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"Praca W.A. Koz³owskiego traktuje o dziejach organizacji wojskowych
i paramilitarnych istniej¹cych na Ziemi Che³mskiej w latach 1918-1939.
Problematyka ta jest ma³o znana, a niezywkle interesuj¹ca. Wiedza nasza
o organizacjach wojskowych i paramilitarnych z okresu II Rzeczypospolitej
wymaga badañ i ods³ony ze wzglêdów poznawczych i wychowawczych. Przybli¿a
ona m³odemu pokoleniu grono dzia³aczy, ukazuje bogactwo organizacji, które
dzia³a³y w okresie 1918-1939 na obszarze Ziemi Che³mskiej. Dlatego te¿ praca
ta w powa¿ny sposób wzbogaci historiografiê regionaln¹ obszaru, który by³
miejscem koegzystencji wielu narodów i kultur. Bêdzie ona s³u¿y³a z po¿ytkiem
dla historii lokalnej i ogólnonarodowej."

 dr Tomasz Demidowicz
AWF W-wa / Zam. Wydz. AWF Bia³a Podlaska
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OD AUTORA.

Sport w organizacjach paramilitarnych na Ziemi Che³mskiej
w latach 1918-1939 – jest to moja kolejna pozycja ksi¹¿kowa zamykaj¹ca,
pewien okres badañ, które prowadzê nad dziejami kultury fizycznej
dotycz¹cej obszaru Ziemi Che³mskiej i jej stolicy Che³ma. Ziemia
Che³mska – w tym kontekœcie traktowana jest jako obszar obejmuj¹cy
w tym czasie miasto Che³m i teren obejmuj¹cy dawny powiat che³mski.

W 2001 r. ukaza³a siê moja ksi¹¿ka pt. Organizacje paramilitarne
o charakterze sportowym na terenie Che³mszczyzny w okresie
miêdzywojennym 1918-1939. Penetruj¹c zasoby archiwalne, materia³y
Ÿród³owe oraz prywatne zbiory odkry³em wiele nowych faktów a nawet
dziewiczych dotycz¹cych wymienionego tematu ksi¹¿ki. Jednak
podstawowym Ÿród³em, rzetelnej i obszernej wiedzy, okaza³y siê
czasopisma regionalne wydawane w Che³mie to jest „Zwierciad³o” 1923-
1933 i „Kronika Nadbu¿añska” 1933-1939.

Po analizie zebranego materia³u, doprowadzi³em do modyfikacji
w\w tytu³u, który w ostatecznej wersji brzmi Sport w organizacjch
paramilitarnych na Ziemi Che³mskiej w latach 1918-1939, i w dalszej
interpretacji pozycjê t¹ mo¿na uwa¿aæ za wydanie poprawione
i uzupe³nione ksi¹¿ki pt. Organizacje paramilitarne o charakterze sportowym
na terenie Che³mszczyzny w okresie miêdzywojennym 1918-1939.



Zdawa³em sobie sprawê, ¿e podjêty temat mówi¹cy o polskich
organizacjach wojskowych i paramilitarnych o charakterze sportowym,
nie posiada³ szczegó³owej i bogatej dokumentacji, dotyczy to
szczególnie okresu do 1918 r. Jako, ¿e ¿ycie pod zaborem  zmusza³o do
ci¹g³ej konspiracji. Jednak zebrane materia³y pozwoli³y, w znacznym
stopniu odtworzyæ chronologiê rozwoju i dzia³alnoœci poszczególnych
organizacji. Praca ta swoim zasiêgiem obejmuje teren Che³ma, powiat,
a nawet region Ziemi Che³mskiej w latach 1918-1939 w czasie zaboru
do 1918 r.

Na podstawie zebranego materia³u stwierdzi³em, ¿e podjêta
przeze mnie problematyka jest niejasna i ma³o znana, natomiast
interesuj¹ca i naukowo-historycznie wa¿na. Ponadto wiedzê o dziejach
w\w organizacji nale¿y spo³eczeñstwu a w szczególnoœci m³odzie¿y
przybli¿yæ ze wzglêdów poznawczych i wychowawczych. Wiedza ta
uka¿e dla pokoleñ bogactwo dzia³añ dawnych organizacji w okresie
miêdzywojennym i odbudowy niepodleg³oœci polskoœci w okresie 1918-
1939 na obszarze Che³ma powiatu che³mskiego oraz  Ziemi Che³mskiej.

Praca ta w powa¿ny sposób wzbogaci historiografiê regionaln¹
obszaru Che³ma, który by³ miejscem koegzystencji wielu narodów i kultur.
Przyczyni siê równie¿ do opracowañ i porównañ historii lokalnej
i ogólnopolskiej. Podkreœli równie¿ rolê Che³ma w walce o polskoœæ i ruchy
narodowowyzwoleñcze kresów wschodnich, a fakty zostan¹ uchronione
od zniszczenia i zapomnienia.

Uwaga w – Rozdziale III – przedstawi³em pañstwowe instytucje
mundurowe – choæ one nie s¹ zaliczane ani do organizacji wojskowych
ani te¿ do organizacji paramilitarnych, to jednak maj¹ (podobny) charakter
militarny, a przede wszystkim s³u¿¹ zachowaniu bezpieczeñstwa
publicznego i obronnoœci kraju, gdzie wychowanie fizyczne i sport ma
podstawowe znaczenie dla sprawnoœci fizycznej.
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Herb Che³ma z 1692 roku



WPROWADZENIE.

Wybitny pedagog Stanis³aw Konarski (1700-1773) prekursor czasu
oœwiecenia po upadku „czasów saskich” – pijar i reformator, szczególn¹
uwagê zwraca³ na patriotyczne i obywatelskie wychowanie. W za³o¿onym
przez siebie w Warszawie dla m³odzie¿y szlacheckiej Collegium Nobilium
(1740-1832) wprowadzi³ w Polsce po raz pierwszy poza naukami ogólnymi
æwiczenia cielesne w postaci: fechtunku, jazdy konnej i tym podobne
umiejêtnoœci „kawalerom przystojne”.

Znacz¹cy nacisk na wychowanie fizyczne k³adziono równie¿ w Szkole
Rycerskiej, czyli Korpusie Kadetów (1765-1795) której wychowankami byli
m. in. Tadeusz Koœciuszko, Julian Ursyn Niemcewicz oraz genera³owie Jakub
Jasiñski i Karol Otton Kniaziewicz.

Komisja Edukacji Narodowej (1773-1794), pierwsze w Europie
Ministerstwo Oœwiaty, do której nale¿eli wybitni przedstawiciele oœwiecenia:
Hugo Ko³³¹taj, Ignacy Potocki, Grzegorz Piramowicz, du¿o uwagi poœwiêca³a
nauce o zachowaniu zdrowia i edukacji fizycznej.

Do prekursorów wychowania fizycznego w Polsce nale¿a³ tak¿e
Jêdrzej Œniadecki (1768-1838), wybitny przyrodnik, lekarz, filozof
i pedagog. Twórca  nowego systemu wychowania m³odzie¿y, k³ad³
znacz¹cy nacisk na æwiczenia cielesne, wyda³ podrêcznik, O fizycznym
wychowaniu dzieci (1805).



W 1867 r. we Lwowie utworzone zosta³o Towarzystwo
Gimnastyczne „Sokó³” o silnych tendencjach narodowych, a kszta³cenie
sprawnoœci fizycznej m³odzie¿y s³u¿yæ mia³o walce wyzwoleñczej.
W szybkim tempie „Sokó³” rozszerzy³ swoj¹ dzia³alnoœæ na inne miasta Galicji
tworz¹c w nich swoje oddzia³y lokalne zwane „Gniazdami”.

W krótkim czasie Gniazda zaczê³y tworzyæ siê w zaborze pruskim
i rosyjskim. Celem „Soko³a” by³o uprawianie gimnastyki zw³aszcza
zespo³owej, szermierki, strzelania, p³ywania, jazdy konnej, æwiczeñ
lekkoatletycznych, gier i zabaw ruchowych oraz turystyki. Poszczególne
Gniazda prowadzi³y dzia³alnoœæ spo³eczn¹, oœwiatow¹ i kulturaln¹
o du¿ym ³adunku patriotycznym. „Sokó³” dzia³a³ równie¿ wœród Polonii
zagranicznej. Z biegiem lat „Sokó³” sta³ siê organizacj¹ paramilitarn¹-
narodowowyzwoleñcz¹.

Idea powszechnoœci wychowania fizycznego w XIX stuleciu
znalaz³a potê¿nego sojusznika w œrodowiskach militarnych-wojskowych.
Wi¹za³o siê to z rewolucj¹ w armiach, jaka dokona³a siê w tym wieku
poprzez wprowadzenie obowi¹zku s³u¿by wojskowej dla m³odzie¿y
mêskiej. Okaza³o siê niebawem, ¿e rekruci czêsto przedstawiali fatalny
stan zdrowia, co w³aœciwie dyskwalifikowa³o ich jako ¿o³nierzy.
Zaalarmowany tym stanem rzeczy korpus oficerski zwraca³ na to energicznie
uwagê w³adzom oœwiatowym. Za¿¹dano zwiêkszenia godzin wychowania
fizycznego a niezale¿nie od tego do szkolenia rekrutów w³¹czenia tzw.
gimnastyki wojskowej w celu wykszta³cenia sprawnoœci niezbêdnej w
s³u¿bie.

Na podobnym pod³o¿u wyrós³ angielski „skauting”, którego
pocz¹tkowym celem by³o przysposobienie m³odzie¿y do wojskowej s³u¿by
w koloniach, zw³aszcza w zakresie wywiadu i ³¹cznoœci (ang. „scout”
przeprowadziæ rekonesans). Twórca tej organizacji genera³ Robert Baden-
Powell (1857-1941) nada³ temu ruchowi charakter systemu pedagogicznego,
którym objêta zosta³a m³odzie¿ obu p³ci w wieku od 8 do 17 lat.

Istotn¹ i nader atrakcyjn¹ cech¹ tego ruchu by³o wyprowadzenie
m³odzie¿y z miast na ³ono natury i organizowanie wêdrownych obozów,
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prowadzonych przez samych skautów. Celem by³o nie tylko zdobycie
umiejêtnoœci poruszania siê w ró¿norodnym terenie, ale tak¿e opanowanie
takich sprawnoœci, jak gotowanie, szycie, wiedza sanitarna itp., aby móc
samemu sobie radziæ w ró¿nych okolicznoœciach.

Skauting doskonale wiêc wdra¿a³ od dziecka m³odzie¿ do samodzielnego
¿ycia, uczy³ œmia³oœci w podejmowaniu decyzji, sprawnoœci fizycznej,
wiary w siebie, a tak¿e cnót spo³ecznych, wyrabianych przez wspólne
¿ycie w gromadzie w warunkach mo¿liwie zbli¿onych do natury.

Dziêki swym wartoœciom pedagogicznym, zorganizowany w 1908 r.
ruch skautowy szybko zakorzeni³ siê tak¿e w innych krajach, z pewnymi
modyfikacjami w³aœciwymi danemu narodowi. Od  roku 1910 ruch dzia³a³
w Polsce jako harcerstwo.  W popularyzacji tego ruchu wielk¹ rolê
odegra³y miêdzynarodowe zloty skautów zwane „Jamboree” (weso³a
zabawa). Na jednym z takich zlotów w 1920 r., gen. Baden-Powell zosta³
obwo³any naczelnym skautem œwiata, a ruch ten, mimo wielu trudnoœci
w wielu krajach do dziœ zachowa³ ¿ywotnoœæ.

Zagadnienie obrony pañstwa we wspó³czesnych spo³eczeñstwach
przesta³o byæ kwesti¹ obchodz¹c¹ wy³¹cznie czynniki wojskowe. Polska
w latach zaborów, wskutek swego po³o¿enia i warunków geograficznych
musia³a przyswoiæ sobie doktrynê, która umo¿liwia³a ca³emu narodowi
przygotowanie siê do obrony kraju, zagro¿onego ze wschodu i zachodu.

Dzia³alnoœæ i rozwój Polskiej Organizacji Wojskowej, a przede
wszystkim Zwi¹zku Strzeleckiego skupiaj¹cego w swych szeregach
obywateli przysposobionych do obrony pañstwa, stanowi³o zagadnienie, walki
z okupantem, wyzwolenie i przy³¹czenie do macierzy okupowanych terenów.

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokó³”, Harcerstwo, Polska Organizacja
Wojskowa i Zwi¹zek Strzelecki, posiada³y wspaniale rozbudowan¹ sieæ
organizacyjn¹, a ¿ycie w nich têtni³o codzienn¹ ciê¿k¹ prac¹ wychowawcz¹,
obejmuj¹c coraz szersze krêgi zainteresowañ spo³ecznych, w których
wychowanie obywatelskie, wychowanie fizyczne i przysposobienie
wojskowe sta³o siê koniecznoœci¹.
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Marsza³ek Polski i Wódz Naczelny Józef Pi³sudski (1867-1935),
twórca Polskiej Organizacji Wojskowej, Legionów Polskich i Komendant
I Brygady, wielki patriota i przywódca ruchu wyzwoleñczego - tworz¹c
te organizacje dobrze wiedzia³, jak wa¿n¹ rolê odgrywa sprawnoœæ
fizyczna i stan zdrowotny spo³eczeñstwa, a przede wszystkim m³odzie¿y.
K³ad³ du¿y nacisk na uniwersalne wykszta³cenie m³odzieñca, ¿o³nierza
i cz³onka ka¿dej organizacji wojskowej i paramilitarnej. Powtarza³ „¿e
mi³oœæ do ojczyzny, patriotyzm, si³a fizyczna, karnoœæ i pos³uszeñstwo,
decydowa³y o sile narodu i duchu armii”.

Z organizacji tzw. „Pi³sudczyków”, najbardziej rozbudowan¹
i zmilitaryzowan¹ by³ Zwi¹zek Strzelecki, (podobn¹ strukturê mia³a
Polska Organizacja Wojskowa) – dzieli³ siê ogólnie na: oddzia³y, powiaty
i okrêgi. Za zgod¹ Wodza Naczelnego i Zarz¹du G³ównego, Strzelcy mogli
nale¿eæ do okreœlonych organizacji takich jak: Polska Organizacja
Wojskowa, Zwi¹zek Legionów, Stra¿ Po¿arna, Liga Obrony Powietrznej
i Przeciwgazowej i Urzêdów Powiatowych Wychowania Fizycznego
i Przysposobienia Wojskowego.

Inspekcjê podstawowej jednostki (w górê) dru¿yny strzeleckiej
obejmuj¹c¹ dyscyplinê i wyszkolenie mogli przeprowadzaæ: prezydent,
zwierzchnik si³ zbrojnych oraz poszczególni komendanci od najwa¿niejszego
– g³ówny, okrêgowy, podokrêgowy, obwodu, powiatu, kompanii  i oddzia³u.

Poleceniem Wodza Naczelnego i Rozkazem Zwierzchnika Si³
Zbrojnych oraz Zarz¹du G³ównego na ka¿dej imprezie organizowanej przez
w³adze wojskowe i paramilitarne poszczególnych organizacji (chodzi³o o imprezy
sportowo-wychowawcze), powinni byli byæ zaproszeni przedstawiciele w³adz
wojskowych, pañstwowych, samorz¹dowych i szkolnych w celach
propagandowo-wychowawczych w osobach: dyrektor okr. lub pow. Urzêdu
WF i PW, d-ca oddzia³u kompanii, wojewoda, kurator, starosta oraz
przedstawiciele i cz³onkowie lokalnych komitetów WF i PW oraz delegacje
m³odzie¿y. Wszystkie aspekty zdrowotnoœci, higieny i bezpieczeñstwa
æwicz¹cych jak i wystêpuj¹cych na pokazach  i zawodach sportowych
powinny byæ zabezpieczone przez inspektorów i lekarzy odpowiedzialnych
za poszczególne zawody.
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W zwi¹zku z rozwojem ¿ycia sportowego m³odzie¿y potencjalnych
obroñców ojczyzny z osobistej inicjatywy Marsza³ka  J. Pi³sudskiego na mocy
rozporz¹dzenia Rady Ministrów z 28 stycznia 1927 r., powsta³ Pañstwowy
Urz¹d WF i PW.

Dla sprawnego dzia³ania Urzêdów WF i PW powsta³a Rada
Naukowa Wychowania Fizycznego obejmuj¹ca trzy ministerstwa: Spraw
Wojskowych, Spraw Wewnêtrznych oraz Wyznañ Religijnych
i Oœwiecenia Publicznego – Przewodnicz¹cym Rady zosta³ Marsza³ek
J. Pi³sudski.

W celu militaryzacji strategicznych placówek pañstwowych oraz
podnoszenia sprawnoœci fizycznej i bojowej ich cz³onków powsta³y kolejno:
Kolejowe Przysposobienie Wojskowe i Pocztowe Przysposobienie Wojskowe.

Po odzyskaniu macierzystych ziem i dostêpu do morza koncepcja
J. Pi³sudskiego prowadzi³a do spo³ecznej odpowiedzialnoœci za losy narodu
i jego kulturê. Dlatego po wielu staraniach organizuje na wzór struktury
„Strzelca” na obszarze kraju Komitety Ligi Morskiej i Kolonialnej
i Komitety Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej.

System wszystkich organizacji w dzia³aniu by³ podobny, lecz
porusza³ ró¿ne problemy sfery ¿ycia spo³ecznego i obronnego i by³
skierowany przede wszystkim do m³odzie¿y. J. Pi³sudski wielki autorytet
zawsze powtarza³, „¿e silny naród i silne spo³eczeñstwo to zdrowo
i patriotycznie wychowywana m³odzie¿ w duchu zdrowia, si³y i kultury
narodowej”.

*    *    *

Jak pisa³ Kazimierz Czernicki (1890-1941) „Na Ziemi Che³mskiej
walczy w 1915 r. ¿o³nierz Polski pod wodz¹ Komendanta   J. Pi³sudskiego,
któremu opacznoœæ dziejowa wyznaczy³a rolê Wskrzesiciela Pañstwa
Polskiego. Czêœæ m³odzie¿y z tej Ziemi od razu wstêpuje w szeregi legionowe
i walczy o wolnoœæ. Na kartach historii Che³ma przejawia siê czêsto Imiê
Odrodziciela, Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego. Latem 1901 r. po ucieczce z
Petersburskiego wiêzienia nocowa³ w Che³mie u Filipowicza (apteka
Papu¿yñskiego). Jesieni¹ 1915 r. by³ w Chemie podczas poœcigu za armi¹
rosyjsk¹. Wiosn¹ 1919 r. zatrzyma³ siê w Che³mie w przejeŸdzie na front.

Wprowadzenie16



Dnia 11 stycznia 1920 r. jako Marsza³ek by³ w Che³mie podczas ofensywy
na Kijów. W dniach 30 lipiec-2 sierpieñ 1920 r. jako Wódz Naczelny mia³
kwaterê w Che³mie (powsta³a izba jego pamiêci). Ostatni raz w Che³mie
goœci³ 7 czerwca 1925 r., z racji poœwiecenia Szko³y Rolniczej Mêskiej
w Okszowie k\Che³ma, jego imienia”.

*     *     *

Lata niewoli i zaborów odbi³y siê ujemnie w egzystencji
spo³eczeñstwa w Che³mie i na Ziemi Che³mskiej i w rozwoju form kultury
fizycznej, a wychowania fizycznego szczególnie. By³ to okres kulturowej
i biologicznej degradacji spo³eczeñstwa polskiego. Wspomnieæ nale¿y,
¿e du¿y wysi³ek dla poprawy zdrowotnego stanu dzieci i m³odzie¿y
szkolnej oraz podniesienia rangi szkolnego wychowania fizycznego tego
okresu czyni³y idee programu Komisji Edukacji Narodowej. Jednak ze
wzglêdu na proces rusyfikacji w ró¿nych regionach Polski stopieñ
zaanga¿owania by³ uzale¿niony od œwiadomoœci spo³ecznej.

W wyniku represyjnych dzia³añ rusyfikacyjnych, ludnoœæ polska
emigrowa³a z Che³ma. Tak te¿ do I wojny œwiatowej, stan ludnoœci Che³ma
przedstawia³ siê nastêpuj¹co: 1827 r. – 2.216 osób, 1860-3.607, 1879-
7.152, 1890-11.240, 1910-20.487, 1914-26.380 i w 1916-16.265,
nap³ywowo przybywali Rosjanie. Natomiast w 1900 r. powiat che³mski
liczy³: 150.245 mieszkañców w tym 50.425 prawos³awnych, 41.200
katolików, 21.200 protestantów, 14.750 ¯ydów i innych.

Che³m by³ oœrodkiem administracyjnym wy¿szego rzêdu, tworz¹c
w latach 1912-1914 „Guberniê Che³msk¹”. Po zakoñczonej I wojnie
œwiatowej w 1918 r. Che³m liczy³ 16.165 mieszkañców. Ostatni spis
ludnoœci – przed wybuchem II wojny z koñcem 1939 r. wykazywa³ stan
Che³ma 32.035 osób, w tym 12.929 ¯ydów. Do najwiêkszych instytucji
wyznaniowych nale¿a³y, Koœció³ Rzymskokatolicki, Gmina ¯ydowska
i Koœció³ Prawos³awny.
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Che³mskie Prawos³awne Bractwo Œwiêtej Bogurodzicy
(polityczno-religijne stowarzyszenie o charakterze

antypolskim, które funkcjonowa³o w Che³mie
w latach 1879-1915, a opiekê nad jego dzia³alnoœci¹

sprawowa³ osobiœcie car Rosji Miko³aj II)

                                                                z kalendarza 1907 roku



   ROZDZIA£ I

ORGANIZACJE WOJSKOWE NA ZIEMI CHE£MSKIEJ
W LATACH 1918 -1939.



granica Ukrainy wed³ug traktatu pokojowego z dn.
9 lutego 1918 roku

granica gub. Che³mskiej

-liczby oznaczaj¹ odsetek prawos³awnej ludnoœci
w poszczególnych gminach wg pracy prof.
Francewa “Karty russkago i prawos³awnago
naselenija Ho³mskoj Rusi s statisticzeskimi
tablicami i k nim”
- najjaœniejszy odcieñ szaroœci oznacza gminy
z wiêkszoœci¹ katolick¹



1 . POLSKA ORGANIZACJA WOJSKOWA.

Polska Organizacja Wojskowa (POW), zosta³a za³o¿ona w Warszawie
w sierpniu 1914 r. z inicjatywy Józefa Pi³sudskiego jako organizacja tajna
dzia³aj¹ca w Królestwie Polskim (ze zjednoczenia Zwi¹zku Strzeleckiego
i Polskich Dru¿yn Strzeleckich). W latach 1914-1916 posiada³a swoje
agendy dywersyjno-wywiadowcze w Galicji, Rosji i na Ukrainie. Mia³a
za zadanie poprzez swoich instruktorów wyszkoliæ i przygotowaæ
bojowników do wyzwolenia polskich terenów spod okupacji i zaborów.

W 1915 r. czêœæ cz³onków POW wst¹pi³a do I Brygady Legionów
Polskich. POW wziê³a udzia³ w rozbrajaniu Austriaków i Niemców
w Galicji i Królestwie Polskim, stanowi³a si³ê zbrojn¹ rz¹du lubelskiego.
W grudniu 1918 r. wcielona do Wojska Polskiego. Pierwszym
Komendantem G³ównym POW by³ Józef Pi³sudski, po jego aresztowaniu
w lipcu 1917 r., zast¹pi³ go E. Rydz-Œmig³y, nastêpnie Komendantami
Naczelnymi byli, T. ¯uliñski i T. Kasprzycki. W okresie powstania
wielkopolskiego 1918-1919 jej cz³onkowie stanowili kadrê powstañczych
si³ zbrojnych. Rozwi¹zana w styczniu 1919 r., po zakoñczeniu powstania.
G³ównymi dzia³aczami byli, W. Wierzejewski, M. Paluch). 1

1. wg rozkazu Józefa Pi³sudskiego.
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W sierpniu 1915 r. w wyniku dzia³añ wojennych, wycofa³y siê
z Che³ma wojsko i urzêdy rosyjskie (koniec rusyfikacji), a miasto zajê³y
wojska austriackie. By³ to historyczny moment, który wykorzysta³y
dzia³aj¹ce w konspiracji, polskie organizacje narodowowyzwoleñcze,
wœród których znaleŸli siê bojownicy Polskiej Organizacji Wojskowej

W paŸdzierniku 1915 r. zawi¹za³ siê pierwszy w Che³mie Oddzia³
POW. Powsta³a te¿ struktura organizacyjna POW, która w oparciu o powo³ane
agendy prowadzi³a dzia³alnoœæ:

1. Wydzia³ Narodowy – (prowadzi³ pracê uœwiadomienia
    narodowego i obywatelskiego);
2. Liga Kobiet –  (tworzy³a pomoc sanitarn¹ przysz³ym cz³onkom
   i ¿o³nierzom, równie¿ duchow¹ i kulturaln¹);
3. Komitet Pomocy Materialnej – (propagowa³, aby spo³eczeñstwo
   wspomaga³o materialnie tworz¹ce siê szeregi POW),
4. Towarzystwo Sportowe –  (prowadzi³o zajêcia sportowe w celu
   przygotowania fizycznego, sprawnoœciowego i zdrowotnego
   przysz³ych bojowników POW).
W grudniu 1915 r., rozkazem centralnym, powo³ano Che³mski

Sztab POW, który pod tajn¹ nazw¹ „Piechur” rozpocz¹³ dzia³alnoœæ
w lokalu przy ul. Wojs³awickiej nr 5. Zosta³ opracowany szczegó³owy
tajny plan pracy i przyst¹piono do dzia³alnoœci organizacyjno-
szkoleniowej w oparciu o plan:

1. Szerzenie idei (zwiêkszanie szefów POW),
2. Szkolenie instruktorów (zajêcia prowadzono w Szkole
   Filologicznej pod p³aszczykiem kursów wieczorowych),
3. Æwiczenia polowe (prowadzono w terenie krytym w lesie
   Pogórze obok miasta),
4.Wyk³ady o broni i strzelanie (prowadzone w lochach
   i piwnicach tzw. podziemi kredowych),
5. Æw. taktyczno-bojowe (trasa Krasnystaw- Zamoœæ- Che³m),
6. S³u¿ba ³¹cznoœci (prowadzi³a m³odzie¿ Szko³y Filologicznej
   pod nadzorem A. Kostrzanowskiego),
7. Dzia³ artylerii (prowadzenie kó³ka spirytystycznego i szkolenie
    tematyczne),
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8. Uniwersytet Ludowy (ogólne przygotowanie wiadomoœci),
9. Dom Ludowy (towarzystwo obywatelskie i rozrywkowo-
    kulturalne.
Che³mski Sztab POW, zjednoczy³ najszlachetniejszych ludzi dla

dobra ojczyzny i wyzwolenia jej spod okupacji. POW, by³a pierwsz¹
organizacj¹ wojskow¹ w Che³mie, która organizowa³a sportowe ¿ycie
dla wojska i ich sprzymierzeñców pod has³em „powiêkszajmy szeregi
POW, aby ros³y, tê¿a³y, æwicz¹c cia³o i hartuj¹c ducha, poprzez æwiczenia
cielesne, gimnastykê wojskow¹  i musztrê”. Che³mska Komenda POW,
liczy³a na m³odzie¿ che³msk¹  a szczególnie na uczniów Szko³y
Filologicznej. Wielu oficerów, by³ych legionistów, sta³o siê cz³onkami
i szkoleniowcami POW przekazuj¹c m³odym bojownikom swoje
doœwiadczenie.2

Jak wspomina³ Cyprian Odorkiewicz (1901-1966) ps. „Krybar”
(¿o³nierz POW, AK i WP), „To te¿ gdy nadszed³ zew POW tej tajemniczej
organizacji komendanta, która mia³a szykowaæ siê do ostatecznej
rozprawy z zaborcami nie brakowa³o w jej szeregach m³odzie¿y naszego
Gimnazjum. POW to druga nasza szko³a w Che³mie. I tak siê w koñcu
sta³o, ¿e godziny zakonspirowanych æwiczeñ wojskowych w POW by³y
jakby dalszymi godzinami lekcji szkolnych. Jako cz³onek tej organizacji
wspominam naszych opiekunów i nauczycieli Gimnazjum, W. Uzdowskiego
i J. Ulanowskiego oraz organizacyjnego lekarza Teofila Gniazdowskiego.
Pamiêtam jak dziœ szkolenie, wyzwolenie, wojenka, I P³k Szwole¿erów,
35 Pu³k Piechoty, 3 DAK, Siódemka Legionów i U³anów Wo³yñskich”.3

Szeregi cz³onków i ¿o³nierzy POW ros³y wzmacniaj¹c pozycjê
w spo³eczeñstwie. Zawi¹za³a siê wspó³praca POW z tworz¹cym siê
w Che³mie ruchem skautowo-harcerskim. Najliczniejsze  i dozbrojone
che³mskie oddzia³y POW zgrupowa³y siê:  w Gimnazjum i sztabach przy
ul. Wojs³awickiej nr 5 i ul. Lubelskiej nr 50. Za dzia³alnoœæ byli aresztowani
bojownicy POW: Kasperski, Stefañski, Bukowski, Kopczyñski, Osnurski i Wiórko.

2 . “Kronika Nadbu¿añska”. 1935.nr 8.s.2.
3 .  C. Odorkiewicz Pamiêtne lata. Jednodniówka 1918-1928. Che³m 1928.
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Dnia 2 listopada 1918 r., ostatecznie rozbrojono resztki austriackich
¿o³nierzy Che³m zosta³ wyzwolony i powróci³ do Macierzy, uczestniczyli
w tym m.in. ¿o³nierze POW. Nie zabrak³o ich równie¿ w walce w latach
1919\1920 z nawa³nic¹ bolszewick¹. Peowiacy weszli na sta³e do Che³mskiego
spo³eczeñstwa.4

W wolnym Che³mie zosta³y sformowane i zadomowione dwa pu³ki,
w 1919 r. 7 Pu³k Piechoty Legionów i w 1920 r. 2 Pu³k Artylerii Ciê¿kiej.
Rozkaz Wodza Naczelnego z dnia 10 grudnia 1918 r., informowa³, ¿e w tym
dniu Polska Organizacja Wojskowa zosta³a rozwi¹zana po wykonaniu misji,
wynika³o to te¿ z idei jej powo³ania.

Mimo rozkazu, dopiero w 1920 r. czêœæ jej ¿o³nierzy wesz³a
w struktury Che³mskiego garnizonu, osobowo w sk³ad stanu pu³ków:
7  pp Leg. i 2 pac., a czêœæ utworzy³a cywiln¹ Kombatanck¹ Organizacjê
Zwi¹zek Peowiaków, a wkrótce te¿ powsta³o Ko³o Zwi¹zku Peowiaków
Powiatu Che³mskiego w Che³mie z siedzib¹ przy ul. Reformackiej nr 15.
Prezesem ko³a zosta³ Stanis³aw Szel¹g, który rozbudowa³ zwi¹zek i jego
presti¿.

Peowiaccy poczuwali siê do Zrzeszenia o charakterze, s³u¿by
obywatelskiej, przyczyniaj¹c siê do wzrostu potêgi Polski. Nadrzêdnym
jej celem by³o niesienie pomocy i wsparcia, rodzinom skrzywdzonym
losami wojny oraz organizowanie ¿ycia sportowo-kulturalno-oœwiatowego.
Organizowano te¿ okolicznoœciowe coroczne zjazdy dla wskrzeszenia
wielkich idea³ów o które walczyli. Nie zabrak³o Peowiaków przy
tworzeniu Wojskowych Klubów Sportowych w Che³mie w 1920 r. przy 7
pp Leg. i 1922 r. przy  2 pac. i przy Garnizonie.5

Dnia 1 sierpnia 1926 r. w lokalu Okrêgowego Zwi¹zku Kó³ek
Rolniczych (dawniej Sejmik) przy ul. Ob³oñskiej, odby³ siê Zjazd
Legionistów i Peowiaków Powiatu Che³mskiego. Zjazd zaszczyci³ Prezes
Okrêgu Zwi¹zku Legionistów Edward Kwiatkowski.6

5. K.P. Janczykowski. Arch….tam¿e; R. Litwiñski. Materia³y informacyjne Komisariatu
     Policji Pañstwowej w Che³mie. Rocznik Che³mski Tom 9. Rok 2003. s. 391-407.
6. „Zwierciad³o”. 1926. nr 46. s.2.
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W 1929 r. odby³o siê walne zebranie cz³onków i sympatyków
WKS-7 pp Leg., na którym byli obecni Peowiacy oraz 87 cz³onków klubu.
Wybrano nowy zarz¹du klubu: Prezesem WKS-7 pp Leg. zosta³ mjr
Ferencowicz, Vice Prezesi kpt. Baczyñski i kpt. Basiewicz, sekr. i skar.
por. Tymkiewicz, gospodarzem i kierownikiem sekcji lekkoatletycznej
por. Bielawski i sier¿. Tkacz, sekcji pi³ki no¿nej kpt. Godorski i sier¿.
Solarczyk, sekcji gier sportowych i narciarstwa kpt. Janikowski i sier¿.
Kociemba i sekcji strzeleckiej por. Seidler.

Przy WKS-7 pp Leg. dzia³a³y te¿ sekcje: kolarska, hippiczna,
wycieczkowa i szermierki, na które mieli wp³yw Peowiaccy. Szczególnie
wspierali sekcjê kolarsk¹, która dzieli³a siê na amatorów i zawodowców,
wycieczek rowerowych bli¿szych i dalszych.

Komisjê rewizyjn¹ tworzyli: lekarz mjr Neyman, por. Matlakiewicz,
por. Marzec i sier¿. Kowalski. Nowy Zarz¹d zaproponowa³, obszerny program
sportowy, lepszej wspó³pracy z m³odzie¿¹, a do wydajniejszej wspó³pracy
usportowienia rodzin wojskowych w³¹czono Zwi¹zek Peowiaków. 7

Dnia 13 stycznia 1935 r. odby³ siê Che³mie zjazd POW. Porz¹dek
dzienny Zjazdu Powiatowego Zwi¹zku Peowiaków przedstawia³ siê
nastêpuj¹co: 9.00 zbiórka na placu Rolnika przy ul. Pierackiego nr 41;
10.00 msza na Górce Katedralnej za poleg³ych Peowiaków; 11.00
inauguracyjne posiedzenie w Pañstwowej Szkole Rzemieœlniczej; 11.15-
12.00 przerwa; 12.00-15.00 obrady zjazdu; 15.15 wspólny obiad
uczestników zjazdu w Bursie szko³y.

Koñcowy komunikat informowa³ do wiêkszej wspó³pracy
z garnizonem w celu lepszego zabezpieczenia granic pañstwa i wiêkszy
wysi³ek dla lepszego wyszkolenia przysz³ych obroñców ojczyzny.

Po wybuchu II wojny œwiatowej w 1939 r., Zwi¹zek Peowiaków
zawiesi³ swoj¹ dzia³alnoœæ.8

7. „Zwierciad³o”. 1929. nr 6. s.3.
8. „Kronika Nadbu¿añska”. 1935. nr 3.s.1.
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Lista ¿o³nierzy z 7 pp Leg. i 2 pac. nale¿¹cych te¿ do sekcji
kolarskiej Wojskowego Klubu Sportowego Garnizon Che³m. Listê
podpisa³ Komendant Garnizonu p³k. Lucjan Jasiñski, Prezes WKS-
Garnizon mjr. Grabiñski i Sekretarz WKS-Garnizon plut. Krenc, Nr 256.
L.dz.19\37, Che³m 8 i 9 kwietnia 1937 r.

Wykaz ¿o³nierzy z 7 pp Leg., cz³onków „WKS-Garnizon” Che³m,
sekcji kolarskiej.
 1. mjr. W³adys³aw Sochacki. (ur.25.05.1895. Zwierzyniec. woj. Lubelskie).
 2. ppor. Mieczys³aw Barszczyñski. (ur.14.06.1907.Ka³usów.  woj.  Wo³yñskie.).
 3. ppor. Ignacy Zarobkiewicz. (ur. 11.021909.Krzeczkowice. woj. Kieleckie.).
 4. ppor. Lotar Dolega.(ur.19.06.1912.Szubin. woj. Pomorskie.).
 5. ppor. Stanis³aw Sêdziak. (ur.07.09.1913. Gwizda³y. woj. Lubelskie.).
 6. chor. Henryk Ba³azy. (ur.19.02.1895.Cieslin. woj. Kieleckie.).
 7. st. sier¿. Franciszek K³osowicz. (ur.27.02.1898.Leonów. pow. Gostynin.).
 8. st. sier¿. Antoni Liszka. (ur.08.08.1898.D¹browa. woj. Kieleckie.).
 9. st. sier¿. Jan Górniak. (ur.07.12.1895.Lutcza. woj. Lwowskie.).
10. st. sier¿. Stanis³aw Osses. (ur.25.04.1895.Bolowice. pow. Nowy Tomyœl.).
11. st. sier¿. Franciszek Pacek. (ur.12.11.1899.Firlej. woj. Lubelskie.).
12. st. sier¿. Franciszek Kociemba. (ur.20.11.1900.Koœcian. woj. Poznañskie.).
13. st. sier¿. Wac³aw Skrobacz. (ur.28.09.1895.Wieluñ. woj. £ódzkie.).
14. st. sier¿. Jan Kaszczuk. (ur.25.09.1889.Ocho¿a. pow. Che³m.).
15. st. sier¿. Jan Szewczyk. (ur.18.12.1895.Che³m. ul. Trubakowska 13.).
16. st. sier¿. Zygmunt Papuszko (ur.17.05.1895.Nagórzanka. woj. Tarnopolskie.).
17. st. sier¿. W³adys³aw Stolarski. (ur.27.07.1897.Ciêcina. woj. Krakowskie.).
18. st. sier¿. Edward Woll. (ur.15.07.1901. Przemyœl. woj. Lwowskie.).
19. st. sier¿. Jan Nowicki. (ur.02.01.1897.£akoszn. woj. Warszawskie.).
20. st. sier¿. Franciszek Zwolak.(ur.10.10.1894.Bielce. kraj Besarabia.).
21. sier¿. Wac³aw Jagie³³owicz. (ur.25.09.1901.Miahkochody. Podole-Rosja. ).
22. sier¿. Stanis³aw Kulesza. (ur.28.08.1901.Otfinów. woj. Krakowskie.).
23. sier¿. Józef Sa³ata. (ur.18.03.1898.£ódŸ.).
24. sier¿. Jan Ostrowski. (ur.13.08.1899.Rybno. pow. Sochaczew.).
25. sier¿. Roman Nowak. (ur.14.05.1900.Piotrków. woj. £ódzkie.).
26. sier¿. Mieczys³aw Kartaszyñski. (ur.09.12.1900.Siedliszcze. pow. Che³m.).
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27. sier¿. Stanis³aw Kaczor. (ur.05.04.1901.Lubasz. woj. Krakowskie.).
28. sier¿. Bronis³aw Jêdrowicz. (ur.19.11.1897.Dobra Wola. pow. M³awa.).
29. sier¿. Roman Wierzbiêta. (ur.28.01.1898.Zaborz. pow. Miechów).
30. sier¿. Boles³aw Pietrzak. (ur.14.11.1901.Or³ów. pow. Kutno.).
31. sier¿. Józef Józefowicz. (ur.16.03.1900.Œwier¿e.pow. Che³m.).
32. plut. W³adys³aw £ukasiewicz. (ur.28.06.1904.Kamionka. pow. Lubartów.).
33. plut. Adam Listowski. (ur.18.11.1905.Trawniki. pow. Lublin.).
34. plut. Florian Kot. (ur.29.05.1905.Staroœcice. pow. Lublin.).
35. plut. Aleksander Kasperek. (ur.30.12.1902.Jawidz. pow. Lubartów.).
36. plut. Ignacy Bentkowski. (ur.14.05.1904.Jab³oszczyzna. gm. Mi¹czyn.).
37. plut. Antoni Dr¹¿yk. (ur.11.06.1904.Lublin.).
38. plut. Boles³aw Wachowski. (ur.18.10.1905.Æmielów. pow. Lublin. ).
39. kpr. Wiktor Wagner. (ur.31.05.1911.Czêstochowa.).
40. kpr. Kazimierz Kryszan. (ur.02.08.1913.Ostrów. pow. S³onim.).
41. kpr. Marian Sitek. (ur.15.02.1910.).
42. kpr. Jan Osowski. (ur.25.03.1909.Piaski. pow. Che³m.).
43. kpr. Albin Konowa³ek. (ur.31.05.1904.Jaszczów. pow. Lublin.).
44. kpr. Ludomir Wojcieszek. (ur.25.11.1914.Starosielce. pow. Bia³ystok.).
45. kpr. Antoni Nafalski. (ur. 25.02.1906.Strupin. pow. Che³m.).
46. kpr. Józef D¹blowski. (ur.24.12.1905.Ludwików. pow. Lubartów.).
47. kpr. Jan Kozdrój. (ur.01.05.1907.Strêczyn. pow. Che³m.).
48. kpr. Antoni Paczona. (ur.13.06.1907.Che³m. ul. Pilichonki.).
49. kpr. Stanis³aw Turek. (ur.01.08.1913.Wêgleszyn. pow. Jêdrzejów.).
50. kpr. Seweryn Fidecki. (ur.02.01.1912.)
51. kpr. Jan Raczkowski. (ur.03.11.1913.Po³oneczka. pow. Sto³pie.).
52. W³adys³aw Biegañski. (ur.19.10.1927.Warszawa.) syn pp³k.dypl.dr.
        St. Biegañskiego.
53. kpt. Miko³aj Artiuch. (ur.15.06.1900.Borysów. Rosja.).
54. kpt. Józef Dobija. (ur.19.01.1894.Buczkowice. woj. Krakowskie.).
55. plut. Julian M³odkowski. (ur. 22.12.1902.Mstów. pow. Czêstochowa.).
56. plut. Miko³aj Kowalewski. (ur.14.09.1901.Police. pow. Sarny.).
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Wykaz ¿o³nierzy z 2 pac, cz³onków „WKS-Garnizon” Che³m,
sekcji kolarskiej.

 1. kpt. Edmund Prost. (ur.18.10.1896.Wyszogród.).
 2. por. Boles³aw Lorentz. (ur.08.09.1907.Janiszewice.).
 3. chor. Tadeusz Zgorzeliski.(ur.16.10.1892.Kraków.).
 4. st.ogn. Stanis³aw Fr¹ckowiak. (ur.21.03.1899.Dêbno.).
 5. st.ogn. Stanis³aw Szajowski. (ur.12.04.1891.Ciechanów.).
 6. st.ogn. Wincenty Dorywalski. (ur.12.01.1893.Czêstochowa.).
 7. st.ogn. Walerian Wolski. (ur.15.12.1896.Mierzwin.).
 8. st.ogn. Józef Sieniawski. (ur.28.10.1895.Hucisko.).
 9. st.ogn. Franciszek Gryc. (ur.24.03.1898.Bêdzin.).
10. ogn. Ludwik Winiarczyk. (ur.21.12.1901.Kamionka.).
11. ogn. Franciszek Dziedziak. (ur.03.12.1898.Grzybów.).
12. ogn. Franciszek Kazimierski. (ur.05.05.1900.Strzy¿ów.).
13. ogn. Józef S³owik. (ur.24.10.1900.Uœcimów.).
14. ogn. Stanis³aw S³owiñski. (ur.01.05.1902.Mroczyn.).
15. ogn. Feliks Turowski. (ur.16.07.1900.Nowe Miasto.).
16. plut. Franciszek Stafiñski. (ur.24.09.1901.Koczów.).
17. plut. W³adys³aw Leszczyñski. (ur.07.03.1906.Stopnica.).
18. plut. Boles³aw Mêczyñski. (ur.09.05.1907.Che³m.).
19. plut. Napoleon Niedzwiecki. (ur.17.12.1906.Sewastopol.).
20. plut. Izydor Kurzeja. (ur.20.04.1906.Sosnowiec.).
21. plut. Piotr Lu¿yñski. (ur.10.10.1906.Krzyszkowice.).
22. plut. Stefan Troncewicz. (ur.23.07.1906.Puchaczów.).
23. kpr. Stefan Kaliszuk. (ur.09.06.1906.Sobibór.).
24. kpr. Jan Zarzeczny. (ur.26.10.1909.Weglinek.).
25. kpr. W³adys³aw Malik. (ur.17.1.1909.Me³giew.).
26. kpr. Boles³aw Kwak. (ur.09.06.1914.Trzydnik Du¿y.).
27. kpr. Julian Nitecki. (ur.19.02.1912.Nowe Miasto.).
28. kpr. Stanis³aw Kucharski. (ur.11.10.1914.Dobrzyca.).
29. kpr. Piotr Misiec. (ur.07.02.1912.Che³m.).9

9. Arch. Pañstwowe w Lublinie Oddzia³ w Che³mie (dalej APLOCH).A.m.Ch.sygn.359.
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2. KOLEJOWE PRZYSPOSOBIENIE WOJSKOWE.

Pierwsza informacja dotycz¹ca poprowadzenia linii kolejowej przez
Che³m pochodzi z 19\30 sierpnia 1872 r., przedstawia je pismo jakie wysz³o
z kancelarii namiestnika cara w Królestwie Polskim do gubernatora
lubelskiego o budowie linii kolejowych, gdzie pod pozycj¹ 4 wymieniono
liniê z Lublina przez Piaski i Che³m do Kowla.10

Po odzyskaniu niepodleg³oœci w listopadzie 1918 r. utworzono
Dyrekcjê Klei Pañstwowych w Radomiu. Che³m wraz z innymi liniami
kolejowymi, p³o¿onymi na wschód od Lublina, znalaz³ siê pod zarz¹dem
Polskiego Kolejnictwa Wojskowego.11

10. Arch. Pañstwowe w Lublinie. Rz¹d Gubernialny Lubelski. Adm. II 1872. 25.
11. W. Wojasiewicz. Mosty dróg ¿elaznych Królestwa Polskiego. s.29.
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Do 1921 r. Dyrekcja Radomska rozros³a siê, siêgaj¹c wschodniej
granicy Rzeczypospolitej, obejmuj¹c tak¿e Che³m i wschodni¹ czêœæ
Nadwiœlañskiej Kolei ¯elaznej. Linia z Che³ma do Brzeœcia znalaz³a siê
pod zarz¹dem Dyrekcji Wileñskiej.12

Dowództwo Wo³yñskich Kolei Wschodnich powsta³o w 1918 r.,
(czasowo) z siedzib¹ w Che³mie. Po zmianach strukturalnych w szkoleniu
Przysposobienia Wojskowego, czyli policji kolejowej, pocz¹tkowo nosi³o
nazwê Stra¿y Kolejowej nastêpnie Wojskowej Stra¿y Kolejowej, a od
1921\1922 r. Kolejowego Przysposobienia Wojskowego.13

   W tym czasie Che³m by³ stacj¹ œredniej wielkoœci, pracowa³o tu oko³o
1.000 kolejarzy, do jej zadañ nale¿a³a te¿ obs³uga trasy dalekobie¿nej,
Che³m-Lwów, przez Che³m bieg³a kolei Nadwiœlañska Lublin-Kowel
i wiele innych.14

Stacja Che³m posiada³a biura i warsztaty naprawy wagonów
towarowych i elektrowniê kolejow¹ dla potrzeb obs³ugi stacji  i dworca
PKP. Che³mski wêze³ kolejowy by³ najwiêkszym zak³adem pracy w
mieœcie i okolicy i by³ licz¹cym siê Zwi¹zkiem Zawodowym.15

Kolejowe Przysposobienie Wojskowe (KPW) by³o organizacj¹
zmilitaryzowan¹ maj¹c¹ za zadania ochronê odcinków linii kolei,
rozbudowy stacji  i bezpieczeñstwa podró¿nych. Dynamiczny rozwój
kolejnictwa w Che³mie by³ podyktowany planami przeniesienia z Radomia
do Che³ma Dyrekcji Kolei Wschodniej. W zwi¹zku z tym w Che³mie
przyst¹piono do budowy du¿ego osiedla mieszkaniowego tzw. Osiedla
Dyrekcja, wy³¹cznie dla pracowników kolei.

Idee panuj¹ce wœród pracowników kolei oraz wspólny cel dzia³ania,
by³ tak du¿y, ¿e wytworzy³ odrêbny styl. Oddzia³ywa³ on na che³mskie
spo³eczeñstwo i na pracowników innych zak³adów. Kolej w tym czasie
w Polsce by³a wielk¹ instytucj¹ pañstwow¹ maj¹c¹ znaczny wp³yw

12. Dziesiêciolecie Polskich Kolei Pañstwowych 1918-1928. Warszawa 1928. s.322.
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13. J. Grzela. Arch. Kwerenda i wywiad Che³m 1985 r. Wgl¹d w Akta Organizacyjne Powstania
       w Che³mie KPW 1921-1922 dzia³aj¹ce do 1939 r.
14. A. Adler. Nasze koleje. W parowozowni i na szlaku. Warszawa 1984. s.9.
15. „Zwierciad³o” 1925. nr 20.
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i rangê. KPW, bêd¹ca organizacj¹ o charakterze wojskowym wymaga³a od
swoich cz³onków du¿ej sprawnoœci fizycznej. Równie¿ codzienne æwiczenia
jako obowi¹zek, doprowadzi³y do du¿ego usportowienia pracowników
kolei.

W latach 1923-1926 du¿y poziom sprawnoœci fizycznej
poszczególnych dru¿yn i hufców WF i PW KPW, doprowadzi³y do
rywalizacji miêdzy nimi o miano najlepszej w Che³mskim Oddziale.
Podnoszenie sprawnoœci fizycznej ka¿dej dru¿yny by³o oparte o system
æwiczeñ z gimnastyki, musztry wojskowej i sprawnoœci organizacyjnej,
do której wchodzi³y, tory i przeszkody sprawnoœciowe, strzelanie, jazda
konna, formy gier sportowych, biegi terenowe, ratownictwo oraz fechtunek.

Ci¹g³a rywalizacja o miano najlepszej dru¿yny-hufca
w Che³mskim Oddziale KPW, doprowadzi³a do powo³ania, w marcu 1929
r., Kolejowego Klubu Sportowego, Zwi¹zku Zawodowych Kolejarzy,
Kolejowego Przysposobienia Wojskowego, (KS KPW) Che³m. Powo³anie
KS KPW odby³o siê na walnym zebraniu, po³¹czonym z festynem sportowo-
kulturalno-oœwiatowym. Spotkanie zaszczyci³y w³adze, Okr. z DOPK
Lublina, Che³ma i Garnizonu oraz delegacje wszystkich organizacji
dzia³aj¹cych w Che³mie.

Prezesem KS KPW zosta³ Smolak Komendant Che³mskiego
Oddzia³u KPW, natomiast referentem dzia³u sportowego Sielicki,
referentem kulturalno-oœwiatowym Raszul, referentem dzia³u odczytów
Fa³kowski i referentem dzia³u muzycznego Suchoñ.

Referat Dzia³u Sportowego, utworzy³y nastêpuj¹ce sekcje, pi³ki
no¿nej, strzelecka, lekkoatletyczna, koszykówki, kolarska, siatkówki, ping-
ponga, narciarska, wycieczkowa, hokeja na lodzie, gier i zabaw
œwietlicowych oraz krajoznawczo-turystyczna. Utworzono te¿ œwietlicê,
powo³ano orkiestrê i zbudowano boisko sportowe.16

W paŸdzierniku 1929 r. KS KPW przy Oddziale Che³m liczy³
100 cz³onków i w wyniku dobrej pracy sportowo-obywatelsko-spo³ecznej
otrzyma³ od naczelnika, du¿e pomieszczenie na œwietlicê i swoj¹ siedzibê
tzw. Dom Kolejarza przy ul. Kolejowej nr 59  naprzeciw dworca. Przy

16. W. A. Koz³owski. Dzieje kultury fizycznej na ziemi che³mskiej. Che³m 1994. s. 48-49.
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Oddziale KPW w Che³mie prowadzi³o te¿ dzia³alnoœæ, ko³o KPW
i ognisko KPW Che³m. Prezesem ko³a KPW, zosta³ dzia³acz kolejowy
Raszul. Natomiast prezesem ogniska KPW zosta³ Karol Wasylkiewicz, a
sekretarzem Stanis³aw Sikora. Przy kole KPW dzia³a³o Stowarzyszenie
Rodzina Kolejowa Ko³o Che³m Nr1, prezesem by³ Jerzy Prochal.

Ko³o KPW, odegra³o wa¿n¹ rolê w Che³mskim Oddziale KPW,
w mieœcie, DOKP, Okr., i wœród rodzin kolejarzy, a zosta³o za³o¿one
równolegle z KS KPW. Ko³o posiada³o boisko sportowe, plac zabaw
i teren do uprawiania lekkiej atletyki. W rocznicê dzia³alnoœci w 1930 r.
Prezes Oddzia³u powiedzia³ „Praca spo³eczna, sportowa i obywatelska
rozpoczyna siê w szeregach kolejarzy. Powsta³a w 1929 r. organizacja
Ko³o Kolejowego Przysposobienia Wojskowego w Che³mie z Prezesem
Raszulem na czele liczy sobie 90 osób, przewa¿nie ze sfer robotniczych i
rzemieœlniczych. Zaznaczyæ nale¿y, ¿e kolejarze bêd¹c nie zabarwieni
¿adnym duchem partyjnym, przejêci natomiast duchem obywatelskim    w
myœl ideologii Marsza³ka J. Pi³sudskiego, w KPW mog¹ zawsze du¿o
i dobrze zdzia³aæ, tak dla po¿ytku ogólnego jak i dla siebie samych”.

Dnia 1 paŸdziernika 1930 r. Ko³o KPW otrzyma³o w³asn¹ œwietlicê
w Domu Kolejowym obok dworca, powo³ano te¿ referaty: referat
przysposobienia wojskowego prowadzi³ Eugeniusz Janik; referat sekcji
sportowych Sielicki; referat kulturalno-oœwiatowy prezes Raszul; sekcjê
odczytow¹ Fa³kowski; sekcjê muzyczn¹ Suchoñ i referat bratniej pomocy
Troczewski. Najbardziej aktywne by³y, referat kulturalno-oœwiatowy, sekcja
odczytów, sekcja muzyczna i sekcja sportowa.

Odczyty popularno-naukowe o Polsce, o sprawach spo³ecznych,
sportowych i zdrowotnych w ka¿dy czwartek wyg³aszali, nauczyciel Gim.
Micha³ Kiñczyk, redaktor „Zwierciad³a” Edward Odorkiewicz i referenci
Matuszewski i Suchoñ. Co roku w œwietlicy ko³a odbywa³y siê uroczyste
wieczory tradycyjnego op³atka, które zaszczyca³y w³adze miejskie
i wojskowe oraz ks. kap. St. Warcha³owski, do wtóru przygrywa³a orkiestra
dyrygenta Suchonia.

Œwietlica ko³a KPW, by³a wa¿nym miejscem i ogniwem  w tworzeniu
i rozwoju ruchu sportowego, kulturowego  i wychowawczego wœród rodzin
kolejarzy i œrodowiska miejskiego (w zdrowiu, sprawnoœci higieny
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i kultury). Instruktorzy œwietlicowi organizowali, gry i zabawy, gry
œwietlicowe, imprezy i zabawy na œwie¿ym powietrzu jak zawody, festyny,
wycieczki i turnieje.

Wychowanie fizyczne jako system æwiczeñ zdrowotnych mia³o
dominuj¹ce znaczenie w powo³aniu przy Kole KPW nastêpuj¹cych sekcji:
wycieczkowej, turystycznej, kolarskiej (cyklistów) i gier sportowych.
Referat sekcji sportowej prowadzi³ te¿ wiele akcji na rzecz m³odzie¿y
œrodowiska miejskiego i powiatu. Najbardziej cieszy³y siê akcje pomocy
biednym i sierotom, do¿ywianie oraz wycieczki i rajdy piesze i rowerowe.

Znacz¹ce miejsce w kole, mia³a sekcja krajoznawczo-turystyczna
i kolarska. Organizowa³y  wiele wycieczek, rajdów i wyœcigów w mieœcie
i regionie, za które by³y przyznawane stopnie i punkty sprawnoœci.
Cz³onkowie tych sekcji mieli prawo uczestniczyæ we wszelkich imprezach
rangi KPW i DOKP. Dzia³alnoœæ ko³a KPW i œwietlicy wspomagali
finansowo, prezydent, starosta, wojsko  i organizacje.17

Wiosn¹ 1933 r. Che³mski Oddzia³ KPW zorganizowa³ rewiê-
pokaz dorobku osi¹gniêæ pracy, z okazji ogólnopolskiego œwiêta KPW.
Jednoczeœnie zbieg³y siê dwie uroczystoœci, poœwiecenie nowo
otrzymanego sztandaru ogniska KPW i oddania do u¿ytku nowoczesnej i
wszechstronnej strzelnicy KPW w Che³mie.

W obecnoœci kompanii honorowej KPW, w galowych mundurach
kolejowych na dworcu zaproszonych goœci wita³ Komitet Powitalny
Funduszu Sztandaru, w sk³ad którego weszli przedstawiciele, z Okrêgu
DOKP z ogniska KPW Che³m dyr. Linowski, in¿. Plinkiewicz, in¿.
Janczur, inspektor Mazurek i prezes ogniska KPW Szczygielski. Wœród
zaproszonych goœci: pp³k. Kominkowski z ministerstwa komunikacji, dyr.
Ba³tycki z Lubelskiego DOKP w asyœcie naczelników wydzia³ów.
che³mskie w³adze wojskowe reprezentowa³ d-ca garnizonu p³k. Kreiss
w asyœcie oficerów 7 pp Leg. i 2 pac.

Podczas uroczystoœci od zgromadzonych oddzia³ów raport przyj¹³
pose³ Starzak prezes Zarz¹du G³ównego KPW w asyœcie p³k. Grefnera
szefa okrêgowego WF, mszê odprawi³ ks. kan. Kosior, mowê uroczyst¹
poœwiêcenia sztandaru i strzelnicy dokona³  ks. kap.  mjr St. Warcha³owski.
17. „Zwierciad³o”. 1930. nr 49. s. 4.; R. Litwiñski. Materia³y….tam¿e. s. 391-407.

Organizacje wojskowe na Ziemi Che³mskiej w latach 1918-1939 33



 Po uroczystoœciach na bocznicy kolejowej, Kompania Che³mskiego
Oddzia³u KPW da³a popis sprawnoœci fizyczno-militarnej i przydatnoœci
technicznej. Swoj¹ pracê i musztrê prezentowali instruktorzy wojskowi
WF i PW, Mazurek, Troczewski, Szczygielski, Wojnicz, Borowicz, Smolak,
Reut i Mizeracki.

Po zakoñczonym pokazie zaproszeni goœcie i asysty przesz³y na
nowy obiekt, aby dokonaæ uroczystego otwarcia strzelnicy KPW. Piêkn¹
ozdob¹ czêœci popisowej na strzelnicy stanowi³ Pierwszy ̄ eñski Oddzia³
KPW z Komendantk¹ M. Rudnick¹, który da³ popis musztry paradnej.
Po pokazie ka¿dy zaproszony goœæ odda³ honorowy strza³. Po uroczystoœciach
odby³a siê ogólna zabawa i festyn, a wieczorem w œwietlicy wrêczenie
medali.18

Strzelnica Oddzia³u KPW, okaza³a siê wspania³ym obiektem, tu
organizowane by³y prawie wszystkie zawody strzeleckie. Tu szkolili siê
zawodnicy che³mskich organizacji, „Soko³a”, „Strzelca”, TUR, Hufca
WF i PW oraz rzadziej ¿ydowskich klubów i kó³ sportowych. W porozumieniu
z Naczelnikiem Oddzia³u KPW i pod opiek¹ instruktorów WF i PW
z KPW, strzelnicê udostêpniano miastu i m³odzie¿y szkolnej.

Bardzo aktywnie od 1934 r. prowadzi³o dzia³alnoœæ Ko³o
Krajoznawczo-Turystyczne przy Oddziale KPW Che³m, zrzeszone w
Lubelskim DOKP i Okrêgowym Zwi¹zku Oddzia³ów PTK. Cz³onkowie Ko³a
uczestniczyli w wielu pieszych i rowerowych wêdrówkach i wycieczkach
po okolicy i regionie, najciekawsze prowadzi³y jednak do Zakopanego na
narty. Du¿y wp³yw na aktywnoœæ ko³a mia³ Jan Grzela, instruktor-dzia³acz
KPW oraz przewodnik krajoznawczo-turystyczny. Ko³o za osi¹gniêcia by³o
odznaczone przez okr. i krajowe w³adze DOKP, KPW i PTK. 19

Wiosn¹ 1934 r. Che³mski Oddzia³ KPW, szczególnie obchodzi³
Ogólnopolskie Œwiêto Pracy KPW. Uroczystoœæ ta by³a wspania³¹ otoczk¹
do obchodów zwi¹zanych z oddaniem do u¿ytku piêknego stadionu sportowego
KS KPW. Stadion wybudowano dziêki wytê¿onej pracy cz³onków
i sympatyków, KS, Oddzia³u Ko³a i Ogniska KPW, mia³ on s³u¿yæ nie tylko
kolejarzom, ale  i spo³eczeñstwu che³mskiemu, a m³odzie¿y przede wszystkim.
18.  ”Kronika Nadbu¿añska” 1933. nr 23. s. 1.
19. J. Grzela. Arch….tam¿e. KPW w Che³mie 1926-1939. Maszynopis 40 stron.
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Uroczystoœæ rozpoczê³a siê o 10.00 msz¹ odprawion¹ przez ks.
kap. mjr. Warcha³owskiego, w której uczestniczy³y hufce i poczty
sztandarowe, Zwi¹zku Legionów M³odych, ZS „Strzelec”, Towarzystwa
Przyjació³ Zwi¹zku Strzeleckiego i wiele innych delegacji. Raport
przyjmowa³ prezes Che³mskiego Ogniska KPW Szczygielski, a przegl¹du
kompanii dokona³ Komendant KPW Leœkiewicz.

W czêœci sportowo-sprawnoœciowej jako pierwszy odby³ siê turniej
pi³ki siatkowej, gdzie w finale spotka³y siê dru¿yny z Oddzia³u Strzeleckiego
z Dorohuska, z Seminarium Mêskiego i Ogniska KPW   w Che³mie. Po grach
odby³y siê zawody lekkoatletyczne  w konkurencjach: 100m, skok w dal
i wzwy¿, rzuty kul¹ i granatem, a na zakoñczenie biegi sztafetowe i tor
sprawnoœciowy. Wieczorem odby³a siê akademia podsumowuj¹ca
i wrêczanie nagród oraz zabawa, a na zakoñczenie odby³ siê koncert
muzyczny i wystawienie sztuki. 20

Znaczne osi¹gniêcia w pracy szkoleniowo-organizacyjnej mia³a
sekcja kolarska Ko³a Sportowego KPW Che³m. Czêste wycieczki i rajdy
rowerowe z udzia³em cz³onków KPW, doprowadzi³y do ich du¿ego
poziomu wyczynowego, brali te¿ udzia³ we wszystkich biegach kolarskich
dla amatorów okrêgu lubelskiego.

Najlepszym kolarzem szosowym z licencj¹ zawodowca by³ Jan
Grzela, reprezentant i cz³onek kadry Che³ma, Lublina DOKP i KPW, by³
te¿ cz³onkiem kadry krajowej Zrzeszenia KPW. W 1936 r. w Radomiu na
zawodach kolarskich Zrzeszenia KPW w biegu kolarskim-klasycznym
w klasie starszych zaj¹³ I miejsce i zdoby³ z³oty medal wynikiem
1.57,21”06 godz.

Od 1935 r. KS KPW przy Oddziale Che³m mia³ zg³oszone sekcje,
lekkiej atletyki i pi³ki no¿nej, w Okrêgowych Zwi¹zkach w Lublinie.
Reprezentanci lekkiej atletyki wystêpowali w lidze okrêgowej, do najlepszych
nale¿eli: Edward Górecki rzut kul¹ i oszczepem, Zygmunt Lechman skok
wzwy¿, Jerzy £ozowski, Jan Grzela, Anna Izdebka i Janina Maziarz biegi.

Natomiast dru¿yna pi³karska wystêpowa³a w klasie B, w sk³adzie,
W³adys³aw Sadowski, W³adys³aw Woronowicz, Franciszek Skiba, Jan
Kraczkowski, Loen Wawrzycki, Stanis³aw Kociuba, Eugeniusz Warszawa,
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Boles³aw Pietrzykowski, Jerzy Krasudzki, Jerzy Dmowski, Kola Tarasiuk,
Mieczys³aw Mazurek, Zdzis³aw Wojciechowski, Zygmunt Berezecki,
Mieczys³aw Bombol, Mieczys³aw Dobrowolski, Lucjan Chwedorczuk,
Janusz Trzeœniewski, Stanis³aw Charczuk, Marian Kowalczyk, Kola
Jusiak, Jan Chmielarz i Jan Puchowski. 21

Zim¹ 15 stycznia 1939 r. Ko³o Sportowe „Zdrów” przy
Pañstwowym Liceum Pedagogicznym Mêskim w Che³mie rozegra³o
towarzyski mecz hokeja na lodzie z dru¿yn¹ „Hockey”, Dyrekcyjnego
Klubu Sportowego. Mecz mia³ ciekawy przebieg i zakoñczy³ siê wynikiem
8:1 (4:1, 3:0, 1:0) dla KS „Zdrów” by³ rozegrany na lodowisku kolejowym.
Dru¿yna hokejowa z KPW istnia³a od 1935 r. grupowa³a cz³onków KPW
i by³a zrzeszona w Okrêgowym Zwi¹zku KPW w Lublinie. Uczestniczy³a
równie¿ w rozgrywkach Lubelskiego DOKP i KPW i o puchar Naczelnika
KPW. Mecz hokejowy (jak wynika z kroniki) by³ ostatni¹ imprez¹
sportow¹ organizowan¹ przez Che³mski Oddzia³ i KS KPW, przed
wybuchem II wojny œwiatowej. Z chwil¹ wybuchu II wojny œwiatowej
w 1939 r. Kolejowe Przysposobienie Wojskowe zosta³o rozwi¹zane.22

      Lista cz³onków zwyczajnych i nadzwyczajnych sekcji kolarskiej
Ogniska KS KPW Che³m, na sezon 1936 r., dla uzyskania numerków
rowerowych. Sekcja kolarska zosta³a za³o¿ona przy KS KPW w 1929 r.,
a rozwi¹zana w 1939 r.
1. W³. Szuchniewicz (ur.14.02.1888.Kielce.). PKP. Kolejowa 121 m 4.
2. Zbigniew  Rut. (ur.20.09.1919.Koñskie.). Dom Kolejarza. Kolejowa 121.
3. Mieczys³aw Borowicz.(ur.07.11.1900.Warszawa.).PKP. Katedralna 6.
4. Ludwik Szwarc.(ur.26.07.1922.Kiwczel,pow.£uck.). Dom Kolejarza.
5. Romuald Kisielewski.(ur.20.09.1922.Siedliszcze.).PKP. Bohdanowicza 1.
6. Józef Ulatowski.(ur.12.02.1887.Kowel.).Kasjer. Dom Kolejarza.
7. Piotr Gradziñski.(ur.29.06.1891.Ruda Opalin.). Telegrafista. Dom Kolejarza.
8. Stanis³aw   Pawliczuk.(ur.19.03.1903.Zawadówka.).Telegrafista.Kolejowa 70.
9. Czes³aw Chyliñski.(ur.21.07.1903.Che³m.).Telegrafista.Kolejowa 42 a.

21. W.A. Koz³owski. Dzieje…tam¿e. s.57-58.
22. Kronika Ko³a Sportowego Zdrów przy Pañstwowym Liceum Pedagogicznym w Che³mie
        Lubelskim lata 1937-1938 i 1938-1939. s.28-29.
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10. Józef Dziaduszyñski.(ur.01.10.1893.Che³m.).PKP. Bohdanowicza 3.
11. Aleksander  Radek. (ur.28.03.1899.Ruda Opalin.).Kancelista.Kolejowa 74.
12. Wiaczes³aw Fro³owicz.(ur.23.09.1895.Piñsk.).PKP. Pocztowa 66.
13. W³adys³aw Futa. (ur.16.06.1890.Biskupice.). Konduktor. Kolejowa 40
14. Antoni Wo³kowiecki. (ur.08.01.1891.Bratucice.). Kontroler.Kolejowa 70.
15. Franciszek Wyszogrodzki. (ur.09.12.1891.Karczówka.).PKP.Kolejowa 17a.
16. Stanis³aw Grabowski.(ur.08.05.1891.Bia³a Podlaska.). PKP. Kolejowa 47.
17. W³adys³aw D¹bki. (ur.02.01.1895.Krzywda.). Konduktor. Kolejowa 82.
18. Kaz. Kancyrski.(ur.09.02.1887.Krzemieniec Wo³yñski.). PKP. Wo³yñska 28.
19. Stanis³aw Skowroñski. (ur.26.06.1894.Rejowiec.). Konduktor. Kolejowa 50.
20. Leonarda Skowroñska.(ur.31.01.1899.Che³m.). ¿ona konduktora. Kolejowa 50.
21. Karol Liach.(ur.21.10.1903.Che³m.). Kolejowa 122.
22. Antoni Jurczuk.(ur.19.10.1909.Che³m.). Pu³askiego 9.
23. Karol Korzeniowski.(ur.09.05.1896.Tmojca). Ch³odna 10.
24. Wac³aw Klepko.(ur.21.10.1897.Lublin.). Stacja kolejowa.
25. Staniz³aw Sikora.(ur.09.04.1908.W³odawa.). Kolejowa 40.
26. Jan Grzela.(ur.04.12.1905.Che³m.). Pcztowa 64.
27. Marian Suchoñ.(ur.09.10.1922.Che³m.). Jordana 31b.
28.Zygmunt Wawrzycki.(ur.10.09.1908.Kanie.).Przedmieœcie Trubaków1.
29.Jan Wawrzycki.(ur.02.06.1913.Minkowice.).Przedmieœcie Trubaków1.
30.Karol Wasylkiewicz.(ur.28.11.1888.Stryj.).Bydgoska1.
31.Anna Wasylkiewicz.(ur.29.08.1898.Nowy S¹cz.). Bydgoska1.
32.Janina Majewska. (ur.04.02.1913.Bogus³awka.). Bohdanowicza3.
33.Jrena Andrulewiczówna.(ur.18.12.1913.Krym.).Górka Katedalna23.
34.Edmund Troczewski.(ur.07.11.1886.Siedlce.).Dom Kolejarza29.
35.Jerzy Frankiewicz.(ur.11.12.1921.Skar¿ysko Kamienna). Dom Kolejarza15.
36.Wiktor Harczuk.(ur.17.09.1906.Zpetucze).Bydgoska23.
37.Józef Mróz.(ur.18.09.1908.Stara Wieœ.).Górka Katedralna2.
38.W³adys³aw Klimowski. (ur.23.03.1910.Siedliszcze.). Pirackiego8.
39.Grzegorz Augustowski.(ur.25.01.1907.Ilubin.).Szpitalna9.
40.Jan Duduœ.(ur.27.03.1908.Gardzienice.).Jordana10.
41.Miko³aj Fedon.(ur.05.08.1912.Che³m.).Pilichonki60.
42.Henryk Wysocki.(ur.17.01.1909.Siennica Ró¿ana.). Hrubieszowska80.
43.Witold Rybak.(ur.25.01.1912.Che³m.).Kolejowa70b.
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44.Bronis³aw Skóra.(ur.28.09.1913.Czarema.).Katedralna2.
45.Boles³aw Autoniewicz. (ur.02.01.1893.Martynówka). ks.Brzózki5.
46.Stanis³aw Kociuba.(ur.03.03.1918.).Dom Kolejarza73.
47.Tadeusz Kokoszko. (ur.03.03.1919.Rejowiec.).Trubakowska15.
48.Mieczys³aw Ma³ysz.(ur.30.11.1916.Lublin.).ks.Brzózki5.
49.Józef Szewczyk.(ur.15.05.1909.).Che³m.
50.Albin Radomski.(ur.01.03.1885.Warszawa.).Kolejowa48.
51. Kazimierz Chodlewski. (ur.05.07.1910.Pu³awy.). Grunwaldzka.
52.Stanis³aw Rachwalski.(ur.12.11.1908.).Os. St.Che³m57.
53.Antoni Pawelec.(ur.16.11.1910.Che³m.).Zacisze13.
54.Mika³aj Terpi³owski. (ur.14.01.1914.Rokitur-Rosja.). Os.St.Che³m183.
55.Józef Weso³owski. (ur.13.03.1894.Lechiszów.). Os.St.Che³m29.
56.Bronis³aw Kaniurski. (ur.12.10.1900.Chlewnicz.). Bydgoska23.
57.Miko³aj Halicki.(ur.11.03.1900.Che³m.).Ob³oñska32.
58.Jan Aftanas.(ur.05.12.1892.Warszawa.).Pl.¯wirki3.

Listê zatwierdzi³ prezydent miasta Che³ma,
Tadeusz Tomaszewski, 19 maja 1936 r. 23

23.  APLOCH. Akta Ewidencyjne Doro¿ek. sygn.354.
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3 . POCZTOWE PRZYSPOSOBIENIE WOJSKOWE.

Po zmianach strukturalnych w zarz¹dzaniu Poczt¹ Polsk¹
a szczególnie w systemie Przysposobienia Wojskowego, czyli szkoleniu
policji pocztowej po 1918 r., pocz¹tkowo by³a to Stra¿ Pocztowa, od
1921 r. po reorganizacji ju¿ jako Pocztowe Przysposobienie Wojskowe
(PPW). PPW by³o wa¿n¹ organizacj¹ dla obronnoœci i bezpieczeñstwa
pañstwa w dziedzinie zagadnieñ jak¹ jest poczta, telegraf i telefon, ogólnie
mówi¹c – s³u¿ba ³¹cznoœci.

Poczta w tym czasie w Polsce by³a wielk¹ instytucj¹ pañstwow¹
maj¹c¹ znaczny wp³yw i rangê. PPW, bêd¹ca organizacj¹  o charakterze
wojskowym wymaga³a od swoich cz³onków du¿ej sprawnoœci fizycznej.
Równie¿ codzienne æwiczenia jako obowi¹zek, doprowadzi³y do du¿ego
usportowienia pracowników. Idee panuj¹ce wœród pracowników poczty
oraz wspólny cel dzia³ania, by³ tak du¿e, ¿e wytworzy³y one odrêbny styl.

Nad specjalistycznym wyszkoleniem cz³onka PPW, pracowali
instruktorzy WF i PW. W latach 1923-1929 istnia³a rywalizacja miêdzy
poszczególnymi dru¿ynami-hufcami PPW, o miano najlepszej w okrêgu
che³mskim. Na ogólne i specjalne przygotowanie cz³onka PPW mia³y
wp³yw nastêpuj¹ce dzia³y sprawnoœciowe: strzelanie, musztra, fechtunek,
ratownictwo, tory sprawnoœciowe, dyscypliny sportowe i biegi terenowe.

Organizacje wojskowe na Ziemi Che³mskiej w latach 1918-1939 39



Od 1925 r. Naczelnik Poczty i PPW Che³m, nawi¹za³ wspó³pracê
z organizacjami, TUR, KPW, ZS „Strzelec” i 7 pp Leg., wywodzi³o siê to
z paramilitarno-tajnego charakteru s³uzby PPW i ograniczenia kontaktów
sportowych z podobnymi organizacjami.

Od 1930 r. Naczelnictwo Che³mskiego Okrêgu PPW, w celu
podniesienia sprawnoœci pocztowca w rejonie, nasili³o kontakty sportowe
z podleg³ymi Terenowymi Oddzia³ami PPW z Krasnegostawu, W³odawy
i Lubomla. Mia³o to te¿ odbicie w rywalizacji o miano najlepszej placówki
i o puchar Naczelnika Wschodniego Okrêgu PPW. Z tego powodu prezes
naczelnik oddzia³u PPW Che³m Jan Œlubowski, przy gm. poczcie
w Che³mie przy ul. Ob³oñskiej nr 20, przekaza³ do u¿ytku organizacyjne
obiekty, œwietlicê, boisko i strzelnicê oraz plac musztry i æwiczeñ.

Przy Poczcie Che³mskiej przy ul. Ob³oñska nr 20 dzia³a³y broni¹c
interesów pracowniczych zrzeszone dwie organizacje:
1. Zwi¹zek Pracowników Pocztowych Telegraficznych i Telefonicznych
Rzeczypospolitej Polskiej, prezesem oddzia³u che³mskiego by³ Metody
Juszczuk;
2) Zwi¹zek Ni¿szych Pracowników Pocztowych, Telegraficznych
i Telefonicznych Rzeczypospolitej Polskiej, prezesem oddzia³u che³mskiego
by³ Józef Gierucki.24

W maju 1935 r. Che³mski Oddzia³ Poczty i PPW, obchodzi³
uroczyœcie swoje pierwsze œwiêto PPW, „które sta³o siê wielk¹ rewi¹,
dorobku w Przysposobieniu Wojskowym i Sprawnoœci Specjalistycznej
Pocztowca Che³mskiego, uroczystoœci rozpoczê³y siê na placu sportowo-
musztrowym Che³mskiego PPW, w strojach galowych  i sportowych.  Raport
odebra³ Delegat Zarz¹du Okrêgu PPW Kamecki w towarzystwie Prezesa
Naczelnika Oddzia³u w Che³mie Jana Œlubowskiego od Tadeusza Sk¹pskiego
Wice-Naczelnika  Obwodu Poczty i PPW w Che³mie. Natomiast raport
gotowoœci pododdzia³ów i dru¿yn PPW, do musztry paradnej, zawodów
specjalistycznych brygad i konkurencji sportowych, obu naczelnikom z³o¿y³
dy¿urny inspektor wyszkolenia J. Górnicz.”

24.  J. Grzela. Arch….tam¿e. Materia³y dotycz¹ce kontaktów z PPW w Che³mie do 1939 r.;
        R. Litwiñski. Materia³y….tam¿e. s. 391-407.
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Po uroczystoœciach przyst¹piono do konkurencji sportowych,
z których pierwsz¹ by³o strzelanie z wiatrówki na strzelnicy oddzia³owej.
W ³¹cznej konkurencji specjalistycznego strzelania  W-2 i W-9, wygra³ W³.
Synowiec 228 pkt. przed P. Jaroszkiewiczem 226 pkt. i Al. Kuæmirowskim
226 pkt. W konkurencji ogólnej zwyciê¿y³ W. Halej 178 pkt. przed W³.
Synowcem 178 pkt.(mniej 10). W strzelaniu ¿eñskim wygra³a J. Tarczyñska
125 pkt. przed   J. Kowalsk¹ 99 pkt.

W biegu kolarskim na dystansie 30 km. startowa³o 8 zawodników,
trasa wiod³a szos¹ Che³m - Hrubieszów ze startem sprzed szpitala œw.
Miko³aja. W wyœcigu zwyciê¿y³ St. Badylak. 1.07,30 godz., drugi by³ Zenon
Piêknik (1.09,30), trzeci W³odzimierz Treczyñski (1.10), do mety kolejno
przybyli: Stanis³aw Szeszlak (1.10,40), Stanis³aw Wapniarz (1.17,50), Teodor
Paszczuk (1.19,20), Kazimierz Jurczuk (1.23,40) i Roman Binkiewicz (1.32).

Wieczorem w œwietlicy ko³a PPW odby³o siê uroczyste wrêczenie
nagród zwyciêzcom, dekorowa³ delegat Kamecki, który zachêca³ do dalszej
twórczej pracy obywatelskiej dla pañstwa i obrony jego granic. Wysoko
oceniono pracê Jana Górnicza instruktora wyszkolenia oddzia³u, referentów
kulturalno-oœwiatowych   A. Gierynga i R. Wielnowskiego i komisje sêdziowskie
kolarsk¹  i strzeleck¹, którym przewodniczyli Sk¹pski i Wi¹czkowski.

Za wybitne osi¹gniêcia wyró¿niony zosta³ Prezes Naczelnik Oddzia³u
w Che³mie Jan Œlubwski za wk³ad pracy dla rozwoju s³u¿by pocztowca oraz
70 cz³onków Oddzia³u i w placówkach podleg³ych, Krasnymstawie, W³odawie
i Lubomlu.

Na zakoñczenie imprezy delegat Sk¹pski powiedzia³, „Ramy
dotychczasowej pracy wyszkoleniowej, objê³y grupy budowlan¹,
eksploatacyjn¹ i teletechniczn¹ a osi¹gniête wyniki daj¹ najlepsze
œwiadectwo dobrze spe³nionego obowi¹zku. Równolegle jest na szerok¹
skalê uprawiany sport, jak kolarstwo, wolna atletyka, siatkówka itd.,
a przede wszystkim odbywa siê intensywne wyszkolenie strzeleckie. To
te¿ czarno-b³êkitne barwy PPW, s¹ dziœ i synonimem pracy, karnoœci
i obowi¹zku i nie bêdzie przesad¹ gdy stwierdzimy i¿ w ogólnym
kompleksie naszych organizacji, Przysposobienie Wojskowe Pocztowców
zdoby³o jedno  z powa¿niejszych miejsc”.

Organizacje wojskowe na Ziemi Che³mskiej w latach 1918-1939 41



Równolegle ze œwiêtem PPW w Che³mie, odbywa³a siê
w Warszawie tzw. „Olimpiada” jako „Pierwsze Ogólnopolskie Œwiêto
Sportowe PPW”. W imprezie tej uczestniczy³a zawodniczka PPW Che³m,
Maria Zaleska, która w trójboju kobiecym zdoby³a czo³owe miejsce,
awansuj¹c na olimpiadê do Warszawy, wygra³a eliminacje okrêgowe PPW
w Lublinie.25

Przewa¿nie wczesn¹ jesieni¹ pracownicy poczty, telegramów
i telefonów obchodz¹ swoje doroczne œwiêto pocztowca i PPW. Œwiêta
te sta³y siê egzaminem z ca³orocznej pracy ujêtej w planowe ramy zajêæ,
poza ciê¿k¹ i odpowiedzialn¹ prac¹ zawodow¹.

„Jesieni¹ 1937 r. Œwiêto Pocztowca i PPW, obchodzi³ równie¿
Che³mski Oddzia³ Pocztowy. Otwarcia uroczystoœci dokona³
Naczelnik Okrêgu Lubelskiego w asyœcie w³adz poczty, miasta i wojska.
Po z³o¿eniu raportu i podniesieniu na maszt bandery przy dŸwiêkach
hymnu pañstwowego, odby³y siê zawody sportowe, strzeleckie
z karabinku wojskowego i ³uku do których awansowa³o 56 zawodników.”

W strzelaniu z kbk wygra³ A. Podkowiñski z  PPW W³odawa
85 pkt. (na 100 mo¿liwych), drugi by³ St. Badylak z PPW Che³m 77 pkt.
W grupie pañ wygra³a Irena Kowalska 75 pkt.

W konkurencji T-1 w strzelaniu z ³uku rewelacj¹ by³a Stanis³awa
B³otnicka, wygra³a 73\135 pkt., druga by³a Irena Kowalska 55\135 pkt.
W tej samej konkurencji wœród panów, zwyciê¿y³ Tadeusz Król 103\135
pkt. W konkurencji technicznej, w budowie linii trakcji telefonicznej
wygra³a, dru¿yna budowlana nr 18, która w czasie 90 minut wybudowa³a
odcinek linii telefonicznej.

W zawodach lekkoatletycznych: B³a¿ejczyk wygra³, skok w dal
5.57m., skok wzwy¿ 150cm. i rzut dyskiem 34.64m., a rzut kul¹ wygra³
Lisek 10.68m. W grach walka by³a zaciêta, w finale koszykówki PPW
Che³m pokona³ PPW Lublin 39:23, a w finale siatkówki PPW Lublin
pokona³ PPW Che³m 2:1. Wspólny obiad zakoñczy³ czêœæ uroczystoœci.

W godzinach popo³udniowych w oddzia³owej œwietlicy wrêczy³
pami¹tki, znaczki i medale szef okrêgu PPW Kamecki, który wysoko

25. ”Kronika Nadbu¿añska”. 1935. nr 41. s.3.
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oceni³ poziom imprezy, i wyró¿ni³ Che³mski Oddzia³ i Ko³o PPW
zaliczaj¹c go do grona najlepszych w Okrêgu mianuj¹c jednoczeœnie
do Ogólnopolskiej Nagrody Centrali PPW. W tej formie i w tych
strukturach Che³mski Oddzia³ Poczty i Pocztowe Przysposobienie
Wojskowe, prowadzi³o dzia³alnoœæ do wybuchu II wojny œwiatowej
w 1939 r.26

26. ”Kronika Nadbu¿añska”. 1937. nr 41. s.2.
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Powiat Che³mski Guberni Lubelskiej
                                                       z Dziennika Wschodniego



                     ROZDZIA£ II

ORGANIZACJE PARAMILITARNE NA ZIEMII CHE£MSKIEJ
  W LATACH 1918-1939



Mapa Guberni Che³mskiej z 1913 roku

Che³m



1. TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE „SOKÓ£”.

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokó³”, Polska organizacja –
patriotyczno-paramilitarna, polityczno-gimnastyczna i sportowo-
wychowawcza, zosta³a za³o¿ona w 1867 r. w czasie zaboru we Lwowie
(pierwsze „Gniazdo” za³o¿y³a grupa by³ych uczestników powstania
styczniowego).

(Pierwsze gniazdo w zaborze pruskim powsta³o w 1884 r.
w Inowroc³awiu, kolejno w 1886 r. w Poznaniu i Bydgoszczy. W zaborze
rosyjskim Sokó³ dzia³a³ od 1905 r. nielegalnie i od 1906 r. prawie legalnie.
Gniazda Soko³a powstawa³y tak¿e od 1885 r. na terenie Rzeszy Niemieckiej.
Od 1904 r. „Sokó³” by³ pod silnym wp³ywem Narodowej Demokracji).
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„Sokó³” swoj¹ dzia³alnoœæ wyzwoleñcz¹, oœwiatow¹, zdrowotn¹
i sportow¹, prowadzi³ w terenie w oparciu o ko³a zwane „Gniazdami”.
Redagowa³ równie¿ polityczno-programowe wydawnictwa, w latach 1881-
1939 „Przewodnik Gimnastyczny Sokó³” i w latach 1902-1939 „Sokó³”
i „Sokó³ Polski”.27

W czasie zaborów „Sokó³” prowadzi³ poprzez swoje „Gniazda”
pracê kulturalno-oœwiatow¹, a przede wszystkim organizowa³ ogólnopolskie
zloty (sportowe), które mia³y charakter przegl¹du sprawnoœci fizycznej
poszczególnych rejonów Polski. W okresie zaborów ogólnopolskie zloty
„Soko³a” by³y spektakularnymi igrzyskami i dowodem jednoœci narodu
polskiego a zarazem sprawdzianem i manifestacj¹ sprawnoœci militarnej
w d¹¿eniach do niepodleg³oœci Polski.

Po 1906 r. „Sokó³” sta³ siê organizacj¹ paramilitarn¹, d¹¿¹c¹
do niepodleg³oœci Polski w duchu ideologii narodowej demokracji.
Podstawowe formy dzia³ania  „Soko³a” opiera³y siê na dwóch p³aszczyznach,
wychowania obywatela silnego i zdrowego oraz m¹drego i œwiat³ego
przydatnego do zawodu i obrony.28

Zal¹¿ków che³mskiego „Soko³a” nale¿y dopatrywaæ siê w 1906 r.
Ze wzglêdów na obostrzenia ukazów carskich, dotycz¹cych zakazów
dzia³alnoœci zwi¹zków i stowarzyszeñ polskich, próby i zabiegi zmierzaj¹ce
do utworzenia „Soko³a” w Che³mie prowadzone by³y w g³êbokiej
konspiracji.29

Idee „Soko³a” mia³y wielkie znaczenie, w uœwiadomieniu
spo³eczeñstwu zgnêbionemu latami zaborów i rusyfikacji, pamiêtaæ
o polskich wartoœciach narodowych. Promieniowa³y one z Warszawy
z Centrali-Soko³a, równie¿ i z lubelskiego „Gniazda” zwierzchniego.30

Od 1906 r. aktywnie patriotyczna ludnoœæ Che³ma i okolicy  a m³odzie¿
przede wszystkim, pomimo zakazów organizowa³a siê w komplety i ruch
regionalno-narodowy. Gdzie poprzez  wycieczki krajoznawcze po mieœcie

27. W. Lipoñski. Humanistyczna Encyklopedia Sportu. Warszawa 1987. s.308-309.
28. Pamiêtnik V Zlotu Sokolstwa Polskiego w Krakowie w dniach 14-16 lipca 1910 r. Lwów
        1911 r. s.4-6.
29. T. Mencel. Lublin w okresie walk narodowowyzwoleñczych 1795-1864. Lublin 1967 s.5.
30. ”G³os Lubelski”. 1921. nr 88. s. 6.; 1927. nr 138. s. 8.
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i w terenie, na okolicznoœciowych œwiêtach folkloru lokalnego, œpiewano
i tañczono ludowe polskie pieœni, i podtrzymywano ducha polskoœci.

Pierwsze konspiracyjne spotkanie, dzia³aczy miejscowych
i korespondentów „Sokolich” z Centrali-Warszawy i z Lublina w tzw.,
„ogólnopolskich akcjach tworzenia ruchu Sokolego w terenie i na
prowincji”, odby³o siê w Che³mie wiosn¹ 1908 r. Che³mskiej trzyosobowej
grupie przewodniczy³ Edward £uczkowski. Po takim spotkaniu powsta³o
pierwsze konspiracyjne „Gniazdo-Sokole” w Che³mie, przy dru¿ynie
Ochotniczej Stra¿y Ogniowej.

Pomimo rusyfikacji i represji nie przeszkodzi³o to m³odym
„Sokolnikom” w kontynuowaniu zakonspirowanej dzia³alnoœci pod nazw¹
zajêæ kulturalno-oœwiatowych. Jedn¹ z form tych zajêæ by³y w terenie
æwiczenia gimnastyczne, tañczono i œpiewano pieœni narodowe.

Dzia³ania te spowodowa³y, ¿e w niektórych szko³ach che³mskich
z³agodzono rusyfikacyjne rygory a nawet wprowadzono elementy polskiej
oœwiaty, np. w Che³mskim Unickim ̄ eñskim Gimnazjum, wprowadzono
polskie formy lekcji z muzyki, tañca i gimnastyki. Zajêcia te prowadzono
równie¿ poza programem szkolnym.31

W wyniku dalszego dzia³ania aktywnych nauczycieli, poczynaj¹c
od 15 wrzeœnia 1910 r., Uchwa³¹ Konferencji Che³mskiej Dyrekcji
Szkolnej, w tym¿e Gimnazjum, wprowadzono oficjalnie gimnastykê
systemu „Sokolego” w iloœci 9 godzin tygodniowo.32

W roku szkolnym 1911 i 1912 zwiêkszono o 1-godz. gimnastykê
„Sokol¹” oraz wprowadzono rytmikê, tañce, wêdrowanie i formy zabaw.
Wprowadzenie gimnastyki Sokolej do programu szko³y spowodowa³o,
¿e w dniach 3-5 paŸdziernika 1910 r., delegacja 9 uczennic Gimnazjum,
wziê³a udzia³ w Zlocie „Soko³a” w Warszawie, prezentuj¹c uk³ady
æwiczebne zbiorowe, oraz æwiczenia z maczugami i piramidy.
Wprowadzenie do niektórych szkó³ lekcji gimnastyki systemu „Sokolego”,
by³o wa¿nym elementem walki narodowowyzwoleñczej.33

31. K. P. Janczykowski. Arch. Teczka 40 stron maszynopisu. Najdawniejsze Dzieje Che³ma.; R.
     Kucha. Rz¹dowe gimnazjum dla dziewcz¹t w Che³mie w latach 1866-1915. Lublin 1989. s. 34.
32. WAPL CHDS 132. k. 1-3.

33. R. Kucha. Rz¹dowe gimnazjum…..tam¿e.
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W sierpniu 1915 r. Che³m opuœcili Moskale i wszelkie carskie
instytucje (i duch rosyjski), a do Che³ma wkroczy³y wojska austriackie.
Wraz z tym faktem, ujawni³a siê konspiracyjna dzia³alnoœæ ruchu
„Sokolego”.34

W paŸdziernika 1915 r. Sokolnicy nawi¹zali wspó³pracê z POW
w szkoleniu bojowników do walki o niepodleg³oœæ. Szkolenia prowadzono
w podziemiach, w lesie Pogórze i Szkole Filologicznej, z zakresu,
strzelania, musztry i dzia³añ militarnych. W 1918 r. Sokolnicy przyczynili
siê do wyzwolenia Che³ma i przy³¹czenia go do Macierzy.35

Do listopada 1918 r. konspiracyjne „Gniazda-Sokole” mieœci³y
siê w Che³mie, przy ul Weso³ej nr 12, Polskiej Macierzy Szkolnej ul.
Lubelska nr 60, Kolejowej Szkole Technicznej plac 3-go Maja i Szkole
Filologicznej. „Sokó³” by³ wspierany przez Zwi¹zek Katolicki i Komitet
Obywatelski.36

Po odzyskaniu niepodleg³oœci, nast¹pi³o zjednoczenie wszystkich
Oddzia³ów Sokolich z Central¹ w Warszawie (do centrali wesz³o 6-
dzielnic) najwiêksze: Mazowiecka, Ma³opolska, Œl¹ska, Wielkopolska
i Pomorska. Region Lubelski organizacyjnie podlega³ Dzielnicy
Mazowieckiej, a „Gniazdo” Che³mskie pod Okrêg Lubelski.37

W listopadzie 1918 r., Mieczys³aw Krokowski druh-przodownik,
zwo³a³ zjazd dzia³aczy i sympatyków ruchu Sokolego w Che³mie. Na
ZjeŸdzie obecne by³y delegacje z Dzielnicy Mazowieckiej i Okrêgu
Lubelskiego. Przewodnictwo Zjazdu obj¹³ druh-przodownik hr. Zamojski,
podczas którego powo³ano oficjalnie w Che³mie Towarzystwo
Gimnastyczne „Sokó³”. Prezesem Gniazda zosta³ Mieczys³aw Krokowski,
a jego zastêpc¹ p³k. Szymañski. Zaprzysiê¿ono 200 cz³onków i druhów,
a Towarzystwo otrzyma³o im. Kazimierza Wielkiego,  siedziba zarz¹du
mieœci³a siê przy  ul. Lubelskiej nr 75.

Pierwsze gimnastyczne „Gniazdo-Sokole” mieœci³o siê
w budynku przy ul. Mickiewicza nr 6, wraz z sal¹ do æwiczeñ, dalsze
34. K.P. Janczykowski. Arch…..tam¿e.
35. ”Kronika Nadbu¿añska”. 1935. nr 8. s. 2-3.
36. K.P. Janczykowski. Arch…..tam¿e.
37. ”Sokó³ Polski”. (Praca pod kierunkiem druha Czes³awa K³osa). Warszawa 1926.; ”G³os
        Lubelski”. 1921. nr 17. s. 4.
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zlokalizowano, w Gimnazjum im. S. Czarnieckiego prowadzi³ druh-przodownik
K. Janczykowski, natomiast  „Gniazdo Sokole” w Seminarium Nauczycielskim
Mêskim prowadzi³ druh J. MaŸ a od 1925 r. druh B. Kruczek-Wirski. 38

Uwaga „Soko³a” skupia³a siê na wychowaniu m³odzie¿y we wspó³pracy
z oœwiatowymi i wojskowymi w³adzami, w duchu, nauki, zdrowia i si³y
oraz przygotowania militarnego do obrony granic. Du¿y wp³yw na ducha
„Soko³a” i jego dalszy rozwój mia³a Narodowa Demokracja i kler.
W tym okresie podstawowymi formami pracy „Soko³a” by³y, imprezy
regionalno-narodowe jak wycieczki i wêdrówki krajoznawcze,
gimnastyczno-sportowe jak festyny i turnieje oraz okolicznoœciowe zloty
i zabawy. W 1923 r. „Sokó³” zorganizowa³ cykl festynów na cele
dobroczynne.

Na szczególn¹ uwagê zas³ugiwa³ wielki festyn zwany „Œwiêtem
Wolnoœci i Polskoœci” zorganizowany w Che³mie 8 lipca 1923 r.
Odpowiedzialny za festyn by³ Prezes E. £uczkowski, i druh W³adys³aw
Wróblewski,  asystowali im druh Litwin i druhny Gotschalke,  Szreniawska
i Królikowska. Imprezie przygrywa³a orkiestra kapelmistrza Szlendaka.
Na koniec imprezy w œwietlicy Kolejarza, odby³ siê odczyt literacki T.
Wieniawy-D³ugoszowskiego pt. Polacy na Syberii i kwestie ¿ydowskie
w Polsce oraz bal taneczny w sali Resursy.39

Od 1924 r. Zarz¹d Ch T G „Sokó³”, w³¹czy³ siê do wielkiej akcji
pn. „Ofiary na fundusz olimpijski” w Warszawie. Odezwa mia³a du¿y
oddŸwiêk spo³eczny i narodowy, który znalaz³ swoje miejsce na ³amach
„Zwierciad³a” i prasy lokalnej.40

Po wielu sporach o reorganizacjê, styl i ducha che³mskiego
„Soko³a” (chodzi³o o zachowanie bezpartyjnoœci i ducha polskoœci w tej
organizacji),  7 kwietnia 1924 r., (a sprawa ci¹gnê³a siê od pocz¹tku 1923 r.),
zwo³ano zjazd cz³onków i sympatyków Che³mskiego TG „Sokó³”. Na
zjazd przyby³y w³adze zwierzchnie z lubelskiego okrêgu z prezesem F.
Moskalewskim na czele. Po burzliwych debatach, wybrano nowe w³adze

38. „Zwierciad³o”. 1928. nr 46. s. 5.; APLOCH. A.m.Ch. sygn. 504. 505. 506.
39. „Zwierciad³o”. 1923. nr 1. s.
40. „Zwierciad³o”. 1924. nr 24. s. 3.
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(zas³u¿ony dot¹d prezes Krokowski nie uzyska³ poparcia). Nowy zarz¹d
„Gniazda”: prezes E. £uczkowski, wice. P. Hykiel, M. Moszyñski i W.
Wróblewski, skar. Klosse, sekr. K. Wolf, z-ca. sekr. Iglatowski, naczelnik
S. Wi¹czkowski, z-ca. naczel. Kaczko, gospodarze Zieliñski, Królikowska
i Chmielewski, chor¹¿y Wysocki, ks. kapelan Liwerski. Honorowy s¹d
utworzyli: prezes Gniazdowski, Bojakowski i Rudolf, natomiast do
komisji rewizyjnej weszli: Habrowski, Sprz¹czko i Strocki.

Nowy zarz¹d, poleci³ aktualne sekcje rozbudowaæ a przede
wszystkim gimnastyczn¹ i sportow¹ i powo³a³ nowe rozwojowe z: lekkiej
atletyki, pi³ki no¿nej, strzeleck¹, kolarsk¹, gier œwietlicowych
i wycieczkowo-regionaln¹ (nie wszystkie by³y aktywne). Zaprzysiê¿ono
100 cz³onków i druhów oraz trzy Hufce WF i PW m³odzie¿y szkolnej
i rzemieœlniczej. Sk³adki wynosi³y 1 z³., od cz³onków i æwicz¹cych i po
50 gr., od druhów-przodowników.  41

Nale¿y podkreœliæ, ¿e w tym czasie najprê¿niej dzia³a³a sekcja
gimnastyczna (oraz kolarska i wycieczkowa), ze wzglêdu na formy
æwiczeñ cielesnych, które odbywa³y siê dwa razy w tygodniu w sali i na
powietrzu. W porozumieniu z Zarz¹dem Ch T G „Soko³a”, dla chêtnych,
mistrzyni Wróblewska prowadzi³a lekcje tañców w swoim salonie przy
ul. Kopernika nr 10.

Do pierwszego najwiêkszego pokazu grupowej gimnastyki Sokolej
w Che³mie, w formie lekcji dosz³o w czerwcu 1924 r. na boisku Gim.
„Czarniecczyków” z okazji œwiêta sportu m³odzie¿y szkolnej. Popis
wykaza³, ¿e system gimnastyki Sokolej nie tylko podnosi³ sprawnoœæ
fizyczn¹ i postêp w rozwoju m³odzie¿y, ale ukaza³ szerszej publicznoœci,
now¹ i skuteczn¹ formê prowadzenia zajêæ-lekcji gimnastycznych i jej
celowoœæ. Najlepiej zosta³y ocenione dziewczêta za grupowe æwiczenia
z kó³kami, które wymaga³y du¿ej szybkoœci i orientacji. Drugie miejsce
uzyska³y równie¿ dziewczêta ale za æwiczenia z chor¹giewkami
i maczugami, trzecie ch³opcy za popis æwiczeñ z karabinkami w formie
szermierki wojskowej.

41. „Zwierciad³o”. 1924. nr. 15. s. 2.
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Ca³oœæ przygotowa³ i prowadzi³ druh przodownik nauczyciel w-f
K. Janczykowski. Impreza ta ze wzglêdu na jej ogóln¹ akceptacjê wesz³a
na sta³e do corocznego programu sportowego „Soko³a”, miasta i Gim.
„Czarniecczyków”.

Nale¿y przypomnieæ, ¿e K. Janczykowski, jako adept lubelskiego
gimnazjum, dbaj¹c o swoje morale i sprawnoœæ ruchow¹ w 1905 r. zosta³
cz³onkiem Lubelskiego T G „Sokó³”. Od 1912 r. jako student Instytutu
Wychowania Fizycznego w Petersburgu zwi¹za³ siê z miejscowym
„Soko³em”. W rok póŸniej mianowano go na przodownika-druha „Gniazda
Sokolego”, a w 1914 r. zosta³ Z-c¹ Naczelnika „Soko³a” w Petersburgu.
Prowadzi³ zajêcia gimnastyczne w jednym z Oddzia³ów Polskiego „Soko³a”
w Petersburgu. Do Polski przyby³ w 1918 r., nastêpnie w tym samym roku
skierowano go do pracy do Che³ma (rozporz¹dzeniem MWR i OP).42

Od 1925 r. Zarz¹d Ch T G „Sokó³”, wprowadzi³ dla druhów-
przodowników specjalistyczne szkolenia, które odbywa³y siê dwa razy
w tygodniu w sali sportowej Szko³y Handlowej przy ul. Lubelskiej.
Egzaminem szkolenia, by³y przeprowadzone imprezy, pierwsz¹ by³a
zabawa kotylionowa w sali Klubu Spo³ecznego (Resursy), a drug¹ by³ bal
dobroczynny z fantami w sali Stowarzyszenia Robotniczo-Chrzeœcjañskiego.43

Równie¿ w tym roku na corocznym Œwiecie WF i PW w Che³mie,
„Sokó³” da³ pokaz æwiczeñ gimnastyki przyrz¹dowej, piramid grupowych
i æwiczeñ przy drabinkach. Po tej imprezie odby³a siê uroczystoœæ tzw.
œwiêcone w „Sokole”. By³o to coroczne rytualne œwiêto organizacyjne,
w obecnoœci w³adz okrêgowych i miejskich, na którym wyœwiêcano
nowych druhów, dokonywa³ tego ks. dz. Kosior i ks. Liwerski, poruszano
te¿ inne wa¿ne sprawy.

Sokolnicy sekcji gimnastyczno-sportowych, popularyzowali
w mieœcie i w terenie idee Sokole, brali te¿ udzia³ we wszystkich
uroczystoœciach. Najbardziej popularne w tym czasie by³y zloty i pokazy,
na których m³odzi adepci „Soko³a” prezentowali popisy gimnastyczne.44

42. „Zwierciad³o”. 1924. nr. 25. s. 4.; K.P. Janczykowski. Arch. Ruch Sokoli w Che³mie.
43. „Zwierciad³o”. 1925. nr. 12. s. 2.
44. „Zwierciad³o”. 1925. nr. 12. s. 2-3.
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W latach 1926-1928 (pomimo prê¿nej dzia³alnoœci) Oddzia³ TG
„Sokó³” w Che³mie, prze¿ywa³ okres kryzysu, ci¹g³ej wewnêtrznej walki,
o prezesurê, ideologie i nurty narodowe, polityczne i organizacyjne. Czêœæ
Sokolników wraz z m³odzie¿¹ popiera³a (starego) prezesa M.
Krokowskiego (za³o¿yciela i twórcy „Soko³a” w Che³mie), czêœæ by³a za
nowym, a inni druhowie wraz z postêpow¹ m³odzie¿¹, chcieli nowych
wyborów, reorganizacji i odrodzenia che³mskiego Soko³a. Na skandal
trwaj¹cy w tym czasie w che³mskim Sokole, zareagowa³y centralne
i okrêgowe w³adze, które doprowadzi³y na pocz¹tku 1929 r. do nowych
wyborów (demokratycznych). Debatom rozwi¹zania problemu
w che³mskim Sokole, przewodniczy³ druh hr. Zamojski, prezes okrêgu
IV Dzielnicy Mazowieckiej i Okrêgu Lubelskiego.

D³ugo oczekiwany zjazd odby³ siê 16 lutego 1929 r., pod has³em
„jednostki doceniaj¹ce znaczenie „Soko³a”, postanowi³y che³mskie
Gniazdo-Sokole wesprzeæ, odrodziæ i scementowaæ”. Ze wzglêdu na
wa¿noœæ problemu zjazd odby³ siê w sali konferencyjnej magistratu przy
ul. Pi³sudskiego nr 17. Na wniosek A. Hilgiera, zebraniu 23
zaprzysiê¿onych osób przewodniczy³ Micha³ Kiñczyk, jako pierwszy
posiedzeniu zagai³ w temacie sprawy, lekarz Kazimierz Zaleski. Po
wyczerpuj¹cej dyskusji 16 do 7 za, wybrano nowy zarz¹d oddzia³u T G
„Sokó³” w Che³mie. Nowym prezesem „Gniazda” zosta³ Micha³ Kiñczyk,
w-ce prezesem Al. Hilgier, sekr. Jan Zab³ocki, skar. Kazimierz Zaleski,
gospodarzem Bronis³aw Krygier, chor¹¿ym Stanis³aw Kopyciñski,
naczelnikiem æwiczeñ gimnastycznych W³odzimierz Kaczko oraz
druhowie Ir. Zakrzewski i Al. Chmielewski.

Na zakoñczenie Zjazdu nowy Prezes powiedzia³ „celem nowego
Zarz¹du jest podniesienie ¿ywotnoœci Gniazda oraz z³agodzenie taræ,
powsta³ych w dawnym GnieŸdzie. Placówka ma nosiæ charakter bezpartyjny,
apolityczny (zobaczymy). Dotychczas zg³osi³o siê celem wst¹pienia do
Gniazda 85 osób s¹ to druhny i druhowie dawniejsi oraz osoby nowe.
Zaprzysiê¿ono 85 Sokolników oraz 2 Hufce WF i PW. Opiekunem dbaj¹cym
o potrzeby wychowania zdrowotnego i lekarzem organizacyjnym pod has³em
„w zdrowym ciele zdrowy duch” zosta³ lekarz Teofil Gniazdowski”.45

45. „Zwierciad³o”. 1929. nr 7. s. 6.; K.P. Janczykowski. Arch. Ruch Sokoli…tam¿e.
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Ostatni¹ faz¹ rozwoju organizacyjnego „Soko³a” Okr.
Lubelskiego (i jemu podleg³ym powiatom), by³ zjazd delegatów
poszczególnych „Gniazd”, który odby³ siê 15 grudnia 1929 r. w Zamoœciu.
Dosz³o na nim do roz³amu i utworzenia samoistnego Okrêgu Zamojskiego,
prezesem którego zosta³ ks. Micha³ Zamojski. Organizacyjnie po roz³amie
Che³m pozosta³ w okrêgu lubelskim.

Nowy zarz¹d che³mskiego „Soko³a”, po roz³amie, pragn¹³
szerszemu spo³eczeñstwu przedstawiæ i przybli¿yæ wartoœci „Sokolstwa”,
a dla chêtnych mo¿liwoœæ wspó³pracy w tym systemie. W tym celu Zarz¹d
Oddzia³u T G „Sokó³” w Che³mie nawi¹za³ œciœlejsz¹ wspó³pracê z, ZS
„Strzelec”, Garnizonem, WKS 7 pp Leg., WKS 2 pac., KS KPW i TUR
oraz szkolnym ruchem sportowym a przede wszystkim Komendami ZHP
i WF i PW. Nawi¹zano te¿ wspó³pracê z wiejskim m³odzie¿owym ruchem
sportowo-regionalnym na p³aszczyŸnie hase³, „Potrzeby wychowania
fizycznego w Kole”, „Rozwój poszczególnych sekcji sportowo-regionalnych”
i „Higiena ¿ycia codziennego”. Instruktorzy „Sokoli” przeprowadzili kilka
pokazowych imprez gimnastyczno-sportowych w gminach.46

W lipcu 1931 r. M³odzie¿ „Soko³a” uczestniczy³a w Zlocie-
Obozowym Hufców WF i PW w Wólce Proteckiej pod has³em „Festiwal
m³odoœci i przyjaŸni”. Na Zlot przyby³y Hufce z, Che³ma, Krasnegostawu,
Tomaszowa, Hrubieszowa, Zamoœcia, Szczebrzeszyna, Lublina, £ucka,
Kraœnika, Janowa, Dubna, Kowla, Równego, Krzemieñca, Ostroga,
Zdo³bunowa i Sarn. Zlot mia³ daæ odpowiedŸ, jak¹ sprawnoœæ fizyczn¹
i militarn¹ dysponuje m³odzie¿ tego regionu. Obozowe ¿ycie sportowe
obejmowa³o wiele konkurencji z lekkiej atletyki, gimnastyki, gier
sportowych, strzelania, musztry i terenoznawstwa, z tych te¿ konkurencji
przeprowadzono zawody-sprawdziany. Obóz (nadzorowa³ i) wizytowa³
gen. Dobrodzicki. Najsprawniejszym sportowo i militarnie okaza³ siê
Romuald Jarecki który zdoby³ 146 pkt., kolejne miejsca zdobyli, Roman
Fabjañski, Tadeusz Sowa i Roœcis³aw Garkusz.47

46. W.A. Koz³owski.Dzieje….tam¿e. s. 51-52.
47. „Zwierciad³o”. 1931. nr 26. s. 4.
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Od 1930 r. poszczególne nowe Zarz¹dy Oddzia³u T G „Sokó³”
w Che³mie, uzgadnia³y swoj¹ politykê, dlatego te¿ nast¹pi³a stabilizacja
w zarz¹dzaniu i dzia³alnoœci. Nawi¹zano nowe kontakty z Krasnymstawem,
Szczebrzeszynem, Kraœnikiem, W³odaw¹, Tomaszowem, Bia³¹ Podlask¹,
Hrubieszowem, Lublinem, Zamoœciem, Warszaw¹, Dêblinem, Garwolinem,
Dubnem, Kowlem, £uckiem, Lwowem, Brzeœciem i Raw¹ Rusk¹.48

Od 1935 r. w Ogródku Jordanowskim, który mieœci³ siê na terenie
jednego z che³mskich parków miejskich z inicjatywy Zarz¹du T G „Sokó³”
w Che³mie, zbudowano salkê i plac na którym prowadzono zajêcia
sportowo-rekreacyjne systemu gimnastyki „Sokolej”. Ka¿dy chêtny móg³
tu spêdziæ czas wolny od nauki, æwicz¹c pod kierunkiem instruktora
„Sokolego”. Wiêksze grupy na czele której sta³ przodownik, by³y dzielone
na zastêpy æwiczebne. W tym czasie zajêcia sportowe systemu „Sokolego”
m. in. prowadzi³ instruktor druh-przodownik Jan Grzela (instruktora uzyska³
na Zlocie Sokolim w Warszawie w 1930 r.). Tu te¿ z braku warunków
terenowych dotyczy³o to raczej szkó³ powszechnych, odbywa³y siê zajêcia
programowe m³odzie¿y w ramach lekcji wychowania fizycznego.49

    Do poza sportowej dzia³alnoœci Oddzia³u T G „Sokó³” w Che³mie
w latach 1924-1939 nale¿y zaliczyæ: 1. wystêpy teatrów amatorskich,
chóru i orkiestry, 2. obchody rocznic narodowych i œwi¹t, 3. prelekcje,
pogadanki i odczyty, 4. imprezy choinkowe dla dziatwy, 5. sobotnie zabawy
taneczne i noworoczne, 6. rokroczne wieczory wigilijne dla biednych i
samotnych, 7. doszkalanie i prowadzenie kursów.

Oceniaj¹c dzia³alnoœæ Che³mskiego Oddzia³u Towarzystwa
Gimnastycznego „Sokó³” w prowadzonej w latach 1918-1939 w zakresie
kultury fizycznej, a szczególnie wychowania fizycznego, gimnastyki
oraz w³asnego „Sokolego”systemu szkolenia nale¿y stwierdziæ, ¿e zas³ugi
„Soko³a” by³y du¿e.W pierwszych latach niepodleg³oœci, T G „Sokó³”
by³o jedn¹ z prê¿niejszych organizacji dzia³aj¹cej na polu kultury fizycznej
tworz¹c podstawy w rozwoju innych organizacji sportowych w Che³mie
i powiecie.
48. Czasopisma lata 1923-1939 „Zwierciad³o”, „Kronika Nadbu¿añska”,  „Echo Che³mskie”,
       „Wieœci Che³mskie”.
49.  J. Grzela. Arch….tam¿e. Moja dzia³alnoœæ w Oddziale Che³mskiego  Soko³a w latach
        1925-1939 .; „Kronika Nadbu¿añska”. 1935. nr 20. s. 5.
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Che³mski „Sokó³” (mimo ci¹g³ej wewnêtrznej walki o swój styl),
by³ wyró¿niaj¹c¹ siê organizacj¹ spo³eczn¹, sportow¹ i wychowawcz¹
miêdzywojennego okresu w regionie. Ostatnim prezesem Oddzia³u Ch T G
„Sokó³”, by³ Marcin Kups. Wraz  z wybuchem II wojny œwiatowej w 1939 r.
Ch T G „Sokó³” zawiesi³o swoj¹ dzia³alnoœæ.50

                                    Plakat rytualnej imprezy Zlotu ”Soko³a”

50 . Che³mskie czasopisma w latach 1923-1939.; Cz. Mo³dachowski. Arch. Kwerenda
       i wywiad Che³m 1985 r. Dzia³alnoœæ w Che³mskim Sokole 1935-1939.
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2. HARCERSTWO

Znaki rozpoznawcze HUFCA i Ko³a Przyjació³ Harcerstwa w Che³mie

*
Rok 1907 to pocz¹tki skautingu w Anglii. W Warszawie

2 paŸdziernika 1909 r. ukaza³a siê w ilustrowanym tygodniku „Œwiat”,
pierwsza w Polsce wiadomoœæ o zawi¹zanej w Anglii nowej organizacji
wojskowego przysposobienia m³odzie¿y – zwanej skautingiem. Rok 1910
„Sokó³”, „Zarzewie” i „Eleusis” interesuje siê ruchem skautowym.

W marcu 1911 r. zorganizowano we Lwowskim „Sokole-
Macierzy” informacyjny kurs skautowy, a w maju powsta³y dru¿yny we
Lwowie, Krakowie, Galicji, na Œl¹sku i w Warszawie. Na wzór Sokoli we
Lwowie zacz¹³ ukazywaæ siê podrêcznik pt. Skauting jako system
wychowania m³odzie¿y.
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Skauting w Polsce przyj¹³ siê szybko. Przede wszystkim wœród
m³odzie¿y szkó³ œrednich, gdy¿ œrodowisko szkolne sprzyja³o do kontaktów
o charakterze konspiracyjnym i polskiej tradycji walki
narodowowyzwoleñczej.

W 1912 r.  odby³y siê pierwsze obozy i kursy instruktorskie. W 1913 r.
w Warszawie powsta³a Naczelna Komenda Skautowa, a w 1914 r. nast¹pi³a
mobilizacja harcerzy do polskich formacji wojskowych.  W 1918 r. utworzono
Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego, a w 1920 r. odby³ siê I Walny Zjazd ZHP.

Organizacjami tzw. przed-harcerskimi, które w oparciu
o skauting nada³y charakter póŸniejszej dzia³alnoœci i tworzeniu siê
struktur polskiego harcerstwa by³y:

1. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokó³”,
2. Korpusy (eksperymentalne) Jordanowskie,
3. Zwi¹zek M³odzie¿y Polskiej  „Zet”,
4. „Zarzewie” i oddzia³y æwiczebne,
5. Eleusis.
Tendencje, kierunki, nurty i grupy ideowe kszta³tuj¹ce oblicze

przysz³ego harcerstwa:
– pierwszy najsilniejszy to nurt – konspiracji niepodleg³oœciowo-

wojskowy – mocno zarysowa³ siê pod koniec XIX w. Genealogicznie
rysowa³ siê od wileñskich zwi¹zków filomackich i filareckich poprzez
wiosnê ludów i powstanie styczniowe w 1863 r. Podbudowanym od 1887
r. powsta³ym w trzech zaborach Tajnym Zwi¹zkiem M³odzie¿y Polskiej
„Zet”, której inspiratorem by³a Liga Polska, która w 1893 r. przekszta³ci³a
siê  w Ligê Narodow¹. Nastêpnie „Zet”, zosta³a przemianowana na
Organizacjê M³odzie¿y Niepodleg³oœciowej „Zarzewie”. Pod wp³ywem
J. Pi³sudskiego, „Zarzewie powo³a³o w³asne wojskowe oddzia³y æwiczebne,
tworz¹ce tajn¹ „Armiê Polsk¹”. Od 1909 r.  wœród m³odzie¿y akademickiej
i szkolnej dzia³a³y o³rganizacje bojowe  Zarzewie i Zwi¹zek Walki Czynnej.
Tak te¿ Zarzewie by³o wa¿nym nurtem konspiracyjnym w podwalinach
tworz¹cego siê harcerstwa;

– drugim wa¿nym nurtem – by³a idea „Soko³a” - harcerstwo
przyjê³o od „Soko³a” wiele ¿ywotnych si³, niema³y dorobek
w wychowaniu fizycznym, doœwiadczenia obozowe i wycieczkowe, pewne
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obyczaje i formu³y oraz zapas idei endeckich i klerykalnych;
      –  trzeci nurt – jaki ukszta³towa³ oblicze harcerstwa – to ruch etyczny
Eleusis. To bractwo bezwzglêdnej do¿ywotniej wstrzemiêŸliwoœci, tak siê
sami okreœlali. Duchowy przywódca Wincenty Lutos³awski w swej filozofii
¿¹da³, by bracia „elsowie” zachowali poczwórn¹ wstrzemiêŸliwoœæ: „od
picia, palenia, hazardu i rozpusty. W rygorach tej wstrzemiêŸliwoœci mia³a
siê hartowaæ idea bractwa zdolna odrodziæ Polskê i ludnoœæ. W³aœnie
elsowie dostrzegali w skautingu pos³uguj¹cym siê dekalogiem cnót
elementarnych dobr¹ metodê popularyzowania swych idea³ów”.

*
Harcerstwo to polski ruch m³odzie¿owy o celach wychowawczych

za³o¿ony w 1910 r., w oparciu o skauting przez A. Ma³kowskiego. Od 1918 r.
ujêty w ramy organizacyjne Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego z siedzib¹ w
Warszawie. Twórc¹ ruchu skautowego by³ angielski gen. Robert Baden-
Powell. 51

Z zebranego materia³u przez K. Janczykowskiego, dotycz¹cego
najdawniejszych dziejów Che³ma i Ziemi Che³mskiej wynika, ¿e ruch skautowy-
harcerski mia³ swój pocz¹tek w Che³mie na prze³omie 1910 \ 1911 r. Do 1915 r.,
by³ to okres poszukiwania przez pasjonatów mo¿liwoœci popularyzacji ruchu
skautowego w Che³mie, który by³ te¿ wspierany przez Oddzia³ PTK, „Sokó³”
i PMSz.

Skauting-harcerstwo w latach 1915-1918 istnia³o jako organizacja
pó³jawna o wyraŸnym zabarwieniu niepodleg³oœciowym. Samorzutnie
tworzy³y siê zastêpy i dru¿yny, z czasem i hierarchia organizacyjna –
Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego w Che³mie.

Dalej z pamiêtnika czytamy „ruch skautowy na terenie zaboru
rosyjskiego szerzy³ siê bardzo szybko, przyjmowany entuzjastycznie przez
m³odzie¿ polsk¹, która pod cudzoziemsk¹ nazwê w obce formy
organizacyjne wk³ada³a swój narodowy idea³ wychowawczy, oparty na
tradycji zwi¹zków ideowych m³odzie¿y, od Filomatów pocz¹wszy. Dla
wiêkszej konspiracji zebrania i zbiórki odbywa³y siê w terenie przy

51. W. Lipoñski. Humanistyczna ...... tam¿e . s. 113.; W.K. Osterloff. Historia Sportu. Warszawa 1976.
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ognisku na biwaku lub wêdrówce, gdzie prowadzono rozmowy
o wyzwoleniu, podczas takich spotkañ zdobywano stopie skautowe”.

W sierpniu 1915 r., Che³m opuœci³y wojska i urzêdy rosyjskie,
wkroczy³y jednak wojska austriackie. Dnia 22 wrzeœnia 1915 r. utworzono
w Che³mie polsk¹ œredni¹ Szko³ê Filologiczn¹-(póŸniejsze Gimnazjum
im. Stefana Czarnieckiego), co by³o wielkim wydarzeniem i prze³omem
w dziejach che³mskiego szkolnictwa.

W nied³ugim czasie w szkole grupuje siê najzdolniejsza m³odzie¿
i najlepsza kadra pedagogiczna, a szko³a staje siê prê¿nym oœrodkiem
kulturowym naszego regionu. Jednym z wa¿niejszych momentów szko³y
by³o – wychowanie zdrowego, silnego i m¹drego obywatela gotowego
wyjœæ z ³awy szkolnej, aby broniæ ojczyzny.

Skauting-harcerstwo jako organizacja m³odzie¿owa by³a œciœle
zwi¹zana ze szko³¹, w której znalaz³a miejsce do dalszego rozwoju. Jako
organizacja, harcerstwo by³o zawsze mocnym ogniwem w procesie
dydaktycznym szko³y, w duchu wychowania œwiadomego m³odego
pokolenia..52

Pod koniec 1915 r., nauczyciel Szko³y Filologicznej Ludwik
Zaj¹czkiewicz, przy poparciu dyrekcji szko³y utworzy³ pierwsz¹
koedukacyjn¹ dru¿ynê skautow¹ (harcersk¹) i zosta³ jej dru¿ynowym. Du¿y
nap³yw m³odzie¿y spowodowa³, ¿e po postanowieniach organizacyjnych
podjêto decyzjê o podziale na dwie dru¿yny mêsk¹ i ¿eñsk¹.

W paŸdzierniku 1915 r., dzia³acze „Soko³a” i POW zorganizowali
w Szkole Filologicznej jeden ze swoich punktów konspiracyjnych. Szybko
nawi¹za³a siê wspó³praca z dru¿yn¹ skautow¹ na p³aszczyŸnie szkolenia
przysz³ych wyzwolicieli ojczyzny. Zaczêto wspólnie prowadziæ æwiczenia z
musztry, walki wrêcz, jazdy konnej i strzelania, w szkole i w terenie, w lesie
„Pogórze”, i w podziemiach kredowych. Zajêcia militarne i sprawnoœciowe
prowadzili instruktorzy POW, legioniœci i wybrani nauczyciele, dawni
¿o³nierze.53

52.  K.P. Janczykowski. Arch. Ruch skautowo-harcerski w Che³mie.(maszynopis 40 stron).
53.  K.P. Janczykowski. Arch. Ruch skautowy….tam¿e.; „Kronika Nadbu¿añska”. 1935. nr 8.  s. 2.;
       Goœæ. Rok V. czerwiec-lipiec 1923. nr 6-7. s. 20.
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W wyniku postanowieñ podzia³u koedukacyjnej dru¿yny
skautowej, 1 paŸdziernika 1916 r.   twórca ruchu skautowego w Che³mie
L. Zaj¹czkiewicz, powo³a³ I Che³msk¹ Dru¿ynê Mêsk¹ Skautow¹-
(harcersk¹) im. Ks. J. Poniatowskiego, w sk³ad której wesz³o 24 druhów-
skautów. Rozkazem Lubelskiej Komendy Skautowej (Nr L 6) z dnia 15
maja 1917 r. dru¿yna zosta³a mianowana na VI Lubelsk¹, wkrótce po
rezygnacji L. Zaj¹czkiewicza komendantem zosta³ druh Antoni
Kostrzanowski  z III stopniem (po nominacji Lubelskiej Komendy
Obwodu 3). Nastêpnie dru¿ynê prowadzili; Piotr Jarz¹bkiewicz, Henryk
Biernacki, Wac³aw Sztajer, W³adys³aw Kupicz i W³adys³aw Mas³owski.

Dru¿ynê tworzyli: Ludwik Zaj¹czkiewicz, Antoni Kostrzanowski,
Piotr Jarz¹bkiewicz, Henryk Biernacki, W³adys³aw Kubicz, Józef Biernacki,
Wac³aw Sztajer, Józef Mazurek, W³adys³aw Mas³owski, Eugeniusz Legaj,
Roman G³owacki, Piotr Durko, Piotr Szewczyk, Aleksander Sarkisow,
Boles³aw Zimmer, Zbigniew Walko i Zbigniew Raszul. Z polecenia Rady
Pedagogicznej dru¿yn¹ opiekowa³ siê nauczyciel Tadeusz D¹browski.54

Dru¿yny skautowe by³y pierwsz¹ organizacj¹ na terenie szko³y
i obejmowa³y wiele agend, które z czasem uzyska³y byt samodzielny.Obok
wycieczek, æwiczeñ cielesnych i wyszkolenia militarno-wojskowego,
wprowadzono te¿ pracê samokszta³ceniow¹. Wyg³aszano pogadanki
z historii Polski. Skauci brali czynny udzia³ w uroczystoœciach
pañstwowych i szkolnych.55

W marcu 1917 r. w wyniku aktywnej dzia³alnoœci dziewcz¹t,
dyrekcja szko³y powo³uje I Che³msk¹ Dru¿ynê ¯eñsk¹ Skautow¹-
(harcersk¹) im. E. Plater, jako IX Lubelska, a komendê nad ni¹ objê³a Maria
Œwirkowska. W sk³ad dru¿yny wesz³o 24 druhny: Maria Œwirkowska, Wanda
Janiszowska, Maria £apiñska, Maria Chojnacka, Zofia Kubika, Zofia
Pe³czyñska, Helena Mas³owska, Aniceta Fidecka, Wanda G³owacka, Bogumi³a
Tokarska, Alina D¹browska, Janina Zachariaszówna i Maria Rutkowska.

54. „Goœæ” Rok V. czerwiec-lipiec 1923. nr 6-7. s. 20.; Numeracja obejmowa³a wszystkie

        dru¿yny okrêgu lubelskiego.
55.  K.P. Janczykowski. Arch. Ruch skautowy…tam¿e.
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Skauci i skautki stali siê najbardziej aktywnym elementem szko³y.
Organizowali wszelkie, obchody i uroczystoœci, równie¿ pomagali
wychowawcom i nauczycielom w utrzymaniu porz¹dku w szkole, nieœli
pomoc s³abym uczniom. Du¿y nacisk Komenda Skautowa k³ad³a na
sprawnoœæ fizyczn¹, poprzez æwiczenia cielesne, militarno-wojskowe,
terenoznawstwo, wycieczki, obozownictwo, gry i zabawy sportowe oraz
wiedzê o Polsce.56

Wolnoœæ do Che³ma zawita³a 2 listopada 1918 r. Tego dnia
¿o³nierze POW, byli legioniœci, gimnazjaliœci, skauci i zorganizowani
obywatele pod dowództwem rtm. Gustawa Orlicza-Dreszera rozbroili w
mieœcie i okolicy ¿o³nierzy austriackich. Dnia 11 listopada 1918 r. zawarto
pokój i zakoñczy³a siê I wojna œwiatowa. 57

W po³owie listopada 1918 r., na zwo³anym w Gimnazjum Sejmiku
Skautowo-Harcerskim, w obecnoœci w³adz szkolnych, oœwiatowych
i miejskich, powo³ano pierwszy Hufiec Harcerski Dru¿yn Che³mskich, a
pierwszym komendantem zosta³ mianowany nauczyciel gimnazjum
Tadeusz D¹browski. Z t¹ chwil¹, powsta³ w Che³mie Zwi¹zek Harcerstwa
Polskiego.

W 1919 r. z inicjatywy D-cy 7 pp Leg., w uzgodnieniu  z Hufcem
Harcerskim utworzono w Che³mie przy Hufcu, Ko³o pn. „Pogotowie
Harcerskie”. Ko³o by³o powo³ane do specjalnych zadañ, ze wzglêdu na
potrzeby w razie wypadków, zamieszek lub dzia³añ wojennych, wynik³ych
z ówczesnej sytuacji politycznej.

W tym czasie Komenda redagowa³a, a Gimnazjum wydawa³o
pismo harcerskie, „Goœæ”, które ukazywa³o siê od 1919 r. W 1922 r.,
redagowa³ je Jan Grabowiec, a red. nacz. by³ E. Sauter. Po decyzji Rady
Pedagogicznej pismo sta³o siê reprezentantem ogó³u m³odzie¿y harcerskiej
Che³ma - red. odp. by³a W. Grabowska, red. nacz.  K. ¯emajtis, od 1924 r.
red. nacz. by³ B. G³owacki.58

56.  B. Zimmer. Zarys historyczny Che³ma PWN 1974. s. 171.
57.   patrz przypis 55
58.   Pisemko. Pocz¹tkowo by³a to jedna z sal szkolnych. Wiadomoœci Naczelnika ZHP. 1922. nr 11
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Z inicjatywy dr J. M³odowskiej, 10 paŸdziernika 1918 r. powo³ano
w Che³mie Pañstwowe Seminarium Nauczycielskie Mêskie. W listopadzie
1918 r. druh Antoni Kostrzanowski (III st. sp.) powo³a³ przy tym
Seminarium II Che³msk¹ Dru¿ynê Harcersk¹ Mêsk¹ im. J. Pi³sudskiego
i zosta³ jej komendantem, pocz¹tkiem 1919 r. staje siê XIII Lubelsk¹.

W 1920 r. w czasie  wojny bolszewickiej 26 harcerzy z Gimnazjum
i 30 harcerzy z Seminarium wst¹pi³o do Wojska Polskiego, walcz¹c w
szeregach obroñców ojczyzny. Po odejœciu A. Kostrzanowskiego do wojska
komendê dru¿yny obj¹³ W. Str¹kowski.59

Jadwiga Jêdrzejewska o tym pisa³a, „W lipcu 1920 r. zaczê³a siê
zbli¿aæ do Che³ma nawa³a bolszewicka. Wówczas 9 nauczycieli  i oko³o
60 uczniów-harcerzy a nawet kilka uczennic zg³osi³o siê do ró¿nych
formacji wojskowych, w wiêkszoœci zaœ do 7 pp Leg. Z tej wojny wszyscy
wrócili szczêœliwie. Szko³a jednak ponios³a wielkie straty na skutek
ewakuacji, gdy¿ w tym czasie znaczna czêœæ dobytku uleg³a zniszczeniu
lub kradzie¿y. Dopiero 9 paŸdziernika rozpoczêto naukê w m³odszych
klasach, a w ci¹gu listopada stopniowo w pozosta³ych. W zwi¹zku z akcj¹
przeciw bolszewick¹ bawi³ na tutejszym terenie i w Che³mie Pan
Marsza³ek J. Pi³sudski. Dnia 2 sierpnia 1920 r., kwaterê swoj¹ mia³
wówczas w obecnej Bursie mêskiej, na pami¹tkê powsta³a, w niej izba
pamiêci Pi³sudskiego. Inn¹ cenn¹ pami¹tk¹ jest autograf Pana Marsza³ka
w Ksiêdze Pami¹tkowej Gimnazjum.”60

Natomiast z dziejów Seminarium zapisanych w Z³otej Ksiêdze
II Dru¿yny Harcerskiej im. J. Pi³sudskiego w Che³mie czytamy „W dniu
11 stycznia 1920 r. Che³m wita Naczelnika Pañstwa J. Pi³sudskiego,
cz³onkowie dru¿yny wioz¹ swojego Patrona w przejeŸdzie z przedmieœcia
do centrum na Górkê. Na uroczystoœci s¹ obecni przedstawiciele w³adz
szkolnych i wojskowych, rodzice harcerzy i dru¿yny harcerskie Gimnazjum
im. E.Plater i ks.J. Poniatowskiego”.61

59.  2 MDH. Che³m (19.12.1918. – 19.12.1933.). Jednodniówka 1933. s. 2.
60.  J. Jêdrzejewska. Z dziejów szkolnictwa w Che³mie. s. 236-237.
61.  Dzieje Z³ota Ksiêga II Dru¿yny harcerskiej im. J. Pi³sudskiego w Che³mie.
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Tadeusz D¹browski komendant che³mskiego hufca wspomina³, „Praca
wewnêtrzna w dru¿ynach odradza³a siê znowu po wojnie i nawa³nicy
bolszewickiej. Najaktywniej pracuj¹ dru¿yny harcerskie Gimnazjum i Seminarium.
Pod koniec 1920 r. sytuacja polityczna stabilizuje siê, co pozytywnie wp³ywa na
dzia³alnoœæ i rozwój harcerskiego ¿ycia w mieœcie, terenie, powiecie i gminach.
Zaczynaj¹ powstawaæ nowe ko³a, zastêpy i dru¿yny”.

Po wojnie bolszewickiej, przy che³mskim hufcu powo³any zosta³

”Klub Ulicznika” i œwietlica dla m³odzie¿y trudnej, nie zrzeszonej
a wa³êsaj¹cej siê zwanej ulicznikami. Celem  klubu by³a ci¹g³a opiekuñczo-
wychowawcza praca pod nadzorem harcerzy. Powo³ano przy klubie dru¿ynê,
a w niej  trzy zastêpy, dominowali w nich uczniowie szko³y powszechnej im.
T. Koœciuszki. Opiekunem dru¿yny by³ A. Sauter. Dru¿yna uczestniczy³a we
wszystkich œwiêtach i uroczystoœciach, wst¹piæ do niej mo¿na by³o po
dwumiesiêcznym okresie próbnym i za zgod¹ rady i opiekuna dru¿yny.
W klubowej œwietlicy lub na powietrzu harcerze prowadzili zajêcia sportowo-
kulturalne, wycieczki i odczyty. Zajêcia wojskowe prowadzili instruktorzy-
oficerowie z 7 pp Leg.62

Bardzo piêkne s³owa wypowiedzia³ dru¿ynowy Mieczys³aw Smal
na Che³mskim ZjeŸdzie Harcerskim w Seminarium na prze³omie
1920\1921 r., i jak trafnie pasowa³y do ówczesnej sytuacji panuj¹cej
w Rzeczypospolitej. Z jego wyst¹pienia pt. Harcerstwo i nasze nadzieje,
„Setki m³odzie¿y w odrodzonej Polsce wci¹ga siê w szeregi harcerstwa,
a m³odzie¿ to przecie¿ przysz³oœæ Polski, to przyszli jej kierownicy
i wspó³pracownicy. Ca³okszta³t ¿ycia objêty w programie tej organizacji,
æwiczenia ducha i cia³a, wychowuje obywatela zdrowego moralnie
i fizycznie, kszta³ci w cz³onkach swoich dobry charakter, ka¿¹c duszy
wyplewiæ wszystko, co jest nieszlachetne  a wszczepiæ Prawdê i Cnotê.
Postulaty idei harcerskiej mówi¹, Mam szczer¹ wolê ca³ym ¿yciem pe³niæ
s³u¿bê Bogu i Polsce, nieœæ chêtn¹ pomoc bliŸnim i byæ pos³usznym prawu
harcerskiemu. W myœl tej idei harcerstwo ma wychowywaæ m³odzie¿. Tylko
harcerstwo w szkole, czy poza szko³¹ mo¿e wychowywaæ bezinteresownie na
dobrych, po¿ytecznych obywateli”.63

62.  Sprawozdanie Komendanta Hufca.
63. Jednodniówka  II Mêska Dru¿yna Harcerska  Che³m 1933. s. 6-7.
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W 1922 r. sekretariatem Che³mskiej Komendy Hufca zarz¹dza³
W³adys³aw Kubicz, po organizacyjnych posuniêciach komendy chor¹gwi
obowi¹zki w hufcach pe³nili komendanci-referenci i cz³onkowie
wspó³pracuj¹cy komendy chor¹gwi. Che³mskie dru¿yny w tym czasie
prowadzili, I – Franciszek Krzysztoñ, II – Jerzy Kruszewski i III –
Krzysztof Grochowski. Dnia 21 paŸdziernika 1923 r. po zmianach,
uchwa³¹ utworzono rady dru¿ynowych. W Che³mie Przewodnicz¹cym
Rady Dru¿ynowych zosta³ Eugeniusz Legaj.64

Od 1925 r. rozkazem Lubelskiej Komendy Chor¹gwi,
Komendantem Che³mskiego Hufca zosta³ W³adys³aw Donigilewicz,
spowodowa³ jako red. nacz., ¿e po piœmie „Goœæ” wychodzi³ „Nasz Hufiec”,
administratorem by³ Jan Szczawiej (redakcja mieœci³a siê przy ul. Ob³oñskiej
nr 16 nastêpnie w Seminarium, pismo drukowano  w Polskich Zak³adach
Graficznych nastêpnie w Spó³dzielni Wydawniczej Placówka Lubelska).65

W 1926 r. nowym Przewodnicz¹cym Rady Dru¿ynowych by³
Stanis³aw Krawczenko, a po nim tê funkcjê pe³ni³ Zygmunt Tymiñski,
który by³ inspiratorem powo³ania przy Radzie w 1927 r. Ko³a Przyjació³
Harcerstwa (KPH). Ko³o mia³o byæ instytucj¹ opiekuñcz¹ i pomocnicz¹,
maj¹c¹ swoje agendy w poszczególnych szko³ach, Przewodnicz¹cym KPH
zosta³ Boles³aw Miêdzyb³ocki.

Od 1935 r. KPH przy Che³mskim Hufcu, rozbudowa³o swoj¹
dzia³alnoœæ, nowy Zarz¹d KPH tworzyli: przewodnicz¹cy Stanis³aw
Raszul, cz³onkowie Wilhelm Tirner, Kazimierz Kowalewski, Maria
Kowalewska, Eugeniusz Ziêba, Maria Patrynowa, Maria Rutkowska
i Zbigniew Raszul. Od 1936 r. przewodnicz¹cym zosta³ Jan Aftanas, Z-
c¹ Przew. Jan Dobij, skar. Kazimierz Kowalewski, sekr. Zbigniew Raszul.
W 1939 r. KPH liczy³o 34 cz³onków.

W 1930 r. reaktywowano stanowisko komendanta hufca, nominacjê
t¹ otrzyma³ Aleksander Sarkisow, a sekr. zosta³  Jacek Rogowski.

64. ”Goœæ”. PaŸdziernik 1922. nr 1.
65. ”Nasz Hufiec”. 1925. nr 1. s. 6.; Rozkaz Komendy Chor¹gwi L-2 Styczeñ 1925.;
       ” Nasz Hufiec”. Wrzesieñ 1925. s. 18.
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W 1931 r. komendantem Jerzy Kruszewski, a sekr. Jacek Rogowski,
w 1932 r. komendantem by³ Jan £êcki, a sekr. Jacek Rogowski. W 1933 r.
komenda hufca wprowadzi³a nowe pismo harcerskie „Ognisko”. 66

W 1934 r. rozbudowano komendê hufca, w sk³ad jej weszli,
przyboczni hufca Miko³aj Gordziejczyk i Mieczys³aw Smal, instruktorzy
hufca Mieczys³aw Gaw³owski i Ludwik Pulto, sekr. Aleksander Jancza³a,
referent zuchowy Roman Germata i nauczyciel WF i PW Franciszek
Ostrowski oraz cz³onek Eugeniusz Czernobajew.

W 1935 r. przy Che³mskiej Komendzie powsta³a komisja prób na
stopnie harcerskie, przewodnicz¹cymi zostali: M. Paw³owski, H. Ukleja,
E. Czernobajew, M. Smal, M. Pilarski, W. Kulesza i Z. Raszul.

Pod koniec 1937 r. nast¹pi³a ostania zmiana administracyjna,
w sk³ad Che³mskiej  Komendy Hufca weszli, nowo wybrany  komendant
W. Zimmer po nim by³ M. Pilarski, przyboczni J. Bojar, referent M.
Gordziejczyk, referent starszo-harcerski W. Zimmer, referent skarbowo-
gospodarczy W. Rainel i sekr. C. Pikiel.67

Harcerskie dru¿yny ¿eñskie do 1927 r. nale¿a³y do Komendy
Chor¹gwi w Lublinie. W 1927 r. zosta³a powo³ana w Che³mie ¯eñska
Komenda Hufca: do 1932 r. Komendantkami kolejno by³y: Janina Kubicka,
Zofia Chrzanowska i Waleria Szrajterowa; po 1932 r. komendantkami by³y:
Zofia Kruszewska, Jadwiga Ciszewska, Urszula Niewiadomska, Weronika
Lasocka, Maria Szel¹¿ek, Jadwiga Zachariaszówna i Irena Moysewicz.68

Gimnazjum im. S. Czarnieckiego w Che³mie (wczeœniej Szko³a
Filologiczna), aspirowa³o do najwiêkszego oœrodka rozwijaj¹cego siê od 1915
r. ruchu skautowego i od 1918 r. ruchu harcerskiego na kresach wschodnich
II Rzeczypospolitej, poprzez dzia³alnoœæ swoich dru¿yn harcerskich, I-
mêskiej i I-¿eñskiej. W ci¹g³ej twórczej pracy harcerskiej, zawsze szukano
nowych nurtów i idea³ów, przestrzegaj¹c, zasad, praw i obowi¹zków
harcerskich. Zawsze z pomoc¹ spo³eczeñstwu i instytucjom oraz szko³om

66.  ”Nasz Hufiec”. 1926. nr 1. s. 16-17.
67.  Rozkaz Naczelnika Harcerzy Nr 8 \ 10.11.1927 r..; K.P. Janczykowski (w latach 1937-1939
          prawdopodobnie na stanowisku Komendanta Ch. Hufca kolejno byli: Z. Stawarski, S. Litwin,
         T. Szel¹¿ek i K. Wiœniewski).
68. £amy pism: ”Goœæ”, ”Nasz Hufiec” i ”Ognisko”.
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w tworzeniu na swoim terenie ruchu harcerskiego. Wzorowo uk³ada³a
siê wspó³praca ze zwierzchni¹ Komend¹ Hufca oraz 7 pp Leg., Hufcem
WF i PW, TG „Sokó³” i ZS „Strzelec”.69

W swej pracy organizacyjnej harcerze zdobywali specjalistyczne
stopnie i sprawnoœci. „Dla podniesienia morale wdra¿ano pracê nad
wyrobieniem samodzielnoœci i przedsiêbiorczoœci jednostki u¿ytecznej
spo³ecznie. Stawiano na wiêkszy udzia³ harcerzy w obcowaniu z przyrod¹
poprzez wycieczki, obozy, rajdy i biwaki tworz¹c w ten sposób œwiadomy
harcerski ruch krajoznawczy, turystyczny i sportowy. Z t¹ chwil¹
wyk³adnikiem harcerskiej pracy sta³y siê coroczne obozy i sta³e æwiczenia
cielesne w terenie tworz¹c obozowe ¿ycie harcerskie.”

Poszczególne dru¿yny na obozach odbywa³y specjalistyczne
obowi¹zkowe szkolenie, najwa¿niejsze w ramach ZHP i WF i PW; 1923 r.
-21 dni Sawin, 1924 r.-7 Kumowa Dolina, 1928 r. -14 Dorohusk, 1929 r.-
14 Dorohusk, 1930 r.-21 Wilcze Przywozie, 1931 r. -21  Zwierzyniec, 1932 r.-
21 Anielówka, 1933 r.-28 Piwniczna w Tatrach i 1934 r.-28 Troki na
WileñszczyŸnie, 1934-1935 obozy zimowe, 1936 r. k\Krzemieñca.

W 1932 r. harcerze uczestniczyli w Miêdzynarodowym Zlocie
Skautów Wodnych w Garczynie i zorganizowali wycieczkê wodn¹ i l¹dow¹.
W 1934 r. zorganizowali wycieczkê do Pu³aw i na zawody
Y.M.C.A., zdobyli tam pierwsze miejsce i puchar. Brali te¿ udzia³ w Zlocie
Praskim, po zlocie zorganizowali obóz k\Zaleszczyk i wycieczkê do Rumunii.

Jako wyró¿nienie dru¿yna bra³a udzia³ w Ogólnopolskich Zlotach
ZHP; w 1924 r. w Warszawie, w 1929 r. w Poznaniu, i w 1935 r. w Wielkim
Jubileuszowym Zlocie ZHP w Spale. Dru¿yna uczestniczy³a i wspó³organizowa³a
specjalistyczne kursy; w 1928 r. stra¿acki, w 1929 r. z terenoznastwa,
w 1930 r. samochodowy i w 1935 r. sanitarny po³¹czony z praktyk¹
w szpitalu wojskowym. W ogólnej klasyfikacji dru¿yna mêska otrzyma³a
kategorie A, a od KPH sprzêt.

Równie¿ i harcerki prowadzi³y aktywn¹ dzia³alnoœæ wzorem
dru¿yn mêskich. Praca w dru¿ynach obejmowa³a szeroki program æwiczeñ
fizycznych, wycieczek i pogadanek ideologicznych. Wzorow¹ coroczn¹

69. K.P. Janczykowski. Arch. Harcerstwo w Gimnazjum.
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akcj¹ harcerek by³y prowadzone kiermasze i wystawy, z których pieni¹dze
by³y przeznaczone na gwiazdkê, dla rodzin biednych oraz coroczne
zabawy kostiumowe dla m³odszych klas. W ogólnej klasyfikacji harcerki
uzyska³y kategorie A, i jak harcerze otrzyma³y pozwolenie u¿ywania
swojego sztandaru.

Od 1932 r. harcerki pe³ni³y dy¿ury w œwietlicy, prowadzonej przez
Zwi¹zek Pracy Obywatelskiej Kobiet, dla dzieci biednych i bezdomnych.
Zdobywa³y te¿ specjalnoœci z ratownictwa, terenoznastwa i obozownictwa.
Prowadzi³y kursy, sanitarny  z praktyk¹ w szpitalu wojskowym, ³¹cznoœci
w 7 pp Leg., a najlepsze uczestniczy³y w kursie ³¹cznoœci w G³ównej
Kwaterze w Zegrzu i w sprawnoœciowym w Spale.

Wielkim wyczynem harcerek, by³y wêdrówki konkursowe, w 1932 r.
pod has³em „Poznaj Swój Powiat” trasê 400 km w marszu i wod¹ przeby³y w
ci¹gu 12 dni, za co zdoby³y I m., a w 1933 r. w rajdzie pod has³em „Od Jeziora
do Jeziora, od • róde³ Prypeci i Jeziora ŒwiteŸ” marszem 100 km., zdoby³y I
m., i Puchar od Komendantki Chor¹gwi Lubelskiej.

Poszczególne dru¿yny harcerek odbywa³y w terenie coroczne obozy
organizacyjno-militarno-sportowe, do najatrakcyjniejszych nale¿a³y; 1924 r. -
10 dni Kumowa Dolina, 1927 r.-21 Wêgierska Górka k\¯ywca, 1928 r.-21
Piwniczna, 1929 r.-21 Wilcze Przewozie n\Bugiem, 1930 r.-20 Lidzbark
n\Pomorzem, 1931 r. -28 Wierzchowiny, 1932 r. -21 Sobibór, 1933 r.-28
Sobibór i 1934 r. -28 Wygoda w Gorganach.70

Drugim znacz¹cym oœrodkiem rozwoju od 1918 r. ruchu harcerskiego
w Che³mie i regionie, by³o Pañstwowe Seminarium Nauczycielskie Mêskie
(nastêpnie ¯eñskie). Dru¿yny, II Mêska i II ¯eñska mia³y du¿y wp³yw na
styl ¿ycia szko³y, harcerza-ucznia, przysz³ego m³odzieñca, obywatela i
nauczyciela. Specyfika Seminarium a w nim dydaktyka szkolenia-nauczania
przysz³ych nauczycieli w tym nauczycieli z wychowania fizycznego, dawa³a
wiêksze mo¿liwoœci wykazywania siê m³odzie¿y w ruchu harcerskim.

70.  Ksiêgi Pami¹tkowe Czarniecczyków – T.- I. Che³m 1935. s. 198-203.; T.- II. Che³m 1997.
        s. 146-147. ( Na podstawie analizy Ksi¹g, Komendanta Che³mskiego Hufca ZHP w 80%
         pe³nili dru¿ynowi-przodownicy Czarniecczycy).
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Dlatego te¿ dzia³alnoœæ harcerska we wspó³pracy z dyrekcj¹, objê³a swym
zasiêgiem programowo-dydaktycznym, wszystkie szko³y powszechne w
Che³mie i powiecie. Przyszli nauczyciele-druhowie nieœli pomoc w
tworzeniu, rozwijaniu i organizowaniu nowych dru¿yn                            w
poszczególnych jednostkach organizacyjnych w mieœcie i powiecie.

W 1921r. odbyli wycieczkê-obóz do Krakowa, Wieliczki, Zakopanego
i Tatr oraz do Pu³aw, Sandomierza i Kazimierza. Zorganizowano te¿ kursy
sprawnoœci z zakresu samarytanki i po¿arnictwa. W latach 1922-1939,
seminaryjn¹ dru¿ynê mêsk¹ prowadzili komendanci: Stanis³aw
Zwierzyñski, Marcin Oleszczuk, Bronis³aw Dmowski, Antoni Lisowski,
Jan Wepa, Wojciech Jurek, Antoni Rawicz, Aleksander Jancza³a, Zygmunt
Tymiñski, W³adys³aw Podgórski, Stanis³aw Gawecki, Jerzy Kruszyñski,
Józef Paku³a, Stanis³aw Polakowski, Wincenty Okoñ, W³adys³aw
Gorczyñski, Franciszek Krasucki, Alfred Dejnek i Marcin Baj.

W 1923 r. dru¿yna liczy³a 52 harcerzy i zosta³a podzielona na
zastêpy: „Or³ów”, „Kruków”, „Wilków” i „Czajek”. Ze wzglêdu na
nauczycielski profil, od 1923 r. w celach dydaktyczno-wychowawczych
i zarobkowych harcerze prowadzili na terenie szko³y sklepik,
introligatorniê i warsztat fryzjerski.71

Od 1922 r. rozpoczê³a dzia³alnoœæ przy Pañstwowym Seminarium
Nauczycielskim ¯eñskim II Che³mska ¯eñska Dru¿yna Harcerska, im.
Jadwigi Tejszerskiej. Komendantkami dru¿yny kolejno by³y: Zofia
Bojarska, Jadwiga Tyszkiewicz, Zofia Kruszewska, Natalia Motylenko,
Anna Klocówka i Janina Szulcówna. Podczas wakacji i ferii harcerze z
seminarium prowadzili z m³odzie¿¹ che³msk¹ i powiatu szkó³ powszechnych,
kolonie obozy i wycieczki pod namiotami.

Od 1925 r. w dru¿ynach wprowadzono stopnie secjalistyczno-
organizacyjne, a dla m³odzie¿y z innych szkó³ prelekcje, odczyty,
projekcje filmowe i koncerty orkiestry szkolnej oraz wiele akcji na rzecz
miasta i ludnoœci. Dobrze uk³ada³a siê wspó³praca Hufca Szkolnego z
Hufcem ZHP i WF i PW.72

71.  Jednodniówka.  II Mêska….tam¿e.
72.  Jednodniówka.  PSN – ¯eñska w Che³mie 1919-1929.  Che³m 1929.
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Nastêpnym oœrodkiem ruchu harcerskiego w Che³mie  i regionie by³a
Pañstwowa Szko³a Rzemieœlnicza. Pierwsza dru¿yna na terenie szko³y powsta³a
17 kwietnia 1921 r. jako III  Che³mska Dru¿yna Mêska im. Jana Kiliñskiego,
barwy chust bia³o-czerwone. Komendantem pierwszego zastêpu nastêpnie
dru¿yny by³ druh Jan Czerwieñski (III st.), nastêpnie Kister, Faustman, Wojtyœ,
Ciszewski vel Ciupa i Marczuk. Dru¿yna od samego pocz¹tku pod wzglêdem
wyników mieœci³a siê w czo³ówce Komendy Hufca Chor¹gwi Lubelskiej.

Od 1922 r. III Mêska, czynnie uczestniczy³a w Che³mie,
i w pierwszym Zlocie Chor¹gwi Lubelskiej, a w 1924 r. uczestniczy³a
w Zlocie Narodowym Harcerzy w Warszawie. Od 1932 r. komendanci III
Mêskiej, prowadzili kolejno kolonie z m³odzie¿¹, Piskorski, Ciechanowski,
Pilarski i Szewczyk. Obozy sprawnoœciowo-militarno-sportowe dru¿yna
odbywa³a nad JeŸ. Narocz, w Beskidzie Niskim i w Wólce Kañskiej.

W 1935 r. III Mêska bra³a udzia³ w Jubileuszowym Zlocie
Harcerzy w Spale z okazji 25-lecia ZHP. W 1937 r. w czynie budowali
schronisko harcerskie w Tatrach, a druh Marian Pilarski reprezentowa³
III-ci¹ w Holandii na Zlocie Harcerskim ”Jamboree”.73

W latach 1920-1939 prowadzi³y te¿ dzia³alnoœæ harcerskie
dru¿yny przy nastêpuj¹cych szko³ach, nale¿¹ce do Che³mskiego Hufca.
Podajê chronologiczny wykaz: (mêskie i ¿eñskie poza tymi które poda³em
wczeœniej);

IV Che³mska Dru¿yna Mêska im. H. D¹browskiego powsta³a
w 1920 r. przy Szkole Powszechnej Nr 3 im. A. Mickiewicza. Opiekê
nad harcerzami sprawowa³ nauczyciel W. Kalita. Dru¿ynowymi byli:
Marcin Oleszczuk, Wac³aw Kita, Miko³aj Gordziejczyk, Roman Germata
i Tadeusz Kicia. Przy szkole dzia³a³a izba harcerska, a w niej czytelnia i
czasopisma  „Harcerz” i „Na Tropie”, tu te¿ prowadzono odczyty,
pogadanki, zbiórki i zabawy. Dru¿yna prowadzi³a dzia³alnoœæ sportowo-
turystyczn¹, najczêœciej organizowano wycieczki, natomiast obozy
sprawnoœciowe harcerze odbywali z innymi dru¿ynami.

73. Jednodniówka. Nasza Szko³a Techniczna. Che³m 1969.
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V Che³mska Dru¿yna Mêska im. K. Pu³askiego powsta³a w 1921 r.
przy Pañstwowej Szkole Handlowej. Dru¿ynowymi byli: Jan Morawski,
W³adys³aw Mas³owski, Antoni Kaczmarczak, Stanis³aw Wi¹czkowski,
W³odzimierz Podgórski, Henryk Ukleja i Zbigniew Nizmer. Prowadzono
zbiórki, odczyty i pogadanki ideologiczne, organizowano uroczystoœci
z okazji ró¿nych œwi¹t. Obozy sprawnoœciowe harcerze odbywali
z innymi dru¿ynami.

VI Che³mska Dru¿yna Mêska im. S. Konarskiego powsta³a
w 1923 r. przy Szkole Powszechnej im. S. Staszica. Dru¿ynowymi byli:
Bronis³aw Dmowski, Anatoliusz Listowski, Boles³aw Rudnicki, Henryk
Ukleja, W³adys³aw Podgórski, Jan Szewczyk, Czes³aw Szust i Jan Skiba.
W 1924 r. czêœæ dru¿yny uczestniczy³a w I Narodowym Zlocie
w Warszawie. Ze wzglêdu na trudn¹ sytuacjê rodzinn¹ m³odzie¿y,
dzia³alnoœæ jej by³a ograniczona. Szkolenie i kursy organizowa³ Hufiec.

VII Che³mska Dru¿yna Mêska im. A. Ma³kowskiego powsta³a
w 1923 r. przy Szkole Powszechnej Nr 6 im. G. Piramowicza. Dru¿ynowymi
byli: W³odzimierz Skibiñski, W³adys³aw Grzeba³a, W³adys³aw Perkowski,
Marcin M³odzicki, Józef Strza³ka, Marcin Pilarski, Franciszek Garda
i Józef Bojar. Dru¿yna prowadzi³a zbiórki, gromadzi³a ksi¹¿ki, natomiast
obozy sprawnoœciowe harcerze odbywali z innymi dru¿ynami.

VIII Che³mska Dru¿yna Mêska powsta³a w 1929 r. przy Szkole
Powszechnej im. T. Koœciuszki. Opiekunem dru¿yny by³ kierownik szko³y
Stanis³aw Wi¹czkowski, dru¿ynowymi Ryszard Siciñski i Jan Chmielewski.

III Che³mska Dru¿yna ̄ eñska im. P. Maciejowskiej powsta³a w 1921 r.
przy Pañstwowej Szkole Handlowej. Dru¿ynowymi by³y: Danuta Winiarska,
Janina Tyszkiewicz, Rafaela Rosenówna i Irena Moyseowiczówna.
Obowi¹zkowa lektura „Skrzyd³a”, najwa¿niejsza wycieczka w 1929 r. do
Poznania na II Zlot Narodowy Harcerzy  i Krajow¹ Wystawê.

IV Che³mska Dru¿yna ¯eñska im. M. Konopnickiej powsta³a
w 1924 r. przy Szkole Powszechnej Nr 6 im. G. Piramowicza. Dru¿ynê
prowadzi³a Izabela Zaj¹czkowska nastêpnie Maria Grzebu³a. Harcerki
nale¿¹ce do dru¿yny pochodzi³y z rodzin biednych. Organizowa³y
wycieczki do lasu i w teren, wykonywa³y zarobkowo prace rêczne
i organizowa³y imprezy artystyczne.
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V Che³mska Dru¿yna ̄ eñska im. K. Hoffmanowej powsta³a w 1930 r.
przy Szkole Powszechnej im. S. Konarskiego. Dru¿ynowymi by³y: Eugenia
Olechniejko, Zofia Zieliñska, Jadwiga Burtonówna  i Waleria Szrajterowa.

VI Che³mska Dru¿yna ̄ eñska im. M. Pi³sudskiej powsta³a w 1929 r.
przy Szkole Powszechnej im. Królowej Jadwigi. Dru¿ynowymi by³y:
Zofia Piotrkowska, Kazimiera Szmidtówna, Maria Kubicka i Maria
Szelwikówna. W celach szkoleniowych i zarobkowych dru¿yna urz¹dza³a
czêsto loterie fantowe, pismem obowi¹zkowym „Skrzydlata”.

VII Che³mska Dru¿yna ¯eñska powsta³a w 1930 r. przy Szkole
Powszechnej im. A. Mickiewicza. Dru¿ynow¹ by³a Dominika Jastrzêbska
opiekunk¹ M. Dankiewiczowa.

Równie¿ i w gminach tworzy³ siê i rozwija³ ruch harcerski, nad
którym opiekê sprawowa³a Komenda Hufca w Che³mie.

W 1920 r. powsta³a dru¿yna w Zagrodzie im. J. Pi³sudskiego,
za³o¿ycielem by³ uczeñ Gimnazjum Antoni Hopke, a póŸniej prowadzi³
j¹ Mieczys³aw Komar.

W 1926 r. powsta³a dru¿yna w Siedliszczu im. T. Koœciuszki,
prowadzi³ j¹ Eugeniusz Pi¹tkowski pod opiek¹ ks. Stanis³awa
Batowskiego.

W 1929 r. powsta³a dru¿yna w Cycowie im. M. Kopernika
za³o¿ycielk¹ i opiekunk¹ by³a nauczycielka Helena Mas³owska. W krótkim
czasie dru¿yn¹ opiekowa³a siê kierowniczka szko³y, nastêpnie kierownik
szko³y Kazimierz Stronkowski.

W 1930 r. powsta³a dru¿yna w Rejowcu im. T. Koœciuszki, dru¿ynowymi
kolejno byli: Kazimierz Czes³aw, Feliks Tewnicz i Marian Filipczuk.

W 1937 r. dru¿yny powsta³y: w Stajnem im. p³k. Lisa Kuli pod
opiek¹ Mariana Górnego; w Woli Korybutowej im. A. Naukowskiej pod
opiek¹ Józefa Kisielewskiego; i w  Wojs³awicach im. J. Poniatowskiego pod
opiek¹ Miko³aja Ta³andy.

W 1939 r. dru¿yny powsta³y: w Dorohusku, Dubience,
Skryhiczynie, Pokrówce i Rudzie Hucie. W tej formie ruch harcerski
w ramach ZHP prowadzi³ dzia³alnoœæ do wybuchu II wojny œwiatowej
w 1939 r.74

74.  ”Nasz Hufiec”. 1926. nr 2.; K.P. Janczykowski. Arch. Harcerstwo…tam¿e.
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3. ZWI¥ZEK STRZELECKI „STRZELEC”.

Zwi¹zek Strzelecki, by³a to organizacja paramilitarno-wyzwoleñcza,
za³o¿ona legalnie w 1910 r. przez  J. Pi³sudskiego na terenie zboru
austriackiego jako Towarzystwo „Strzelec” oraz konspiracyjnie w zaborze
rosyjskim i pruskim celem walki wyzwoleñczej z zaborcami a przede
wszystkim z Rosj¹. Od grudnia 1919 r., funkcjonowa³a jako Pañstwowa
Organizacja Spo³eczno-Wychowawcza M³odzie¿y, nawi¹zuj¹ca do tradycji
Zwi¹zku Strzeleckiego. Podstawowymi celami dzia³alnoœci by³a walka o
narodowe idea³y oraz podnoszenie sprawnoœci fizycznej i zdrowotnej
spo³eczeñstwa. 75

75 .  K.P. Janczykowski. Arch.  Organizacje paramilitarne do 1939 r.
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Zarz¹d Oddzia³u Zwi¹zku Strzeleckiego „Strzelec” im. p³k. Lisa
Kuli oficjalnie rozpocz¹³ dzia³alnoœæ w Che³mie od listopada 1918 r. z siedzib¹
przy ul. Lubelskiej nr 1. Prezesem by³ H. Ulejczyk, a sekr. P. Prus, jako
organizacja o charakterze paramilitarnym, wojskowym, wychowania
fizycznego i sportu o narodowych idea³ach legionowych. Patronat wojskowy
nad „Strzelcem” obj¹³ che³mski garnizon, a na polu szkoleniowo-militarnym
7 pp Leg. Powo³ano te¿ Miejski Oddzia³ Zwi¹zku Strzeleckiego w Che³mie
z siedzib¹ przy ul. Pocztowej nr 43, Prezesem by³ Eugeniusz Królikowski.

Dzia³alnoœæ Strzelca przejawia³a siê w sekcjach: propagandowej,
dbaj¹cej o miejsca i œwiêta pamiêci narodowej, strzeleckiej, wycieczkowo-
turystycznej i sportowej. Najpopularniejsze  i najaktywniejsze formy
sportowe to, strzelanie, formy musztry, jazda konna, gry sportowe,
lekkoatletyka, kolarstwo, p³ywanie i ratownictwo. Zajêcia szkoleniowe
organizacyjno-sprawnoœciowe i sportowe prowadzili instruktorzy
Strzelca, WF i PW i 7 pp Leg.

Strzelec wspiera³ organizacje m³odzie¿owe, a przed wszystkim,
Legiony M³odych i Stra¿ Przedni¹, a celem nadrzêdnym, by³o wychowanie
m³odego pokolenia w duchu narodowych idea³ów. Wielkie znaczenie
propagandowe mia³y coroczne organizacyjne imprezy-œwiêta jak, Œwiêto
Sportu Strzeleckiego, Zawody Strzeleckie, Piêciobój Strzelecki, Narodowe
Biegi Prze³ajowe oraz festyny sportowo-rekreacyjne i kulturalno-
krajoznawcze. Szczególn¹ uwagê Zarz¹d zwraca³ na udzia³ w tych
imprezach m³odzie¿owych i szkolnych Hufców WF i PW, ze wzglêdu na
militarne wychowanie m³odzie¿y.

Strzelec by³ jedn¹ z najaktywniejszych organizacji o charakterze
sportowym dzia³aj¹c¹ w Che³mie i w terenie, szerz¹c¹ idea³y:
narodowoœciowe militarne i sportowe. Spowodowa³o to, ¿e w Che³mie
zosta³a utworzona Komenda Powiatowa ZS z siedzib¹ przy ul. Lubelskiej
nr 1 nastêpnie przy ul. Koszarowej nr 17. Prezesem Komendy Pow. ZS by³
pu³k. W³adys³aw Muzyka, a sekr. mgr Karol Strza³kowski.

Wkrótce z inicjatywy Komendy Pow. ZS w Che³mie, w ramach
akcji propagandowych, powo³ywano w poszczególnych gminach
Oddzia³y ZS. Doprowadzi³o to do wspólnych spotkañ szkoleniowych,
politycznych i sportowych oraz powiatowych zlotów Oddzia³owych
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Dru¿yn ZS. Pierwszymi instruktorami WF i PW z Komendy Pow. ZS,
którzy prowadzili zajêcia polityczno-sportowe byli kpt. Wunderlich
nastêpnie kpt. Stokosiñski.76

Rozkazem Komendy Pow. ZS, dnia 1 wrzeœnia 1924 r. odby³y
siê pierwsze pow. zawody sportowe w Che³mie, na które przyby³y dru¿yny
z najaktywniejszych terenowych Oddzia³ów ZS oraz 49
Strzelców. W zawodach koszykówki zwyciê¿yli ”Strzelcy” z Che³ma przed
Dorohuskiem, Pobo³owicami, Kobylem, Wojs³awicami i Dubienk¹.
Zwyciêzcom ¿etony z³ote, srebrne i br¹zowe wrêczali, starosta Babiñski,
prezydent Gut, szef PW kpt. Basiewicz i z-ca inspektora szkolnego
Wadowski oraz oficerowie ZS i  kpt. ¯yliñski z 7 pp Leg.

Poszczególne konkurencje lekkoatletyczne wygrali: skok wzwy¿
Kramek z Dorohuska przed Bodnarczykiem z Che³ma, skok w dal Dziurka
z Wojnak przed Wleklikiem z Che³ma, skok o tyczce Maciukiewicz
z Che³ma przed D¹browskim z Dorohuska, rzut kul¹ Rora z Che³ma przed
Dubielem z Kobylego, rzut oszczepem D¹browski z Dorohuska przed
GoŸdzikowskim z Che³ma, rzut dyskiem Wleklik przed Kramkiem, rzut
granatem D¹browski przed Dubielem i  800m Dziurka przed Ror¹.

Mistrzem Powiatu ZS zosta³ D¹browski przed Dziurk¹  i Wleklikiem.
Podsumowuj¹c Komendant Pow. ZS powiedzia³, ”zawody udowodni³y,
¿e pomimo trudnoœci sport uprawiany jest przez m³odzie¿ Strzeleck¹
wiejska i miejsk¹ oraz Hufce WF i PW”.77

W zwi¹zku z akcj¹ powo³ywania oddzia³ów strzeleckich
w terenie, wiosn¹ 1925 r. Komenda Pow. ZS i Ko³o M³odzie¿y Wiejskiej
w Rudzie-Hucie zorganizowa³y wielk¹ zabawê ludow¹ po³¹czon¹
z festynem twórczoœci regionalnej i pokazami sportowymi. Dochód
z imprezy przeznaczono na budowê Domu Ludowego i nowy oddzia³
Strzelecki w Rudzie-Hucie.

Dnia 29 sierpnia 1926 r. komendant ZS Obwodu Che³m
zorganizowa³ w Zalesiu Kañskim na podwórzu u so³tysa M. Jaciuka,
zebranie. Poruszono sprawy wychowania obywatelskiego  i przysposobienia
wojskowego, powo³ano te¿ nowy oddzia³ strzelecki.
76. W.A. Koz³owski. Dzieje….tam¿e. s. 52.
77. „Zwierciad³o”. 1924. nr 24. s. 4.
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Dnia 11 czerwca 1927 r. Komenda Pow. ZS zorganizowa³a w
Che³mie Rejonowe Zawody Strzelecko-Lekkoatletyczne z okazji œwiêta
PW. W ogólnej punktacji wygra³ Stanis³aw Marczewski Krasnystaw 88-
pkt., dalsze miejsca zajêli: Julian Prokopowicz Krasnystaw 87-pkt., Stefan
Lipnicki Che³m 86-pkt. i Henryk Woloñczyk Krasnystaw 84-pkt.78

Staraniem Che³mskiej Obwodowej Komendy PW oraz jej dzia³u
wdra¿ania i podnoszenia sprawnoœci fizycznej i militarnej, wiosn¹ 1929 r.
odby³y siê w Che³mie eliminacyjne zawody PW w strzelaniu z broni
wojskowej. Udzia³ wziê³y hufce szkolne WF i PW i Oddzia³y Strzelca
z Che³ma, Krasnegostawu i Lubomla. Wœród oddzia³ów zwyciê¿y³ Strzelec
z Krasnegostawu przed Lubomlem i Che³mem. Wœród hufców szkolnych
zwyciê¿y³o Gimnazjum z Che³ma przed gimnazjami z Krasnegostawu
i Lubomla. W indywidualnym strzelaniu zwyciê¿y³ Bednarz z Krasnegostawu
przed Dubielem z Rejowca i Skibiñskim z Lubomla.

Najlepsze hufce i oddzia³y oraz ”Strzelcy” z tych eliminacji,
9 czerwca 1929 r. brali udzia³ w mistrzostwach dywizji podczas Zlotu w
Zamoœciu. Che³mskie dru¿yny z Hufca PW i Oddzia³u Strzelca
zakwalifikowa³y siê do fina³u, z lekkiej atletyki, musztry, strzelania, gier
sportowych i zajêæ w terenie.

Staraniem komendanta oddzia³u ZS w Dorohusku Kazimierza
Derkacza i przy poparciu  sztabu oficerów 7 pp Leg. i komendanta por.
¯yliñskiego oficera PW Komendy Pow. w Che³mie, zosta³y zorganizowane w
Dorohusku 6 lipca 1929 r. propagandowe zawody strzelecko-lekkoatletyczne
pomiêdzy oddzia³ami ZS Che³ma i Dorohuska (zaliczane do okrêgowej
punktacji zdobywania sprawnoœci fizycznej i odznak klas Strzeleckich).

Zawodom (które mia³y charakter festynu regionalnego)
przygl¹da³a siê ca³a inteligencja Dorohuska, Korpus Oficerski Saperów
i t³umy publicznoœci z okolicznych wsi. Wyniki zawodów sêdziowane
przez sztab instruktorów-oficerów WF i PW by³y nastêpuj¹ce:

Bieg na 100m. wygra³ Franciszek Chwyæ 13,1sek., przed
A. Wleklikiem 13,3sek., i A. Zago³¹ 13,9sek. Bieg na 400m. wygra³ A.
Zago³a 1.06min., przed Stempniewiczem 1.08min. i Chwyciem 1.10min.

78. „Zwierciad³o”. 1925. nr 20. s. 6.; 1926. nr 45. s. 5.
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Skok wzwy¿ wygra³ Stempniewicz 140cm., przed GoŸdzikowskim i
Kramkiem. Skok w dal wygra³ Mysakowski 5m., przed Kramkiem 4.92m. i
Wleklikiem. Skok o tyczce zwyciê¿y³ D¹browski 2.45m. Rzut kul¹ wygra³
GoŸdzikowski 10.10m., przed Wleklikiem 9.45m., i  Prusem 9.42m. Rzut dyskiem
wygra³ Wleklik 26m., przed GoŸdzikowskim 25.80m.,  i D¹browskim 25.70m.
Rzut granatem 400gr. wygra³ D¹browski 52.65m. przed Pupk¹ 48.85m. i
Wleklikiem 46.47m. W meczu koszykówki dru¿yna z Dorohuska ponownie
pokona³a dru¿ynê z Che³ma 27:14 w ten sposób zdoby³a po raz drugi „Puchar
Przechodni.”.79

W 1930 r. do Che³mskiej Komendy ZS wp³yn¹³ z Warszawy rozkaz o
treœci „Pañstwowy Urz¹d WF i PW, zatwierdzi³ i odda³ do u¿ytku wszystkich
organizacji WF i PW w Polsce regulamin pn. Odznaka Strzelecka, przewodni¹
ide¹ odznaki jest propaganda sportu strzeleckiego. O odznakê ubiegaæ siê mo¿e
obywatel polski, nale¿¹cy do ZS lub Oddzia³u PO czynny wojskowy oraz cz³onek
Klubu Strzeleckiego lub Sekcji Strzeleckiej. Oznaki wg. regulaminu dzieli siê na
cztery stopnie: 1. strzelca wyborowego – z³ota z wieñcem, 2. strzelca I kl. – z³ota,
3. strzelca II kl. – srebrna, 4. strzelca III kl. – br¹zowa. (regulamin zdobywania
odznak jest w ka¿dej placówce ZS)”.

W 1930 r. nast¹pi³ prze³om w pracy Che³mskiej Komendy ZS, po³o¿ono
wiêkszy nacisk na tworzenie nowych oddzia³ów, na zdobywanie stopni
strzeleckich, na wychowanie fizyczne i wyszkolenie militarne. Poszczególne
oddzia³y zosta³y zmuszone do powo³ania referentów wychowania obywatelskiego
i instruktorów WF oraz do prowadzenia sal-œwietlic kulturalno-oœwiatowych.

W celu skorygowania planów terenowych oddzia³ów ZS, zgodnie
z tymi wytycznymi, w dwa miesi¹ce póŸniej w œwietlicy Komendy ZS w Che³mie
odby³a siê odprawa-szkolenie referentów i instruktorów oœwiatowych ZS z
powiatu. Na odprawê przybyli: komendant okrêgu ZS kpt. Targowski, referent
okrêgowy ZS Siennicki, prezes Pow. ZS Makarewicz, komendant pow. ZS
Œlusarz, referent pow. ZS D¹browski, referent oddzia³owy G³owacki (prowadzili
te¿ szkolenie) i komendanci z powiatu: Szkolnikowic z Marynina,
Sojówna z Andrzejowa, Pupko z Dorohuska, Kamerski i Œliwiñski  z Pobo³owic,
Uszakiewicz z ¯ó³taniec, Król z Depu³tycz i Dubiel z Rejowca.

79 – „Zwierciad³o”. 1929. nr 13. s. 6., nr 15. s. 2.; nr 18. s. 5.
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Na szkolenie stawili siê te¿ referenci z 11 oddzia³ów ZS pow. Che³m
z: Dorohuska, Depu³tycz Królewskich, Pobo³owic, Wojniaków, Andrzejowa,
Aleksandrii Niedzia³owskiej, Kobylego, Wólki Rejowieckiej, Gdola i ̄ ó³taniec.

Na zakoñczenie szkolenia Komendant powiedzia³, „jestem
zadowolony z pracy w terenie pomimo, ¿e czêœæ Oddzia³ów prowadzi
pracê we w³asnych œwietlicach a czêœæ w klasach szkolnych. Oceniaj¹c
ich pracê na pierwszym miejscu wymieni³ Oddzia³ z Pobo³owic nastêpnie
kolejno Depu³tycze, Dorohusk i Andrzejów”.

Miesi¹c póŸniej pozjazdowych postanowieñ zorganizowano
pierwsze zawody strzeleckie, na strzelnicy 7 pp Leg., weryfikuj¹ce
poprzednie. Chodzi³o o wprowadzenie dla najlepszych odznak
strzeleckich, klas strzeleckich i minimum strzeleckiego 65%”, dla
wykazania siê w poszczególnych konkurencjach.

Zawody strzeleckie na Odznakê ZS, tylko dla cz³onków ZS
i Oddzia³ów PW oraz wojskowych czynnej s³u¿by, zorganizowa³a Komenda
Pow. ZS w Che³mie ul. Koszarowa  nr 17. Strzelanie na odznakê obejmowa³o:
1. strza³ z floweru z 50m pozycja stoj¹ca; 2. strza³ z floweru z 50m pozycja
le¿¹ca; 3. strza³ z karabinu na odleg³oœæ 200m pozycja klêcz¹ca.

Do strzelania zg³osi³o siê 100 kandydatów w tym: 19 wojskowych
z 7 pp Leg., 5 z KPW Che³m, 4 z KPW Rejowiec, 11 „Czarniecczyków”
Hufca WF i PW Che³m i 60 Strzelców ZS. W strzelaniu z broni wojskowej
na 200m, zwyciê¿y³ sier¿. Karol Barbachen 164 pkt. i zdoby³ Odznakê
Strzelca II kl., odznakê t¹ zdobyli równie¿ Jan Dryja 141 pkt. KPW Che³m,
Bronis³aw £odziñski 136 pkt. z ¯ó³taniec, W³adys³aw Raczyñski 129 pkt,
z Kobylego i Jan Radzieñczak 129 pkt. KPW Che³m. W strzelaniu z 50m
z pozycji stoj¹cej Odznakê Strzelca III kl. zdobyli: Antoni Niedba³a (154
pkt.\ 200 mo¿liwych) i Piotr Tracz 148 pkt. z Kobylego, Edward Œlusarz
145 pkt. Kom. Pow. ZS Che³m, Franciszek Klajnert 134 pkt. z Depu³tycz
i Henryk Topczewski „Czarniecczyk”.
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Rozkazem Komendanta Pow. ZS w Che³mie, od 1930 r.
przeprowadzono w terenowych oddzia³ach ZS, próby sprawnoœci
fizycznej, celem weryfikacji stanu wyszkolenia. Pierwsze zawody z tego
cyklu odby³y siê jesieni¹ tego roku w kompanii ZS Pobo³owice. Do próby
stanê³o 29 „Strzelców” z oddzia³ów: Andrzejowa, Wolawki i Pobo³owic,
a wyniki wykaza³y bardzo dobre przygotowanie.

Rzut granatem 400g. wygra³ komendant oddzia³u Józef Ko³tun
58m., przed Stanis³awem Ko³tunem 54m. z Wolawki, i W³adys³awem
Kamiñskim 50m. z Pobo³owic.

W skoku wzwy¿ po 130cm. osi¹gnêli W. Kamiñski i Józef
Œliwiñski, przed Karolem Kurzêp¹ 125cm., skok w dal wygra³ Jan Iskra
4.30m. przed J. Œliwiñskim 4.10m. i W. Kamiñskim 4.05m. wszyscy
z Pobo³owic.

W biegu na 100m. po 13sek. uzyskali W. Kamiñski i W.
Gardziñski z Pobo³owic oraz Jan Porycki z Andrzejowa. Bieg na 1500m.
wygra³ J. Porycki 5.30min. z Andrzejowa przed Franciszkiem Niemcem
5.31min. i Janem Czerwonk¹ 5.35min. z Wolawki.

Strzelanie z kbk. z 50m. z pozycji staj¹cej, wygra³ S. Gardziñski
146pkt.\ 200 mo¿liwych przed Feliksem Œliwiñskim 132pkt. i J. Œliwiñskim
131pkt. z Pobo³owic.

Odznakê sportowo-sprawnoœciow¹ za piêciobój strzelecki zdobyli:
J. Œliwiñski 298.5pkt., W. Kamiñski 294.1pkt., S.Gardziñski 287.5pkt., A.
Kurzêpa 279.5pkt., S. Ha³as 275pkt. i E. Miller 172.5pkt. Odznakê
Strzelca III kl. zdobyli: S. Gardziñski 146pkt., F. Œliwiñski 132pkt.
i J. Œliwiñski 131pkt.

Za prawid³owe przeprowadzenie próby sprawnoœciowo-
strzeleckiej odpowiedzialni byli: kom. pow. ZS Che³m Œlusarz, kom. pow.
PW Che³m por. Bieniaszkiewicz, ref. Oœw. Wojnicki, prezes Hamerski i
instruktorzy pow. PW Sa³ata i Nowicki.

W tydzieñ póŸniej, odby³a siê próba sprawnoœci fizycznej
w Kompanii ZS Depu³tycze. Do próby stanêli „Strzelcy” z Depu³tycz,
Wojniaków, Aleksandrii Niedzia³owskiej i Kobylego. Rzut granatem 400g.
wygra³ Jan Wepa 71m., przed Ignacym Sa³at¹ 69m., Janem Tornasem
60m. z Wojniaków, Jerzym Dziurko 56m. z Depu³tycz, Ignacym Ward¹
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56m. z Niedzia³owic, Feliksem Dziurko 55.5m. i Feliksem Klajnertem
54.5m. z Depu³tycz.

W biegu na 100m. czas 12.8sek. osi¹gnêli I. Sa³ata, I. Dziurko
i F. Dziurko przed K. Rogalskim 13sek. z Depu³tycz. Bieg na 1500m.
wygra³ J. Wepa 4.50min. z Wojniak przed K. Rogalskim 4.52min.
z Depu³tycz i A. Sochalskim 4.54min. z Niedzia³owic. Skok w dal wygra³
I. Dziurko 4.70m. z Depu³tycz przed I. Sa³at¹ 4.60m. z Wojniaków i S.
Holukiem 4.60m. z Niedzia³owic.

Strzelanie z kbk. z  50m. z pozycji stoj¹cej, wygra³ S. Kozak
148pkt. z Niedzia³owic przed F. Dziurk¹ 136pkt. i F. Klajnertem 134pkt.
z Depu³tycz. Sportow¹ odznakê za piêciobój strzelecki zdobyli: J. Wepa
329.5pkt., F. Dziurko 328.5pkt., I. Sa³ata 309.5pkt., J. Haruk 301.5pkt.,
F. Klajnert 297.5pkt., K. Rogalski 297.5pkt., M. Ksi¹¿ek 292.5pkt., S.
Holuk 287.5pkt., S. Sa³ata 283.5pkt., J. Kubacki 272pkt. i S. Dubiej
271pkt.

Odznakê Strzelca III kl. zdobyli: S. Kozak, F. Dziurko, F. Klajnert,
J. Kubacki i Ig. Warda. Za prawid³owe przeprowadzenie próby
sprawnoœciowo-strzeleckiej odpowiedzialni byli: kom. pow. ZS Che³m
Œlusarz i instruktor pow. PW st. sier¿. Mroczek.

Rozkazem poszkoleniowym Komendy ZS, powo³ano dwa nowe
terenowe oddzia³y ZS: w Mo³odutynie, komendantem zosta³ plut. rez. F.
Harcej, prezesem i kierownikiem dzia³u WO kier. szko³y M. Eljaszewicz,
sekr. F. Harcej i skar. A. Harcej; i w ̄ alinie, komendantem zosta³ podoficer
rez. W. Sidoruk, prezesem I. £ódŸ, wice. J. Konilecki, skar. i referentem
PO kierownik szko³y B. Knot. 80

Wzorem odznak strzeleckich, na pocz¹tku 1931 r. na strzelnicy i
boisku 7 pp Leg. odby³y siê zawody o odznakê sportow¹ w piêcioboju
strzeleckim do konkurencji wesz³o: strzelanie z floweru z 50m, biegi na
100 i 1500m, skok wzwy¿ i rzut granatem 400g. Wyniki by³y nastêpuj¹ce:
strzelanie wygra³ Kobryñ 144 pkt. z Kobylego przed Za³og¹ 143 pkt. Che³m
i Dziurk¹ 143 pkt. z Depu³tycz; bieg na 100m. wygra³ Dziurko 13.1sek.
z Depu³tycz przed Prusem 13.3 i Wleklikiem 13.5sek. Che³m; skok wzwy¿
wygra³ Mysakowski 135cm Che³m przed Pruszczyñskim 135cm
80.  „Zwierciad³o”. 1930. nr 3. s. 3.; nr 5. s. 4.; nr 10. s. 6.; nr 29. s. 4.; nr 31. s. 3.
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z Depu³tycz i Dubielem 130cm. z Kobylego; rzut granatem wygra³
Wleklik 60m. przed GoŸdzikowskim 57m. i Mysakowskim 54m. Che³m;
i bieg na 1500m. wygra³ Mysakowski 5.20,0min. przed GoŸdzikowskim
5.21,1min. i Stêpniewiczem 5.23,1min. Che³m.

Mistrzem okrêgu ZS w piêcioboju, zosta³ Ignacy Dziurko 316.5pkt.,
przed W³adys³awem Ró¿yckim 305pkt. z Kobylego i Aleksandrem Za³og¹
290.9pkt. z Che³ma miejsca nastêpne zajêli: Antoni Horuk 289.4pkt.
z Kobylego, Andrzej Wleklik 287pkt. i Jan Czy¿yk 281pkt. z Che³ma,
Feliks Pruszczyñskim 280pkt. z Depu³tycz i W³adys³aw Stêpniewski
277pkt. z Che³ma.

Na apel, zdobywania odznak strzeleckich, zareagowa³a Che³mska
Komenda WF i PW, która od 1931 r. na swojej strzelnicy (mieszcz¹cej siê na
placu przy ul. Lubelskiej obok poczty w buduj¹cym siê œrodku pn. Oleandry)
organizowa³a codzienne strzelanie. A w maju tego roku w akcji strzeleckiej wziê³o
udzia³ 800 najlepszych strzelców  z woj. lubelskiego. Szkolono te¿ m³odzie¿ w
strzelaniu z wiatrówki i broni ma³okalibrowej. 81

W pozosta³ych gminnych Oddzia³ach ZS te¿ przeprowadzono
w 1931 r. próby sprawnoœci fizycznej, a najlepsi otrzymali odznaki
strzeleckie. Po kontroli Komendy Pow. ZS, do najlepszych pododdzia³ów
zaliczono w kolejnoœci: Rejowiec, Dorohusk, Pobo³owice, Kobyle
i Depu³tycze. By³ to okres w którym, na terenie ca³ego okrêgu che³mskiego
intensywn¹ pracê podj¹³ ZS, a jego dzia³alnoœæ i „Strzelców” w szarych
mundurach widzia³o siê we wszystkich przejawach ¿ycia spo³ecznego,
by³o to wynikiem objêcia Komendy Che³mskiego Oddzia³u ZS przez kpt.
Edwarda Wunderlicha. Wzorow¹ sprawnoœæ fizyczn¹ i militarn¹ oraz
dyscyplinê organizacyjn¹, wysoko oceni³ d-ca dywizji gen. Bortnowski,
który w tym czasie by³ na inspekcji che³mskich oddzia³ów grodzkich ZS.82

W 1932 r. na strzelnicach i boiskach sportowych miejskich
i wiejskich ZS i Hufca WF i PW, dominowa³ 5-obój strzelecki
oraz zdobywanie odznak strzeleckich i ocen z prób sprawnoœci fizycznej.

81. „Zwierciad³o“. 1931. nr 16. s. 2.; nr 24. s. 2.
82. „Kronika Nadbu¿añska”. 1935. nr 8. s. 6.
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Rozkazem Wodza Naczelnego J. Pi³sudskiego od 1930 r. Zwi¹zek
Strzelecki wszed³ w now¹ fazê rozbudowy organizacyjnej. Jedn¹  z tych
form by³a wprowadzona od 1932 r. tzw. „Koncentracja Strzelecka”, czyli
podnoszenie sprawnoœci fizycznej, moralnej, militarnej i patriotycznej
poszczególnych cz³onków-strzelców jak i Oddzia³ów ZS. W zwi¹zku
z tym rozkazem, komendant okrêgu ZS w Che³mie wyda³ odpowiednie
polecenia. Dlatego te¿ terenowe jednostki w systemie Zwi¹zku
Strzeleckiego zwiêkszy³y programy szkoleniowe.

Dnia 28 maja 1932 r. (pierwsza koncentracja) Che³mski Oddzia³
ZS i Komenda PW, przeprowadzi³y nocne æwiczenia wed³ug specjalnego
programu wyszkolenia militarnego: 1. alarm oddzia³u, 2. marsz nocny na
15 km., 3. wystawianie czujek, 4. wkroczenie patroli nad ranem do wsi
Micha³ówka, æwiczenia prowadzi³ i nadzorowa³ kompanijny Ostrowski, a
ocenia³ komendant 7-Obwodu ZS por. Bieniaszkiewicz.

Dnia 29 maja 1932 r. (pierwsza koncentracja 2-rzut) w Strachos³awiu
spotka³y siê Oddzia³y Strzeleckie I-szej Kompanii z Che³ma, Strachos³awia,
Strupina Ma³ego i Wolwinowa, w celu przeprowadzenia próby sprawnoœci
fizycznej jako start do Pañstwowej Odznaki Sportowej (POS). W trakcie
próby uczestnicy wykazali du¿e umiejêtnoœci sportowe, a na s³owa uznania
zas³ugiwa³a zbiorowa lekcja gimnastyki. Za sprawne przeprowadzenie
próby i wizytacje koncentracji odpowiedzialny by³ komendant obwodu
PW kpt. Wunderlich.

Zgodnie z rozkazem komendanta okrêgu ZS w Che³mie,
„Koncentracje Strzeleckie” w 1932 r., odby³y siê te¿ w silnych terenowych
gminnych oœrodkach ZS w Rejowcu, Sawinie, Wojs³awicach i Dubience.

Zgodnie z t¹ formu³¹ i rozkazem Komendy Okrêgu ZS, w wakacje
1932 r. przeprowadzono w Oddziale ZS w Dorohusku piêciobój. Zawody
nadzorowa³ kom. pow. Pupko, Prezes Bolmam, sier¿. Nowicki
i Oddzia³owy Derkacz. Na 29 startuj¹cych odznakê zdoby³o 11 Strzelców,
a wyniki próby zatwierdzi³ kom. obw. PW mjr Baczyñski i obwodowy ZS
por. Bieniaszkiewicz.

Mistrzami powiatu ZS w strzelaniu za 1932 r. kolejno zostali: Mis.
Pow. szkó³ zosta³ zespó³ „Czarniecczyków” przed Seminarium; Mist. Pow. ZS
zosta³ zespó³ ZS Che³m przed ZS Depu³tycze Królewskie; Mist. Pow. Hufców
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PW zosta³o seminarium przed rzemieœlnicz¹. Odznakê Strzeleck¹ II i III kl.,
zdoby³o 78 cz³., a odznakê POS 146  w tym 62 cz³. PW.83

Celem pomocy w dzia³alnoœci Che³mskiego ZS „Strzelec”, z inicjatywy
ludzi pn. „Dobrej Woli” pod przewodnictwem Tadeusza Illukiewicza, 13 grudnia
1932 r. powo³ano w Che³mie Towarzystwo Przyjació³ Zwi¹zku Strzeleckiego.
Statut zatwierdzony przez ministerstwo SW i przyjêty na zebraniu obowi¹zywa³
od 28 grudnia 1932 r. W styczniu 1933 r. t-wo rozpoczê³o swoj¹ dzia³alnoœæ z
siedzib¹ przy Komendzie ZS.

Zarz¹d t-wa tworzyli: przew. Tadeusz Illukiewicz, wice Antoni
Pikulski, sekr. C. Odorkiewicz, skar. M. Cudny, cz³onkowie E. Królikowski,
M. Kiñczyk i T. Tomaszewski. Pierwsz¹ inicjatyw¹ T-wa by³o oddanie
do u¿ytku strzelnicy przy ul. Lubelskiej oraz powo³anie sekcji ³uczniczej.
Na³o¿ono wiêksz¹ dyscyplinê na oddzia³y strzeleckie wszystkich szczebli
i elementy musztry jak; alarmy oddzia³u, marsze nocne do 15km.,
wystawianie czujek i patroli. T-wo zgrupowa³o 732 cz³onków sk³adki
1 z³, 50 gr., i 20 gr.84

Z okazji poœwiêcenia nowej strzelnicy ZS przez kapelana
„Strzelca”, zorganizowano wielkie zawody-mistrz. okrêgu w strzelaniu;
10 strza³ów z 50m. le¿¹c wygra³ Czes³aw Skanurzyl z KPW 96 pkt. Drugi
by³ Zygmunt Czwórnóg  z Gimnazjalnego Hufca WF i PW 95 pkt.
W strzelaniu garnizonowym wygra³ ppor. Jan Kolêda 98 pkt. przed sier¿.
Karolem Barbachenem z 7 pp Leg. Wœród kobiet wygra³a Maria
Babierzowa 97 pkt. przed Mari¹ Pstrokoñsk¹ 96 pkt. obie z RW.85

Z inicjatywy Che³mskiego Strzelca, ze wzglêdu na popularnoœæ
sportu strzeleckiego, od 1934 r. wprowadzono na strzelnicach ZS i PW Pow.
Che³mskiego tzw. Pañstwow¹ Odznakê Sportow¹ dla starszych panów, a od
1935 r. dla pañ (celem doskonalenia strzelania).86

W latach 1931-1932 du¿¹ popularnoœci¹ w che³mskim œrodowisku
szkolnym i miejskim cieszy³ siê sport ³uczniczy. Sprowadzono sprzêt
³uczniczy, powsta³y te¿ specjalistyczne strzelnice. W zwi¹zku z du¿ym

84. „Zwierciad³o”. 1933. nr 31. s. 4 85 – K.P. Janczykowski. Arch. „Organizacje…tam¿e.
85.  K.P. Janczykowski. Arch. Organizacje…tam¿e.
86. „Kronika Nadbu¿añska”. 1934. nr 14. s. 2
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zainteresowaniem sportem ³uczniczym, wiosn¹ 1934 r. przy Pow.
Komendzie ZS w Che³mie zosta³a utworzona sekcja ³ucznicza. Zadaniem
sekcji by³a popularyzacja sportu ³uczniczego w mieœcie i w terenie
oraz organizacja zawodów ³uczniczych. Sekcja mieœci³a siê przy
Komendzie ul. Lubelska nr 1. W czerwcu 1934 r. sekcja zorganizowa³a
pierwsze zawody ³ucznicze - mistrzostwa che³ma i powiatu.87

Na pocz¹tku 1935 r., przy Komendzie ZS w Che³mie zosta³
powo³any pierwszy oddzia³ ¿eñski ZS, który prowadzi³ œwietlicê
œrodowiskow¹. Kierownictwo wydzia³u pracy kobiet przy oddziale
¿eñskim objê³a Janina Godlewska. Pierwszym zobowi¹zaniem oddzia³u
by³o zorganizowanie kursu obrony przeciwlotniczej i sk³adanie kwiatów przy
pomniku poleg³ych 22 wrzeœnia na corocznym œwiêcie 7 pp Leg.88

Z inicjatywy wydzia³u pracy kobiet ZS i (podleg³ego) dzia³u opieki
spo³ecznej zosta³ otwarty w Che³mie (w jednej z biedniejszych dzielnic)
przy ul. Pilichonki nr 144 sierociniec dla 45 najubo¿szych dzieci
bezrobotnych rodzin. Wydzia³ Spo³eczny Rodziny Wojskowej z Zarz¹dem
Miejskim by³ odpowiedzialny za zabezpieczenie warunków bytowych.89

W wyniku dalszej dyscypliny pracy statutowej, od 1935 r. T-wo
Przyjació³ ZS i Zarz¹d Komendy Miejskiej i Pow. ZS w Che³mie (Roz. Wodza
Nacz.), wprowadzi³o œwiêto tzw. „Tydzieñ Zwi¹zku Strzeleckiego”. „Pierwszy
Tydzieñ Strzelecki” odby³ siê w Che³mie w dniach 5-12 maja 1935 r.

Ze wzglêdu na wa¿noœæ tego œwiêta dla ka¿dego cz³onka ZS  i Strzelca
jako rytua³ dumy przedstawiê program (program organizacyjno-militarny
z regu³y by³ taki sam, zmianie ulega³y czêsto towarzysz¹ce imprezy
sportowo-kulturalne i oœwiatowo-regionalne):

Pierwszy dzieñ: 17.00 z placu sportowego Pow. Komendy wyruszaj¹
4 samochody z transparentami obwieszczaj¹cymi œwiêto; 18.00 capstrzyk
orkiestry KPW oraz przemarsz Oddzia³ów ZS ul. Lubelsk¹, Ob³oñsk¹,
Kolejow¹ przez dzielnicê-Dyrekcjê do Pocztowej, Lwowsk¹, Lubelsk¹ do
parku miejskiego; 19.00 obozowisko z ogniskiem w ogrodzie miejskim dla
wszystkich.

87 –  „Kronika Nadbu¿añska”. 1934. nr 27. s. 1.
88 –  „Kronika Nadbu¿añska”. 1935. nr 41. s. 3.
89 –  „Kronika Nadbu¿añska”.1935. nr 43. s. 1.
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Drugi dzieñ: 9.30 galowo ca³y oddzia³ Che³mski ZS, odebranie
raportu na placu przed koœcio³em; 10.00 nabo¿eñstwo w koœciele Rozes³ania
Aposto³ów; 11.30 defilada oddzia³ów Strzeleckich, Zwi¹zku Legionistów,
Zwi¹zku Inwalidów, KPW i Zwi¹zku Rezerwistów; 14.00 zawody z lekkiej
atletyki na boisku WKS 7 pp Leg.; 18.00 dancing w restauracji
„Niespodzianka” P. Lassotowej.

Trzeci dzieñ:18.00 otwarcie salonów Klubu Spo³ecznego -

”Resursy”  i dancing na rzecz ZS; pokazy Hufców Szkolnych WF i PW.
Czwarty dzieñ: 22.00 zabawa taneczna, imprezy sportowo-

kulturalne na cele ZS oraz pokazy Hufców Szkolnych WF i PW.
Pi¹ty dzieñ: kino „Corso” wyœwietlanie filmów z ¿ycia ZS,

prelekcje i pogadanki, zawody sportowe strzeleckie i ³ucznicze.
Szósty dzieñ: od 10.00 dalszy ci¹g zawodów, zabawy i odczyty,

sklepy i przedsiêbiorstwa handlowe rozpowszechniaj¹ nalepki T-wa
Przyjació³ ZS.

Siódmy dzieñ: Na zakoñczenie podsumowanie i wrêczenie
upominków; nabo¿eñstwo; defilada z udzia³em w³adz miejskich
i wojskowych przy ogrodzie miejskim; popularna zabawa w ogrodzie
miejskim. Za Tydzieñ Strzelecki odpowiada³ ca³y Sztab Komendy ZS oraz,
D-ca 7 pp Leg. pp³k. dypl. dr Stanis³aw Biegañski, Przew. Pow. Kom. WF
i PW Edward Woronowicz, Komendant Obwodu WF i PW kpt. Edward
Wunderlich, Kom. Pow. WF i PW ppor. Adam Cimek, Prezes Pow. Zarz¹du
ZS dr Franciszek Wojnar i Pow. Komendant ZS podchor. Aleksander
Smêtkowski.

W dniach 13-20 paŸdziernika 1935 r., Pow. Komitet WF i PW
i  Komenda ZS pod patronatem starosty pow. E. Woronowicza i d-cy 7 pp
Leg. pp³k. dypl. dr S. Biegañskiego, zorganizowa³a, VIII Jesienne Zawody
Strzelecko-£ucznicze o Mistrzostwo Pow. Che³mskiego, na strzelnicy
Pow. Komitetu WF i PW przy  ul. Lubelskiej (by³o to podsumowanie
strzelania w nowej formule).90

Przyk³ad: T-wo Przyjació³ ZS, wydatki na najwa¿niejsze dzia³y
militarno-wyszkoleniowe i sportowe dla prawid³owego funkcjonowania
Che³mskiej Komendy ZS zamknê³o w latach 1934-1935 na sumê:
90.  “Kronika Nadbu¿añska”. 1935. nr 41. s. 3.
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1. Wychowanie Obywatelskie 517.85z³.,
2. Strzelectwo 807.61z³.,
3. Wychowane Fizyczne 176.20z³.,
4. Propaganda i Prasa 215.29z³.,
5. Subwencje Oddzia³om ZS w Pow. 167.00z³.,
6. Praca Kobiet Oddzia³u ¯eñskiego 309.50z³.,
7. Prace Kom. Pow. ZS w terenie 1.684.46z³.
- Zatwierdzi³ Zarz¹d T-wa, T. Illukiewicz i A.Pikulski.91

Od 1935 r. Che³mska Komenda ZS, wprowadzi³a ogólnopolsk¹
akcjê „Pod Sztandar Strzelecki”, na któr¹ sk³ada³y siê: utrzymanie tradycji
Zwi¹zku Legionistów, niesienie pomocy inwalidom wojennym i
kombatantom oraz opiekowanie siê rezerwistami ZS.

Dnia 27 maja 1936 r. powo³ano przy Komendzie ZS w Che³mie Klub
Sportowy „Strzelec”. Zarz¹d klubu utworzyli: prezes klubu pp³k. Jasiñski, wice.
Pawlak, skar. Wleklik, sekr. Buda, kierownik sportowy klubu Wydra, kierownik
pi³ki no¿nej mgr Nowakowski, kierownik strzelectwa sportowego Wadecki,
cz³onkowie Wunderlich i Oskiera. Powo³anie klubu by³o konsekwencj¹ wysokiego
poziomu prezentowanego przez sportowców ZS.92

Dnia 24 maja 1936 r. odby³o siê w Che³mie doroczne walne zebranie
cz³onków T-wa Przyjació³ ZS, które mia³o podsumowaæ dotychczasowy dorobek
i wytyczyæ nowe formy pracy T-wa i Komendy ZS. Tak wa¿nemu zebraniu
przewodniczy³ starosta Woronowicz, sprawozdanie z dotychczasowej dzia³alnoœci
przedstawi³ prezes A. Pieczkowski, (w 1936 r. wp³ywy na rzecz T-wa wynios³y
3.319.89z³.), (T-wo wspiera³o dzia³alnoœæ ZS w Chemie w nastêpuj¹cych
zagadnieniach):
1. Urz¹dzanie Pow. zawodów z lekkiej atletyki ZS, zakupienie sprzêtu
sportowego jak: oszczepy, pi³ki, koszulki, spodenki, pantofle, nagrody
i upominki, wy¿ywienie zawodników i obs³uga kursu w Rozewiu.
2. Urz¹dzenie gminnych i powiatowych zawodów strzeleckich ZS i VIII
Jesienne zawody strzelecko-³ucznicze o Mis. Pow., i zakupienie amunicji.
3. Zaopatrzenie i wys³anie reprezentacji Pow. ZS na zawody okrêgowe
strzelecko-³ucznicze do Lublina.
91.  “Kronika Nadbu¿añska“. 1934-1935. nr 5. s. 4.
92.  “Kronika Nadbu¿añska“. 1936. nr 23. s. 4.
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4. Dla zespo³ów Przysposobienia Rolniczego zakupienie ksi¹¿ek i urz¹dzenie
wystawy na pokazie pow. w Che³mie.
5. Zakupienie karabinka sportowego typ „Alrif”.
6. Pomoc finansowa Oddzia³om ZS oraz Klubowi Sportowemu ZS.
7. Praca Kobiet, transport i wy¿ywienie na kursy PK do Sulejowa,
Grandzicz, Lublina, Warszawy i Brzeœcia, udzia³ w Zjazdach Delegatów
ZS i przedstawicielek PK Pow. Che³m, zakupienie ksi¹¿ek, koszty wyjazdu
Komendantki Pow. i Kier. PK na kurs instruktorek WF do Lublina.
8. Wys³anie delegacji Pow. i pocztu sztandarowego na pogrzeb Marsza³ka
Pi³sudskiego do Warszawy, koszty walnych zebrañ Oddzia³ów w terenie.
9. Wydatki propagandowe, na pisma i prasê, i na referentów Wychowania
Obywatelskiego.
10. Koszty wyjazdów Instruktorów w teren.
11.Utrzymanie kancelarii.

Dnia 12 czerwca 1936 r., cz³onkowie i mi³oœnicy T-wa, wybrali
nawy Zarz¹d T-wa: Prezesem zosta³ mgr S. Pieczkowski, wice T. Illukiewicz, sekr.
S. Gêca, skar. M. Cudny, inspektorzy i cz³onkowie zarz¹du J. Lachcik, J.
Morczewska, Cz. Wierzbocki, mjr. K. Pruszkowski, in¿. S. Frankiewicz, Z.
Tomaszewska i S. Leœkiewicz.93

Na pocz¹tku 1937 r. przy Komendzie Pow. ZS w Che³mie
powo³ano do dzia³alnoœci now¹ agendê Ko³o Polonistów, jako Oddzia³
Zwi¹zku Polonistów Rzeczypospolitej. Nadrzêdnym zadaniem ko³a by³o
zapoznanie spo³eczeñstwa z wielkim bogactwem literatury polskiej oraz
troska o zachowanie czystoœci jêzyka polskiego.94

Komenda ZS w ramach akcji zdobywania odznak i klas,
zorganizowa³a w dniach 18-26 wrzeœnia, Zawody Strzelecko-£ucznicze
o Mist. Pow. Che³mskiego na 1937 r. W zawodach wziê³o udzia³ 26
zespo³ów i 160 zawodników ze szkó³ œrednich, organizacji PW oraz z KS
z miasta i powiatu.

Wœród organizacji: mist. pow. zosta³ zespó³ KPW Che³m 484pkt.\
600 mo¿liwych przed zespo³em Zw. Prac. Skarb. 445pt. i zespo³em ZS z
Dorohuska 368pkt. Indywidualnie mist. pow. zosta³ M. Borowicz
93.  “Kronika Nadbu¿añska“. 1936. nr 26. s. 2.
94. “Kronika Nadbu¿añska“. 1937. nr 15. s. 6
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183pkt.\ 200 mo¿liwych, nastêpne miejsca zajêli: Z. Wawrzycki 163pkt.i
A. Radziêciak 157pkt. z KPW oraz P. Pawlak 153pkt. i S. Biania 151pkt ze
Zw. Prac. Skar.

Wœród Szkó³: mist. pow. zosta³ zespó³ „Czarniecczycy” 510pkt.\
1000 mo¿liwych przed Szko³¹ Rzemieœlnicz¹ 482pkt. i Rolnicz¹
z Okszowa 426pkt. Indywidualnie mist. pow. zosta³ Cz. Newelski
„Czarniecczyk” 81pkt.\ 100 mo¿liwych, przed Cz. Bondarukiem 70 pkt.
z Okszowa i M. Starzyñskim 69pkt. „Czarniecczyk”.

Konkurencjê strzelania z ³uku (£-1), wygra³ Jan Górnicz 95pkt.\
135 mo¿liwych przed J. Królem 81pkt. i A. DŸwigajem 73pkt. wszyscy
z PPW Che³m.95

W 1938 r. przeprowadzono we wszystkich Oddzia³ach Okrêgu ZS
w Che³mie (rozkazem centralnym) powszechne letnie manewry i zawody
„Strzeleckie” pod ogólnopolskim has³em „Dziesiêæ strza³ów ku chwale
Ojczyzny” (jakby przewidywano zbli¿aj¹ce siê zagro¿enie wojenne).

Ostatnie zawody strzeleckie, z akcji Dziesiêæ strza³ów ku Chwale
Ojczyzny, pod has³em „Celne oko, pewna d³oñ a w niej karabin, s¹ najlepsz¹
gwarancj¹ nienaruszalnoœci granic Pañstwa i zapewnienia pokoju”
zorganizowano przez Komendê Pow. ZS i Pow. Komitet WF i PW oraz
przy poparciu Starosty i D-cy 7 pp Leg., odby³y siê w Che³mie w dniach od
17 czerwca do 17 lipca 1938 r. na strzelnicach 7 pp Leg., KPW i
„Czarniecczyków”.96

W 1939 r. powtórzono te akcje ale tylko wiosn¹ i latem. Nie sposób
wymieniæ wszystkich imprez, zawodów oraz ludzi wspieraj¹cych i dzia³aj¹cych w
Che³mskim Zwi¹zku Strzeleckim w okresie miêdzywojennym w latach 1918-1939.
 „Jednak zawsze w pracy Zwi¹zkowi temu przyœwieca³a jedna maksyma, kto
popiera imprezy Zwi¹zku Strzeleckiego, jego idee i cele, ten tym samym spe³nia
swój obowi¹zek wobec ojczyzny”, tak¹ odezwê wyg³osi³ ostatni Komendant
Pow. ZS w Che³mie W³adys³aw Jankowski. W tej formie Zwi¹zek Strzelecki
istnia³ w Che³mie do wybuchu II wojny œwiatowej w 1939 r.97

95. “Kronika Nadbu¿añska. 1937. nr 45. s. 4.
96. “Kronika Nadbu¿añska”.  1938. nr 18. s. 4.
97. “Kronika Nadbu¿añska”. 1939. nr 35. s. 7.; K.P. Janczykowski. Arch. Organiz….tam¿e.
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4. HUFIEC

      PRZYSPOSOBIENIA WOJSKOWEGO I WYCHOWANIA FIZYCZNEGO.

Przysposobienie Wojskowe i Wychowanie Fizyczne (PW i WF)
– prowadzone z m³odzie¿¹ by³o jedn¹ z form wyrobienia sprawnoœci
fizycznej m³odego obywatela i dalsz¹ edukacj¹ sprawnoœci militarnej
oraz zaszczytnym obowi¹zkiem wobec ojczyzny. Jest te¿ systemem
przekazywania m³odemu pokoleniu dziedzictwa kultury fizycznej
(militarnej) z nadziej¹ pe³nego zrozumienia i odpowiedzialnoœci.

Tworzenie m³odzie¿owych hufców PW i WF, szkolnych
i przyzak³adowych, mia³o miejsce w Polsce ju¿ po I wojnie œwiatowej od
1918 r. By³o to spowodowane eksplozj¹ wolnoœci, poznania  i popularyzowania
tradycji i osi¹gniêæ orê¿a narodu polskiego, jak równie¿ i odbudow¹
biologicznego potencja³u narodu po latach niewoli i zaborów. 98

Z analizy dostêpnych materia³ów wynika, ¿e w Che³mie Hufce
PW i WF powsta³y przy szko³ach, przy zak³adach pracy i niektórych
organizacjach na prze³omie 1922-1923 r. Na przyœpieszenie powo³ania
w Che³mie Hufców PW i WF mia³a te¿ wp³yw wojna bolszewicka.
Równie¿ w kilka miesiêcy póŸniej ukonstytuowa³ siê komitet, który
powo³a³ Che³mski Sztab-Komendê Hufca PW i WF.
98. K.P. Janczykowski. Arch. Organizacje Szkolne w Che³mie w latach 1918-1939.
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Specyfika programowa dzia³ania hufców mia³a du¿y wp³yw na osobowoœæ
i mentalnoœæ organizatorów, m³odzie¿y i uczestników, którzy je tworzyli.
Bior¹c pod uwagê przestrzeñ czasow¹, w której siê organizowa³y
poszczególne hufce w Che³mie i powiecie, mo¿na je wymieniæ wed³ug
kolejnoœci:
   - w 1922 r. powsta³y Hufce PW i WF: szkolne, w Gim. „Czarniecczyków”
i  Seminarium Nauczycielskim Mêskim; zak³adowe na kolei (PKP, KPW),
organizacyjne przy TG „Sokó³” i ZS „Strzelec”;
   - w 1924 r. szkolne przy Szkole Rzemieœlniczej, zak³adowe przy poczcie
(PPW) i organizacyjne przy TUR;
   - w 1925 r. szkolne przy  Szkole Handlowej, zak³adowe przy Zak³adach
Metalowych i Zbo¿owych (M³yny)oraz organizacyjne przy Zwi¹zkach
Zawodowych Robotniczych i Ch³opskich;
   - po 1927 r. Hufce PW i WF w oparciu o przepisy ogólnopolskie by³y tworzone
jakby z obowi¹zku w poszczególnych instytucjach oœwiatowych, sportowych i
miejskich.99

Dzia³alnoœæ statutowa Hufców PW i WF jako organizacji paramilitarnej,
mia³a œcis³y zwi¹zek z wojskiem. Dlatego te¿ D-cy Garnizonów poszczególnych
miast – (powinni ponosiæ) - odpowiedzialnoœæ za ich ideowe wychowanie
i dzia³alnoœæ.

Od 1922 r., z rozkazu d-cy garnizonu, pieczê nad dzia³alnoœci¹
Che³mskiej Komendy Hufca WF i PW obj¹³ 7 pp Leg., a pierwszym
Komendantem PKU i inspektorem szkoleniowym by³ mjr Turski. Zajêcia
programowe sprawnoœciowo-militarno-sportowe prowadzili przeszkoleni
oficerowie 7 pp Leg. i instruktorzy PW i WF z nastêpuj¹cych zagadnieñ:
szkolenia, musztry, ³¹cznoœci, terenoznastwa, strzelania, fechtunku,
grenadierski, jazdy konnej i ratownictwa. Egzaminami nabytych umiejêtnoœci
by³y zawody i festyny a przede wszystkim obozy i zloty.
     (Pierwszy) Szkolny Hufiec PW i WF zosta³ za³o¿ony w 1922 r.
w Che³mie przy Gim. „Czarniecczyków”, a zatwierdzony (programowo)
przez Lubelskie Kuratorium KOS w 1925 r. i by³ najsprawniej dzia³aj¹c¹
placówk¹ w mieœcie i w terenie. Opiekun i kierownik hufca nauczyciel
Adolf Schon, nada³ mu charakter obywatelsko-pañstwowy, a m³odzie¿
99. „Zwierciad³o”. 1924. nr 20. s. 5.
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by³a wychowywana w duchu patriotycznego obowi¹zku obrony granic.
Ju¿ od pierwszego roku istnienia program hufca obejmowa³, musztrê,
wyszkolenie piechoty i jazdy oraz s³u¿bê ³¹cznoœci. Od 1924 r. 60 uczniów
hufca uczestniczy³o w zajêciach wojskowych, prowadzonych przez
oficerów-instruktorów PW 2 pac z zakresu, musztry zwartej, walki
dru¿yny, strzelectwa, terenoznastwa, jazdy konnej, grenadierki i  walki
bagnetem. W dowód wyró¿nienia hufiec, 7 czerwca 1925 r. wchodzi³
w sk³ad kompanii honorowej podczas powitania w Che³mie Marsza³ka
Polski Józefa Pi³sudskiego.100

Od pocz¹tku swej dzia³alnoœci Sztab Komendy Hufca PW i WF
w Che³mie nawi¹za³ œcis³¹ wspó³pracê z miejscowymi organizacjami
wojskowymi i o charakterze paramilitarnym jak: KPW, PPW, TG „Sokó³”,
ZS „Strzelec”, ZHP nastêpnie TUR, LOK, LOPP i LMK. Wp³yw na
wychowanie m³odzie¿y w hufcach mia³a te¿ Polska Macierz Szkolna.

“Ducha patriotycznego, wolê charakteru, karnoœæ, kole¿eñskoœæ,
dyscyplinê oraz wspó³¿ycie spo³eczne wypracowano przede wszystkim na
zajêciach szkoleniowych, æwiczeniach, obozach i zlotach. Wa¿nym elementem
systemu wychowawczo-sprawnoœciowego ka¿dego cz³onka Hufca by³o
obowi¹zkowo zdobywania Panstwowej Odznaki Sportowej”.

Che³mski Sztab Komendy Hufca PW i WF w celu podniesienia
morale i ducha m³odzie¿y zrzeszonej w Hufcu PW i WF, wprowadzi³ od
1924 r. agendy programowo-szkoleniowe: 1. Dzia³ Pamiêci Narodowej,
mia³ za zadanie wpajanie m³odzie¿y sprawowania pieczy nad zabytkami
kultury narodowej, szlaków regionalnych i pamiêci folkloru rodzimego;
2. Dzia³ Obchodów Œwi¹t Narodowych, mia³ przyzwyczajaæ m³odzie¿
do uroczystego obchodzenia œwi¹t narodowych oaz uczestniczenia w nich
poprzez wystawianie wart asyst i pocztów; 3. Dzia³ Wyszkolenia
Militarnego, mia³ za zadanie wdra¿anie m³odzie¿y ducha bojowego na
polu walki, gotowoœæ alertu oraz podnoszenia sprawnoœci fizycznej
i przemarszów w szyku bojowym i paradnym.101

100. W.A. Koz³owski. Dzieje….tam¿e. s. 28-29.; Ksiêga Pami¹tkowa Czarniecczyków –
       W dwudziest¹ rocznicê 1915-1935. Che³m 1935.
101. K.P. Janczykowski. Arch. Sprawy Hufca PW i WF 1925-1939.
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Maj¹c na uwadze jak wielkie znaczenie posiada wychowanie
fizyczne m³odzie¿y szkolnej i pozaszkolnej, zw³aszcza dla potrzeb
militarnych wojska i gotowoœci bojowej. Z inicjatywy d-cy garnizonu
oraz 7 pp Leg. i 2 pac, i przy poparciu w³adz miejsko-oœwiatowych oraz
ZS, TG „Sokó³”, ZHP i KPW, dnia 1 czerwca 1924 r. zosta³a powo³ana w
Che³mie Rada Wychowania Fizycznego, która mia³a skupiaæ i korygowaæ
wszystkie przejawy ¿ycia sportowego w miecie i powiecie, szczególnie
w wychowaniu m³odzie¿y w duchu, zdrowia, si³y i nauki.102

W duchu tych idei, pierwszy raz na forum publicznym m³odzie¿
Che³mskiego Hufca PW i WF zaprezentowa³a swoje wyszkolenie militarno-
sportowe 21 i 22 wrzeœnia 1924 r. w programie Pu³kowego Œwiêta 7 pp Leg.,
gdzie na wojskowym boisku sportowym brali udzia³ w defiladzie, paradzie
oraz zawodach ze strzelania i lekkiej atletyki.

W celu sprawdzenia gotowoœci bojowej i przygotowania
fizycznego, 11 i 12 paŸdziernika 1924 r. Che³mski Sztab Komendy Hufca
PW i WF, samodzielnie zorganizowa³ wielkie œwiêto PW. By³a to pierwsza
o tak du¿ym zasiêgu impreza przeprowadzona przez Komendê (opis):

Pierwszy dzieñ (sobota) 14.00 zbiórka na strzelnicy wojskowej, obok
koszar 7 pp Leg., tu odby³y siê zawody strzeleckie oraz start i bieg na 5km.
z met¹ przy ogrodzie miejskim; 19.00 przemarsz hufców szkolnych
z pochodniami przy dŸwiêkach orkiestry 7 pp Leg. i KPW przez  miasto
w strojach galowych w formie musztry paradnej; 20.00 w sali starostwa
uroczysta akademia z udzia³em St. Argasiñskiej (primadonny opery w³oskiej,
paryskiej i warszawskiej) i Cypriana Rybiñskiego (tenora polskiego) oraz
orkiestry 7 pp Leg.; po akademii, wieczornica taneczna dla wszystkich, ceny
miejsc od 1 do 2 z³otych.

Drugi dzieñ (niedziela) 10.00, ks. mjr Warcha³owski odprawi³ mszê
polow¹ na placu sportowym 2 pac; 11.00 defilada hufców szkolnych w
formie musztry paradnej oraz kolumny sportowej; 14.00 zawody   z lekkiej
atletyki na boisku sportowym 2 pac: bieg na100m, skok w dal i wzwy¿,
rzut granatem, oszczepem i dyskiem, po zawodach rozdanie nagród
i œwiadectw PW; nad bezpieczeñstwem zawodów czuwa³ zespó³ pod
kierownictwem mjr. Z¹bkowskiego; publicznoœæ na zawody dowozi³y 2-
102.  „Zwierciad³o”. 1924. nr 23. s. 1.
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auta wojskowe; sêdziami honorowymi byli: starosta Dêbski, D-ca Garnizonu
pp³k. Micewicz   i pp³k. Chmurowicz, burmistrz Hilgier, dyr. Ambroziewicz,
Terpitz, Wojciechowski, Szajbler, Pop³awski, Lewandowski, Rudolf,
Miesionko, Szerniawski i Flakowicz.

Impreza mia³a wielkie znaczenie propagandowe i patriotyczne, sta³a
siê corocznym œwiêtem m³odoœci. Wyró¿niono w niej szkolne hufce PW i
WF, Gim. „Czarniecczyków”, Seminarium, Szko³y Rzemieœlniczej,
Handlowej i Rolniczej oraz zak³adowe PPW i KPW i organizacyjne ZS
„Strzelec”, TG „Sokó³” i TUR.103

Szukaj¹c nowych form rozbudowania swej dzia³alnoœci Komenda
Hufca PW i WF, wysz³a ze swoim programem w teren, gdzie w gminach
zaczêto tworzyæ dru¿yny i ko³a PW i WF. Wynikiem czego od 1925 r.,
najprê¿niej dzia³aj¹cymi ogniskami PW i WF w terenie by³y gminy:
Dorohusk, Rejowiec, Kobyle, Œwier¿e, Krzywiczki  i Okszów.104

W 1925 r. Sztab Komendy Hufca PW i WF w Che³mie
przeprowadzi³ dwie wielkie imprezy propaguj¹ce idee Przysposobienia
Wojskowego w mieœcie i w terenie. Pierwsza impreza odby³a siê wiosn¹
w Dorohusku z inicjatywy miejscowego Oddzia³u ZS pod has³em Œwiêto
Wychowania Fizycznego, na któr¹ zaproszono hufce PW i WF szkolne i
zak³adowe z ca³ego regionu, goœcinie uczestniczy³ Hufiec PW ZS z
Lublina. Program poza pokazami wojskowymi i musztry paradnej
obejmowa³ konkurs p³ywacki, mecze koszykówki i siatkówki oraz
konkurencje z lekkiej atletyki: skoki w dal, wzwy¿ i o tyczce, rzuty kul¹,
granatem i oszczepem oraz biegi na 100, 200 i 1500m.

Druga impreza odby³a siê w Che³mie 3-go maja, pod has³em
Rewia Przysposobienia Wojskowego. Zbiórka Oddzia³ów PW i WF o
13.00 przed gmachem PKU, sk¹d po raporcie i defiladzie, w takt orkiestry
KPW przemaszerowa³y do koszar po wyposa¿enie wojskowe. Rewiê
rozpocz¹³ Hufiec PW II Kursu Seminarium Mêskiego pokazem gimnastyki
systemu Linga i Herberta, Hufiec PW „Czarniecczyków” pokaza³
doskona³¹ szermierkê na bagnety, szko³a podoficerska 7 pp Leg. gimnastykê

103. „Zwierciad³o”. 1924. nr 38. s. 7.; nr 40. s. 1.; nr 41. s. 1.
104. „Zwierciad³o”. 1925. nr 25. s. 4.
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wzorow¹, a Hufiec PW TG „Sokó³” zaprezentowa³ piramidy przy
drabinkach. Nastêpnie Miejska Stra¿ Po¿arna da³a pokaz gaszenia po¿aru
górnego  i poruszanie siê po wysokiej drabinie, a ¿o³nierze 2 pac
zademonstrowali æwiczenia strzelania artyleryjskiego. Pokazano te¿ walkê,
gdzie pluton 7 pp Leg. dowodzony przez kpt. Kominkowskiego naciera³
na punkt oporu broniony przez Szkolne Hufce pod dowództwem chor.
Waszczyñskiego. Po rewii odby³a siê defilada oddzia³ów, bateria i oddzia³
konny 2 pac defilowa³y przed d-c¹ 7 pp Leg. pp³k. D¹bkiem w pe³nym
galopie. Po defiladzie w ogrodzie miejskim odby³a siê zabawa ludowa,
gra³a orkiestra 7 pp Leg. pod batut¹ dyr. Szlendaka. Nad ca³oœci¹ czuwa³
d-ca 7 pp Leg. pp³k. D¹bek i grono nauczycieli. Podsumowanie sztabu
organizacyjnego wykaza³o du¿y poziom poszczególnych dru¿yn hufców,
ogóln¹ dyscyplinê i potrzebê organizowania takich imprez w przysz³oœci.105

Wielkim wyró¿nieniem dla pracy Che³mskiego Sztabu Komendy
Hufca PW i WF, by³o wystawienie wyró¿niaj¹cych siê hufców, w sk³ad
kompanii honorowej, witaj¹cych w Che³mie w czerwcu 1925 r. Marsza³ka
Polski Józefa Pi³sudskiego. Marsza³ek przeprowadza³ inspekcjê gotowoœci
bojowej wszystkich garnizonów i instytucji pañstwowych zwi¹zanych z
obronnoœci¹ kraju kresów wschodnich Rzeczypospolitej. Po inspekcji wyró¿ni³
i nagrodzi³ te¿ dwa che³mskie pu³ki: 7 pp Leg. i 2 pac. oraz Hufiec WF i PW.106

Rada Naczelna PW i WF przy MOP i WR, zorganizowa³a 15 marca
1926 r. w Warszawie Zlot komendantów i dzia³aczy Hufców PW i WF z ca³ego
kraju „Zjazd mia³ na celu rozwin¹æ dzia³alnoœæ programow¹ oraz stworzyæ
i rozbudowaæ w ca³ym kraju sieæ organizacyjn¹ i doprowadziæ do wspó³dzia³ania
z czynnikami pañstwowymi, samorz¹dowymi i spo³ecznymi nad rozwojem WF i PW. W
ZjeŸdzie uczestniczy³a te¿ delegacja z Che³ma”.

W myœl uchwa³y  Rady Naczelnej Zjazdu zosta³a utworzona
w Che³mie Okrêgowa i Powiatowa Rada PW i WF ze starost¹ na czele. Do
zarz¹du rady weszli: nauczyciele wychowana fizycznego, wojskowi
instruktorzy PW i WF, lekarze sportowi oraz znawcy zagadnieñ wychowania
fizycznego, gimnastyki, sportu i medycyny szkolnej .

105. „Zwierciad³o”. 1925. nr 40. s. 2.
106.  K.P. Janczykowski. Arch. Teczka pt.: Organizacje Szkolne w Che³mie 1918-1939 s. 1-6.;
          Ksiêga Pami¹tkowa Czarniecczyków….tam¿e.
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Dla uczczenia tego faktu, nowe w³adze zorganizowa³y w Che³mie
19 i 20 czerwca 1926 r. wielkie œwiêto PW, które odby³o siê na strzelnicy
i boisku sportowym 7 pp Leg. Pierwszego dnia odby³y siê zawody
strzeleckie nadzorowane przez Szefa PW Rejonu 7 pp Leg. kpt.
Ferencowicza i jego z-cê por. Krzeszowskiego. Z 45 zawodników, strzelanie
wygra³ Jan Rysak ZS Krasnystaw 98pkt. w nagrodê otrzyma³ sztucer
(w 1925 r. wgra³ on konkurs strzelecki we Lwowie im. dr D³uskiego), drugi
by³ Marian Jorman Szk³a Rzemieœlnicza w Che³mie 94pkt. i trzeci Wac³aw
Omiatek ZS Sawin 90pkt. W drugim dniu w niedzielê, po mszy i defiladzie,
musztrê paradn¹ w strojach galowych i sportowych, dziarsko i z brawur¹
przy dŸwiêkach marsza, prezentowa³y: Oddzia³y Kursu PW ZS Krasnystaw
i Kursu PW przy 7 pp Leg. sk³adaj¹ce siê z m³odzie¿y pow. Che³m,
Krasnystaw i Luboml, pokazy odebra³ d-ca p³k. D¹bek w asyœcie oficerów.
Po po³udniu odby³y siê zawody z lekkiej atletyki z biegów, rzutów, skoków,
biegów prze³ajowych i sztafet, startowa³o 52 sportowców PW i WF.

Wiosn¹ 1927 r. odby³a siê druga impreza dla uczczenia Rady PW
i WF, na corocznym œwiêcie PW i prezentacji wyszkolenia wojskowo-
militarnego pod has³em „Rewia Sprawnoœci Fizycznej”. Celem ukazania
spo³eczeñstwu dorobku wojskowego m³odzie¿y, zawody sportowe
odbywa³y siê na boisku 7 pp Leg., odby³a siê musztra i pokazy z broni¹
wraz z defilad¹ w ogrodzie miejskim a zabawa i podsumowanie w Garnizonie
i Klubie Miejskim.107 .

W 1930 r. nast¹pi³ prze³om w pracy Hufca PW i WF w Che³mie.
Komenda zwróci³a wiêksz¹ uwagê, na sprawnoœæ fizyczn¹, na zajêcia
z wychowania fizycznego i sportu oraz na wyszkolenie wojskowo-
militarne zdobywane na æwiczeniach obozach i zlotach.

Od 1931 r. wzmog³a siê wspó³praca Che³mskiego Hufca PW i WF
z Ministerstwem Spraw Wojskowych, wynikiem czego najlepszy che³mski
szkolny hufiec PW i WF Gimnazjum „Czarniecczyków”, uczestniczy³
w Ogólnopolskim Œwiêcie WF i PW w Spale, prezentuj¹c æwiczenia
z wychowania fizycznego i wojskowo-militarne.

107. „Zwierciad³o”. 1926. nr 15. s. 3.; nr 35. s. 2.; 1927. nr 15. s. 2
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W zwi¹zku z rozbudow¹ programu WF i PW, w 1931 r. zosta³
powo³any Che³mski Komitet Pow. WF i PW, który przyst¹pi³ do budowy
Oœrodka WF w Che³mie pn. „Oleandry” przy ul. Lubelskiej w sk³ad
którego mia³y wejœæ: dom ludowy, boisko sportowe, krêgielnia, strzelnica
(ju¿ zbudowana), k¹pielisko, czytelnia, biblioteka i sala æwiczeñ. Komitet
opracowa³ te¿ program zdobycia funduszy na budowê.108

W zwi¹zku z odezw¹ Rady Naczelnej WF i PW z 1926 r. i z polecenia
Che³mskiej 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, powo³a³ Ko³o
Gminne PW i WF w Rejowcu. Do zarz¹du ko³a weszli: Jan Sztabe, Boles³aw
Kossa, Stefan Szkolnik, Wac³aw Ceg³owski, Józef Kostrzewa, Szymon
Dubiel, Feliks Turewicz, Boles³aw Rusin, Stanis³aw Tola, Tadeusz Imbor,
Ignacy Warda i Jan Kar³o.

Dnia 26 sierpnia 1931 r. Ko³o Gminne WF i PW zorganizowa³o
pierwsze w Rejowcu œwiêto sportowe PW i WF. Uroczystoœci rozpoczê³a
msza, nastêpnie defiladê m³odzie¿owych  dru¿yn i hufców WF i PW przy
dŸwiêkach orkiestry Sta¿y Ochotniczej cementowni „Filery”  odebra³ mjr.
Baczyñski. Najwa¿niejszym punktem œwiêta by³y zawody z lekkiej
atletyki, w których rywalizowa³y dru¿yny szkolne i miejska cementowni
„Filery” oraz zawodnicy z okolicznych wsi. Zwyciêscy zostali nagrodzeni
dyplomami i ¿etonami. Imprezê zakoñczy³a ludowa zabawa oraz wystawa
prac twórców folkloru ludowego. Nad ca³oœci¹ czuwa³ mjr. Baczyñski.109

Staraniem Komendy Pow. ZS i Komendy Pow. PW oraz Zarz¹du
Oddzia³u ZS Dorohusk, odby³o siê 12 lipca 1931 r. w Dorohusku,
rejonowe œwiêto WF i PW, które rozpoczê³o siê o 10.00, gra³a orkiestra 7
pp Leg. Za bezpieczeñstwo odpowiedzialni byli komendant pow. ZS Pupko
i komendant pow. PW chor. Ku³agowski oraz instruktorzy WF i PW sier¿.
Sa³ata i plut. M³odkowski. Na program œwiêta z³o¿y³y siê: 1. zawody z
lekkiej atletyki (biegi na 100 i 1500m, sztafeta na 4x400m, skoki w dal
wzwy¿ i o tyczce, rzuty dyskiem kul¹ oszczepem i granatem) 2. zawody
p³ywackie (100m styl. dow. i 100m styl. na wznak), 3. turniej w koszykówkê
108. Ksiêga Pami¹tkowa Czarniecczyków…tam¿e.; „Zwierciad³o”. 1931. nr 16. s. 3.
109. „Zwierciad³o”. 1931. nr 6. s. 2.; nr 21. s.4.
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i siatkówkê), 4. punktem kulminacyjnym œwiêta by³ chrzest pionierskiej
propagandowej ³odzi i za³ogi ZS w osobach W³adys³awa Pupki i
Kazimierza B³a¿ejewicza w obecnoœci 2.000 t³umu widzów, która mia³a
odp³yn¹æ (ku chwale polskiego morza) do Gdañska. Poœwiêcenia dokona³
ks. prob. Szyszka a ojcami chrzestnymi ³odzi zostali starosta Bagiñski i
p³k. D¹bek, 5. przedstawienie pod go³ym niebem n\Bugiem komedii pt.
Próba Generalna, 6. koncert orkiestry 7 pp Leg. i 7. zabawa Strzelecka.

Bieg na 1500m wygra³ W. Stêpniewicz ZS Dorohusk 5.08,00min.,
drugi by³ S. Alot 5.09,00 min., trzeci M. Kozio³ 5.12,00min. obaj ZS Marysin.
Sztafetê 4x100m wygra³o KPW Che³m 57,3sek., drugi by³ Oddzia³ ZS ¯alin
57,8sek., a trzeci Oddzia³ ZS Ostrów 58,00sek. Bieg na 100m wygra³ A. Wleklik
ZS Che³m 13sek., drugi by³ Krzysztofowicz ZS Marysin 13,4sek. a trzeci S.
D¹browski ZS Dorohusk 13,6sek. Skok w dal wygra³ J. Paluch KPW Che³m
5.33m, drugi by³ A. Wleklik 4.82m, a trzeci J. Maciukiewicz 4.66m obaj ze ZS
Che³m. Skok wzwy¿ wygra³ W. Stêpniewicz ZS Che³m 136cm, przed
J. Radzieñczakiem KPW Che³m 135cm. Skok o tyczce wygra³ W. Mrozowisk
ZS Dorohusk 2.40m, przed J. Maciukiewiczem ZS Che³m 2.30m. Rzut dyskiem
wygra³ S. D¹browski ZS Dorohusk 26.61m, drugi by³ A. Wleklik ZS Che³m
26.50m, a trzeci J. Paluch KPW Che³m 22.60m. Rzut kul¹ wygra³ J.
Pietraszewski KPW Che³m 10.50m, drugi by³ A. Wleklik 9.80m, a trzeci J.
£awski 9.72m obaj ZS Che³m.

W fina³ach turnieju koszykówki i siatkówki wyst¹pi³y: dru¿yny ZS
Dorohusk, KPW Che³m i ZS Lublin. W konkurencjach z lekkiej atletyki poza
konkursem startowa³ uczeñ Szko³y Technicznej z Brzeœcia Roman Sielski.110

W zwi¹zku z nawi¹zaniem wspó³pracy Che³mskiej Komendy WF
i PW z Ministerstwem Spraw Wojskowych na polu jakoœciowego
wyszkolenia sportowo-militarnego m³odzieñca cz³onka WF i PW
przysz³ego obroñcy granic. W 1931 r. Che³mska Komenda Hufca WF  i PW
zorganizowa³a wakacyjny zlot-obóz kresowych szkolnych hufców WF i
PW pod has³em festiwal m³odoœci w Wólce Proteckiej. By³a to wielka
impreza, do której Che³mski Sztab Rady Okrêgowej przygotowywa³ siê
starannie ju¿ od kilku lat. Celem zlotu by³a ocena sprawnoœci fizycznej,

110. „Zwierciad³o”. 1931. nr 25. s. 3.; nr 26. s. 2.
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wojskowej i militarnej m³odzie¿y szkolnej zrzeszonej w hufcach WF i PW.
By³o to wyró¿nienie dla Che³mskiego Hufca WF i PW przez w³adze centralne
na zorganizowanie takiej imprezy. Na zlot przyby³y najlepsze dru¿yny i hufce
WF i PW z  zaprzyjaŸnionych  nadbu¿añskich miejscowoœci: Che³ma,
Krasnegostawu, Szczebrzeszyna, £ucka, Tomaszowa, Sarn, Kraœnika,
Janowa, Zamoœcia, Lublina, Dubna, Kowla, Równego, Krzemieñca, Ostroga
i Zdo³bunowa.

Program zlotu obejmowa³: æwiczenia dzienne i nocne, pokazy
wojskowe i militarne, zajêcia sportowe z gier, lekkiej atletyki, p³ywania
i ratownictwa. Zlot mia³ charakter presti¿owy, nad ca³oœci¹ czuwa³ sztab
wojskowo-cywilny pod wodz¹ gen. dyw. Dobrodzickiego. W celu
utrzymania dyscypliny stan osobowy zlotu zosta³ podzielny na obozy.
Po uroczystym otwarcia zlotu odby³y siê ogólne zawody sportowe
i strzeleckie. Do pierwszego meczu koszykówki stan¹³ obóz nr 1, w
sk³ad którego wesz³y szko³y œrednie z, Krasnegostawu, Che³ma,
Tomaszowa, Zamoœcia i Szczebrzeszyna, przeciw obozowi nr 2
z³o¿onego z lubelskich szkó³ œrednich. Po zaciêtym meczu wygrali
koszykarze z obozu nr 2 (46:2). W drugim meczu obóz nr 3 szko³y
œrednie z £ucka, Kraœnika, Janowa i Che³ma stan¹³ przeciw obozowi nr
5 w sk³adzie szko³y œrednich z Dubna, Kowla i Równego, zwyciê¿yli
koszykarze obozu nr 3 (21:3). Do meczu w siatkówkê stan¹³ obóz nr 2
przeciw obozowi nr 4 w sk³adzie szko³y œrednie z Krzemieñca, Ostroga,
Zdo³bunowa i Sarn, zwyciê¿yli siatkarze obozu nr 4 (30:11). W dalszych
meczach siatkówki obóz nr 1 zwyciê¿y³ obóz nr 3 (25:20).

W zawodach strzeleckich (broñ ma³okal., odl. 50m., 20 strz.,
poz. stoj¹ca z wolnej rêki na 600pkt. mo¿liwych), w\g kolejnoœci; obóz
nr 4 – 425pkt., obóz nr 3 – 372pkt., obóz nr 5 – 349pkt., obóz nr 1 –
333pkt., i obóz nr 2 – 264pkt. Dyplomy z r¹k gen. Dobrodzickiego otrzyma³y
dwa zwyciêskie zespo³y, obóz nr 4: Roman Fabjañski i Romuald Jarecki
uczniowie Szko³y Rolniczej w Bia³okrynicy i Andrzej Bielecki uczeñ
Gimnazjum w Krzemieñcu oraz zespó³ obozu nr 3, Tadeusz Sowa i Zbigniew
Sowa, uczniowie Gim. w Kraœniku  i Roœcis³aw Garkusz uczeñ Gim. w
£ucku. Dyplom za wynik indywidualny otrzyma³ uczeñ Romuald Jarecki
za 146pk. Na koniec zlotu, gen. Dobrodzicki wysoko oceni³ sprawnoœæ
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fizyczn¹ i wojskow¹ m³odzie¿y oraz organizacjê, ¿ycz¹c dalszych tak
wspania³ych zlotów m³odzie¿y kresowej.111

W czerwcu 1931 r. aktywiœci Che³mskiej Rady Okrêgowej WF i PW
uczestniczyli w Spale na Ogólnopolskim Zlocie pod has³em œwiêto WF i PW.
By³o to wyró¿nienie Rady G³ównej w Warszawie dla Che³mskiej Rady
za wzorow¹ pracê na kresach Rzeczypospolitej. Program obejmowa³ wiele
atrakcyjnych konkurencji sportowych i wojskowych, na koniec ka¿da
zaproszona dru¿yna hufca prezentowa³a swój uk³ad gimnastyczno-
sportowy.

Dnia 12 czerwca 1932 r., ju¿ w nowej formule odby³o siê doroczne
Powiatowe Œwiêto WF i PW, w bardzo urozmaiconym programie, z udzia³em
350 zawodników szkó³ powszechnych i œrednich oraz organizacji wchodz¹cych
w sk³ad Zwi¹zku Obrony Ojczyzny, KPW i ZS, eliminacje do œwiêta
przeprowadzono 10 i 11 czerwca. Uroczystoœæ i zawody odby³y siê na boisku
7 pp Leg., do punktacji zaliczono, konkurencje z lekkiej atletyki, strzelanie, gry
sportowe, pokazy gimnastyczne i musztrê. Ku uciesze t³umnie przyby³ej
publicznoœci kolumna sportowa defilowa³a w strojach sportowych, gra³a orkiestra
7 pp Leg.112

Pod koniec 1933 r. nast¹pi³a zmiana che³mskich w³adz WF i PW,
by³o to podyktowane ogólnopolskim wprowadzeniem nowych trendów
i ideologii, jakie niós³ postêp. W czasie Zjazdu WF i PW, wybrano nowe
w³adze, które od 1934 r. rozpoczê³y dzia³alnoœæ po oficjalnym zatwierdzeniu
przez Wojewodê. Che³mski Komitet WF i PW stanowili: Przewodnicz¹cy
Woronowicz, sekcja WF i PW p³k. D¹bek, sekcja adm.-gosp. i inf. Robinson,
sekcji wych.-spo³. Pi³sudski i sekr. komitetu referent Ornatowski.
Komendantem Pow. WF i PW oraz PPW i WF zosta³ por. Stefan Kozdrój
z 7 pp Leg.113

W tym samym roku Che³mski Hufiec KPW zorganizowa³ œwiêto
sportu z okazji poœwiêcenia sztandaru Ogniska KPW oraz oddania do u¿ytku
wybudowanej nowoczesnej strzelnicy klubowej KPW.

111. „Zwierciad³o”. 1931. nr 26. s. 2.
112.  K.P. Janczykowski. Arch. Teczka pt. Organizacje Szkolne….tam¿e.; „Zwierciad³o”. 1932. nr 6. s. 2.
113. „Kronika Nadbu¿añska”. 1934. nr 5. s. 1.; nr 14. s. 2.
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W trakcie imprezy zosta³y przeprowadzone zawody w lekkiej
atletyce, konkurs musztry paradnej oraz strzelanie w nowej formule
ró¿nych typów, klas i  stopni odznak. Wœród goœci, szef „Ogniska” KPW
Linowski, pp³k. Kominkowski dyr. biura ministra komunikacji i dyr.
okrêgu lubelskiego KPW Batycki. W imprezie konkursów sportowych i
strzeleckich uczestniczy³y dru¿yny i hufce z okrêgu lubelskiego.114

W dniach 3 i 4 paŸdziernika 1933 r. Komenda Pow. WF i PW w
Che³mie zorganizowa³a drugie w tej formule doroczne œwiêto WF i PW
(pierwsze odby³o siê w 1931 r.). Na œwiêto stawi³y siê Hufce WF i PW z
miasta i pow. oraz ca³e spo³eczeñstwo – „By³ to przegl¹d sprawnoœci
fizycznej i gotowoœci wojskowej m³odzie¿y zrzeszonej w szeregach WF i
PW do twardej ¿o³nierskiej i obywatelskiej s³u¿by, do obrony – Ojczyzny
Naszej, Najjaœniejszej Rzeczypospolitej Polskiej”.

Pierwszy dzieñ (3 paŸdziernika) 8.00 boisko 7 pp Leg. 1.
eliminacje zawodników, 2. trójbój mêski, 3. trójbój ¿eñski, 4. piêciobój,
5. gry dru¿ynowe, siatkówka, koszykówka oraz konkurencje z lekkiej
atletyki, biegi, skoki i rzuty, (do punktacji zaliczono gry i zabawy popisy
gimnastyczne, musztrê wojskow¹ i paradn¹).

Drugi dzieñ (4 paŸdziernika) 10.00 nabo¿eñstwo w koœciele na
Górce Katedralnej i udzia³ Baonu PW wraz z kompani¹ chor¹gwian¹ 7
pp Leg.; okolicznoœciowe przemówienie ks. kap. Warcha³owskiego;
defilada i odmarsz kolumny do koszar; 13.00 zawody indywidualne  i
zespo³owe na boisku 7 pp Leg.; 17.00 fina³y w siatkówkê i koszykówkê.

Wieczorem po marszach paradnych, akademia w kinie „Strzelec”
oraz rozdanie nagród i dyplomów. Che³mski Sztab Rady WF i PW w
zwi¹zku z tym œwiêtem wprowadzi³ dla najlepszych dru¿yn-hufców
specjalne odznaki Wzorowi WF i PW.115

Dnia 26 i 27 paŸdziernika 1935 r. odby³ siê w Warszawie zlot
dru¿yn i hufców WF i PW, sfederowanych Zwi¹zków M³odzie¿y Wiejskiej
pod has³em tê¿yzna fizyczna i idea PW w ZMW. Wœród hufców z ca³ej

114 . „Zwierciad³o”. 1933. nr  25. s. 5.
115.  „Kronika Nadbu¿añska”. 1933. nr  25. s. 5.
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Rzeczypospolitej by³ równie¿ hufiec Okrêgowej Rady z Che³ma. M³odzie¿
w czêœci sportowo-wojskowej da³a popis æwiczeñ z gimnastyki z
przyborami i w formie piramid oraz æwiczenia wojskowo-bojowe w formie
walki.

Celem zlotu by³o wykazanie, ¿e WF i PW jest coraz bardziej
doceniane w œrodowisku wiejskim, a m³odzie¿ chêtnie uprawia sport
i codzienne æwiczenia oraz æwiczenia wojskowe z obronnoœci kraju.
W drodze wyró¿nienia Hufiec WF i PW z Che³ma wchodz¹cy w grupê
dru¿yn województwa lubelskiego za swój wystêp otrzyma³ z r¹k adiutanta
Marsza³ka J. Pi³sudskiego piêkny puchar.116

W listopadzie 1935 r. z okazji jubileuszu Polskiej Poczty, prezes
naczelnik Poczty Che³mskiej Œlubowski i szef Ogniska PPW WF i PW
w Che³mie oraz Wice. Sk¹pski i inspektor wyszkolenia Górnicz,
zorganizowali na pocztowym placu i boisku sportowym okolicznoœciow¹
imprezê œwiêto sportu PPW. Na któr¹ zaproszono sztab Hufca WF i PW
oraz hufce z Okrêgu Che³mskiego. Imprezê zaszczyci³ delegat zarz¹du okrêgu
PPW z Lublina Kamecki. Po zawodach strzeleckich, sportowych, æwiczeniach
wojskowych i specjalistycznych pocztowca, najlepsi otrzymali nagrody: W³.
Synowiec, P. Jaroszkiewicz, Al. Kuæmirowski, W. Halej, J. Kowalska, J.
Tarczyñska, S. Badylak, Z. Piêknik, S. Szeszlak, S. Wapniarz, K. Jurczuk
i R. Binkiewicz. 117

Z okazji œwiêta 3 maja 1936 r., odby³ siê w Che³mie, bieg narodowy
na prze³aj, zorganizowany przez Komendê PW i WF i kpt. Edwarda
Wunderlicha Komendanta Obwodu  WF i PW (który by³ te¿ kierownikiem
biegu) pod patronatem starosty E. Woronowicza i komendanta garnizonu
pp³k. L. Jasiñskiego. Zapisy do biegu przyjmowa³a Komenda Obw. WF i PW
do dnia 2 maja, zawodników z klubów sportowych i niezrzeszonych
z powiatu i z polski od 18 lat i z badaniami lekarskimi. Czo³ówkê
che³mskich biegaczy stanowili: Lipert z Seminarium, Mielniczuk z 7 pp
Leg., kan. Sawicki z 2 pac. i strz. Tyszka ze ZS.

116.  „Kronika Nadbu¿añska.”.1935. nr 29. s. 4.
117.  „Kronika Nadbu¿añska”. 1935. nr 41. s. 3.
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Zawody –16.00. defiladê sportowców na boisku WKS 7 pp Leg.
odebra³ gen. Smorawiñski i starosta E. Woronowicz, Przew. komisji
sêdziowskiej by³ Paw³owski. Bieg terenowy wygra³ Mielniczuk 7 pp Leg.
w czasie 8.30min., przed kan. Sawickim 2 pac., strz. Tyszk¹ i strz. Web¹
ze ZS, dalej szer. Kocot ze Szpitala Okrêgowego i Wiewióra z 7 pp Leg.
Lipert na mecie zosta³ zdyskwalifikowany przez sêdziów.118

Dnia 20 lipca 1936 r. Komendant Pow. PW i WF w Che³mie por.
Adam Cimek wyda³ odezwê do wszystkich organizacji sportowych
i instytucji pañstwowych, w której znajdowa³y siê wytyczne,
Pañstwowego Urzêdu WF i PW w sprawie zdobywania Pañstwowej
Odznaki Sportowej (POS).

Obowi¹zek i procedura zdobywania  odznaki POS (odznaka
zosta³a wprowadzona w 1930r.) , by³a tak wa¿na, ¿e posiadanie tej odznaki
by³o wizytówk¹ mierzenia powinnoœci obywatelskiej i biletem startu we
wszystkich zawodach, a nawet otrzymania posady w instytucjach
pañstwowych. Posiadacz odznaki POS otrzymywa³ ksi¹¿eczkê w której
by³y wpisy ocen z zajêæ, specjalizacji i zawodów sportowych. Do
zdobywania POS by³y powo³ywane specjalne komisje nauczycieli w-f,
lekarzy, instruktorów WF i PW oraz wyznaczone osoby.119

Dnia 2 paŸdziernika 1937 r. Komenda WF i PW w Che³mie,
otrzyma³a od kierownika okrêgowego urzêdu WF i PW w Lublinie pp³k.
S. Klemenrowskiego, pismo nastêpuj¹cej treœci: „Mam zaszczyt podaæ
do wiadomoœci Pana Kuratora niecodzienny obraz pracy nauczycielskiej
na polu PW i WF, w miejscowoœci Sawin pow. Che³m, Oddzia³ ZS pod
opiek¹ miejscowego kierownika szko³y Drewnowskiego, wybudowa³
strzelnicê do broni wojskowej i ma³okalibrowej, poœwiêcenia dokona³
17 paŸdziernika 1937 r. miejscowy proboszcz. Du¿¹ pomoc przy budowie
strzelnicy okaza³ d-ca 7 pp Leg. z Che³ma. Strzelnica bêdzie cennym
obiektem wychowawczo-sportowym dla m³odzie¿y i spo³ecznoœci nie
tylko z Sawina”.120

118.  „Kronika Nadbu¿añska”. 1936. nr 17. s. 6.; nr 18. s. 4.
119.  A PLOCH.  A. m. Che³ma. sygn. 214.
120.  APLOCH.  A. m. Che³ma. sygn. 106.
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W latach 1923-1939 cz³onkowie Hufców z Che³mskiego Okrêgu
PW i WF brali udzia³ w obozach szkoleniowych  w nastêpuj¹cych
miejscowoœciach: Pu³awy, Kleweñ, Wo³yñ, Uœci³ug, Wêgierska Wólka,
¯ywiec, Tatarów, Wólka Protecka i Spa³a.121

Dnia 3 maja 1939 r. odby³a siê w Che³mie impreza sportowa
z cyklu œwiêto sportu PW i WF. By³ to bieg narodowy rozegrany na
stadionie KPW przy ul. p³k. Lisa Kuli, na dystansie 5 km., by³o te¿
strzelanie. Hufce sportowe przemaszerowa³y w szyku kolumn defiladowych
ul. Hrubieszowsk¹ na stadion.

By³a to ostatnia impreza Che³mskiej Komendy Hufca WF i PW
przed wybuchem II wojny œwiatowej w 1939 r. Od paŸdziernika 1939 r.
Komenda Hufca PW i WF w Che³mie zawiesi³a swoj¹ dzia³alnoœæ.122

121.  „Kronika Nadbu¿añska”. 1935. nr 30. s. 6.
122.  „Kronika Nadbu¿añska”. 1939. nr 18. s. 1.
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5. LIGA OBRONY POWIETRZNEJ I PRZECIWGAZOWEJ.

       Znaki rozpoznawcze Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej w Che³mie
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Dnia 25 wrzeœnia 1923 r. w Warszawie, (inspirowana przez J.
Pi³sudskiego), zosta³a powo³ana Liga Obrony Powietrznej Pañstwa – w krótkim
czasie zmiana nazwy na Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej (LOPP).
Zosta³y te¿ powo³ane w terenie: okr., pow., miejskie i gm. komitety i ko³a Ligi
Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej.123

W Che³mie Ko³o Miejscowe Ligi Obrony Powietrznej  i Przeciwgazowej
zosta³o powo³ane w 1924 r. uchwa³¹ Woj. Komitetu LOPP w Lublinie
w myœl hase³: Ka¿dy winien byæ cz³onkiem LOPP, Zapisujcie siê na
cz³onków LOPP, Najskuteczniejsz¹ obron¹ niepodleg³oœci silna flota
powietrzna, Nie dajmy siê wyprzedziæ na polu tym naszym wrogom,
i Popierajmy lotnictwo Polskie.124

Nale¿a³oby w tym miejscu przytoczyæ jak¿e wa¿ne orêdzie do
narodu, wyg³oszone przez Wodza Naczelnego Marsza³ka Polski
J. Pi³sudskiego (podczas warszawskich uroczystoœci powo³ania
Ligi), „Trzeba zabezpieczyæ swoje granice przed nieprzyjacielem,
lotnictwo jako flota powietrzna bêdzie tym orê¿em. Dla zaradzenia tej
potrzebie narodowej powsta³a Liga Obrony Powietrznej Pañstwa.
Dzia³alnoœæ jej œwiadczy, ¿e oczyszczamy siê z dawnego grzechu
niedbalstwa obywateli o siln¹ szybko dzia³aj¹c¹ obronê Rzeczypospolitej.
Im wiêcej cz³onków Ligi, im wiêcej ofiar na jej patriotyczne
przedsiêwziêcia, tym wiêcej gwarancji, ¿e Polska bêdzie nietykalna”.

Ko³o Miejscowe Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej,
odegra³o w Che³mie i powiecie wielk¹ rolê propagandow¹, w tworzeniu
i rozbudowie Kó³ LOPP. Biuro Ko³a Miejscowego LOPP mieœci³o siê
przy ul. Lubelskiej 4, prezesem by³ sêdzia Jerzy Bielecki.

Nale¿y wspomnieæ, ¿e w tym czasie w Chelmie, prowadzi³y
te¿ równolegle dzia³alnoœæ: Liga Obrony Powietrznej Pañstwa w Warszawie
Obwód Powiatowy w Che³mie, ul. Lubelska nr 4, prezes Alfred Ziemski
(dzia³alnoœæ z przerwami, nastêpnie po 1935 r w zaniku),  i Liga Obrony
Powietrznej i Przeciwgazowej Che³mski Obwód Kolejowy ul. Kolejowa 40,
Prezes Antoni Pawelec (jednak najprê¿niej dzia³a³o Ko³o Miejscowe LOPP).

123. „Zwierciad³o”. 1924. nr 10. s. 1.;  „Kronika Nadbu¿añska”. 1938. nr 35. s. 1.
124.  „Zwierciad³o”. 1924. nr 40. s. 1.
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Podstaw¹ dzia³alnoœci Che³mskiego Ko³a Miejscowego LOPP,
by³o poprzez kursy, pogadanki, filmy, zajêcia w terenie i pokazy w mieœcie,
przedstawiæ spo³eczeñstwu powagê i donios³oœæ tematu, jakim jest
bezpieczeñstwo obywateli i zachowanie siê w razie przysz³ej wojny
lotniczo-gazowej. Siedziba Che³mskiego Sztabu Komitetu LOPP, mieœci³a
siê w lokalu ul. Lubelskiej nr 62, grupuj¹c pocz¹tkowo 100 cz³onków
zaprzysiê¿onych i 200 ochotników.

Idea paramilitarna LOPP, od samego pocz¹tku mia³a poparcie
Che³mskiego Garnizonu. Wojsko (szczególnie 7 pp Leg.) udostêpnia³o
swoje obiekty, instruktorów jak i wspólnie przeprowadzano zajêcia
szkoleniowe wojskowo-ratownicze i pokazy wojenno-lotnicze (z u¿yciem
gazu) dla obywateli Che³ma i powiatu.

Ogólnopolska idea powagi tematu i statutu LOPP, spowodowa³a,
¿e w terenie sztaby woj. i pow. LOPP zaczê³y rozbudowywaæ swoj¹
dzia³alnoœæ. W zwi¹zku z tym postanowieniem, powo³any w Che³mie
Komitet Pow. LOPP, poprzez rozporz¹dzenia organizacyjne, utworzy³
w gminach Ko³a LOPP i Sekcje Ochotnicze LOPP, przyst¹piono te¿ do
szkolenia aktywistów i instruktorów. Do najprê¿niej dzia³aj¹cych w powiecie,
gminnych oœrodków LOPP nale¿a³y: Rejowiec, Dorohusk, Okszów, Strupin,
Sawin i Œwie¿e. Za wyszkolenie struktur terenowych-gminnych
odpowiedzialny by³ z Che³ma T. Gustaw instruktor-inspektor OPLG.

Od 1925 r. tworzono ko³a i sekcje LOPP, przy zak³adach pracy,
organizacjach i szko³ach, gdzie zajêcia szkoleniowe i æwiczenia wojskowe
prowadzili instruktorzy z Che³mskiego Sztabu LOPP-OPLG. Dla
wiêkszego spo³ecznego zainteresowania, sprawami zagro¿enia wojn¹,
lotnictwa i gazownictwa, Sztab Komendy LOPP w Che³mie, prowadzi³
wiele akcji popularyzatorsko-szkoleniowo-sportowych, podczas masówek
takie jak: wycieczki, rajdy, festyny, pokazy i zabawy. Wielkie
propagandowe znaczenie, rozkazem ogólnopolskim LOPP, mia³y coroczne
œwiêta o charakterze sportowym, organizowane przez miejscowe i pow.
LOPP, pod has³em Tydzieñ LOPP.

Program „Tydzieñ LOPP”, przedstawia³ siê nastêpuj¹c „zbiórka
na dziedziñcu komendy policji z udzia³em ludnoœci i m³odzie¿y szkolnej,
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orkiestra PKP-KPW, stra¿ ogniowa z pochodniami uœwietnia kolumnê;
capstrzyk przemarsz ul., M³ynarsk¹, Reformack¹, Stra¿ack¹, 1-go Maja,
Kopernika, Ob³oñsk¹, Lubelsk¹ przed starostwo, gdzie przemówienie
wyg³asza inspektor Pikulski; msza na Górce Katedralnej, przemówienia
okazjonalne; poœwiêcenie zebranych, sztandarów; przez ca³y tydzieñ
w ró¿nych miejscach przeprowadzano pokazy lotniczo-gazowe; pokazy
gazowe z udzia³em samolotów na (osiedlu) tzw. Dyrekcji Kolejowej,
koncerty w ogrodzie miejskim gra orkiestra 7 pp Leg., koncert orkiestry
KPW przed Ratuszem; przed koœcio³em i przed starostwem
zgromadzenie ludowe i przemówienia; zabawa ludowa w ogrodzie
miejskim gra orkiestra KPW i 7 pp Leg., program zabawy: festyn
kulturalno-sprawnoœciowo-sportowy, gry i zabawy, tañce, strzelanie,
konkursy i biegi, dla chêtnych bufet. Zatwierdzi³ Sztab LOPP w Che³mie.

Nale¿y podkreœliæ, ¿e do akcji popularyzowania idei lotnictwa
i gazownictwa, Che³mski Sztab Ko³a Miejscowego (uwaga: od 1930 r.
zwany te¿ Miejskim) LOPP, w³¹czy³ nowo powo³ane Szkolne Ko³a LOPP
„Czarniecczyków”. Nie we wszystkich szko³ach ko³a LOPP pracowa³y
aktywnie na rzecz œrodowiska szkolnego i miejskiego. Najaktywniejsze
ko³a LOPP dzia³a³y przy: Gim. „Czarniecczyków”, nastêpnie przy
Seminarium Mêskim i Szkole Rzemieœlniczej. W Gimnazjum i Seminarium
zosta³y powo³ane specjalistyczne pracownie-modelarnie, Ko³a te liczy³y
50 cz³onków, którzy op³acali sk³adki roczne i miesiêczne po 25 gr.

Jednak najprê¿niej na terenie miasta i powiatu, dzia³a³o Ko³o
LOPP „Czarniecczyków”, dzia³aj¹ce przy Gimnazjum od 1925 r. pod
naw¹ Ko³o Mi³oœników Lotnictwa, zatwierdzone przez Lubelski KOS
i zarejestrowane przez Wojewódzki Komitet LOPP. Przy Kole dzia³a³y
dwie sekcje: teoretyczno-propagandowa i techniczna przy której dzia³a³a
modelarnia w której cz³onkowie modelarze budowali modele lataj¹ce.

W 1929 r. podczas konkursu modeli lataj¹cych w Lublinie
zorganizowanym przez Komitet Woj. LOPP, Franciszek Ostrowski i Adolf
Moczulski zdobyli I oraz II miejsce za swoje modele, w nagrodê Lubelski
Komitet przyzna³ im tytu³y instruktora modelarstwa. Owocem dalszej twórczej
pracy by³o z okazji Tygodnia Lotnictwa zorganizowanego w Lublinie w 1930 r.
uzyskanie przez trzech uczniów Gimnazjum dyplomów Instruktora LOPP.
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W 1931 r. zmiana nazwy na Szkolne Ko³o Mi³oœników Lotnictwa
i Gazoznawstwa, a w 1932 r. na Szkolne Ko³o LOPP. Od 1934 r. przy
Kole dzia³a³a modelarnia im. in¿. S. Wigury. W 1935 r. cz³onkowie Ko³a
przyst¹pili do budowy awionetki.125

Od 1930 r. Sztab Miejski LOPP w Che³mie rozbudowa³ swoj¹
wspó³pracê o kontakty ze Sztabami LOPP z innych miejscowoœci, w celu
wymiany doœwiadczeñ i organizowania wspólnych æwiczeñ, pokazów
i zawodów. Najbardziej uk³ada³a siê wspó³praca z Komitetami LOPP
z Lublina, Zamoœcia, W³odawy, Krasnegostawu, Hrubieszowa, Kowna
i Siedlec.126

Staraniem Okr. Woj. LOPP w Lublinie i Obw. Pow. LOPP
w Che³mie, w latach 1933-1935 przeprowadzono w Che³mie cykl kursów
OPLG. Kursy obejmowa³y szkolenie teoretyczne wyk³ady i praktyczne
æwiczenia w terenie, za które odpowiedzialni byli: inspektor okr. LOPP
pp³k. dyp. Ornatowski i prezes obw. pow. LOPP Kirschner. Kursy
specjalistyczne ukoñczyli: W. Borowicki, M. Borêcki, S. Chabudziñski, T.
Cywiñski, M. Dworak, S. Denkiewicz, S. Feigenbaum, A. Gering, J.
Górnicz, K. Godlewski i R. Gerlecki, za sprawnoœæ odpowiada³ Inspektor
G³ówny Instruktor OPLG T. Gustaw.127

W nagrodê dla najlepszych 48 dzia³aczy, szkoleniowców i instruktorów
Miejskiej LOPP oraz kolejarzy nale¿¹cych do wêz³a kolejowego LOPP i
LMK, komendant miejskiej LOPP w Che³mie, zorganizowa³ w nagrodê
17 lipca 1933 r., 8 dniow¹ wycieczkê do Gdyni w ramach szkolenia,
któr¹ prowadzi³ Naczelnik M. £azowski. Trasa wycieczki prowadzi³a
przez Che³m - Gdynia - Poznañ - Katowice - Lwów - Kraków.128

Ze wzglêdów politycznych i szkoleniowo-militarnych, pod koniec
1933 r. Sztab Komitetu Miejskiej LOPP w Che³mie, wyraŸnie zaznaczy³ swój
charakter patriotyczno-narodowy oczyszczaj¹c szeregi, tylko dla Polaków.

125.“Kronika Nadbu¿añska”. 1934. nr 10. s. 1.; K.P. Janczykowski. Arch. Szkolne Ko³o LOPP.;
          Ksiêga Pami¹tkowa Czarniecczyków…tam¿e.; R. Litwiñski. Materia³y….tam¿e s. 391-407.
126.  K.P. Janczykowski. Arch. Teczka. Sprawy organizacji paramilitarnych.
127. “Kronika Nadbu¿añska”. 1935. nr 10. s. 4.
128. “Kronika Nadbu¿añska”. 1933. nr 10. s. 3.
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W wyniku tych postanowieñ na pocz¹tku 1934 r. wybrano nowy zarz¹d Obw.
Pow. LOPP w Che³mie. Prezesem zosta³ J. Kirschner, sekr. K. Strza³kowski,
skar. B. Matuszewski. Sztab mieœci³ siê przy ul. Lubelskiej nr 1.

Maj¹c na uwadze zrozumienie powagi problemu i bezpieczeñstwa
kraju, z inicjatywy ludzi dobrej woli powo³ano w Che³mie przy Sztabie LOPP
na pocz¹tku 1935 r. Ko³o Przyjació³ LOPP, którego prezesem zosta³ inicjator
tego przedsiêwziêcia sêdzia Brajczewski.

Od 1936 r. nowo powo³any prezes obw. pow. LOPP w Che³mie
W. Prokopowicz, wprowadzi³ okresowe pokazy szkoleniowe dla
che³mskiego spo³eczeñstwa. Akcja dotyczy³a pokazów zagro¿enia
gazowego z udzia³em samolotów, ze wzglêdu na ogólne zainteresowanie
i obszar dzia³ania pokazy odbywa³y siê na osiedlu tzw. Dyrekcji Kolejowej,
koñczy³y siê zawsze ogóln¹ zabaw¹ i festynem kulturalno-sportowym.

Równie¿ od 1936 r. Urz¹d Miasta Che³ma prowadzi³ kursy OPLG dla
swoich pracowników w sali Resursy Klubu Zjednoczenia Obywatelskiego.
Odpowiedzialny za kursy prezydent miasta Che³ma zwiêkszy³ te¿ nak³ady na
fachow¹ literaturê i œrodki propagandowo-wizualne.129

Ko³o Przyjació³ LOPP, pragn¹c rozbudowaæ dzia³alnoœæ idei
lotnictwa i gazownictwa powo³a³o na pocz¹tku 1938 r. przy Sztabie
Miejskiej LOPP w Che³mie Ko³o Szybowcowe jako nowy oœrodek do
szkolenia lotniczego. Aktu powo³ania Ko³a Szybowcowego dokonano w
obecnoœci d-cy garnizonu, 7 pp Leg. i 2 pac. oraz Lubelskiej (zwierzchniej)
Okrêgowej Delegacji LOPP pod przewodnictwem inspektora-instruktora
Walczaka.

Plany te mia³y doprowadziæ do rozwoju militarnego oraz pozycji
Che³ma w systemie obronnoœci kraju kresów wschodnich, czyni¹c je
miastem strategicznym. W wyniku poleceñ organizacyjno-
administracyjnych, przy tym¿e sztabie zosta³y powo³ane nowe dzia³y
programowe: 1. teoretyczno-propagandowy, 2. odczytowo-pogadankowy,
3. techniczno-organizacyjny i 4. demonstracyjno-wizualny.

129.  K.P. Janczykowski. Arch. Teczka. Sprawy organizacji paramilitarnych.;  APLOCH. A. m.
Che³ma. sygn. 373.
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Pod przewodnictwem Komitetu Pow. LOPP i prezesa
Brajczewskiego, odby³o siê w Che³mie 11 lipca 1938 r. posiedzenie na
którym powo³ano Ko³o Przyjació³ Szybownictwa, które sta³o siê
przyczynkiem do budowy szko³y szybowcowej w Che³mie. Na spotkaniu
tym Delegat Okrêgu Lubelskiego LOPP Inspektor-Instruktor Walczak,
naœwietli³ rys historyczny celów i zadañ szybownictwa, po czym
uchwalono regulamin oraz wybrano Zarz¹d i Komisjê Rewizyjn¹ nowo
powo³anego Ko³a.

Che³mskie w³adze wojskowe akceptowa³y ten pomys³, i mia³y
przekazaæ teren pod lasem, który po przygotowaniu do budowy bêdzie
zarejestrowany w Ministerstwie Komunikacji, do dyspozycji
wybudowania w Che³mie Szko³y Lotniczej. Oddanych bêdzie te¿ 8
szybowców, oraz urz¹dzenia startowe, hangary i przydzieleni zostan¹
instruktorzy z Okr. LOPP.

W roku bie¿¹cym rozpocznie siê te¿ teoretyczne szkolenie pilotów
szybowcowych a od 1939 r. rozpoczn¹ siê æwiczenia praktyczne. Raport
tej treœci, drog¹ s³u¿bow¹ zosta³ przekazany do Ministerstwa Spraw
Wojskowych i Ministerstwa Komunikacji. Che³mski Sztab do realizacji
tych zadañ mia³ swoj¹ siedzibê przy Miejskim Komitecie LOPP w lokalu
przy ul. Pijarskiej 1 (róg Lubelskiej 30). Planowano te¿ przy Zarz¹dzie
Ko³a Przyjació³ Szybownictwa powo³aæ Ko³o Mi³oœników Sportu
Spadochronowego.

Na pocz¹tku 1939 r. przyst¹piono do realizacji tych zadañ, jednak
ze wzglêdu na wybuch II wojny œwiatowej w 1939 r., prace przerwano,
jak równie¿ zawiesi³ swoj¹ dzia³alnoœæ Sztab LOPP w Che³mie.130

130. ”Kronika Nadbu¿añska”. 1938. nr 25. s. 1.
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        Afisz rytualnego œwiêta LOPP w Che³mie



Herb Królestwa Polskiego - kongresówka



6.  LIGA MORSKA I KOLONIALNA.

Znak rozpoznawczy
 Ligi Morskiej i Kolonialnej w Che³mie

Liga Morska i Kolonialna (LMK) jako organizacja narodowo-
spo³eczna, zosta³a powo³ana w 1928 r. w Warszawie, z inicjatywy
Marsza³ka Polski J. Pi³sudskiego. Program LMK - „obejmowa³ idee
narodowe dotycz¹ce dumy posiadania morza oraz jako mocarstwo w
przysz³oœci pozyskiwania kolonii dla Polski”.131

131. Z rozkazu  Wodza Naczelnego J. Pi³sudskiego (jak i póŸniejszych zaleceñ).



Jak wynika z zapisów prowadzonych przez K. Janczykowskiego, „Na
prze³omie 1929 r. z mojej inicjatywy zosta³ zwo³any sejmik w Gimnazjum, na
który zaproszonymi goœæmi byli: Komendanci ZHP, WF i PW, LOPP, D-cy
Garnizonu, 7 pp Leg. i 2 pac., starosta oraz uczniowie – delegaci czyli
„Czarniecczycy”. Tematem sejmiku by³a odezwa Krajowego Komitetu Ligi
Morskiej i Kolonialnej w Warszawie, aby w celu propagowania naszego
wolnego morza powo³ywaæ w terenie Komitety Ligi Morskiej i Kolonialnej,
i jako spo³eczny ruch poznawaæ, podtrzymywaæ i popularyzowaæ tradycje
i osi¹gniêcia narodu polskiego. Wy³oniony na sejmiku Zarz¹d Zebrania
powo³a³ oficjalnie Miejski Komitet Ligi Morskiej i Kolonialnej w Che³mie.
Jednak ze wzglêdów panuj¹cej sytuacji mia³ do 1931 r., dzia³aæ przy
Che³mskiej LOPP. By³ to okres, w którym (jak mówiono) miano  z odpowiedniego
grona ludzi wybraæ Komitet Miejski Ligi Morskiej  i Kolonialnej w Che³mie”.

Powo³any na prze³omie1929 r., Komitet Miejski Ligi Morskiej
i Kolonialnej w Che³mie od stycznia 1930 r. po ukonstytuowaniu siê rozpocz¹³
o¿ywion¹ dzia³alnoœæ. W pocz¹tkowej fazie tworzenia Komitet wspiera³a,
istniej¹ca od 1929 r., poleceniem Krajowego Komitetu LMK, Liga Morska
i Kolonialna w Warszawie Obwód w Che³mie mieszcz¹ca siê przy ul.
Lubelskiej nr 4, Prezesem by³ Mieczys³aw S³owski, (mimo ¿e organizacja ta
by³a pasywna, to formalnie istnia³a do 1939 r.).

Poza Miejskim Komitetem LMK dzia³a³y te¿ w Che³mie (w latach
1929-1939): LMK Obwód Wêz³a Kolejowego w Che³mie ul. Plac ¯wirki
nr 1, prezesem by³ Stefan Wasilewski i LMK Ko³o Kolejowe Che³m ul.
Katedralna nr 5, prezesem by³ Jan Kostecki.132

W wyniku aktywnej dzia³alnoœci „Czarniecczyków”, w trakcie obrad
Sejmiku, w 1929 r. zosta³o powo³ane przy Gim. „Czarniecczyków” Ko³o
Szkolne LMK i Ko³o Mi³oœników Wody, wspóln¹ ide¹ by³o promowanie
morza oraz walorów zdrowotnych obcowania z wod¹. W trakcie dalszej
dzia³alnoœci w 1930 r. staraniem kl. VII H. utworzono Klub Wioœlarski, cel
propagowanie sportów wodnych i urz¹dzanie wycieczek wioœlarskich.
Cz³onkowie klubu uczestniczyli w sp³ywach do morza.

132. K.P. Janczykowski. Arch. Teczka. Sprawy szkolnych organizacji che³mskich lata 1918-1939.;
R. Litwiñski. Materia³y….tam¿e s. 391-407.
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Przy Kole Szkolnym LMK, utworzono trzy sekcje: morsk¹,
kolonialn¹ i œródl¹dowych szlaków wodnych (wytycza³a szlaki wodne
i propagowa³a turystykê wodn¹). Ko³o prowadzi³o modelarniê, w której
budowano kajaki i ³odzie. W 1929 r. i 1931 r. wybudowan¹ ³odzi¹
„Che³miank¹”, rejsem krajoznawczo-turystycznym cz³onkowie z K.
Janczykowskim Bugiem i Wis³¹ dop³ynêli do morza, w myœl idei kochamy
ciê „Polskie Morze”, by³ to wielki wyczyn. Celem strategicznym w\w
Kó³ i „Czarniecczyków” by³o pod przewodnictwem nauczyciela
wychowania fizycznego K. Janczykowskiego, dokoñczenie budowy
k¹pieliska w Uhrusku n\Bugiem i utworzenie tam bazy wioœlarsko-
p³ywackiej i wypoczynkowo-sportowej.133

Decyzj¹ po sejmikow¹, podjêt¹ przez debatuj¹ce grono
delegatów, postanowiono i¿ od 1930 r. wspólnymi si³ami kierowanymi
przez Che³msk¹ LMK, nale¿y ukoñczyæ w Uhrusku n\Bugiem k¹pielisko-
przystañ-p³ywalniê. Dla wiêkszego rozg³osu postanowiono wci¹gn¹æ
w t¹ akcjê ca³e che³mskie spo³eczeñstwo, a przede wszystkim m³odzie¿.
Aby stworzona tam baza mog³a s³u¿yæ do nauki p³ywania i kajakowania.
Obiekt ten w przysz³oœci (z braku akwenów wodnych w Che³mie), s³u¿y³
by do przeprowadzania zawodów p³ywackich, obozów wypoczynkowych
i wakacyjno-sportowych.134

Od 1931 r. Komitet Miejski LMK Obwód w Che³mie (ju¿
samodzielnie) prowadzi³ dzia³alnoœæ w Che³mie i powiecie, z siedzib¹ przy
ul. Lwowskiej nr 9. Prezesem by³ G. Dziemski, a sekretarzem S. Robinson.
Powo³ano sekcje: 1. do spraw ogólnych i 2. do spraw propagowania sportów
wodnych. Nowy Zarz¹d przeprowadzi³ wœród m³odzie¿y szkolnej wielk¹
akcjê, b¹dŸ cz³onkiem LMK. W wyniku tej akcji Szkolne Ko³a LMK (w
Gimnazjum ju¿ dzia³a³o) powsta³y w Seminarium Mêskim i ̄ eñskim, Szkole
Handlowej, Szkole Rzemieœlniczej (Technikum Mechanicznym), Zasadniczej
Szkole Zawodowej i Rolniczej w Okszowie.135

133.  Kronika Wycieczki. Bugiem i Wis³¹ z Che³ma do Warszawy i Morza. Che³m 1931. Ksiêga
           Pami¹tkowa Czarniecczyków…tam¿e.
134. K.P. Janczykowski. Arch. Zapiski pt. Szkolne Ko³o LMK.
135. „Kronika Nadbu¿añska”.1935. nr 8. s. 6.
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W wyniku rozbudowy dzia³alnoœci w trenie, pod koniec 1931 r.
powo³ano LMK Obwód Powiatowy w Che³mie. Spowodowa³o to, ¿e
w 1932 r. oddzia³y lokalne LMK gminne, powsta³y w Sawinie, Rejowcu
i Wojs³awicach oraz ko³a LMK gminne w: Turce, Dorohusku, ¯mudzi,
Siedliszczu, Pliskowie, Busównie, Syczynie i Œwiêcicy, w wyniku
ogólnopolskiej akcji idei œwiêto morza w gminach.136

Koniecznoœæ odbywania w latach 1927-1931 d³ugich wycieczek
na bêd¹ce w budowie k¹pielisko w Uhrusku n\Bugiem, by³o dla
mieszkañców Che³ma uci¹¿liwe. Pojawi³y siê naciski na miejskie w³adze,
aby wybudowa³y w mieœcie publiczne k¹pielisko-p³ywalniê.

W Dorohusku n\Bugiem 12 lipca 1931 r., zorganizowano pierwsz¹
imprezê jako Œwiêto WF i PW pod patronatem Komendy Pow. ZS w
Che³mie, maj¹c¹ wp³yw na powo³anie Komitetu budowy p³ywalni w
Che³mie. Podczas œwiêta odby³y siê zawody i pokazy p³ywackie
oraz ratowanie ton¹cych. Punktem kulminacyjnym œwiêta by³ start ³odzi
„Che³mianki” w rejs do morza. Poœwiêcenia dokona³ miejscowy
proboszcz Szyszko, a ojcami chrzestnymi zostali starosta Bagiñski i
¿ona d-cy 7 pp Leg. pani D¹bek. Natomiast w zawodach p³ywackich  g³ówny
dystans 100 m st. dowolnym wygra³ Tadeusz Nawrot w czasie 1.02,00 przed
Góreckim ze Szko³y Handlowej.

Druga wa¿na impreza na rzecz budowy tak bardzo potrzebnej
p³ywalni w Che³mie odby³a siê 5 czerwca 1932 r. w Kumowej Dolinie
jako festyn leœny, d³ugo przygotowywana mia³a pozytywnie wp³yn¹æ
na w³adze miejskie. Licznie zgromadzona spo³ecznoœæ mile spêdzi³a
czas na konkurencjach kulturalno-sportowych przy muzyce orkiestry
z 7 pp Leg. Imprezê koñczy³a ogólna zabawa taneczna w parku miejskim.

Z pocz¹tkiem 1933 r. nast¹pi³o d³ugo oczekiwane otwarcie
wybudowanego przez Zarz¹d PW i WF basenu p³ywackiego, który z braku
odpowiednich akwenów wodnych w Che³mie cieszy³ siê du¿¹ frekwencj¹,
zw³aszcza amatorów uprawiania sportu p³ywackiego.137

136. „Kronika Nadbu¿añska”.1933. nr 8. s. 4.; APLOCH. A. m. Che³ma.
137. „Zwierciad³o”. 1931. nr 26. s. 2.; 1932. nr 5. s. 5.
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Wiosn¹ 1933 r. w trakcie reorganizacji powo³ano przy LMK Obwód
w Che³mie trzy dzia³y programowe: morski, kolonialny i ³¹cznoœci z Polakami
bêd¹cymi za granic¹, którym niesiono pomoc materialn¹.  W zwi¹zku ze
zmianami organizacyjnymi Zarz¹d LMK, w nagrodê dla dzia³aczy i
instruktorów WF i PW i PO zorganizowa³ w tym¿e roku wycieczkê szkoleniow¹
tras¹: Gdynia - Poznañ - Katowice - Lwów - Kraków. Rozbudowano te¿ prê¿nie
dzia³aj¹ce sekcjê zabawow¹ i sekcjê wycieczkow¹.138

W dniach 20 i 21 maja 1933 r., na nowej p³ywalni Pow. Komitetu
WF i PW w Che³mie zorganizowano pierwsze zawody p³ywackie w Che³mie
z inicjatywy WF i PW oraz LMK. W zawodach uczestniczyli: cz³onkowie
PW i WF, LMK oraz klubów sportowych i spo³ecznych, m³odzie¿ szkó³
œrednich i powszechnych i nie stowarzyszeni. Program zawodów: p³ywanie
na 50, 100 i 400m., sztafeta 4x50m., skoki, gra w pi³kê wodn¹, pokazy
ratowania ton¹cych. Najlepsi zawodnicy otrzymali ¿etony i dyplomy.139

Postanowieniem ogólnopolskim Krajowego Komitetu LMK,
wprowadzono od 1933 r. we wszystkich jednostkach terenowych, coroczne
wielkie masowe i propagandowe imprezy sportowo-wodniackie, pn. Œwiêto
Morza lub Dzieñ Morza. Dlatego te¿ od 1933 r., LMK w Che³mie
organizowa³a te œwiêta w pe³nej gali z rytua³em organizacyjnym oraz
zachowaniem idei patriotyczno-narodowych i walorów sportowych.

Program ka¿dego w\w œwiêta przedstawia³ siê nastêpuj¹co.
W czerwcowych dniach dorocznym zwyczajem obchodzono na terenie
miasta Che³ma Œwiêto Morza, z nastêpuj¹cym programem.

Pierwszy dzieñ: 19.00 alarm syren daj¹cy has³o do rozpoczêcia
podnios³ych uroczystoœci Œwiêta Morza; 20.00 capstrzyk orkiestr 7 pp Leg.,
KPW, 2 pac., ZS i organizacji spo³ecznych; 20.30 zbiórka organizacji
i szerokich mas publicznoœci na placu œw. Ducha, gdzie wyg³aszano
okolicznoœciowe przemówienia.

Drugi dzieñ: 9.18 wyjazd specjalnego œwi¹tecznego poci¹gu
z Che³ma do Dorohuska na uroczystoœci poœwiecenia w³asnej przystani
LMK w Dorohusku n\Bugiem: 11.00 msza w koœciele parafialnym; 11.30

138. „Kronika Nadbu¿añska”. 1933. nr 12. s. 5.; nr 10. s. 3.
139. „Kronika Nadbu¿añska”. 1933. nr 18. s. 1.
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poœwiêcenie sztandarów LMK i Oddzia³u Kolejowego LMK w Dorohusku;
12.40 pochód na Bug, gdzie odbêdzie siê wbijanie gwoŸdzi do sztandaru
oraz zawody sportowe, zabawa itp., bufet dla chêtnych; 16.00 poœwiêcenie
przystani LMK; 20.44 powrót z Dorohuska.

Trzeci Dzieñ: 8.45 raport LMK przed koœcio³em Rozes³ania
Aposto³ów; 8.50 podniesienie bandery na maszt przed gmachem Starostwa;
9.00 nabo¿eñstwo w œwi¹tyniach wszystkich wyznañ oraz uroczysta msza
w koœciele par. roz. œw. Aposto³ów; 10.00 poœwiêcenie sztandaru Obwodu
LMK Che³m na dziedziñcu przed starostwem, przemówienia, wbijanie
gwoŸdzi do sztandaru i wpisywanie siê do ksiêgi pami¹tkowej; 16.00 na
udekorowanej p³ywalni i boisku PW i WF, powo³any Sztab LMK do Œwiêta
Morza, przeprowadzi³ wielkie zawody sportowe, p³ywanie, boks
i konkurencje lekko atletyczne.

Na zakoñczenie wielka zabawa (w kilku miejscach miasta),
urozmaicona tañcami, loteri¹, sztucznymi ogniami oraz ogólnym festynem
ludowo-kulturalno-sportowym. Bufet dla chêtnych. Dochód z imprezy na
cele LMK w Che³mie. W tych dniach trwa³a uliczna zbiórka na Fundusz
Obrony Morskiej oraz ogólna manifestacja uczucia dla spraw rozwoju
i potêgi sprawy Polskiej na Morzu.

Bardzo okazale przebiega³y akcje Œwiêto Morza lub Dzieñ Morza
LMK w gminach. Spontanicznoœæ ludzi, lokalny regionalizm i patriotyzm,
pieœni i folklor dodawa³y oprawy ka¿dej imprezie w terenie. Du¿¹ pomoc
gminnym ko³om lub ogniskom LMK nios³y ju¿ wyspecjalizowane
organizacje takie jak: Hufce WF i PW, ZHP, ZS i Ochotnicze Ogniwa Stra¿y
Po¿arnej. W gminach gdzie by³y zbiorniki wodne, na imprezy ³¹czy³o siê
kilka gmin, dodawa³o to uroku regionalnego i przyjaŸni organizacyjnej. 140

Imponuj¹co wypad³o gminne Œwiêto Morza zorganizowane
w Rejowcu w 1934 r. W pierwszym dniu Pododdzia³ ZS urz¹dzi³ akademiê
ku chwale kolejnej rocznicy odzyskania niepodleg³oœci. Na program
akademii z³o¿y³o siê przemówienie referenta WO Oddzia³u ZS Rejowiec,
S. Swicy oraz deklamacje i œpiewy w wykonaniu „Strzelców”.

140.  K.P. Janczykowski. Arch. Teczka. Zapiski Che³mskiej LMK 1929-1939.;  „Kronika
           Nadbu¿añska”. 1936. nr 26. s. 2.
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W uroczystoœciach uczestniczyli cz³onkowie oraz sympatycy
Kombatanckiej Organizacji POW. W drugim dniu po nabo¿eñstwie
szkolnym, Szkolne Ko³o LMK nr 1, Oddz. LMK Cukrowni oraz gminny
Oddz. LMK w Rejowcu urz¹dzi³y w œwietlicy szkolnej poranek
artystyczno-recytatorski dla rodziców i dzia³aczy. Urz¹dzono te¿ kwestê
z przeznaczeniem na Fundusz E.O.M.141

W 1934 r. dla uczczenia Œwiêta Morza, Sztab LMK zorganizowa³
pierwsze mistrzostwa miasta Che³ma w p³ywaniu, na p³ywalni WF i PW.
Dla juniorów (ch³opcy i dziewczêta do 15 lat) do 50m, dla seniorów panie
50m, panowie do 100m. oraz skoki z trampoliny. W czasie zawodów
urz¹dzono kosz szczêœcia, wygrana stanowi³a kajak dwuosobowy. Dla dzieci
zorganizowano loteriê i zawody balonikowe. Mistrzostwa w tej formule
powtórzono w 1935 r., dla wiêkszej popularnoœci i rangi zawodów przy zbiegu
ul. Lubelskiej i ul. Piramowicza ustawiono kiosk z pami¹tkami pod
patronatem starosty T. Illukiewicza. Dochód przeznaczono na Fundusz
EOM. Zapisy w biurze ul. Lwowska 9.142

Od 1935 r. LMK Obwód w Che³mie, wprowadzi³ dla cz³onków i
chêtnych coroczne kursy, które odbywa³y siê w auli Pañstwowej Szko³y
Handlowej. Kursy prowadzili delegaci z Lubelskiego Okrêgu LMK,
nadzorowa³ p³k. T. Iwanowski.143

Dzia³-agenda LMK w Che³mie, do spraw propagowania sportów
wodnych z dniem 1 lipca 1936 r. wprowadzi³ rozporz¹dzeniem dla
wszystkich chêtnych, okresowe obozy sportowo-p³ywackie pod k¹tem
wyczynowym. Organizowaniem obozów i nauki p³ywania stylami, z
ramienia LMK zajmowa³ siê nauczyciel w-f Seminarium Mêskiego
Boles³aw Kruczek-Wirski.

Od 1936 r. Zarz¹d Obwodu LMK w Che³mie zwraca³ siê do zarz¹du
miasta o zwolnienie z podatku na imprezy sportowe organizowane przez
LMK w ramach Œwiêta Morza na p³ywalni WF i PW, pisma stosowali
prezes obwodu LMK E. Woronicz i sekr. H. Szybowiczowa. 144

141. „Kronika Nadbu¿añska”. 1934. nr 5. s. 2.
142. „Kronika Nadbu¿añska”. 1934. nr 18. s. 1.; 1935. nr 24-25. s. 3.
143. „Kronika Nadbu¿añska”. 1935. nr 8. s. 6.
144. K.P. Janczykowski. Arch. Teczka. Zapiski…tam¿e.; „Kronika Nadbu¿añska”. 1934.
nr 18. s. 1.; APLOCH. A. m. Che³ma. sygn. 528.
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Dnia 28 czerwca 1937 r. uczniowie „Czarniecczycy” cz³onkowie
Szkolnego Ko³a LMK w sk³adzie: Wac³aw Marzec, Adam Kossarek, Karol
Pasieka i Mieczys³aw Skowroñski wyruszy³a w rejs wycieczki krajoznawczej
kajakami po wodach polskich, Bugiem i Wis³¹ do Warszawy. By³a to wyprawa
dla uczczenia rocznicy wyzwolenia ojczyzny i Polskiego Morza,  zarazem
„tajna misja” wspólnie zaplanowana z LMK Obwód w Che³mie.

Dyrektor „Czarniecczyków” M. Lipski wystawi³ honorowe
zaœwiadczenie pilotuj¹ce wa¿noœæ wyprawy po trasie. By³a to misja
wywiadowcza, a grupa zasiêga³a informacji podczas noclegów
w miejscowoœciach: Dorohusk, W³odawa, Bytyñ, Zabu¿e, Olszanka,
Orchówek, S³awatycze, Dêbica, Brzeœæ, Ku¿awka, Niemirowice,
Wojtkowice, Glinne, Nursk Borowy, Bramszczyk, Modlin i Warszawa.
Trasa: 1. Che³m-Dorohusk kolej¹, 2. Dorohusk-Modlin Bugiem 600km.,
3. Modlin-Warszawa Wis³¹ i 4. Warszawa-Che³m poci¹giem.145

Od 1937 r. w celu podniesienia wiêkszej rangi popularyzacji idei morza,
przy LMK Obwód Che³m, by³y powo³ywane Komitety Pow. Obchodów Œwiêta
Morza organizuj¹ce zawody p³ywackie na p³ywalni WF i PW. Zawody takie
odby³y siê 29 czerwca 1937 r.  i 29 czerwca 1938 r. Programy zawodów
obejmowa³y: dla juniorów (16-18 lat) st. dowolny 50 i 100m.; dla seniorów
100 i 200m i w ubraniu i butach na 50m; oraz trójskok z rozbiegu, z miejsca
przodem i z miejsca ty³em. Pokazy ratowania od 18 lat. Wstêp ze zg³oszeniem
i badaniami lekarskimi, zapisy ul. Lwowska 9 i ul. Sienkiewicza 16. Wstêp dla
doros³ych 30 gr., dla m³odzie¿y i wojska po 15gr.146

LMK Obwód w Che³mie, Sekcja Sportów Wodnych ul. Lwowska
nr 9 realizuj¹c has³o „ pracuj na l¹dzie a wypoczywaj na wodzie”, od 1937 r.
organizowa³a corocznie dla doros³ych i m³odzie¿y specjalistyczne
turystyczne obozy zdrowotno-wypoczynkowe i sportowo-szkoleniowe
nad morzem i jeziorami, dla uprawiania tak zdrowych dla cz³owieka
sportów wodnych jak p³ywanie i ¿eglarstwo.

145. K.P. Janczykowski. Arch. Kronika Wycieczki Kajakowej. Zaœwiadczenie Che³m
          dn. 28 czerwiec 1937 r. Nb – 25\37.
146. „Kronika Nadbu¿añska”. 1937. nr 42. s. 3.; 1938. nr 22. s. 2.
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Dla doros³ych, obozy wypoczynkowo-sportowe nad morzem
w Mieroszynie k\Rozewia, domki lub namioty oraz obozy ¿eglarskie nad
Jez. Troki, posiada w³asny tabor ¿eglarski.

Dla m³odzie¿y szkolnej, obozy sportowe w oœrodku ¿eglarskim
nad Jez. Narocz, posiada w³asny tabor 15 ¿aglówek, 1 ³ódŸ motorow¹
i kajaki; i obozy wypoczynkowe nad Jez. Zarnowieckim na Pomorzu.
Obozy te poza rozrywk¹, sportem i wypoczynkiem, zaprawia³y
doros³ych i m³odzie¿ do sportów wodnych i zapoznawa³y z ideami LMK.
Wychowywa³y te¿ na przysz³ych dzia³aczy, nale¿y wspomnieæ, ¿e formu³ê
tych obozów wypracowywano w LMK Obwód w Che³mie ju¿ od 1933 r.147

Na pocz¹tku 1938 r. Zarz¹d LMK Obwód w Che³mie,
uczestniczy³ na zaproszenie Lubelskiej LMK na konferencji, na której
powo³ano nowe lubelskie w³adze okrêgowe, prezesem zosta³ dr S. Bry³a,
wice. L. Izydorczyk, S. Ró¿añski, W. Wejers, S. Chludziñski, sekr. H.
Cieœlik i skar. kpt. A. Wysocki. Powo³ano nowe dzia³y i nowych
przewodnicz¹cych sekcji: przew. sek. funduszu ochrony morskiej –  J.
Ziemba, przew. sekcji finansowej – W. Wejers, przew. sek. admin.-organ.
– L. Izydorczyk, przew. sek. propagandowej – H. Dembiñski, przew. sek.
szkolnej – F. Œliwiñski, przew. sek. nauk.-kolonialnej – W. Krzy¿anowski,
przew. sek. wycieczkowej – kpt. P. Myœliñski i przew. sek. imprez – S.
Królikowski.

W wyniku analizy lubelskiego zebrania, Sztab LMK Obwód
Che³m, zreorganizowa³ swoje struktury. Dla nowoczeœniejszej pracy
powo³ano nowe (i rozbudowano stare) stanowiska: prezesa, wice., skar.,
sekr. oraz przewodnicz¹cych nowych dzia³ów i sekcji (jak wy¿ej przy
powo³aniu Lubelskich Okrêgowych) oraz powo³ano sekcjê zawodów
sportowych i sekcjê zawodów na p³ywalni.148

Latem 1938 r. LMK Zarz¹d Obwodu Che³m, zorganizowa³ wielkie
akcje spo³eczne, zabawê popularn¹, wielk¹ zabawê karnawa³ow¹ w kinie
„Corso” oraz festyn zabawowy w miejskim ogrodzie, dochód przeznaczony

147. „Kronika Nadbu¿añska”. 1937. nr 26. s. 3.
148. „Kronika Nadbu¿añska”. 1938. nr 22. s. 2.; nr 24. s. 4.
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na budowê „œcigacza”. Odpowiedzialni za przeprowadzenie imprez: Przew.
sekcji zabawowej in¿. Ignacy Dauman, Prezes LMK Mieczys³aw S³omski
i sekr. H. Szybowiczowa, biuro LMK Obwód Che³m ul. Sienkiewicza 16.149

Na pocz¹tku 1939 r. na walnym ZjeŸdzie LMK Obwód w Che³mie,
czêœciowo zmieni³ siê Zarz¹d LMK. W zjeŸdzie uczestniczy³ delegat
z lubelskiego okrêgu LMK, mgr A. Halljop, który w koñcowym wyst¹pieniu
wysoko oceni³ LMK Obwód Che³m oraz LMK Obwód Wêz³a Kolejowego
w Che³mie i prezesa S. Wasilewskiego, nakreœli³ te¿ przysz³e potrzeby ojczyzny
wzglêdem zagospodarowanie morza. 150

W marcu 1939 r. nowy Zarz¹d LMK Obwód w Che³mie
zorganizowa³ konferencjê szkoleniow¹, na której oceni³ i podsumowa³
pracê terenowych dzia³aczy w Gminnych Oddzia³ach i Ko³ach LMK,
wyró¿nienia otrzymali: A. Œliwowski, J. Patajewicz, A. Poliszuk. W.
Joachimaczak, J. Go³¹b, J. Wanarski, S. Pulikowski, C. Kolanowski, M.
Krawczyñski, Z. Lechicki, M. Forysiu, S. Martynik, M. Kruczyñski, S. Kitera,
J. Dziewulski, H. Ulejczyk, K. Joachimowicz, M. Bogdan, W. Majkutewicz,
J. Spiczyñski, S. Siedlecki, J. Sztabe, J. Sapieha, S. Majewski, J. Najda,
W. Nieradko, E. Klachowicz, S. Stachowski, W. Rudziñski, K. Strajkowski,
M. Wasilewski, W. Wojtaœ, J. WaŸniak, M. Dworak, M. Guryñ, W.
Stryjenki, J. Seredowski i E. Klochowicz.

Za wzorowe przeprowadzenie akcji Dni Morza wyró¿niono te¿
gminne Oddzia³y LMK w Rejowcu, Wojs³awicach i Sawinie oraz Ko³a
LMK w Dorohusku, Bukowej, Olchowcu, Paw³owie, Rako³upach,
Siedliszczu, ¯mudzi i Syczynie.151

W czerwcu 1939 r. LMK Zarz¹d Obwodu w Che³mie ul. Pijarska 1,
wraz ze Zwi¹zkiem Ochotników Wojsk Polskich i Zwi¹zkiem By³ych
Ochotników Armii Polskiej w Che³mie na ogólnopolskie orêdzie, „Na
ustach ca³ego œwiata brzmi¹ s³owa Gdañsk i Pomorze”, „Armia Polska
czuwa na granicy pañstwa”, „Silna flota i lotnictwo”, przeprowadzi³a
wiele odczytów o tematyce –  Wrogie zakusy Niemców wobec Polski.

149.  APLOCH. A. m. Che³ma. sygn. 516. 517.
150. „Kronika Nadbu¿añska”. 1938. nr 24. s. 1.
151. „Kronika Nadbu¿añska”. 1939. nr 8. s. 4.
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By³a to wielka i ostatnia akcja LMK Obwodu w Che³mie przed
wybuchem II wojny œwiatowej w 1939 r., wraz z tym faktem    i dzia³aniami
wojennymi, wszystkie Ko³a LMK dzia³aj¹ce w Che³mie zawiesi³y dzia³alnoœæ.152

152.  APLOCH. A. m. Che³ma. sygn. BS
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          Afisz rytualnych zawodów - obchodów LMK w Che³mie
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.

 *Dzia³alnoœæ w\w organizacji w Che³mie w latach 1939-1944.

Jak wynika z protoko³ów posiedzeñ che³mskiego Magistratu
z wrzeœnia 1939 r., czynione by³y próby przed wybuchem II wojny,
przeciwdzia³ania zagro¿eniom wojennym. Istnia³a powszechna obawa,
¿e wraz z przesuniêciem frontu do Che³ma, agresor mo¿e zastosowaæ
bombardowanie zmasowanymi nalotami lotniczymi lub u¿yæ chemicznych
gazów bojowych. W zwi¹zku z tymi problemami w³adze miejskie
powo³a³y Sztab Obrony Przeciwlotniczej, zakupiono te¿ cztery zestawy
dla odka¿aj¹cych dru¿yn OPL, i przyst¹piono do budowy pomieszczenia
odka¿aj¹cego i wzmocniono piwnice ratusza z przeznaczeniem na schron.

W militarnych planach obrony Rzeczypospolitej Che³m mia³
stanowiæ g³êbokie zaplecze oraz magazyn intendentury wojskowej. W
razie dzia³añ wojennych dwa miejscowe pu³ki 7 pp Leg. i 2 pac, mia³y w
pierwszej fazie prowadziæ dzia³ania obronne nastêpnie mia³y byæ
przeformowane i przydzielone do swoich zwierzchnich macierzystych
zwi¹zków taktycznych.

Dopiero 8 wrzeœnia 1939 r. mieszkañcy Che³ma odczuli okropnoœci
wojny podczas pierwszego bombardowania lotniczego. G³ównym celem
nalotu by³y strategiczne obiekty miasta a przede wszystkim dworzec
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i garnizon. Dalsze naloty wnios³y chaos i narastaj¹cy strach w mieœcie.
Zniszczeniu uleg³o wiele budynków mieszkalnych w wyniku czego by³y
równie¿ ofiary wœród ludnoœci.

Miasto zaczê³o prze¿ywaæ ciê¿kie chwile. Narasta³a fala
uchodŸców przyby³ych z zachodu, jak równie¿ wiele osób wyemigrowa³o
z Che³ma. Równie¿ i w³adze lokalne opuœci³y miasto. W tej sytuacji
komisarycznym prezydentem zosta³ Aleksander Hilgier zarz¹dzaj¹cy
miastem. Powo³ana zosta³a Stra¿ Obywatelska maj¹ca zapobiegaæ
rabunkom i rozbojom, jednak 24 wrzeœnia powróci³ do Che³ma prezydent
Tadeusz Tomaszewski i ponownie obj¹³ urz¹d.

Przez Che³m przechodzi³y liczne wycofuj¹ce siê oddzia³y, które
reorganizowa³y siê i uzupe³nia³y braki w uzbrojeniu. Teren Che³ma i Ziemi
Che³mskiej coraz czêœciej stawa³ siê miejscem przegrupowañ wycofuj¹cych
siê i rozbitych jednostek oraz tworzenia siê z resztek nowych formacji
bojowo-taktycznych.

Dnia 25 wrzeœnia 1939 r. wtargnê³y do Che³ma radzieckie czo³gi
i wojsko zajê³o miasto. Wprowadzi³o to nowy chaos i ewakuacjê wojska.
Rosjanie opuœcili Che³m 7 paŸdziernika. W wyniku tych wydarzeñ W³adze
Miejskie i Stra¿ Obywatelska dla opanowania stabilizacji w mieœcie
wprowadzi³a godzinê policyjn¹ od 20.00 do 6.00.

Okupacyjne wojska niemieckie do Che³ma wkroczy³y 9  paŸdziernika
1939 r., i tak rozpoczê³a siê okupacja. Nasta³ okres represji i terroru
niemieckiego. Obwieszczenia w³adz okupacyjnych nawo³ywa³y do
pos³uszeñstwa, spokoju i wykonywania wszelkich rozkazów, zarz¹dzeñ
miejskich i wojskowych.153

Wojna i okupacja by³y koñcem w procesie tworzenia nowej wizji
spo³ecznoœci Che³ma i Ziemi Che³mskiej w II Rzeczypospolitej 1918-1939.

153.  APLOCH. A. m. Che³ma. (Protoko³y z posiedzeñ Magistratu 1939-1944).; K.P. Janczykowski.
Lata 1939-1944.;  L. G³owacki, A. Sikorki. Kampania wrzeœniowa na LubelszczyŸnie w 1939 r.
Cz. I. Zarys ogólny. Lublin 1966.;
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W tej sytuacji przerwa³y dzia³alnoœæ wszelkie polskie organizacje
kulturalne, oœwiatowe i sportowe na terenie Che³ma. Nast¹pi³y
przeœladowania dzia³aczy, nauczycieli, sportowców, ludzi kultury
i obroñców ojczyzny. Jednak garstka zatwardzia³ych patriotów gromadzi³a
dobra kultury narodowej i prowadzi³a dzia³alnoœæ w ruchu oporu na terenie
Che³ma i Ziemi Che³mskiej.154

Do dzia³alnoœci konspiracyjnej w³¹czy³ siê red. K. Czernicki
oddaj¹c do dyspozycji swoj¹ drukarniê. Równie¿ w³¹czyli siê nauczyciele,
dzia³acze i sportowcy którym przodowali m. in.: Boles³aw Zygmunt
Kruczek-Wirski, Kazimierz Pawe³ Janczykowski, Franciszek Krakiewicz,
Wiktor Pi¹tkowski, Czes³aw Ma³dachowski, Teofil. Gniazdowski, Witold
Fa³kowski, Jan Kot, Marian Malec, Jan Wojciechowski, Leon Wawrzycki,
i wielu innych.

Pozostali dzia³acze organizacji, „Soko³a”, „Strzelca”, KPW, PPW, ZHP,
LOPP i LMK - tworzyli system spotkañ œwietlicowo-mieszkaniowych w
mieœcie i w terenie. Jednak nasilaj¹ce siê represje ogranicza³y kontakty i
wszelkie przejawy polskiej dzia³alnoœci.

Jednak najszersz¹ zakonspirowan¹ dzia³alnoœæ sportow¹
prowadzili pozostali w Che³mie dzia³acze i pi³karze z dru¿yn: KS KPW,
WKS 7 pp Leg. i KS „Strzelec”. Po delikatnych i d³ugotrwa³ych rozmowach,
z wojskowymi w³adzami niemieckimi, doprowadzono w maju 1941 r. do
pierwszego meczu pi³karskiego, który odby³ siê na boisku sportowym
jednostki wojskowej przy szpitalu w Che³mie przy ul. Hrubieszowskiej.

Jak wspomina³ Zygmunt Berezecki jeden z organizatorów tego
meczu, „zespó³ che³mski w pierwszym meczu stanowili pi³karze WKS 7
pp Leg. i KS KPW, m. in.: Loen Wawrzycki, Konstanty £apin, Zygmunt
Berezecki, Lucjan Chwedorczuk, Jerzy i Jan Trzeœniewscy, Jan Kraczkowski
i Zbigniew Wojciechowski. Zespó³ niemiecki stanowili ¿o³nierze i wartownicy
pe³ni¹cy s³u¿bê nad wiêŸniami zorganizowanego w Che³mie przez Niemców,
niemieckiego obozu pracy (melioracyjnej) dla wydzia³u Wasserwirtschaft”.

154.  Cz. Mo³dachowski. Wspomnienia. Lata 1939-1944, wywiad Che³m 1985 r.
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Spotkanie mia³o dramatyczny przebieg, obie strony pragnê³y
wykazaæ swoj¹ wy¿szoœæ. Wynik koñcowy 2:0 dla Che³mian. Rewan¿
odby³ siê cztery miesi¹ce póŸniej na tym samym boisku i w tych samych
sk³adach dru¿yn. Wynik meczu by³ równie¿ korzystny dla Che³mian 3:1.
Euforia jaka towarzyszy³a obu spotkaniom by³a dla Niemców nie do
zniesienia. Dlatego te¿ nast¹pi³y aresztowania i represje, w wyniku czego
dzia³alnoœæ sportowa na pewien czas zosta³a przerwana.

Dopiero w czerwcu 1943 r. dosz³o do trzeciego meczu w Che³mie,
na boisku kolejowym KS KPW obok stacji kolejowej, do dru¿yny
che³mskiej do³¹czy³ Jan Puchowski. Przeciwnikami byli niemieccy
¿o³nierze nadzoruj¹cy wiêŸniów niemieckiego obozu pracy  w Che³mie
w Che³mie S³u¿by Budowlanej Baudienst. Po zaciêtej walce w obu
meczach zwyciê¿yli Che³mianie, w pierwszym meczu 2:0 i w rewan¿u
4:2. Bramki dla Che³mian zdobyli: J. Puchowski, Z. Wojciechowski, M.
Czy¿ma i J. Kochanowski. Wiêcej meczy pi³karskich nie rozegrano z
powodów skomplikowanej sytuacji militarno-politycznej.

W latach 1943-1944 w warsztacie mechaniczno-œlusarskim
rodziny Malców, Marian Malec organizowa³ konspiracyjne rozgrywki
w ping-ponga. Poza sporadycznymi momentami sportowymi trudno
mówiæ o humanitaryzmie kultury fizycznej w okresie okupacji i
terroryzmu hitlerowskiego.

Dnia 22 lipca 1944 r. Che³m wyzwoli³a Armia Czerwona  i Wojsko
Polskie, a 9 maja 1945 r. zakoñczy³a siê II wojna œwiatowa.155

155. M. Malec i Z. Berezecki. Wspomnienia tamtych lat 1939-1945, wywiad Che³m 1985 r.
i 1990 r.; Obozy Hitlerowskie na Ziemiach Polskich 1939-1945. (Informator Encyklopedyczny)
PWN Warszawa 1979. (Dzia³ Che³m).; B. Dolata. Wyzwolenie Che³ma i Lublina. WTK 1972.
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  **ORGANIZACJE WSPOMAGAJ¥CE.

Jest to wykaz organizacji polskich o ideach, patriotycznych,
wojskowych, paramilitarnych i narodowowyzwoleñczych dzia³aj¹cych
w Che³mie w latach 1918-1939. Pomimo ¿e ich dzia³alnoœæ mia³a w¹ski
zakres, jednak wywiera³y i mia³y wiêkszy lub mniejszy wp³yw na  ¿ycie
che³mskiego spo³eczeñstwa i poszczególne w\w organizacje paramilitarne.
Dlatego te¿ zas³ugiwa³y na wymienienie ich pe³nych nazw:
1. Zwi¹zek Rezerwistów Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Lubelska nr 1.
   Prezes W³adys³aw Ornatowski. Zapatrywania prorz¹dowe.
2. Zwi¹zek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej Ko³o Che³m,
   ul. Sienkiewicza nr 4. Prezes Grzegorz Dziemski. Zapatrywania
    prorz¹dowe.
3. Zwi¹zek Ochotników Armii Polskiej Oddzia³ w Che³mie, ul. Lubelska
   nr 72. Prezes Stefan Umiñski. Zapatrywania prorz¹dowe.
4. Zwi¹zek Podoficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Lubelska
   nr 72. Prezes Franciszek Pawlak. Zapatrywania prorz¹dowe.
5. Federacja Polskich Zwi¹zków Obroñców Ojczyzny Zarz¹d Powiatowy
   w Che³mie, ul. Lubelska nr 72. Prezes Franciszek Pawlak.
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6. Zwi¹zek Legionistów Polskich Oddzia³ w Che³mie, ul. Lubelska
    nr 72. Prezes Franciszek Pawlak. Zapatrywania prorz¹dowe.
7. Ko³o Zwi¹zku Peowiaków Powiatu Che³mskiego w Che³mie, ul.
    Reformacka nr 15 d. Prezes Stanis³aw Szel¹g. Zapatrywania
    prorz¹dowe.
8. Towarzystwo Polskiej Macierzy Szkolnej Oddzia³ w Che³mie, ul. Lubelska
    nr 55. Prezes Zdzis³aw Neyman. Zapatrywania prorz¹dowe.
9. Stowarzyszenie Rodzina Wojskowa Oddzia³ w Che³mie, ul. Lubelska
    nr 133. Prezes Natalia Szczurek-Cergowska. Zapatrywania prorz¹dowe.
10. Polski Bia³y Krzy¿, ul. Orlicz Dreszera nr 10. Prezes Jadwiga Sikorska.
      Zapatrywania prorz¹dowe.

*
11. Polski Zwi¹zek £owiecki Powiatowa Rada £owiecka w Che³mie
      ul. Reformacka nr 27. £owczy Czes³aw B³aszyñski.
12. Oficerski Klub Myœliwski w Chelmie ul. Lubelska nr 133. Prezes
      W³adys³aw Muzyka.
13. Towarzystwo Prawid³owego Myœlistwa ul. Zak¹tek nr 2. Prezes
      Aleksander Skorupa.156

156. „Zwierciad³o” lata 1923-1933.; „Kronika Nadbu¿añska” lata 1933-1939.; APLOCH. A.
          m. Che³ma.
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    ROZDZIA£  III

WYCHOWANIE FIZYCZNE I SPORT W PAÑSTWOWYCH
INSTYTUCJACH MUNDUROWYCH W CHE£MIE

W LATACH 1918-1939.



1. WYCHOWANIE FIZYCZNE I SPORT W WOJSKU POLSKIM.

             Odznaka 2 PAC            Odznaka 7 pp.Leg.

         Oba puki stacjonowa³y w Che³mie w okresie miêdzywojennym.

Problem obrony granic a w szczególnoœci granic wschodnich,
przewija siê od historycznego zarania Polski przez ca³e jej dzieje, a¿ do
naszych dni. Historia te¿ nasza wskazuje dobitnie, ¿e wszystkie wojny
by³y nam przez wrogów narzucone, ¿e toczyliœmy je zawsze w obronie
niepodleg³oœci i granic – i historia broni nas przed zarzutem zaborczoœci.
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Po³o¿enie Che³ma grodu nad rzek¹ Uherk¹ na granicy
s³owiañszczyzny wschodu i zachodu, na przestrzeni epok historycznych,
nios³o za sob¹ wiele zmian. Z jednej strony politycznych, gospodarczych
i kulturowych, z drugiej strony ci¹g³ych walk o terytoria i przynale¿noœæ
pañstwowo-militarn¹. Nios³o to za sob¹, dobre i z³e strony dla rozwoju
wszystkich sfer ¿ycia miasta. Dlatego te¿ w³adze miejskie od zarania
historii zawsze na pierwszym miejscu stawia³y sprawy porz¹dku,
bezpieczeñstwa i obrony granic miasta i pañstwa. Wi¹za³o siê to
z ci¹g³oœci¹ utrzymania w gotowoœci bojowej podstawowych obronnych
struktur wojskowych.

Idea powszechnoœci wychowania fizycznego na przestrzeni
wieków znalaz³a potê¿nego sojusznika w œrodowiskach militarno-
wojskowych. Wi¹za³o siê to z przygotowaniem rekruta, do wojskowych
dzia³añ militarno-taktyczno-bojowych.

Rycerstwo œredniowieczna warstwa spo³eczna by³a kontynuatork¹
staro¿ytnych tradycji wychowania, w którym æwiczenia fizyczne odegra³y
niebagateln¹ rolê. A turnieje rycerskie by³y œredniowiecznymi igrzyskami
rycerskimi, w oparciu o zaprawê fizyczn¹ obejmuj¹c¹: jazdê konn¹,
zapaœnictwo, szermierkê, bigi, skoki, rzuty, wspinaczkê i ³owiectwo.

W 1410 r. chor¹giew rycerstwa Ziemi Che³mskiej bra³a udzia³ w bitwie
pod Grunwaldem, wiêc by³ to okres znacz¹cy dla tej ziemi. Stan rycerski
posiada³ przywileje i wywiera³ wp³yw na ¿ycie spo³eczne, tworzy³ te¿
system szkó³ w których podnoszono sprawnoœæ bojow¹. Po pewnym
czasie, polityki ewolucji armii „epoka rycerstwa” nie mia³a racji bytu.

Wraz z rozwojem miast bogaci³ siê stan mieszczañski, który stara³
siê kopiowaæ styl ¿ycia rycerskiego. Bariery klasowe i brak herbu
rodowego, zastêpowane by³y tworzeniem cechów. Ich cz³onkowie
z czasem tworzyli bractwa, które organizowa³y æwiczenia cielesne
i zawody przewa¿nie strzeleckie z ³uku, kuszy i broni palnej oraz popisy
jazdy konnej. Bywa³o, ¿e w razie napadu nieprzyjaciela, miasto broni³y
cechy i bractwa. W wielu przypadkach obrona taka nie by³a skuteczna.
Poszukuj¹c skutecznych rozwi¹zañ rajcy miejscy powo³ywali regimenty
odpowiedzialne za bezpieczeñstwo miasta i mieszkañców.
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Losy Ziemi Che³mskiej w czasach Rzeczypospolitej Szlacheckiej
odzwierciedla³y losy ca³ego obszaru pogranicza polsko-ruskiego w obszarach
kulturalno-etnicznych. Wzloty i upadki, z³a sytuacja polityczno-gospodarcza
i militarna kraju, d³ugotrwa³e wojny, rekwizycje wojsk przemarszowych,
kradzie¿e i grabie¿e, mimo to prowadzono rozwój Che³ma.

W 1621 r. podczas obrad Rady Miejskiej nad stanem bezpieczeñstwa
w mieœcie, rajcy postanowili powo³aæ w Che³mie konny regiment stra¿y
miejskiej. Regiment mia³ byæ w sta³ej gotowoœci bojowej i s³u¿yæ ochronie
i obronie miasta i mieszkañców, a nawet uczestniczyæ w gaszeniu po¿arów
i godzeniu waœni rodzinno-rodowych.

W celu utrzymania regimentu w sta³ej sprawnoœci fizycznej
i bojowej, ca³y stan osobowy poddawany by³ codziennym æwiczeniom
z musztry woskowej, jazy konnej i pos³ugiwania siê broni¹. Dowódc¹
regimentu by³ szlachcic rotmistrz Stanis³aw Roszkowski a jego zastêpc¹ Jan
Polikarpowicz. Roszkowski podniós³ presti¿ i rozbudowa³ regiment,
wprowadzi³ pobór ros³ych i sprawnych rekrutów z okolicznych miejscowoœci.
Wprowadzi³ te¿ nowe formy i metody szkolenia sprawnoœciowo-militarnego,
poprzez æwiczenia cielesne, p³ywanie i  strzelanie z wszelkiej brani palnej.
Prowadzi³ równie¿ pokazy musztry dla mieszkañców oraz æwiczenia cielesne
z m³odzie¿¹ szkoln¹ jako lekcje – wspó³praca z Kolegium Pijarów.

Dalsze losy regimentu by³ bardzo burzliwe. Regiment ochrania³
sejmiki i jarmarki, konwojowa³ transporty, asystowa³ dostojnikom i bra³ udzia³
w ró¿nego rodzaju obchodach œwi¹tecznych. Niejednokrotnie regiment ratuj¹c
siê uchodzi³ z miasta. Po reorganizacji militarnej i zmianach rangi dowódcy,
regiment konny podlega³ te¿ hetmanowi wielkiemu koronnemu.

Konfederacja Targowicka i skutki wojny polsko-rosyjskiej,
doprowadzi³y do podzia³u stanu osobowego regimentu. W 1794 r. czêœæ
regimentu wesz³a w stan zgromadzenia wojsk polskich, i pod wodz¹ przyby³ego
gen. Józefa Zaj¹czka bra³a udzia³ w przegranej bitwie pod Che³mem z
nacieraj¹cymi wojskami rosyjskimi. Zwyciêzcy Rosjanie zajêli Che³m, od 1795 r.
Che³mszczyzna znalaz³a siê pod zaborem rosyjskim a regiment zosta³
rozwi¹zany, nast¹pi³ czas rusyfikacji ¿ycia spo³ecznego wszystkich sfer.157

157. Korpus Ochrony Pogranicza. Jednodniówka – MSW. Warszawa 1924-1925.; Che³m
         i Che³mskie w dziejach – materia³y sesji naukowej. Che³mie 1995.
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Faktyczn¹ dat¹ dziejów odradzaj¹cego siê Che³ma (po zaborach)
jest sierpieñ 1915 r., „jest to moment wyjœcia st¹d na zawsze nie tylko
¿o³nierza, ale i ducha moskiewskiego. Gnêbione przez tyle czasu ¿ycie
i duch polski, poczê³y rosn¹æ i napawaæ siê wolnoœci¹” mimo chwilowej
wojennej okupacji przez wojska austriackie.158

Dnia 2 listopada 1918 r. Che³m sta³ siê wolnym miastem i powróci³
do Macierzy. Po wielu reorganizacjach ostatecznie w Che³mie zosta³y
sformowane i zadomowione dwa pu³ki: w 1919 r. 7 Pu³k Piechoty Legionów
(7 pp Leg., œwiêto pu³kowe 22 wrzeœnia) i w 1920 r. 2 Pu³k Artylerii Ciê¿kiej
(2 pac., œwiêto pu³kowe 15 maja).

Wychowanie fizyczne i sport id¹ w parze z wyszkoleniem
bojowym ¿o³nierza. Obowi¹zkiem ka¿dego dowódcy jest dba³oœæ
o osobist¹ sprawnoœæ ¿o³nierza która warunkuje pomyœlne pe³nienie
s³u¿by wojskowej. Wojsko oraz jej ca³y aparat struktury organizacyjnej
ma du¿¹ moc oddzia³ywania nie tylko na ¿o³nierzy ale i na spo³eczeñstwo
ze wzglêdu na obronnoœæ granic i bezpieczeñstwo obywateli. Dlatego te¿
dowództwo i oficerowie zasiadali niejednokrotnie we w³adzach miejskich
i dzia³ali na rzecz miejscowej spo³ecznoœci.

Obowi¹zkowe wychowanie fizyczne w wojsku jest systemem
dydaktyczno-wychowawczym w codziennym procesie podnoszenia
sprawnoœci fizycznej ¿o³nierza w ka¿dej jednostce. Wa¿n¹ rolê na tym
polu odegra³y w wojsku referaty sportowe lub wychowania fizycznego.
Celem tych referatów by³o organizowanie ¿ycia sportowego i oœwiatowo-
kulturalnego ¿o³nierzy w jednostce i poza ni¹, poprzez system festynów,
imprez, zawodów, wieczorków i wycieczek jak i prowadzenia œwietlic,
bibliotek i klubów dyskusyjno-czytelniczych.

W 1920 r. powo³ano w Che³mie, (pierwszy) Wojskowy Klub
Sportowy – 7 Pu³ku Piechoty Legionów, WKS 7 pp Leg., na bazie lekkiej
atletyki i pi³ki no¿nej. W 1922 r. przyby³ do Che³ma p³k. Stanis³aw
Mieczys³aw Prus-Wiêckowski i obj¹³ funkcjê zastêpcy d-cy a od 1924 r.
d-cy garnizonu i d-cy 7 Pu³ku Piechoty Legionów. (p³k. Wiêckowski
szlachcic, Pi³sudczyk, by³ wychowany w duchu patriotyzmu, zdrowia i
sportu. Zdolny oficer absolwent Sztabu Generalnego ca³y szlak bojowo-
158. K. Czernicki. Che³m przesz³oœæ i pami¹tki. Che³m 1936.
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wyzwoleñczy z Pi³sudskim, cz³onek wielu warszawskich towarzystw
zdrowotno-sportowych). W 1926 r. pope³ni³ samobójstwo na dworcu 5-minut
przed wyjazdem z pu³kiem na pomoc „swojemu wodzowi” Pi³sudskiemu gdy
ten dokonywa³ „przewrotu majowego”. Po rozkazie gen. Romera
bezpoœredniego d-cy o zakazie wyjazdu i powrocie pu³ku do koszar, uzna³  i¿
by³ to rozkaz niezgodny  z jego honorem i wiernoœci¹ do Wodza.

By³a to wielka strata do Che³ma i Polski). Wprowadzi³ w Che³mie w
tym czasie nowe formy i metody wychowania fizycznego i unowoczeœni³ ¿ycie
sportowe ¿o³nierzy w garnizonie  a przede wszystkim w 7 pp Leg.
Rozbudowa³ te¿ w porozumieniu ze sztabem i WKS 7 pp Leg. sekcje lekkiej
atletyki i pi³ki no¿nej oraz utworzono nowe: hippiczn¹, strzeleck¹, szermiercz¹,
sportów obronnych a z czasem  tenisa ziemnego, narciarsk¹, siatkówki,
p³ywack¹,  koszykówki, szczypiorniaka-pi³ki rêcznej i kolarsk¹. Klub
szczególny nacisk k³ad na wspó³pracê w tworzeniu ruchu sportowego w mieœcie
a przede wszystkim na wspó³prace z m³odzie¿¹ szkoln¹. Udostêpniano te¿
wszelkie wojskowe obiekty sportowe i fachow¹ opiekê dla æwicz¹cych.

W 1922 r. powo³ano w Che³mie drugi Wojskowy Klub Sportowy – 2
Pu³ku Artylerii Ciê¿kiej, WKS 2 pac, przy którym dzia³a³y sekcje: lekkiej
atletyki, pi³ki no¿nej, szermiercza, bokserska, strzelecka, kolarska, sportów
wodnych i zimowych. Klub by³ równie¿ otwarty na wspó³pracê z che³mskim
spo³eczeñstwem i m³odzie¿¹.

Po 1930 r. powsta³ trzeci w Che³mie Wojskowy Klub Sportowy przy
Garnizonie-WKS Garnizon, z prê¿nie dzia³aj¹cymi sekcjami kolarsk¹
i wycieczkow¹. Prezesem klubu by³ mjr. Grabiñski a sekr. plut. Krenc.
Powo³anie w\w klubów sportowych by³o dowodem du¿ego zaanga¿owania
siê sportowego ¿o³nierzy  i kadry oficerskiej.

Z zebranych materia³ów wynika, ¿e najprê¿niejsz¹ dydaktyczn¹
dzia³alnoœæ spo³eczn¹, sportow¹ i oœwiatowo-kulturaln¹ w Che³mie i regionie
prowadzi³o dowództwo i WKS 7 pp Leg. Szeroko te¿ popularyzowano w
Che³mie i w terenie rozwój dyscyplin sportowych: od 1920 r.; strzelanie,
fechtunek, jeŸdziectwo-hippikê, lekkoatletykê i pi³kê no¿n¹ oraz formy
obozownictwa, terenoznastwa i marsze, od 1927 r.; kolarstwo, gry sportowe
koszykówkê, siatkówkê i szczypiorniak, a od 1930 r.; sporty zimowe, wodne,
obronne oraz ratownictwo.
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D-cy Garnizonu, 7 pp Leg. i 2 pac, objêli te¿ patronat nad
priorytetowymi organizacjami m³odzie¿owymi jak harcerstwo czy hufce
WF i PW. Oficerowie-instruktorzy WF i PW, prowadzili zajêcia w ramach
przygotowania m³odzie¿y z zakresu militarnego opartego o æwiczenia:
z wychowania fizycznego, musztry, jazdy konn¹, terenoznastwa
i bezpieczeñstwa. Organizowano te¿ wspólnie festyny i zawody
kulturalno-sportowe.

Sprawny uczeñ-m³odzieniec to sprawny rekrut-¿o³nierz, z³y stan
fizyczno-zdrowotny rekruta sprawi³, ¿e d-cy garnizonu i pu³ków
oraz korpus oficerski zwracali uwagê w³adzom politycznym samorz¹dowym
i oœwiatowym Che³ma, aby zareagowa³y na ten stan rzeczy. Zwiêkszaj¹c
godzin wychowana fizycznego, sportu  a nawet przysposobienia
wojskowego lub obronnego. Nawi¹zano te¿ wspó³pracê z miejskimi
instytucjami  i organizacjami sportowymi.

Maj¹c na uwadze jak wielkie znaczenie posiada wychowania
fizyczne, m³odzie¿y szkó³ che³mskich ogólnokszta³c¹cych i rzemieœlniczych
oraz ich gotowoœæ do celów militarnych. Z inicjatywy p³k. Wiêckowskiego
D-cy Garnizonu  i 7 pp Leg. oraz oficerów sztabu, 1 czerwca 1924 r.
zwo³ano Walny Zjazd w Che³mie na który zaproszono delegacje TG
„Sokó³”, ZS, ZHP i Hufca WF i PW oraz nauczycieli wychowania
fizycznego. W trakcie Zjazdu powo³ano – Radê Wychowania Fizycznego
– która mia³a skupiaæ, korygowaæ i nadzorowaæ wszystkim przejawom
¿ycia sportowego w Che³mie i powiecie. Przewodnicz¹cym Rady zosta³
Dêbski, Z-c¹ Szajbler, sekr. Wojciechowski, skar. Stêpniewski, ³¹cznikiem
pomiêdzy garnizonem a Rad¹ WF MaŸ a instruktorem wojskowym kpt.
Greszel. Rada WF dzia³a³a do 1939 r.

Latem 1926 r. z inicjatywy p³k. Wiêckowskiego, mia³o dojœæ do
Zjazdu Legionistów cz³onków WKS-7 pp Leg. (przeszkodzi³a honorowa
tragiczna œmieræ p³k Wiêckowskiego). Dopiero w 1929 r. odby³o siê
nadzwyczajne walne zebranie cz³onków i sympatyków WKS 7 pp Leg.
Dokonano podsumowania efektów pracy klubu oraz wytyczono nowe
kierunki dzia³ania. Obecnych by³o 87 cz³onków i grupa sympatyków, po
przemówieniach i debatach wybrano nowy Zarz¹d. Prezesem WKS 7 pp
Leg. zosta³ mjr Ferencowicz, vice Prezes i kpt. Baczyñski i kpt. Basiewicz,
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sekr.  i skar. por. Tymkiewicz, gospodarzem i kierownikiem sekcji
lekkoatletycznej por. Bielawski i sier¿. Tkacz, sekcji pi³ki no¿nej kpt.
Godorski i sier¿. Solarczyk, sekcji gier sportowych i narciarstwa kpt.
Janikowski i sier¿. Kociemba i sekcji strzeleckiej por. Seidler.

Komisjê rewizyjn¹ tworzyli: lekarz mjr Neyman, por.
Matlakiewicz, por. Marzec i sier¿. Kowalski. Nowy zarz¹d zaproponowa³,
obszerny program sportowy, lepsz¹ wspó³pracê z m³odzie¿¹, do
usportowienia rodzin wojskowych w³¹czono Zwi¹zek Peowiaków.

W³adze pu³kowe i klubowe, wiêkszy nacisk po³o¿y³y na
wspó³pracê z m³odzie¿¹ szkoln¹ a przede wszystkim z SKS „Zdrów”
i SKS „Czarniecczycy” oraz Miêdzyszkolnym Klubem Sportowym.
Podniesiono rangê zawodów pod has³em, œwiêto sportu i œwiêto sportowe
WF i PW oraz zawody z okazji rocznic i œwi¹t pañstwowych. Przed
zawodami organizowano pokazy wojskowe z wyszkolenia ¿o³nierza,
sprawnoœci hippicznej jeŸdŸca i konia, formu³y strzelania i fechtunku. Za
prawid³ow¹ pracê odpowiedzialni byli: p³k. Jasiñski, mjr. Ferencowicz,
mjr. Neyman, kpt. Wunderlich, kpt. Baczyñski, kpt. Basiewicz, kpt.
Godorski, kpt. Janikowski, por. Tymkiewicz, por. Bielawski, por. Marzec,
por. Sajdler, sier¿. Tkacz, sier¿. Kociuba, sier¿. Solarczyk i sier¿. Kowalski.

Nawi¹zano sportow¹ wspó³pracê z pu³kami z: Lublina, Lwowa,
Dubna, Równego, Siedlec, Dêblina, £ucka, Stanis³awowa, Zamoœcia,
W³odawy, Krasnegostawu i Kowna oraz Korpusem Ochrony Pogranicza.

Do licz¹cych siê w okrêgu, regionie a nawet kraju nale¿a³a
dru¿yna sekcji pi³ki no¿nej i dru¿yna sekcji hippicznej. W 1932 r. dru¿yna
pi³karska WKS 7 pp Leg. jako najlepsza w Okrêgu Lubelskim OZPN,
rozegra³a mecz towarzyski w Che³mie z renomowan¹ dru¿yn¹ S.C. „Attila”
Wêgry. Wygrali goœcie 2:1 (2:1) bramki zdobyli Szabo i Agri dla goœci
i Kokoszko dla Che³ma.

W 1933 r. pi³karze WKS 7 pp Leg. wywalczyli Mistrzostwo A
kl. Lubelskiego OZPN (najwy¿szej kl.), i jako mistrzowie w 1934 r.
walczyli o wejœcie do ligi pañstwowej (obecnej I ligi). Koñcowa tabela
turnieju przedstawia³a siê nastêpuj¹co: I miejsce - KS „Czarni” Lwów, II
miejsce - KS „Rewera” Stanis³awów, III miejsce - WKS  7 pp Leg. Che³m
i IV miejsce - KS „PKS” £uck. Che³mianie wyst¹pili w sk³adzie:
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Wêgrzyniak, Berliñski, Jankowski, Krzyka³a, Ciesielak, Kuferek, Hola,
Korybel, Paj¹k, Knutel, Kokoszko, Sztokman i Wêgrzyniak.

Poza wymienionymi formacjami liniowymi w Che³mie mieœci³o
siê dowództwo 2 Grupy Artylerii, któremu podlega³y wszystkie formacje
artylerii Okrêgu Korpusu (pu³ki artylerii polowej i dywizjony artylerii
konnej pod wzglêdem wyszkolenia). Instytucj¹ wojskow¹ na terenie
Che³ma, o nieco innym charakterze, by³ 2 Szpital Okrêgowy (z fili¹ w
Lublinie). W jego siedzibie znajdowa³o siê 7 oddzia³ów, apteka, przychodnia,
pracownie rentgenologiczna i bakteriologiczna.

W Che³mie mia³a równie¿ siedzibê parafia wojskowa pod
wezwaniem œw. Kazimierza, obejmuj¹ca powiaty: Che³m, Krasnystaw
i Luboml. W mieœcie dzia³a³ wojskowy organ terytorialny, Komenda
Garnizonu i Powiatowa Komenda Uzupe³nieñ (obejmowa³a pow. Che³m
i Lubartów) a tak¿e Rejonowy Inspektorat Koni. Ponadto na pocz¹tku
1939 r. utworzono batalion Obrony Narodowej „Che³m”.

Z chwil¹ wybuchu II wojny œwiatowej w 1939 r. wszystkie
Wojskowe Kluby Sportowe dzia³aj¹ce w Che³mie przerwa³y swoj¹
dzia³alnoœæ.159

159. Che³m i Che³mskie….tam¿e.; „Zwierciad³o” lata 1923-1933.; „Kronika Nadbu¿añska”.
          Lata 1933-1939.; W.A. Koz³owski. Dzieje….tam¿e.

Wych. fiz. i sport w pañstw. instyt. mundurowych w Che³mie w latach 1918-1939 143



        2. WYCHOWANIE FIZYCZNE I SPORT W POLICJI PAÑSTWOWEJ.

Odrodzenie Rzeczypospolitej ujawni³o koniecznoœæ wybrania
odpowiedniej formy ustrojowej dla m³odego pañstwa polskiego. Proces ten
by³ tym bardziej skomplikowany, ¿e na prze³omie 1918 i 1919 r. nie osi¹gniêto
jeszcze wewnêtrznej stabilizacji politycznej.

W tym czasie dla zapewnienia bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego
dzia³a³y: Stra¿ Obywatelska, Milicja Miejska, Milicja Ludowa, Policja
Komunalna i ̄ andarmeria Krajowa. Du¿e problemy stwarza³ przede wszystkim
brak dok³adnie okreœlonego wzajemnego stosunku pomiêdzy nimi, co mog³o
doprowadziæ do powstawania sytuacji konfliktowych. Z tego te¿ wzglêdu
zdecydowano siê na likwidacjê dotychczasowych organów.

Dnia 24 lipca 1919 r. Sejm uchwali³ ustawê o powo³aniu Policji
Pañstwowej, która (PP) by³a organem wykonawczym w³adz pañstwowych i
samorz¹dowych, a jej zadaniem mia³a byæ ochrona bezpieczeñstwa, spokoju i
porz¹dku publicznego. W myœl tej ustawy PP by³a zorganizowana i wyszkolona
na wzór Wojska Polskiego.160

160. Ustawa o Policji Pañstwowej z 24 lipca 1919 r.;  Dziennik Praw Pañstwa Polskiego 1919.
        nr 61. poz. 363.
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W momencie organizowania Komendy Powiatowej PP w Che³mie
w sierpniu 1919 r., siedziba komendanta, by³ nim podkomisarz Jan
Kotlarski (1.08.1919), mieœci³a siê w gmachu Magistratu przy ul. Lubelskiej –
wprowadzi³ on pod odpowiedzialnoœci¹ karn¹ rygory utrzymania porz¹dku
i czystoœci (ulic, sklepów, placów, chodników i zamykanie sklepów
o 20.00). Pierwszy komisariat zosta³ powo³any w Che³mie w 1921 r.
(s³u¿bê w nim pe³niono na trzy zmiany i opiera³a siê na obchodach
miejskich i posterunkach ulicznych).161

Z chwil¹ powo³ania Policji Pañstwowej na terenie powiatu
che³mskiego, prowadzono dzia³ania nad podniesieniem poziomu jej pracy.
Skuteczn¹ akcj¹ by³o usuwanie nieodpowiednich ludzi oraz dopracowanie
kryteriów, kwalifikowania i formowania nowych kadr policyjnych.162

Podnoszeniu poziomu poszczególnych funkcjonariuszy PP
powiatu che³mskiego sprzyja³o tak¿e prowadzenie ich wyszkolenia
w szko³ach policyjnych w Warszawie, Lublinie i w Che³mie. Dnia 24
kwietnia 1920 r. pierwszy kurs szko³y policyjnej przy Komendzie Pow.
w Che³mie ukoñczy³o 34 posterunkowych. W trakcie szkolenia s³uchaczy
zapoznano z takimi przedmiotami jak prawo karne, prawo administracyjne,
procedura karna, geografia, historia, nauka czytania i pisania, arytmetyka,
s³u¿ba œledcza, instrukcja s³u¿bowa, musztra, higiena i ratownictwo. Istotny
wp³yw na stan bezpieczeñstwa publicznego jak równie¿ organizacjê PP na
terenie powiatu che³mskiego, mia³a wojna polsko-radziecka w 1920 r.163

W styczniu 1922 r. na terenie powiatu che³mskiego zlokalizowany
by³ komisariat w Che³mie, posterunki kolejowe w Che³mie i Rejowcu
oraz gminne w Sawinie, Busównie, Stawie, Cycowie, Lisznie, Œwier¿ach,
Rejowcu i ¯mudzi.164

161. S. Bry³a. Informator Województwa Lubelskiego. Lublin 1925.; Archiwum Pañstwowe
        w Lublinie (APL). PPPP Che³m, sygn. 50. s. 39-45.; R. Litwiñski. Policja Pañstwowa
        w Powiecie Che³mskim w Latach 1919-1939. Rocznik Che³mski. T.VI.2000.
162.  Raport M. Burego do KGPP w Warszawie z 31.07.1919 r.; APL, KWPP. sygn. 509. s. 6.;
          R. Litwiñski. Policja Pañstwowa w Pow. Che³mskim…tam¿e.
163.  APL, KWPP. sygn. 1533. s. 4-7.; R. Litwiñski. j.w.

164.  APL, KWPPL. sygn. 199, s. 1-10.; R. Litwiñski. j.w.
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W lipcu 1924 r. komendantem pow. PP w Che³mie zosta³ komisarz
Józef Puchajda, który zreorganizowa³ pracê posterunków i funkcjonariuszy.
W tym czasie komendzie powiatowej podlega³ komisariat PP w Che³mie
(kierownik aspirant Kazimierz Gru¿ewski) i 17 posterunków (w tym 2 klejowe
na stacjach w Che³mie i Rejowcu). Komenda Policji znajdowa³a siê przy ul.
M³ynarskiej nr 6. i sk³ada³a siê gabinetu komendanta, kancelarii i koszar dla
18 policjantów. W tym samym budynku na parterze mieœci³ siê komisariat PP
miasta Che³ma, ca³odobowa dy¿urka i areszty dla kobiet i mê¿czyzn. Na
podwórzu znajdowa³y siê magazyny, wozownia, stajnie pogotowia konnego,
kuchnia policyjna i sto³ówka.

Wolny czas policjanci w komisariacie i na posterunkach przeznaczali
na naukê. W œwietlicy policyjnej znajdowa³a siê biblioteka i instrumenty
muzyczne. Che³mska prasa podkreœla³a, ¿e po objêciu stanowisk przez Puchajdê
i Gru¿ewskiego przeprowadzono liczne zmiany na lepsze, co potwierdzi³a
równie¿ inspekcja przeprowadzona przez inspektora Jana Zakrzewskiego,
a stosunek policji do w³adz i ludnoœci by³ dobry nawet lepszy.165

W grudniu 1933 r. jednostki policyjne na terenie powiatu
rozmieszczone by³y nastêpuj¹co: komenda powiatowa, wydzia³ œledczy
i komisariat w Che³mie oraz posterunki w: Cycowie, Czerniejowie,
Dorohusku, Krzywiczkach, Leœniowicach, Olchowcu, Paw³owie, Rejowcu,
Sawinie, Siedliszczu, Stawie, Œwier¿ach, Wojs³awicach i ̄ mudzi. W czerwcu
1938 r. Komenda Pow. PP w Che³mie mieœci³a siê na ul. Dreszera nr 7.166

W maju 1924 r. przy Komendzie Pow. PP w Che³mie zorganizowano
œwietlicê policyjn¹ a przy niej Ko³o Œwietlicy Policyjnej. W kilka miesiêcy
póŸniej utworzono bibliotekê i Ko³o Czytelnicze, a w 1927 r. powsta³a sekcja
Kulturalno-Oœwiatowa. Celem tych kó³ i sekcji by³ rozwój intelektualny i
zawodowy funkcjonariuszy che³mskiej policji. Jak siê okaza³o, sk³adki na w\w
dzia³alnoœæ i na bibliotekê by³y du¿ym obci¹¿eniem dla szeregowego policjanta,
dlatego te¿ nie ka¿dego by³o staæ na uczestniczenie w tych zajêciach.

165. „Zwierciad³o”. 1925 nr. 1. s. 2.; Informator Woj. Lubelskiego. tam¿e.; R. Litwiñski.j.w.
166.  APL, KWPPL. sygn. S. 5-6.; R. Litwinski. j. w.
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Funkcjonariusze PP w Che³mie wspierali te¿ sk³adkami cz³onkowskimi
takie organizacje jak: LOPP, Flotê Narodow¹, Policyjny Dom Zdrowia i Rodziny
Policyjnej.167

Po wielu niezadowalaj¹cych kontrolach, inspektor PP Jan P³otnicki
z rozkazu woj. komendanta, nakazywa³ poszczególnym kierownikom
powiatowych komisariatów policji aby w swoich placówkach prowadzili
i rozszerzali, dzia³alnoœæ kulturalno-oœwiatow¹ i sportow¹. Dzia³alnoœæ ta
powinna siê opieraæ o takie formy pracy jak, wychowanie fizyczne, tworzenie
sekcji sportowych, wieczornice, odczyty, kó³ka teatralne, orkiestrê, a nawet
chór na rzecz policji i spo³eczeñstwa.

Zatrudnieni w policji funkcjonariusze ze wzglêdu na charakter swojej
pracy i obowi¹zków powinni odznaczaæ siê odpowiedni¹ sprawnoœci¹ fizyczn¹,
a w rzeczywistoœæ stan by³ fatalny. Dlatego te¿ komendant g³ówny rozkazem
zaleca³ kierownikom podleg³ych jednostek, propagowanie ruchu sportowego-
wychowania fizycznego wœród funkcjonariuszy policji a nawet uprawiania
sportu oraz w miarê mo¿liwoœci tworzenie i bazy sportowej.168

W zwi¹zku z 10-rocznic¹ powstania pierwszej polskiej organizacji
bezpieczeñstwa publicznego (Sta¿y Obywatelskiej 1915 r.), w 1925 r.
ogólnopolskim rozporz¹dzeniem wprowadzono œwiêto narodowe tzw. Tydzieñ
Policjanta Polskiego.

Dnia 20 sierpnia 1925 r. w Che³mie ukonstytuowa³ siê specjalny
komitet, który zaj¹³ siê przygotowaniem obchodów, w sk³ad weszli te¿
przedstawiciele spo³eczeñstwa i miasta. Ze wzglêdów obiektywnych
uroczystoœci odby³y siê dopiero 19 wrzeœnia – œwiêto rozpoczê³a msza
nastêpnie defilada z udzia³em wojska ulicami miasta, g³ówne uroczystoœci
oraz zabawa taneczna po³¹czona z teatrem przedstawiaj¹cym pantomimê
ukazuj¹c¹ dzia³ania policji z przestêpcami. Dzieñ Policjanta zakoñczy³o
przedstawienie teatralne.169

167.  APL,KWPPL. sygn. 534 i 571.; Rocznik Policji Pañstwowej 1927. Warszawa [b.r.w.]. b.r. 74.;
APL,KWPPL. sygn. 667. s. 5.; R. Litwiñski. Policja Pañstwowa w woj. lubelskim w latach 1919-
1939. UMCS-Lublin 2001.
168. R. Litwiñski. j \ w.
169. „Zwierciad³o”. 1925. nr 33. s. 3.; R. Litwiñski. j \ w.
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Rozwojowi ruchu sportowego w szeregach che³mskich
funkcjonariuszy PP, s³u¿y³y ró¿ne inicjatywy podejmowane przez poszczególne
komendy. W 1925 r. kierownik komisariatu PP w Che³mie komisarz Kazimierz
Gru¿ewski zorganizowa³ sekcjê kolarsk¹. Policjanci cz³onkowie sekcji
kolarskiej (raczej rozkazem) kupowali rowery na w³asny koszt i uprawiali
kolarstwo-turystykê rowerow¹, jako ogólnorozwojow¹ dyscyplinê sportow¹.170

Dzia³alnoœæ sekcji kolarskiej w póŸniejszym czasie by³a
przyczynkiem do powo³ania w Che³mie Policyjnego Klubu Sportowego,
przez aspiranta Jana ¯ebrowskiego, kierownika komisariatu PP przy ul.
Orlicz Dreszera nr 7., który by³ te¿ jego prezesem. Klub mia³ promowaæ
najlepszych sportowców che³mskiej PP na arenie okrêgu i kraju.171

Od 1927 r. przy Centralnej Szkole Gimnastycznej i Sportowej
w Poznaniu, organizowano kursy wychowania fizycznego dla wy¿szych
funkcjonariuszy i starszych przodowników PP, uczestniczyli w nich te¿
policjanci z Che³ma. Jak wynika³o z akt, dla wiêkszej popularyzacji ruchu
sportowego, w szeregach policyjnych, z polecenia komendanta g³ównego,
od 1925 r. organizowano, policyjne zawody sportowe ró¿nej rangi.

Z czasem wypracowano sta³e formy imprez i zawodów sportowych
oraz konkurencje do których m. in. nale¿a³y (przydatne policjantowi): biegi na
100, 200, 400, 800, 1500, 3000 i 5000 m., biegi prze³ajowe  na 3680 m., rzuty
granatem, dyskiem,  oszczepem i kul¹, skoki  w dal  i  wzwy¿ i o tyczce, p³ywanie,
marsz dru¿ynowy na  2 i 10 km., wyœcig kolarski na dystansie 42 km i strzelanie.
Na podstawie punktacji w\w konkurencji klasyfikowano dan¹  komendê pow.
policji w okrêgu. Wprowadzono te¿ „Wojewódzkie Zawody Policyjne
Wieloboju Sportowego” – bieg na 200m, strzelanie  z rewolweru, p³ywanie na
200m, rzut granatem i jazda na rowerze na 30 km.172

170. „Che³mski Kurier Ilustrowany”. 1925. nr 21. s. 5.; R. Litwiñski. j \ w.;
171.  R. Litwiñski. Materia³y….tam¿e
172. R. Litwiñski. j \ w (patrz przypis 170).
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Pierwszy (okrêgowy) wystêp dru¿yny policyjnej z Che³ma zanotowano
w czerwcu 1928 r. podczas okrêgowych zawodów sportowych w Lublinie, gdzie
policjanci z 19 powiatów stanêli do konkurencji z lekkiej atletyki, kolarstwa,
strzelania i marszu. Puchar Komendanta Woj. zdoby³ klub z Lublina, klub
z Che³ma by³ na dalszym miejscu.173

Kolejne zawody rozegrano 17 sierpnia 1929 r. pod patronatem
wojewody lubelskiego. Wziê³o w nich udzia³ 53 zawodników z 11 powiatów. Na
ca³oœæ z³o¿y³y siê konkurencje z lekkiej atletyki i strzelania. W ogólnej punktacji
zwyciê¿y³ Lublin 71 pkt., Tomaszów 10, Siedlce 6 i Che³m 4 pkt. Policjanci
z  Che³ma w swojej dzia³alnoœci z biegiem lat prezentowali coraz lepszy poziom
i wyniki. W tej formie z ró¿nymi efektami prowadzono dzia³alnoœæ kulturalno-
oœwiatow¹ i sportow¹ do 1939 r.174

Funkcjonariusze che³mskiej PP kierowani przez Kazimierza
Gru¿ewskiego zabezpieczali porz¹dek publiczny pieszo, konno lub na rowerach,
podczas wszystkich imprez sportowych organizowanych w mieœcie i w powiecie
w latach 1925-1939.

We wrzeœniu 1939 r. Che³m by³ pocz¹tkowym punktem
koncentracji policji z okrêgów pó³nocno-zachodnich. Tutaj  gromadzili siê
tak¿e policjanci z lubelskich komisariatów, którzy nastêpnie udawali siê w
kierunku Kowla. Po 17 wrzeœnia 1939 r. w nieznanych okolicznoœciach,
czêœæ z nich dosta³a siê do niewoli radzieckiej.

Oceniaj¹c pracê policji na terenie powiatu che³mskiego w latach
1918-1939 mo¿na podkreœliæ, ciê¿kie warunki w jakich przysz³o pracowaæ
policjantom. Stwierdziæ jednak nale¿y, ¿e pomimo tych trudnoœci uda³o
siê doprowadziæ do stworzenia aparatu policyjnego na stosunkowo wysokim
poziomie.175

173. „G³os Lubelski”. 1928. nr 173. s. 5.; R. Litwiñski. j \ w.
174 . „Ziemia Lubelska”. 1929. nr 226. s. 3.; R. Litwinski. j \ w.
175. „Zwierciad³o”. 1925-1933.; „Kronika Nadbu¿añska”. 1933-1939.
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3. WYCHOWANIE FIZYCZNE I SPORT W STRA Ȳ PO ĀRNEJ.

W 1621 r. podczas obrad Rady Miejskiej nad stanem bezpieczeñstwa
w mieœcie, rajcy postanowili powo³aæ w Che³mie konny regiment stra¿y miejskiej.
Regiment mia³ byæ w sta³ej gotowoœci bojowej i s³u¿yæ ochronie i obronie miasta
i mieszkañców, a nawet uczestniczyæ w gaszeniu po¿arów i godzeniu waœni
rodzinno-rodowych. W celu utrzymania regimentu w sta³ej sprawnoœci fizycznej
i bojowej, ca³y stan osobowy poddawany by³ codziennym æwiczeniom z musztry
woskowej, jazy konnej i pos³ugiwania siê broni¹.

W krótkim czasie, rajcy podjêli uchwa³ê o bezpieczeñstwie miasta
i mieszkañców. Jednym z wa¿nych problemów wpisanych w uchwa³ê by³y – sprawy
ochrony miasta przed po¿arami, czyli tzw. sprawy ogniowe. W tym celu
wyodrêbniano z regimentu dru¿ynê ochotnicz¹, która mia³a patrolowaæ teren, pe³ni¹c
s³u¿bê w dzieñ i w nocy. Ochotnicy do dru¿yny powo³ywani byli przez rajców.

Do ich obowi¹zków nale¿a³y kontrole i instruowanie mieszkañców,
udzielanie pomocy i organizowanie akcji ratowniczej  w razie po¿aru. Dla
podniesienia dyscypliny i sprawnoœci fizycznej dru¿yna do spraw ogniowych
by³a poddawana æwiczeniom cielesnym z gimnastyki militarnej, musztry,
pos³ugiwania siê broni¹, ratownictwa i terenoznastwa. Zajêcia prowadzili d-cy
regimentu, z czasem d-cy dru¿yny.
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W 1791 r. Magistrat na zlecenie Komisji Departamentu Policji
opracowa³ i wyda³ specjalne zarz¹dzenie przedstawiaj¹ce stan miasta pod
wzglêdem spraw ogniowych czyli tzw. przegl¹d mieszkañ  i zabudowañ
oraz zaopatrzenie w sprzêt gaœniczy. Stan miasta budzi³ obawy i postawiono
wniosek o stworzenie sta³ej dru¿yny do spraw ogniowych, przemianowanej
nastêpnie w dru¿ynê Ochotniczej Stra¿y Ogniowej.

Zwiêkszono karnoœæ, dyscyplinê i podniesiono rangê dru¿yny,
zobowi¹zano j¹ te¿ do œcis³ej wspó³pracy z regimentem oraz innymi
instytucjami czuwaj¹cymi nad bezpieczeñstwem miasta. Rozszerzono
æwiczenia cielesne o strzelanie, jazdê konna, p³ywanie i w³adanie broni¹.

Po 1900 r. Ochotnicza Stra¿ Ogniowa, doceniona przez w³adze
miejskie, otrzyma³a wiêksze uprawnienia w dzia³aniu, sta³e pomieszczenia,
sprzêt przewoŸny, sprzêt specjalistyczny, umundurowanie i stroje galowe.
Wprowadzono te¿ codzienne æwiczenia sprawnoœciowe.

W okresie zaborów stra¿acy prowadzili dzia³alnoœæ
narodowowyzwoleñcz¹ oraz promowali gimnastykê systemu „Sokolego”.
Od 1908 r. przy dru¿ynie dzia³a³o pierwsze konspiracyjne „Gniazdo-
Sokole”. W okresie miêdzywojennym w latach 1918-1939 ju¿ jako Miejska
Stra¿ Ogniowa zaliczana by³a do instytucji o charakterze paramilitarnym.
Wnios³a równie¿ du¿y wk³ad w sportowe ¿ycie w mieœcie i powiecie i
utrzymania bezpieczeñstwa w Che³mie, powiecie i regionie.

Miejska Stra¿ Ogniowa wchodzi³a w system obrony miasta
i wspó³pracowa³a na polu militarnym z 7 pp Leg., 2pac, ZS, KPW i PPW. Stra¿acy
brali te¿ udzia³ w æwiczeniach sprawnoœciowych: musztrze militarnej,
æwiczeniach dziennych i nocnych. Byli poddawani codziennym zajêciom
z wychowania fizycznego, uczestniczyli te¿ w pokazach ratownictwa
po¿arowego i pierwszej pomocy.

Stra¿acy brali udzia³ w obronie Che³ma w 1939 r., a w czasie
okupacji niektórzy z nich dzia³ali w ruchu oporu. Tak zakoñczy³a siê
„pewna romantyczna epoka” dzia³alnoœci „Stra¿y Ogniowej”  w Che³mie
i na Ziemi Che³mskiej.176

176. B. Zimmer. Zarys…tam¿e; „Zwierciad³o” lata 1923-1933.; „Kronika Nadbu¿añska”.
        Lata 1933-1939.; W.A. Koz³owski. Dzieje…tam¿e.
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Herb Guberni Lubelskiej



PODSUMOWANIE

Eksplozja wolnoœci osobistej, spo³ecznej i narodowej (po latach
rusyfikacji i niewoli) oraz potrzeba odbudowy wartoœci kultury
narodowej jaka siê wytworzy³a, w wolnym Che³mie  i na Ziemi Che³mskiej
po wyzwoleniu w listopadzie 1918 r., (a tworzona ju¿ nawet od rewolucji
rozpoczêtej w 1905 r.), mia³a autentyczne ujœcie w patriotycznych
dzia³aniach masowych lub poszczególnych jednostek che³mian (zawsze
gotowych do wszelkich akcji narodowowyzwoleñczych).

Mo¿na te dzia³ania zdefiniowaæ proœciej, a nawet okreœliæ je
jako nurty d¹¿enia ludnoœci do wyzwolenia oraz twórczej pracy na rzecz
rozwoju Polski, Che³ma i Ziemi Che³mskiej. Znacz¹c¹ rolê w tworzeniu
poszczególnych nurtów w Che³mie i na Ziemi Che³mskiej odegra³y te¿
polskie narodowowyzwoleñcze organizacje tzw. paramilitarne, podpor¹
których by³a si³a wiary i wielki patriotyzm tego ludu, jako cz³onków
i zwolenników tych organizacji:

Nale¿y przypomnieæ i podkreœliæ, pomimo tego, ¿e Che³m w tym
czasie jednak by³ „ma³¹ mieœcin¹”, to by³ zarazem licz¹cym siê wielkim
oœrodkiem kultury narodowej i walki narodowowyzwoleñczej kresów
wschodnich Rzeczypospolitej, oddzia³ywuj¹cy na inne miejscowoœci -



     Nurty tych dzia³añ:

1. Patriotyczno – narodowo – religijny
   – (ruch narodowowyzwoleñczy do 1918 r.) –

Walka konspiracyjna rodowitych Polaków-Che³mian prowadzona
przez lata zaborów z rusyfikacj¹, mia³a na celu podtrzymanie ducha
narodowego ludu tej ziemi. Poprzez g³oszenie wartoœci narodowych na
wszelkich œwiêtach ludowych, festynach regionalnych, odpustach i œwiêtach
koœcielnych o przy³¹czenie Che³ma i Ziemi Che³mskiej do Macierzy.

Tajne dzia³ania cz³onków i sympatyków Polskich organizacji o
narodowych idea³ach, Towarzystwa Gimnastycznego „Sokó³”, Polskiej
Macierzy Szkolnej, ruchu skautowego, a przede wszystkim idee
narodowowyzwoleñcze, wyzwoliciela Polski Wodza Naczelnego Józefa
Pi³sudskiego i jego, Zwi¹zku Strzeleckiego i Polskiej Organizacji Wojskowej
by³y wpajane wœród tego ludu oraz wielka rola Legionów Polskich i
Legionistów oraz I Kadrowej.

2. Odbudowa ducha, dumy i kultury Polskiej
   – (ruch patriotyczno narodowy po 1918 r.) –

Odbudowa kultury narodowej i wpojenie jej w tak zró¿nicowane
(szczególnie w latach 1918-1921) spo³eczeñstwo Che³mskie. Du¿¹ rolê
w tworzeniu tego ruchu odegra³a – (oparta na ideach J. Pi³sudskiego, wolnej
i silnej Polski) – Polska Organizacja Wojskowa i Zwi¹zek Strzelecki oraz
„Sokó³” i harcerstwo (wiele spustoszenia w tym ruchu wywo³a³a te¿ wojna
bolszewicka).

Od 1922 r. szczególn¹ rolê w krzewieniu kultury narodowej
i form kultury fizycznej odegra³ Zwi¹zek Strzelecki i „Sokó³” a od 1927 r.
Hufce WF i PW.

Znacz¹c¹ rolê w tworzeniu porz¹dku publicznego i zaufania
spo³ecznego co do pewnoœci ochrony i obrony granic odegra³a tu – Policja
Pañstwowa i Wojsko Polskie 7 pp Leg. i 2 pac. oraz zmilitaryzowanie dwóch
wa¿nych strategicznych instytucji pañstwowych Kolej – KPW i Poczty – PPW.
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3. Utrwalenie i krzewienie Polskoœci –
     – (idea³y wolnej-silnej Polski i obrona granic) –

Szczególnie po 1925 r. widaæ dojrza³oœæ spo³eczeñstwa che³mskiego
(mimo ci¹g³ych zawirowañ spo³eczno-politycznych) w tworzeniu nowej wizji
Che³ma i Polski, wolnej i silnej opartej na m¹drych, zdrowych i silnych
obywatelach zdolnych w ka¿dej chwili do rozbudowy i obrony kraju.

By³ to czas, ¿e Polskie organizacje tylko dla polaków, du¿a rola
na tym polu Zwi¹zku Strzeleckiego kultowej organizacji J. Pi³sudskiego oraz
nowopowsta³ych organizacji (z inspiracji J. Pi³sudskiego o roli spo³ecznej
odpowiedzialnoœci za losy Polski jak, Liga Morska i Kolonialna oraz Liga
Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej.

*  *  *

Obszar Che³mszczyzny odgrywa³ na pocz¹tku XX w. szczególn¹
rolê w polityce carskich w³adz zaborczych i tzw. okupacyjnych pañstw
centralnych. Przytoczyæ tu nale¿y decyzje w³adz rosyjskich z 1912 r.
o utworzeniu „Guberni Che³mskiej” czy postanowienia pokoju brzeskiego
z 1918 r. o przy³¹czeniu Che³mszczyzny do Ukrainy. By³ to odwet carskich w³adz
za inspiracje Che³ma jako wa¿nego oœrodka ruchów narodowowyzwoleñczych
kresów wschodnich Rzeczypospolitej. W tej sytuacji w momencie
odrodzenia siê pañstwa polskiego powiat che³mski znajdowa³ siê w orbicie
zainteresowañ w³adz administracyjnych ze wzglêdu na po³o¿enie i sk³ad
wielonarodowoœciowy.

W latach 1918-1939 powiat che³mski by³ jedn¹ z wa¿niejszych
jednostek administracyjnych województwa lubelskiego, wchodz¹cych w
sk³ad grupy tzw. powiatów nadbu¿añskich. Sam fakt, ¿e województwo
lubelskie nale¿a³o do grupy województw centralnych, a jednoczeœnie by³o
jedynym, które nie posiada³o granicy pañstwowej, nie gwarantowa³
ca³kowitego spokoju pod wzglêdem spo³eczno-politycznym. S¹siedztwo
województw poleskiego, wo³yñskiego i lwowskiego skutkowa³o
mo¿liwoœci¹ wzajemnego przenikania ró¿nych zjawisk, które ze wzglêdu
na interes pañstwa polskiego wymaga³y sta³ej i szczególnej uwagi.
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Jednym z wa¿niejszych zagadnieñ spo³eczno-politycznym
w powiecie che³mskim (od lat) by³y problemy mniejszoœci narodowych,
oraz dzia³alnoœci antypañstwowej, Ukraiñców, ¯ydów czy Niemców,
gdzie pastor, rabin czy pop, stawali siê te¿ przywódcami duchowo-
politycznymi. Du¿¹ rolê w ¿yciu mniejszoœci narodowej odgrywa³a prasa
oraz stowarzyszenia agitacyjne i ich filie rozsiane w powiecie. Dlatego
te¿ w³adze by³y zmuszone do ci¹g³ej obserwacji ca³okszta³tu zjawisk
okreœlonych mianem ¿ycia spo³eczno-politycznego. W tym celu by³a
koniecznoœæ prowadzenia ewidencji wszystkich ugrupowañ politycznych
i stowarzyszeñ, i rejestracja ich dzia³alnoœci.

Dnia 24 lipca 1919 r. sejm uchwali³ ustawê o powo³aniu Policji
Pañstwowej. Policja Pañstwowa by³a organem wykonawczym w³adz
pañstwowych i samorz¹dowych, a jej zadaniem mia³a byæ ochrona
bezpieczeñstwa, spokoju i porz¹dku publicznego. W myœl tej ustawy
Policja Pañstwowa by³a zorganizowana i wyszkolona na wzór Wojska
Polskiego. Z chwil¹ powo³ania Policji Pañstwowej na terenie powiatu
che³mskiego, by³y prowadzone intensywne dzia³ania nad podniesieniem
poziomu jej pracy. Skuteczn¹ akcj¹ by³o usuwanie nieodpowiednich ludzi
oraz dopracowanie kryteriów, kwalifikowania i formowania nowych kadr
policyjnych. Istotny wp³yw na stan bezpieczeñstwa publicznego jak
równie¿ organizacjê Policji Pañstwowej oraz spo³eczne konsekwencje
na terenie powiatu che³mskiego, mia³a wojna polsko-radziecka w 1920 r.

Od stycznia 1922 r. na terenie powiatu che³mskiego zlokalizowano
posterunki gminne w Sawinie, Busównie, Stawie, Cycowie, Lisznie,
Œwier¿ach, Rejowcu i ¯mudzi, od grudnia 1933 r. (rozszerzono o dalsze)
w Czerniejowie, Dorohusku, Krzywiczkach, Leœniowicach, Olchowcu,
Paw³owie, Siedliszczu, Œwier¿ach  i Wojs³awicach.

Lata zaborów, zniszczenia wojenne oraz migracje ludnoœci
powodowa³y, ¿e formy ¿ycia spo³ecznego w powiecie che³mskim budzi³o
siê powoli, a w³adze musia³y zabezpieczyæ niezbêdne warunki dla jej
egzystencji. Najbardziej jednak burzy³y porz¹dek publiczny g³oszone has³a
bolszewickie, mniej sprzeda¿ gospodarstw osób narodowoœci niemieckiej
i przenoszenia siê oraz emigracja ludnoœci ¿ydowskiej za granice. Z braku
pieniêdzy wsie i dwory nie zosta³y odbudowane, a wydajnoœæ plonów by³a
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niska. Wiêkszoœæ ludzi oczekiwa³o pomocy od pañstwa pojawia³y siê skargi
o nieprawid³owoœciach rozdawania darów zw³aszcza amerykañskich przez
Czerwony Krzy¿. G³ównym problemem spo³ecznoœci miejskiej jak i wiejskiej
by³ antagonizm pomiêdzy katolikami i wyznawcami prawos³awia, szczególnie
tymi powracaj¹cymi z Rosji oraz ich agitacji. Dlatego w³adza wprowadza³a
systematyczne akcje kulturalno-oœwiatowe, gospodarcze i spo³eczne oraz kursy
dokszta³caj¹ce, du¿¹ rolê w pierwszych latach odegra³a na tym polu Polska
Macierz Szkolna.

Wielki wp³yw na stabilizacjê ¿ycia polityczno-gospodarczego
i kulturalno-sportowego oraz bezpieczeñstwa publicznego w mieœcie
Che³mie i powiecie mia³y organizacje paramilitarne,  przede wszystkim,
Zwi¹zek Strzelecki, LOPP, LMK, WF i PW, (oraz KPW, PPW) równie¿
Harcerstwo czy „Sokolnicy”.

Zwi¹zek Strzelecki by³ jedn¹ z najaktywniejszych organizacji
dzia³aj¹cych w Che³mie i w powiecie, szerz¹c¹ idea³y: patriotyczne,
narodowoœciowe, militarne i sportowe.

Pod koniec 1933 r.
„Charakterystyka powiatu Che³ma” przedstawia³a siê nastêpuj¹co:

A. Organizacje gospodarcze:
1. Spó³dzielnie wojskowe ...............................  3;
2. Spó³dzielnie oparte na statucie „Spo³em”.....   42;
3. Spó³dzielnie ukraiñskie...............................  4;
4. Spó³dzielnie oparte na statucie Unii............  1;
5. Spó³dzielcze Banki Ludowe........................  1;
6. Spó³dzielnie „Rolnik”..................................  1;
7. Spó³dzielnie mleczarskie...............................    5;

        Razem 4.500 cz³onków.
       8. Kó³ka Rolnicze...............................................  14 ........... 182;
       9. Ko³a Gospodyñ Wiejskich ..............................   6 ..........   90;

B. Organizacje wy¿szej u¿ytecznoœci:
            1. Ochotnicza Stra¿ Po¿arna ...............................  41 ......... 870;
           2. Liga Ochrony Powietrznej i Przeciwgazowej .. 20 kó³.
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C. Organizacje m³odzie¿owe:
         1. Zwi¹zek Strzelecki .....................           59 oddzia³ów ... 1.430;
         2. Ko³o M³odzie¿y Wiejskiej...............       46 kó³ .............. 1.213;
        3. Stowarzyszenie M³odzie¿y Polskiej....      6 ognisk ............ 120;
        4. Ko³o M³odzie¿y Wiejskiej „Wici”......     17 kó³ ................. 320.

D. Organizacje wspieraj¹ce:
   1. Towarzystwo Przyjació³ Zwi¹zku Strzeleckiego..1 ko³o  ..1.500.
Gromadzi ono 600 z³. miesiêcznie, który to fundusz przeznacza³o na
biblioteki Zwi¹zku Strzeleckiego, sprzêt sportowy i ludowe œwietlice.
Do prê¿nych œrodowisk wiejskich które tworz¹ w³asne ¿ycie spo³eczne
i promieniuj¹ a okolicê, mo¿na zaliczyæ nastêpuj¹ce gminy: Wojs³awice,
Siedliszcze n\W, Cyców i Rejowiec (w Siedliszczu istnia³a  szko³a 7-
klasowa).

Chaos polityczny w powiecie wprowadza³o te¿ funkcjonowanie
du¿ej iloœci stowarzyszeñ, chciano je zredukowaæ i ujednoliciæ, poniewa¿
jedna osoba pe³ni³a za wiele funkcji w wielu z nich. Na czo³o ruchu
stowarzyszeniowego na terenie powiatu che³mskiego wybija³y siê przede
wszystkim: Liga Morska i Kolonialna, Liga Obrony Powietrznej
i Przeciwgazowej oraz Zwi¹zek Strzelecki (np. LMK rozszerza³a sw¹
organizacjê na wszystkie gminy powiatu LOPP natomiast zwiêksza³a
liczbê swych oddzia³ów szkolnych).

Zestawienie wa¿niejszych organizacji na terenie powiatu
che³mskiego, za I kwarta³ 1935 r.
                                          (liczba kó³ i oddz.)....(liczba cz³onków).

1. Zwi¹zek Strzelecki .................................... 71 ...................  1.603;
2. Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego .................   1 ...................     250;
3. Liga Obrony Przeciwgazowej
    i Przeciwlotniczej ...................................... 82 .................... 4.600;
4. Liga Morska i Kolonialna .......................... 17..................... 4.312;
5. Che³mskie T-wo Przyjació³
   Zwi¹zku Strzeleckiego .................................   1 .....................   354;
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6. Kolejowe Przysposobienie Wojskowe ........      2 ..................   120;
7. T-wo Popierania Budowy Publicznych
   Szkó³ Powszechnych ...................................    34 .................... 620;
8. Legion M³odych .........................................      1 .................... 118;
9. Zwi¹zek M³odzie¿y Wiejskiej „Siew”........    44 .................... 940;
10. Zwi¹zek M³odzie¿y Wiejskiej „Wici”......    26 ................... 450;
11. Katolickie Stowarzyszenie
     M³odzie¿y ¯eñskiej .................................    16 .................... 210;
12. Katolickie Stowarzyszenie M³odzie¿y Che³mszczyzna by³a obszarem
przenikania kultur).

Znaczna iloœæ przedstawicieli mniejszoœci narodowych, (chwilowo
zaufana) piastowa³a te¿ odpowiedzialne stanowiska w aparacie pañstwa
Polskiego. Po 1935 r. i agresywnych atakach MSZ Niemiec na Polskê,
kiedy sytuacja polityczna radykalnie siê zmienia³a, a czêœæ w\w osób nie
by³a lojalna, dlatego te¿ w 1939 r. w³adze Polskie usuwa³y Niemców i
Ukraiñców ze stanowisk w s³u¿bie publicznej jako przedstawicieli innej
narodowoœci, których postawa w razie ewentualnego konfliktu zbrojnego
nie gwarantowa³a pe³nej lojalnoœci.

*  *  *

Nale¿y podkreœliæ, ¿e kwestia ró¿nicy narodowoœciowej na
Che³mszczyŸnie w XIX w. nie istnia³a, poniewa¿ ziemia ta by³a zawsze
zwi¹zana z macierz¹. Utworzenie w 1912 roku przez Rosjê Guberni
Che³mskiej w której oprócz ziem uznanych za w³aœciw¹ Che³mszczyznê,
wesz³y czêœæ Podlasia i Ukrainy, pod wzglêdem historycznym i etnicznym
nic siê nie zmieni³o.

Wojna europejska w latach 1914-1918, której wynikiem by³a
masowa ewakuacja ludnoœci prawos³awnej z Che³mszczyzny do Rosji
i na Ukrainê mia³a wa¿ne znaczenie ze wzglêdów czystoœci narodowoœci
polskiej. Jest rzecz¹ zbyteczn¹ udowadniaæ, jak dalece katolicyzm wi¹za³
siê wówczas, równie¿ dziœ, nie tylko na Che³mszczyŸnie z polskoœci¹.
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Nazwa w³asna Che³mszczyzna, mniej wiêcej analogicznie jak
nazwa Che³mskie oznacza konkretny region zwi¹zany œciœle z tradycjami
dawnej ziemi che³mskiej i jej centrum kulturotwórczym, czyli Che³mem.
Nazwa ta okreœla przede wszystkim treœci historyczno- spo³eczne,
kulturowo-obyczajowe, obrzêdowe, etniczno-jêzykowe oraz wyznaniowe
dawnej ziemi che³mskiej i wykrystalizowanego w ci¹gu dziejów regionu,
nie zaœ wspó³czesne, czêsto formalne podzia³y administracyjne terenu.

 *  *  *

Stan zaludnienia miasta Che³ma na 01.07.1939 r. wynosi³ 35.035
mieszkañców z czego: rzymskokatolików 15.997, ¿ydów 12.929,
prawos³awnych 1.664, ewangelicko augsburskich 333, polski koœció³
narodowy 33, greko katolików 2, baptystów 20, mariawitów 2, badacze
pisma œwiêtego 2 oraz innych wyznañ 28 osób. Z powy¿szej iloœci
mieszkañców 30% zajmowa³a siê rolnictwem, 40% drobnym handlem, 20%
pracami zarobkowymi, 5% prac¹ umys³ow¹ i 5% ró¿nymi wolnymi
zawodami. Ludnoœæ w 70% nie by³a zamo¿na i stan materialny jej by³
zale¿ny od inwestycyjnych robót publicznych i prywatnych. Ludnoœæ na
ogó³ by³a religijna i zachowywa³a swoje zwyczaje i obyczaje narodowe.
Teren miasta Che³ma podzielony by³ na 8 dzielnic policyjnych, i posiada³
128 ulic, 5 placów publicznych oraz 2 ogrody miejskie. Centrum miasta
Che³ma posiada³a urz¹dzenia wodoci¹gowe i kanalizacyjne oraz urz¹dzenia
przeciwpo¿arowe.
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ANEKS

1. *RESURSA OBYWATELSKA –
     *(DAWNIEJ KLUB TOWARZYSKI, STOWARZYSZENIE, NP. KUPCÓW OBYWATELI ITD.,

      LUB LOKAL TAKIEGO KLUBU).

Pierwsz¹ organizacj¹ rosyjsk¹ w Che³mie o charakterze
nacjonalistycznym by³o Cho³mskoje Russkoje Sobranije (Che³mskie
Rosyjskie Zgromadzenie), którego pocz¹tki siêgaj¹ roku 1868, i
prawdopodobnie jest to pocz¹tek funkcjonowania obiektu zwanego Resurs¹
w Che³mie mieszcz¹cego siê przy ul. Lubelskiej Nr 2, 3 lub 4, pierwszy
dom u podnó¿a Górki, jako miejsca spotkañ organizacji rusyfikacyjnych
(ale nie ma pewnoœci czy w tym w³aœnie roku obiekt wzniesiono).

Wiele jednak faktów wskazuje na to, ¿e obiekt Resursa istnia³
wczeœniej, pocz¹tkowo by³ budynkiem drewnianym z okaza³ym ogrodem,
w którym prawdopodobnie uprawiano sporty grano w siatkówkê i tenis
ziemny. Wielce prawdopodobnym siê wydaje, ¿e w budynku Resursy



spotykali siê cz³onkowie Che³mskiego Klubu Szachowego, poniewa¿ jest
wzmianka, ¿e 13 wrzeœnia 1914 r. na che³mskim dworcu kolejowym
gubernatora Wo³¿yna, witali przedstawiciele „Szachmatnago Klubu”.

Od 1919 r., Resursa sta³a siê lokalem Polskiego Klubu
Spo³ecznego – Klubu Zjednoczenia Obywatelskiego w Che³mie. Budynek
zosta³ odnowiony, w ogrodzie utworzono park. W latach 1918-1939
Resursa by³a wa¿nym oœrodkiem ¿ycia kulturalnego miasta. Odbywa³y
siê tu akademie i zjazdy Klubu (i prawie wszystkich organizacji), przede
wszystkim TG „Sokó³”, POW, TUR, LOPP, LMK, Klubu Myœliwskiego
i WKS 7 pp. Leg.

Sala Resursy spe³nia³a te¿ funkcje: bankietów, klubu, kasyna,
œwietlicy, kina, teatru, miejsca prelekcji, nauki tañca, maskarad, choinek,
uroczystoœci i imprez œwi¹t koœcielnych i pañstwowych. W Sali Resursy
odbywa³y siê bale: myœliwskie, noworoczne, dobroczynne, z okazji œwi¹t
patriotyczno-pañstwowych. Przez pewien czas mia³ tu siedzibê Oddzia³ PTK.

W sali Resursy wystêpowali wszyscy „bohaterowie” z Che³ma,
regionu i z Polski, ¿ycia towarzyskiego, kulturalnego, oœwiatowego
i sportowego. Miejsce to nobilitowa³o, kto tu bywa³ „musia³ byæ kimœ”.

W latach 1939-1944 Resursa by³a kasynem dla niemieckich
urzêdników cywilnych i ich rodzin. W latach 1944-1948 w Resursie mieœci³
siê Klub Inteligencji Pracuj¹cej. W latach 1948-1951 Resursa by³a siedzib¹
Klubów Sportowych „Startu” i „Spójni”, a w piwnicach odbywa³y siê
treningi sekcji bokserskiej.

Po 1951 r. Resursa by³a Powiatowym Domem Kultury. Resursa
jako obiekt istnia³a do 1979 r., nastêpnie zosta³a rozebrana i przebudowana,
obecnie mieœci siê tu przedszkole.

Ze wzglêdu na ideê jak¹ spe³ni³a Resursa – mo¿na zaliczyæ j¹ do
„Pomników Che³ma – Kultury: Duchowej, Materialnej i Fizycznej”.

Ÿród³a i opracowania:
Kwietniewski M. Ludnoœæ prawos³awna miasta Che³ma w latach 1864-1918. Lublin
2005.; Cho³mskaja Gubernia 1914g., Cho³m Gubernskij 1914, s. 80; „Zwierciad³a”
(1923-1933); „Kronika Nadbu¿añska” (1933-1939).
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2. KORPUS OCHRONY POGRANICZA.

W trosce o ochronê granicy politycznej pañstwa i stanu
bezpieczeñstwa publicznego na terenie pogranicznym, Rz¹d na wniosek
Ministra Spraw Wewnêtrznych, Zygmunta Hubnera i Ministra Spraw
Wojskowych, gen. dyw. W³adys³awa Sikorskiego postanowi³ w sierpniu
1924 r. sformowaæ specjalny Korpus Ochrony Pogranicza wschodniego i
litewsko-³otewskiego, powierzaj¹c dowództwo nad tym Korpusem gen.
dyw. Henrykowi Minkiewiczowi. By³a to odpowiedŸ na obawy ludnoœci
pogranicza na Sowieck¹ zorganizowan¹  i uzbrojon¹ formacjê wojskow¹
stra¿nicz¹ GPU, Gosudarstwiennoje Politiczeskoje Uprawlenje.

Korpus jako jednolita formacja wojskowa, dowodzona by³a
przez genera³a na prawach dowódcy Okrêgu Korpusu w armii i
zatwierdzona przez Rz¹d. Z dniem 1 listopada 1924 r. Oddzia³y Korpusu
piesze  i  konne objê³y s³u¿bê na odcinku granicy wschodniej, najbardziej
zagro¿onych województw, wo³yñskiego, nowogródzkiego i wileñskiego.
Obsada granicy poleskiej i tarnopolskiej ze wzglêdów natury technicznej
nast¹pi³a w kwietniu 1925 r.
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Zasadniczymi i podstawowymi jednostkami (podzielonych
odcinków granicy), pe³ni¹cymi s³u¿bê ochronn¹, by³y stra¿nice,
jednostkami dyspozycyjnymi by³y, bataliony, szwadrony, kompanie, pu³ki
kawalerii. W szybkim tempie oddano 200 budynków do zakwaterowania
¿o³nierzy, zorganizowano intendenturê i ³¹cznoœæ oraz zaplecze bytowo-
socjalne. Ka¿da stra¿nica by³a jak „mini miasteczko”. Na wysokim
poziomie sta³a s³u¿ba zdrowia i weterynaria ze wzglêdu na s³u¿bê koni.
Praca oœwiatowa prowadzona by³a od podstaw spowodowane by³o to
wieloma przypadkami analfabetyzmu, a zajêcia prowadzili  dyplomowani
oficerowie funkcyjni.

Jak wspomina³ kpt. Kazimierz Kobos, „Oddzia³y Korpusu
Ochrony Pogranicza nie tylko u siebie i dla siebie organizuj¹ i uprawiaj¹
sport, ale rozwijaj¹ go równie¿ wœród pogranicznej ludnoœci. W
oddzia³ach KOP niema podzia³u na kluby, okrêgi i w³adze centralne.
Pierwszym i najwa¿niejszym zagadnieniem, jakie staraj¹ siê rozwiaæ
organizatorzy sportu na granicy, to materia³ sportowy, œrodki i boiska.
PóŸniej reszta, przy czym za punkt wyjœcia bierze siê tylko jeden czynnik,
jak nale¿y najekonomiczniej to wszystko urz¹dziæ, a¿eby by³o jak najwiêcej
uprawiaj¹cych sport. Ka¿da stra¿nica jest sobie klubem, i ¿yje swoim
¿yciem sportowym samodzielnym. A sprzêt i boiska buduj¹ sami
¿o³nierze”.

Wychowanie fizyczne i sport by³o elementem niezbêdnym
w codziennym ¿yciu – po ¿mudnej i ciê¿kiej pracy na granicy. ¯o³nierze
KOP-iœci najbardziej upodobali sobie, lekk¹ atletykê, pi³kê no¿n¹,
strzelanie, jazdê konn¹-hippikê, szermierkê, palant, tenis i myœlistwo.

Ze wzglêdu na podobieñstwo s³u¿by ochrony pogranicznej na
rubie¿y, Dowództwo KOP, utrzymywa³o kontakty na polu wyszkolenia
¿o³nierza i rywalizacji sportowej z wieloma Garnizonami i pu³kami
wschodnich kresów Rzeczypospolitej, w tym równie¿ z Che³mskim
Garnizonem, reprezentowanym przewa¿nie przez ¿o³nierzy 7 pp Leg.
¯o³nierze-sportowcy obu jednostek, niejednokrotnie spotykali siê walcz¹c
w w\w konkurencjach sportowych, wymieniaj¹c doœwiadczenia sportowo-
wojskowe. Ulubionymi dyscyplinami w których toczono boje by³y,
lekkoatletyka, pi³ka no¿na, strzelanie i hippika.
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Modyfikacja dyscyplin sportowych do specyfiki wykonywanych
czynnoœci na granicy, spowodowa³a, ¿e lekkoatletyka a w szczególnoœci biegi
prze³ajowe i sztafetowe sta³y siê specjalnoœci¹ ¿o³nierzy KOP. Do
specyficznych supermaratonów nale¿a³, Pierwszy Bieg Rozstawny KOP,
wzd³u¿ granicy polsko-sowieckiej, (bieg mia³ na celu sprawdzenie ³¹cznoœci
miêdzy oddzia³ami, zbadanie dróg, œcie¿ek itd., sprawdzenie stanu gotowoœci
bojowej i wytrzyma³oœci poszczególnych ¿o³nierzy), rozpocz¹³ siê 5 listopada
1925 r. o godz. 6 rano (w biegu tym startowa³a sztafeta sk³adaj¹ca siê z
¿o³nierzy 7 pp Leg. z Che³ma). Bieg równoczeœnie w dwóch kierunkach, z
dwóch krañcowych punktów granicy wschodniej. Punkt skrajny na pó³nocy,
s³up nr 0 u styku granicy Polski, £otwy i Rosji nad DŸwin¹ 3 km. na zachód
od Leonpola, na po³udniu zaœ s³up nr 2290 na styku granicy Polski, Rumunii
i Rosji w okopach Œw. Trójcy. D³ugoœæ trasy biegu wynosi³a, pó³nocnego
1.277 km. 952 m., i po³udniowego 1.276 km. 482 m. Na d³ugoœæ trasy z³o¿y³y
siê nastêpuj¹ce przeszkody terenowe: 254 km. trakt leœny, 171 km. drogi
polne, 256 km. tereny bagien, 180 km. piachy, 104 km. ³¹ki  i grunta podmok³e,
103 km. pola zaorane, 77 km. krzaki i zaroœla, 132 km. tereny pagórkowate i 5 km.
k³adki. W biegu pó³nocnym wziê³o udzia³ 2.413 ¿o³nierzy (d³ugoœæ biegu 530 m
i szybkoœæ 10 km\godz.), i  po³udniowym 2.436 ¿o³nierzy (d³ugoœæ 523 m.
i szybkoœæ 10.235  km \ godz.).

Biegi zakoñczy³y siê: z pó³nocy 10 listopada o godz. 13.40,
(i trwa³ 127.40 godz.), i z pó³nocy 10 listopada o godz. 10.59 (i trwa³
124.59 godz.). Ró¿nica miêdzy sztafetami wynosi³a 2.41 godz.

¯o³nierze obu jednostek KOP i 7 pp Leg., na polu sportowo-
wojskowym, spotykali siê do 1939 r., a w czasie II wojny wspólnie bronili
granic wschodnich Rzeczypospolitej.

Ÿród³a i opracowania:
Korpus Ochrony Pogranicza. Jednodniówka – MSW. Warszawa 1924-1925;
„Zwierciad³a”; „Kronika Nadbu¿añska”.
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3. KO£O MI£OŒNIKÓW LOTNICTWA.

Dnia 19 lutego 1926 r., na zebraniu powo³ano Szkolne Ko³o
Mi³oœników Lotnictwa przy Gimnazjum „Czarniecczyków”, jako
pierwsz¹ szkoln¹ placówkê LOPP w Che³mie, której zadaniem mia³o byæ:
1. w pierwszym rzêdzie zapoznanie z ide¹ LOPP i rozszerzenie jej wœród
spo³eczeñstwa, 2. praca w dziedzinie lotnictwa, a tym samym
przysposobienie siê na przysz³ych lotników. Wybrano Zarz¹d: p. prof.
Moczulski opiekun Ko³a, kol. Hieronim Sorgjalis Prezes, kol. Turski
sekretarz. Dokonano podzia³u poszczególnych funkcji: Stanis³aw
Poraziñski kierownik sekcji propagandowej, Franciszek Ostrowski
kierownik sekcji mechanicznej i skarbnik Ko³a i Jerzy Rzewuski
kierownik laboratorium.

W krótkim czasie zorganizowali siê i przyst¹pili do realizowania
celów. Utworzono przy Kole pierwsz¹ w Che³mie modelarniê, która
kieruj¹c siê u³o¿onym przez G³owackiego regulaminem pracy, zaczê³a
pod kierownictwem instruktora Gi¿yckiego produkowaæ liczne modele
samolotów. Ju¿ w czerwcu tego roku trzydzieœci parê modeli zosta³y
wystawione do zorganizowanego w Gimnazjum konkursu co sprawi³o
ciekawym wielkie emocje.
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Dnia 16 paŸdziernika 1926 r. Lubelski Zarz¹d LOPP zorganizowa³
„Konkurs modeli lataj¹cych” na terenach lotniska. W trakcie zawodów
F. Ostrowski zdoby³ I-miejsce a Ad. Moczulski III-miejsce i nagrodê za
prezentacjê modeli przez siebie wykonanych oraz formu³ê ich akrobacji.
Za te osi¹gniêcia w nagrodê Ko³o otrzyma³o od fabryki samolotów w
Lublinie specjalistyczny materia³ do budowy modeli nowej generacji.
Zwyciêstwa te uplasowa³y Ko³o siê na I-miejscu wœród Kó³ Mi³oœników
Lotnictwa woj. lubelskiego.

Ko³o prowadzi³o aktywn¹ pracê na polu propagandowym,
przeprowadzono w mieœcie i powiecie wiele odczytów, wyœwietlono wiele
przeŸroczy i filmów o polskim i œwiatowym lotnictwie najczêœciej w sali
Resursy.

Prowadzono rozmowy wœród W³odawskiej m³odzie¿y szkolnej
celem powo³ania tam Ko³a w myœl has³a „silne lotnictwo, to potêga
Polski”. Fundusze potrzebne do dzia³alnoœci, Ko³o czerpa³o, z wpisowych,
sk³adek, pomocy klas VII  oraz z charytatywnych balów i festynów.

Dzia³a³a czytelnia i biblioteka specjalistyczna kierowana przez
Janinê Tokarsk¹. Ko³o Lotnicze Gimnazjum ufundowa³o pami¹tkow¹
tablice ku czci Orliñskiego i sier¿. Kubiaka. Dnia 11 paŸdziernika tego
roku odby³a siê uroczystoœæ ods³oniêcia tablicy poprzedzona omówieniem
wspania³ego lotu. U do³u tablicy umieszczono napis treœci: „Zwyciêzcom
powietrza na pami¹tkê odbytego lotu Warszawa-Tokio 27\VIII - 27\IX
1926 r. m³odzie¿ gimnazjum”. Tablica ta odgrywa³a donios³¹ rolê,
propaguj¹c wœród m³odzie¿y umi³owanie lotnictwa i ich rycerzy.

W ci¹g³ym rozwoju, Ko³o rozbudowa³o sekcje, a cz³onkowie
otrzymali legitymacje uprawniaj¹ce do wszystkich zni¿ek udzielanych
przez LOPP.
      Na rok szkolny 1927 \ 1928  wybrano nowy Zarz¹d; Prezes Ko³a
Jerzy Rzewuski, vice-prezes Pawe³ Durko, skar. Fr. Ostrowski, sekr. W³.
Wi¹czkowski, bibliotekarz K. ¯ebrowski, kier. sekcji propagandowej
Durko, modelarniê prowadzili instruktor p. Gi¿ycki i Rzewuski.
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Prowadzono odczyty i wyœwietlanie filmów oraz akcje
propagandowe na rzecz szko³y i miasta. Od pocz¹tku 1927 r. sekcja
mechaniczna by³a zajêta wielkim przedsiêwziêciem, budow¹ awionetki
oraz modeli lataj¹cych w³asnej konstrukcji, budowano te¿ polskie modele
lotnicze jednostek pasa¿erskich i wojskowo-bojowych dla potrzeb
szkolnych i wystaw pogl¹dowych. Ko³o podlega³o ci¹g³ym modyfikacjom,
dlatego te¿ czêsto zmienia³ siê zarz¹d.

Na rok 1928 \ 1929 wybrano z kolei trzeci Zarz¹d; Prezes
Chojnacki, vice Dzior¿ek oraz bibliotekarz i sekr. Bida. Rozbudowano
i powo³ano nowe sekcje a nawet specjalistyczne podsekcje. W wyniku
czego powo³ano sekcjê radio-mechaniczn¹ pod kierownictwem Trusa,
natomiast podsekcja mechaniczna w której wiod¹cymi by³y klasy V i VI
mia³y podzia³ pracy na budowanie awionetki i modeli lataj¹cych,
kierownikami tu byli Gi¿ycki i Rudnicki. Kierownikiem sekcji
propagandowej by³ Chojnacki. W ramach wyró¿nienia Ko³o otrzyma³o
samolot od Woj. LOPP, który po wyremontowaniu mia³ s³u¿yæ do lotów
szkoleniowych.

Ÿród³a i opracowania:
Okolicznoœciowa kronika art. pt. O Kole Mi³oœników Lotnictwa  (Opisa³. K.
¯ebrowski, tekst oryginalny, nigdy dot¹d niepublikowany).
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Oficerowie Che³mskiego Garnizonu i 7 pp. Leg. oraz  dzia³acze  cywilni i druhowie
na œwi¹tecznym spotkaniu sportu WFiPW w latach 30-tych. Spotkanie
zorganizowane w Gim. “Czarniecczyków” przez K. Janczykowskiego (z  w¹sami).

Wycieczka turystczno-krajoznawcza kolejarzy KPW do Zakopanego w dniu 2 lutego
1934r. - cz³onkowie ogniska KPW Che³m.
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Dzia³acze: Zwi¹zku Strzeleckiego. (POW) - Peowiacy i TG Sokó³  podczas
œwiêta 3 maja w Che³mie w 1934 roku.

Radom 1938r., przed meczem pi³ki no¿nej - dru¿yny KPW Che³m i KPW Radom
(o puchar DOKP)
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