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„Kiedy wiêc dzieci ¿yj¹ce swobodnie kszta³tuj¹ swoje cia³o
i utwierdzaj¹ zdrowie, kszta³c¹ tym samym i swój umys³ i wzbogacaj¹
coraz nowymi wiadomoœciami. Ca³a zatem sztuka rodziców i mistrzów
na tym polega a¿eby je takimi rzeczami zaprz¹taæ, takimi bawiæ i
przyjemnie zajmowaæ, które by zatrudniaj¹c cia³o i kszta³c¹c zajmowa³y
umys³ i nowymi wyobra¿eniami wzbogaca³y”.
„ A lubo w doœwiadczeniu, wychowania fizycznego, czyli
cielesnego, od umys³owego albo moralnego oddzielaæ nie nale¿y i nie
mo¿na, wszelako w nauce i rozumowaniu mo¿na je uwa¿aæ osobno”.
Jêdrzej Œniadecki (1768-1838)
„O fizycznym wychowaniu dzieci” 1805 r.

„Ci¹gle byæ powa¿nym i nieustannie pracowaæ ¿aden cz³owiek
nie zdo³a. Zmêczone cia³o wymaga odpoczynku, znu¿ony umys³ wymaga
wytchnienia, a dusza pragnie weso³oœci, tego nastroju, który ¿ycie milszym
nam czyni. Tego wszystkiego dostarcza zabawa w szerokim znaczeniu
pojêta: jest ona wiêc potrzeb¹ natury ludzkiej, tak niemal, jak powietrze,
jak pokarm. Ka¿dy te¿ pragnie siê zabawiæ, czy m³ody, czy stary, czy
weso³y, czy niby zawsze powa¿ny – ba, nawet zwierzêta siê bawi¹.
A skoro tak jest, skoro potrzeby tej ani dobrowolnie, ani przymusowo
st³umiæ nie mo¿na bez uszczerbku dla zdrowia fizycznego, toæ zabawy
nie s¹ b³ahostk¹. S¹ to – wrêcz przeciwnie – sprawy bardzo powa¿ne,
nad którymi ka¿dy myœl¹cy cz³owiek, a przede wszystkim ci, którym nad
innymi piecza jest powierzona, dobrze siê zastanowiæ i rozwa¿yæ winni,
czy, w jakiej mierze i w jaki sposób potrzebie tej zadoœæ siê czyni”.
Cytat o uwagach o rekreacji z odczytu – O zabawach m³odzie¿y –
wyg³oszonego we Lwowie w 1891 r. przez profesora Henryka Jordana (1842-1907)
pioniera nowoczesnego sportu m³odzie¿owego i twórcy Ogrodów Jordanowskich.

“Cokolwiek Ojczyzny siê tyczy
od niepamiêci uchroniæ ”
“Statut T-wa Przyjació³ Nauk 1800 r.”
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OD AUTORA.
O czasy, o obyczaje. Jak¿e siê zmieniacie........!
Wychowanie fizyczne i sport szkolny w Che³mie w latach 1918–
1939, jest to moja kolejna pozycja ksi¹¿kowa, zamykaj¹ca pewien okres
badañ nad dzia³alnoœci¹ sfer kultury fizycznej jakimi s¹ m.in. wychowanie
fizyczne i sport.
Od wielu lat prowadzê badania nad rozwojem i dziejami historii
kultury fizycznej na kresach wschodnich, terenach nadbu¿añskich – Ziemi
Che³mskiej, a Che³ma w szczególnoœci. W dziejach ludzkoœci, wartoœci
kultury fizycznej, a wychowania fizycznego i sportu w szczególnoœci nie
by³y doceniane, dlatego te¿ informacje s¹ sk¹pe lub ich brak z tamtych lat.
Jednak to co wyszuka³em pozwoli³o mi ujawniæ w niniejszej pracy
wiele faktów, które zostan¹ uchronione dla potomnych. Natomiast szerszej
spo³ecznoœci i m³odemu pokoleniu przybli¿y ówczesne wychowanie
fizyczne i sport szkolny jako wa¿ny aspekt narodowych wartoœci, walki
i egzystencji w latach niewoli i zaborów nawet walki
narodowowyzwoleñczej. Natomiast po odzyskaniu niepodleg³oœci
kontynuowanie ich lub tworzenia nowych wartoœci i odbudowy
biologicznego potencja³u spo³ecznoœci polskiej miasta Che³ma i powiatu
po latach rusyfikacji i degradacji biologicznej.
Tym bardziej, ¿e wychowanie fizyczne jako obowi¹zkowy
przedmiot nauczania (tzw. abecad³a ruchowego) by³o zawsze zwi¹zane
ze szko³¹, a jego edukacja wp³ywa³a na m³odzie¿ jako system
wychowawczy, w duchu polskich narodowych idea³ów.
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Zebranie materia³u do niniejszej pracy, by³o dla mnie wa¿nym
i trudnym wyzwaniem. Badania moje objê³y wszelkie dostêpne formy
metodologiczne. Przeprowadzi³em kwerendy wszystkich dostêpnych
informacji Ÿród³owych, oparte siê te¿ na zasobach Pañstwowego
Archiwum w Lublinie Oddzia³ w Che³mie. Bardzo wa¿nym Ÿród³em
wiedzy okaza³y siê czasopisma okresu miêdzywojennego „Zwierciad³o”
1923-1933 i „Kronika Nadbu¿añska” 1933-1939. Cenne fakty uzyska³em
te¿ z prywatnego archiwum rodziny Janczykowskich.
Wiele spustoszenia w gromadzeniu materia³ów Ÿród³owych,
czyni³y lata niewoli, zaborów, rusyfikacji i okupacji a i strach przed
przeœladowaniem. Mam nadziejê, ¿e niniejsza praca posiada aspekty
poznawcze, odkrywcze i wychowawcze. W powa¿ny sposób wzbogaci
historiografiê regionaln¹ Che³ma i regionu, bêdzie równie¿ s³u¿y³a
z po¿ytkiem dla historii lokalnej i ogólnonarodowej. Podkreœli tak¿e rolê
Che³ma (Ziemi Che³mskiej) a fakty zostan¹ uchronione od zapomnienia,
uka¿e i podkreœli znaczenie wychowania fizycznego i sportu w ¿yciu
ka¿dego cz³owieka oraz ofiarnoœæ ludzi którzy ten ruch tworzyli.

WPROWADZENIE.
Sprawnoœæ fizyczna u zarania dziejów ludzkoœci mia³a
niepomiernie wiêksze znaczenie ni¿ w dzisiejszym œwiecie. Wtedy
bowiem chód lub bieg stanowi³ jedyny dostêpny pierwotnemu
cz³owiekowi œrodek pokonywania przestrzeni i przenoszenia siê z miejsca
na miejsce. Szybkoœæ biegu i zrêcznoœæ w skoku czy p³ywaniu ratowa³y
mu ¿ycie w ucieczce przed drapie¿nymi zwierzêtami, a celnoœæ (np. strza³
z ³uku) i si³a rzutu (oszczepem, dzid¹ lub kamieniem) decydowa³y o tym,
czy nasz pradziad k³ad³ siê spaæ z pe³nym czy pustym ¿o³¹dkiem.
W warunkach wiêc ciê¿kiej walki o byt z otaczaj¹c¹ go przyrod¹ cz³owiek
prehistorii znajdowa³ siê nieustannie w ostrym treningu w podstawowych
dyscyplinach lekkoatletycznych, (nie wiadomo czy wtedy odnajdywa³
uroki sportu), jednak musia³ je wykonywaæ, po prostu by³y one warunkiem
zachowania istnienia. Na takie ¿ycie i sprawnoœæ wojownika wojny-³owy
oddzia³ywa³y te¿ mity, obrzêdy, zwyczaje, magia, tak te¿ po wielu
modyfikacjach sztuka militarno-wojenna da³a pocz¹tek wielu
wspó³czesnym dyscyplinom sportowym. W³aœciwie o wyczynach
sportowych ludów prymitywnych wiemy bardzo ma³o. Mo¿emy
stwierdziæ, ¿e gry i æwiczenia sportowe znane s¹ od niepamiêtnych czasów
wszystkim chyba ludom œwiata. G³ównie stanowi³y one istotny sk³adowy
czynnik zaprawy wojenno-³owieckiej. Czêsto te¿ nosi³y charakter
rytualny, zwi¹zany z religijnymi obrzêdami. Czasami by³y wa¿nym
elementem w s³u¿bie pañstwowej, np. biegacze z poczt¹.
*
Elementy sportu charakterystyczne dla ludów prymitywnych
odnajdujemy tak¿e w cywilizowanych spo³eczeñstwach historycznej
staro¿ytnoœci, znajdziemy tu przede wszystkim powi¹zania
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z wyszkoleniem wojskowym. W Japonii (od zamierzch³ych czasów) kwit³
fechtunek, wa¿na ga³¹Ÿ dworsko-wojennego wykszta³cenia samurajów.
Klasycznej japoñskiej „sztuki mieczowej” uczyli fecht-mistrze
w specjalnych szko³ach do których uczêszczali tylko synowie arystokracji
rodowej. W Babilonii i Asyrii k³adziono silny nacisk na wychowanie
fizyczne m³odzie¿y sposobionej do zawodowej s³uzby wojskowej – biegi,
p³ywanie, jazda konn¹ i szermierkê. W Mezopotamii æwiczenia stanowi³y
uzupe³nienie czysto zawodowego szkolenia ¿o³nierzy. Chiñczycy jako
pierwsi stosowali gimnastykê lecznicz¹ – (charakter aktu religijnego).
Zwi¹zki sportu z religi¹ s¹ wyraŸne u wszystkich ludów staro¿ytnych.
Starogermañskie i skandynawskie (snuto niejasne) legendy, mity i baœnie
o bohaterach i ich niezwyk³ych wyczynach. Dotyczy to te¿ mitów
Islandzkich i Normanów.
Wysoki poziom osi¹gnê³a kultura fizyczna tak¿e w Egipcie
zabytki ukazuj¹: szermierzy (walka na palcaty), piêœciarzy, p³ywaków,
grê w serso, zabawy z pi³k¹, atleci, zapaœnicy. Sport w Egipcie emanowa³
charakter widowiska, dla uciechy Faraona i jego dworu. W zagadkowej
kulturze kreteñskiej, zwanej tak¿e minojsk¹, od legendarnego w³adcy
wyspy Minosa, sport i ró¿ne gry zrêcznoœciowe stanowi³y nieodrodn¹
czêœæ ¿ycia dworskiego.
Klasyczny Antyk –
Religia grecka antropomorfizowa³a bogów, przypisuj¹c im
wszystkie ludzkie namiêtnoœci i upodobania. Bogowie zatem, podobnie
jak ich wyznawcy, chêtnie oddawali siê æwiczeniom sportowym,
urz¹dzaj¹c na Olimpie zawody dla rekreacji po trudach rz¹dzenia œwiatem.
Najlepszymi sportowcami wœród niebian byli: Hermes, pierwszy
nauczyciel gimnastyki i boksu, Apollo, Ares i bogini ³owów Artemida.
Niekiedy w szranki wstêpowa³ pan mórz – Posejdon, a czasem nawet sam
gromow³adny Zeus. Pocz¹tki wiêc sportu w Helladzie gin¹ w mrokach z³otego
wieku, kiedy to bogowie zasiadali do wspólnego sto³u ze œmiertelnikami, a
centaur Chiron, wychowawca licznych herosów, w tym najwiêkszego z nich
Heraklesa, uczy³ swych podopiecznych nie tylko wszelkiej wiedzy, ale
równoczeœnie tak¿e ró¿norakich æwiczeñ sprawnoœciowych.
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Wiele jednak stuleci minê³o, zanim wykrystalizowa³ siê idea³
doskona³ego obywatela, sformu³owany w haœle – kalos kagathos „piêkny
i dobry”, co oznacza³o zarówno urodê cia³a jak i wysoki poziom umys³owy
oraz prawoœæ charakteru. Grecka kalokagathia – doskona³oœæ moralna
i fizyczna – nosi³a wyraŸny charakter klasowy i zastrze¿ona by³a
wy³¹cznie dla wolnych Greków, korzystaj¹cych z pe³ni praw politycznych,
z wy³¹czeniem wiêc periojków i helotów. Nie zmienia to wszak¿e faktu,
¿e w polityce wychowawczej pañstwa nigdzie indziej w œwiecie nie
zbli¿ono siê tak bardzo do idea³u harmonijnego rozwoju sprawnoœci
fizycznej i umys³owej, jak to uczynili staro¿ytni Grecy.
Jednym ze œrodków prowadz¹cych do osi¹gniêcia tego celu by³
sport i z niego uczynili podstawowy instrument wychowania
obywatelskiego pó³legendarni prawodawcy: Likurg w Sparcie (IX w.
p.n.e.). i Solon w Atenach (VII - VI w.).
Mniejszoœæ w Sparcie zwana Spartiatami si³¹ podporz¹dkowa³a
sobie wiêkszoœæ – aby utrzymaæ poddanych w ryzach – innymi s³owy,
Spartiaci musieli stanowiæ rodzaj zakonu rycerskiego, którego cz³onkowie
odznaczali siê bêd¹ sprawnoœci¹ fizyczn¹, hartem cia³a i ducha
niedostêpnym zwyk³ym œmiertelnikom, a do tego ¿elazna dyscyplina.
Surowe zasady swoistej eugeniki-(z gr. teoria g³osz¹ca mo¿liwoœæ
doskonalenia rasy ludzkiej) nie dopuszcza³y, by wœród Spartan znajdowa³y
siê jednostki cherlawe, chorowite niemowlêta eliminowano, zaœ 7-letnich
ch³opców zabierano z domów rodzinnych i umieszczano w pañstwowych
szko³ach.
Tam pod okiem surowych wychowawców – pajdonomos –
oczywiœcie w ró¿nych grupach wieku, æwiczono ich w sztukach
sprzyjaj¹cych rozwijaniu sprawnoœci fizycznej i zaprawie do
¿o³nierskiego rzemios³a, a wiêc w biegach, skoku, rzucie oszczepem,
p³ywaniu, zapasach i boksie. Do rozwoju umys³owego nie przyk³adano
wielkiej wagi, nauka koñczy³a siê na poznaniu mitów religijnych i historii
plemiennej, do czego dochodzi³o trochê muzyki i tañca.
Wszystko nastawione by³o na jeden cel – osi¹gniêcie
maksymalnego zahartowania cia³a. S³u¿y³ temu surowy rygor panuj¹cy
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w szkole. Uczono wytrzyma³oœci na brak snu, wstrzemiêŸliwoœci
w jedzeniu i piciu. Najdrobniejsze uchybienie poci¹ga³o za sob¹ karê
ch³osty, a raz w roku wszyscy wychowankowie pañstwowych szkó³ byli
do krwi publicznie biczowani przed posagiem Artemidy, co mia³o ich
uczyæ pogardy dla bólu.
W szko³ach tych m³odzie¿ przebywa³a do 18-roku ¿ycia, potem
przechodzi³a do szeregów obrony terytorialnej, w dwa lata póŸniej
nabywa³a pe³nych praw ¿o³nierzy, a dopiero w wieku 30-lat Spartanin
móg³ pomyœleæ o za³o¿eniu w³asnej rodziny. Ten surowy tryb ¿ycia,
wychowa³ kastê wojowników nie maj¹cych sobie równych w staro¿ytnej
Helladzie – dziêki temu nieliczni Spartanie przez d³ugie dziesiêciolecia
potrafili utrzymaæ hegemonie wœród Greków. A dziœ we wszystkich
cywilizowanych jêzykach przymiotnik „spartañski” oznacza tyle, co
„prosty, surowy i zahartowany”.
Jest rzecz¹ interesuj¹c¹, ¿e w Sparcie na ogó³ nie dbano
o specjalizacjê w okreœlonej dyscyplinie sportu, idea³em natomiast by³o
osi¹gniêcie wysokiego stopnia bieg³oœci we wszystkich æwiczeniach, a
wiec wszechstronnoœæ – dlatego jest ma³o imion spartañskich na listach
olimpijskich.
I pod jeszcze jednym wzglêdem wyró¿nia³a siê Sparta. Oto
w Grecji wychowanie fizyczne ogranicza³o siê w zasadzie do m³odzie¿y
mêskiej (wprawdzie zdarza³y siê wyj¹tki np. na wyspie Chios istnia³y
szko³y sportu dla dziewcz¹t). Inaczej w Sparcie. Tu, znów wychodz¹c
z za³o¿eñ spo³ecznej eugeniki, prawodawca twierdzi³, ¿e rodziæ zdrowych
i silnych przysz³ych ¿o³nierzy mog¹ tylko matki same zdrowe i silne.
Dlatego dziewczêta podlega³y przymusowi szkolnemu i podobnie jak
ch³opcy wychowywane by³y w pañstwowych szko³ach. Uczy³y siê tam
podstawowych æwiczeñ lekkoatletycznych – biegu, skoku i rzutu, a tak¿e
zapasów i p³ywania, tañców i ró¿nych gier w pi³kê.
Wrêcz odmienne od arystokratycznej Sparty stosunki panowa³y
w demokratycznych Atenach. W³adaj¹cy tu Jonowie stanowili absolutn¹
wiêkszoœæ, i dlatego Solon przejmuj¹c od spartañskiego pracodawcy idee
(Likurga) pañstwowego wychowania m³odzie¿y, zgo³a inn¹ od niego mia³
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koncepcjê sportu. Æwiczenia fizyczne s¹ wa¿nym czynnikiem
przysposobienia wojskowego, zgoda, ale nie na tym koñczy siê ich rola.
Sport nie mo¿e byæ celem samym w sobie, bo ostatecznie w zawodach
bior¹ udzia³ tylko najlepsi, a zwyciê¿cy rekrutuj¹ siê z bardzo nielicznej
garstki. Zadaniem sportu nie mo¿e byæ jedynie „hodowanie” sprawnych
¿o³nierzy czy wybitnych mistrzów poszczególnych dyscyplin, jego rola
siêga znacznie dalej. Jest on mianowicie wa¿nym czynnikiem higieny
spo³ecznej, poprzez sport droga wiedzie do spo³ecznoœci zdrowych
obywateli (w Atenach ka¿dy obywatel ma szansê udzia³u w rz¹dach) –
jednostronne oparcie wychowania tylko na krzewieniu kultury fizycznej
temu warunkowi nie sprosta.
Dlatego sport mo¿e byæ jednym ze wspó³czynników
w wychowaniu obywatelskim, na którego ca³oœæ sk³ada siê równie¿
intelektualny i moralny rozwój jednostki, a dopiero szczêœliwe
zharmonizowanie tych trzech elementów stworzy doskona³ego obywatela
³¹cz¹cego zdrowie i sprawnoœæ fizyczn¹ z wszechstronna wiedz¹ i wysok¹
kultur¹ etyczn¹. I dlatego grecki idea³ kalokagathia nie móg³ siê zrodziæ
w Sparcie, lecz powsta³ w demokratycznych Atenach.
Pod jednym jednak wzglêdem Solon ustêpowa³ Likurgowi.
Prawodawca ateñski nie odmawia³ wprawdzie dziewczêtom prawa do
æwiczeñ gimnastycznych i gier ruchowych, ale wychowanie pañstwowe
ogranicza³ do m³odzie¿y mêskiej, co siê wi¹za³o z upoœledzeniem
politycznym kobiet w ówczesnej Grecji.
W Atenach, podobnie jak w Sparcie, do pañstwowych szkó³ –
palestra – wstêpowali ch³opcy w weku 7-lat. Æwiczenia gimnastyczne
(naukowe i artystyczne) stopniowano do wieku, uczono te¿ gramatyki,
czytania, pisania i rachunków, w programie by³a tak¿e nauka muzyki
i tañca. W wieku 18-lat m³ody cz³owiek koñczy³ palestrê i sta³a przed
nim droga do gymnasionu (wstêpowa³ do niego przygotowany fizycznie
i umys³owo, powiedzmy, na miarê naszej matury). Gymnasion – to miejsce
do uprawiania æwiczeñ gimnastycznych (pocz¹tkowo pod go³ym niebem),
nastêpnie rozleg³e kompleksy budynków kamiennych, do uprawiania
ró¿nych sportów, czasem wrêcz luksusowe, wyposa¿one w baseny
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p³ywackie, ³aŸnie, natryski z gor¹c¹ i zimna wod¹, z bogato w dzie³a
sztuki przyozdobionymi salami wyk³adowymi dla znanych filozofów
i oratorów. Oczywiœcie nie brakowa³o bie¿ni, boisk do gier, piaskowej
areny do walk zapaœniczych, specjalnych pomieszczeñ dla masa¿ystów
itd. Cieniste kru¿ganki i portyki zachêca³y do spacerów, w czasie których
trenerzy wymieniali uwagi z zawodnikami, a uczeni wyjaœniali
w¹tpliwoœci swych wychowanków).
Celem tak pojêtego wychowania fizycznego by³o zdrowie, piêkno
postawy i harmonia ruchów, zachowanie d³ugo m³odzieñczej œwie¿oœci
i sprawnoœci fizycznej po póŸny wiek. Ale Grecy ¿ywili ambitniejszy
idea³ ¿yciowy. Byæ pierwszym, obojêtne, na jakim polu, czy to w sporcie,
w polityce, na arenie, na mównicy, ich idea³ byæ bohaterem i byæ czczonym
(Greccy Herosi) – ich mani¹ i idea³em by³y wszelkie zawody, z ró¿nych
okazji – dlatego stworzyli Igrzyska Olimpijskie – dla chwa³y Herosów.
Po wielu wiekach œwietnego rozkwitu klasyczny sport helleñski powoli
upada³ – upada³a te¿ ich ideologia i ich rola kulturo-wychowawcza.
Rzymska maksyma (mens sana in corpore sano) – „zdrowa myœl
w zdrowym ciele” – jest bliskim odpowiednikiem greckiej idei (kalos
kagathos) – „piêkny i dobry”, ale w dziedzinie kultury fizycznej Rzymianie
znacznie ustêpowali Grekom. Rzymskie poczucie przyzwoitoœci wyraŸnie
szokowa³a nagoœæ helleñskich æwiczeñ gimnastycznych. Nie oznacza to
oczywiœcie, by w Rzymie kwestionowano znaczenie sportu dla rozwoju
fizycznego, przeciwnie æwiczenia ruchowe by³y tam traktowane jako
wa¿ny element higieny, wydatnie sprzyjaj¹cy zachowaniu zdrowia na
równi niemal z k¹piel¹ – bowiem istnia³o w Rzymie blisko 1000
publicznych ³aŸni, s³ynne termy, wyposa¿one w urz¹dzenia wzorowane
na greckich gymnasionach. A wiêc m. in. w sale do æwiczeñ fizycznych,
a zw³aszcza do ulubionej rozrywki Rzymian wszystkich stanów, ró¿nych
gier w pi³kê. W termach skupia³o siê ¿ycie kulturalno-towarzyskie
Rzymian z czasem odbywa³y siê tu wszelkie sportowe konkursy, natomiast
æwiczenia fizyczne s³u¿y³y wy³¹cznie jako zaprawa do ¿o³nierskiego
rzemios³a.
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Lud Rzymski stanowi³ potê¿n¹ si³ê polityczn¹ i „dwóch tylko
rzeczy ¿¹da³, chleba i igrzysk”. Ka¿dy z póŸniejszych cesarzy rzymskich
dobrze o tym wiedzia³ i urz¹dza³ bezp³atne wymyœlniejsze widowiska.
Owe Igrzyska Rzymskie w niczym prawie nie przypomina³y znanych
z Grecji. Cechowa³ je gigantyzm, rozrzutnoœæ, pompa, luŸniejszy zwi¹zek
z religi¹, a czêsto mia³y charakter uroczystoœci politycznej. Na arenach
wystêpowali „wszêdobylscy” gladiatorzy (mistrzowie poszczególnych
szkó³), rekrutowali siê ze zbrodniarzy i skazañców, niewolników i jeñców
wojennych, walczyli o s³awê i wolnoœæ.
Walki gladiatorów z czasem sta³y siê bodaj najpopularniejszym
w Rzymie widowiskiem i odbywa³y siê zazwyczaj w amfiteatrach,
wytworzy³y siê te¿ z czasem ró¿ne specjalizacje stylu walki (ranny
gladiator móg³ b³agaæ publicznoœæ o zachowanie ¿ycia). Ostatnie walki
gladiatorów zanotowano w 404 r. za panowania Honoriusza, a cyrkowe
wyœcigi rydwanów przetrwa³y w Wenecji a¿ do XII w.
*
W œredniowieczu, od³am kleru m. in. g³osi³, ¿e æwiczenia cielesne
s¹ dzie³em szatana. Mimo tak negatywnego stanowiska wobec æwiczeñ
cielesnych, przy ca³ym swoim wp³ywie na ¿ycie spo³eczeñstw
œredniowiecznej Europy, (koœció³) kler nie potrafi³ jednak ca³kowicie
zlikwidowaæ gier i rozrywek sportowych. Ba, powsta³a w tym czasie nowa
warstwa spo³eczna – rycerstwo – by³a w pewnym sensie kontynuatork¹
staro¿ytnych tradycji wychowania, w którym æwiczenia cielesne
odgrywa³y nieb³ah¹ rolê.
Charakterystyczny dla okresu Odrodzenia klimat liberalizmu
przyniós³ rozkwit nauk przyrodniczych i humanistycznych. Lekarze
i myœliciele w wielu krajach k³adli nacisk na reformê szkolnictwa
i wychowania m³odzie¿y jako zasadniczy moment obywatelskiego
wykszta³cenia, wa¿n¹ w tym czasie by³a teoria higieny, której podstawê
stanowi³o systematyczne hartowanie cia³a, ruch na œwie¿ym powietrzu i praca
fizyczna. Cz³owiek sta³ siê przedmiotem wszechstronnego zainteresowania.
W Polsce ju¿ w XVI w. rzecznikami æwiczeñ fizycznych w celach
zdrowotnych byli dwaj s³awni lekarze: Wojciech Oczko (1537-1599)

Wprowadzenie

19

wykszta³cony we W³oszech lekarz królewski pisz¹cy w jêzyku ojczystym,
w pracy pt. „Cieplice” propagowa³ leczenie (stosowanie wód mineralnych
po³¹czone z æwiczeniami fizycznymi i masa¿em) natomiast w dziele pt.
„Przymiot” wiele mówi o æwiczeniach cielesnych, podnosz¹c ich zalety
zdrowotne i lecznicze i Sebastian Petrycy (1554-1626) zaleca³ æwiczenia
ruchowe na wolnym powietrzu oraz k¹piel jako sposób utrzymania
zdrowia i zahartowania cia³a. A. F. Modrzewski (1503-1572) w swym
podstawowym dziele pt. „De republica emendanda” pisa³ o roli
i pozytywnych zadaniach wychowania fizycznego.
W „czasach saskich”, pijar i reformator, prekursor naszego
oœwiecenia Stanis³aw Konarski (1700-1773), zwraca³ szczególn¹ uwagê
na patriotyzm i obywatelskie wychowanie. W za³o¿onym przez siebie
w Warszawie dla m³odzie¿y szlacheckiej Collegium Nobilium (17401832), wprowadzi³ æwiczenia cielesne jako umiejêtnoœci „kawalerom
przystojne”. Znaczny nacisk na wychowanie fizyczne k³adziono te¿
w „Szkole Rycerskiej” czyli Korpusie Kadetów.
Komisja Edukacji Narodowej (1773-1794) pierwsze w Europie
Ministerstwo Oœwiaty, do którego nale¿eli wybitni przedstawiciel
oœwiecenia: H. Ko³³¹taj, I. Potocki i G. Piramowicz, du¿o uwagi
poœwiêca³a nauce o zachowaniu zdrowia i edukacji fizycznej.
Do prekursorów wychowania fizycznego w Polsce nale¿y tak¿e
J. Œniadecki (1768-1838), wybitny przyrodnik, lekarz, filozof i pedagog.
W czasie studiów w Anglii (1793-1797) pozna³ system wychowania
m³odzie¿y i opracowa³ pierwszy w Polsce podrêcznik szkolnego
wychowania fizycznego pt. „O fizycznym wychowaniu dzieci” (1805).
Twórc¹ s³ynnego Liceum Krzemienieckiego (1805-1833),
zwanego „Atenami Wo³yñskimi” by³ T. Czacki (1765-1813)
w sporz¹dzonym w 1803 r. projekcie „O gimnazjach w wo³yñskiej
gubernii i innych dla obojej p³ci”, zaleca tak¿e uprawianie „przyjemnych
talentów”, do których zalicza rysunki, muzykê i niektóre sztuki
gimnastyczne, zw³aszcza p³ywanie.
Znany chirurg L. Bierkowski (1801-1860) powstaniec, gorliwy
organizator wychowania fizycznego w 1837 r. w Krakowie wyda³ pracê
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pt. „O wa¿noœci, potrzebie i u¿ytku gimnastyki” oraz za³o¿y³ szko³ê
sportow¹, w której obok æwiczeñ gimnastycznych uczono szermierki,
p³ywania i ³y¿wiarstwa. By³ twórc¹ obowi¹zkowego wychowania
fizycznego w szko³ach krakowskich.
W 1867 r. powsta³o we Lwowie Towarzystwo Gimnastyczne
„Sokó³”, którego celem by³o uprawianie: gimnastyki, zw³aszcza zespo³owej,
szermierki, strzelania, p³ywania, konnej jazdy, æwiczeñ lekkoatletycznych,
gier i zabaw ruchowych oraz turystyki.
Idea powszechnoœci wychowania fizycznego w XIX stuleciu
znalaz³a potê¿nego sojusznika w œrodowiskach militarnych. Wi¹za³o siê to
z rewolucj¹ w armiach, jaka dokona³a siê w tym wieku poprzez
wprowadzenie w wiêkszoœci krajów obowi¹zku s³u¿by wojskowej dla
m³odzie¿y mêskiej. Korpus oficerski zwraca³ szczególn¹ uwagê na stan
zdrowia rekruta i jego sprawnoœæ. Dlatego te¿ ¿¹dano od w³adz oœwiatowych
zwiêkszenia szko³om przydzia³u godzin na æwiczenia fizyczne –
wychowanie fizyczne.
Na podobnym pod³o¿u wyrós³ angielski skauting, którego
pocz¹tkowym celem by³o przysposabianie m³odzie¿y do wojskowej s³u¿by
w koloniach, zw³aszcza w zakresie wywiadu i ³¹cznoœci. Twórca tej
organizacji gen. R. Baden-Powell (1857-1941) nada³ skautingowi system
pedagogiczny, którym objêta zosta³a m³odzie¿ obojga 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 wêdrówek, obozów,
prowadzonych przez samych skautów, a tak¿e opanowania takich
sprawnoœci jak: gotowanie, szycie, wiedza sanitarna i inne. W oparciu o
wychowanie fizyczne prowadzono æwiczenia militarne.
Skauting doskonale wiêc wdra¿a³ od dziecka m³odzie¿ do
samodzielnego ¿ycia, uczy³ œmia³oœci w podejmowaniu decyzji, sprawnoœci
fizycznej i radzenia sobie w ¿yciu. Od 1908 r. skauting sta³ siê
m³odzie¿owym ruchem miêdzynarodowym, by³ te¿ wzorem dla polskiego
harcerstwa.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e od po³owy XIX w. (mimo wp³ywu nauki
zagranicznej) tworzy³a siê polska naukowa teoria wychowania fizycznego,
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tworzona przez polskich, lekarzy, lekarzy-przyrodników, lekarzyhumanistów a nawet klasyków pedagogiki, wzorowana i inspirowana na
dzie³ach i naukach Jêdrzeja Œniadeckiego – twórcy polskiej teorii
wychowania fizycznego.
W 1904 r., Aniela Szycówna w swoim œmia³ym i nowatorskim
odczycie wyg³oszonym w £ódzkim Oddziale Warszawskiego
Towarzystwa Higienicznego, powiedzia³a, „Wychowanie fizyczne nie jest
lekcj¹ gimnastyki lub gr¹ w pi³kê, jak wychowaniem umys³owym nie
jest nauka tabliczki mno¿enia. Wychowaniem fizycznym jest ca³kowity
zbiór czynnoœci i oddzia³ywañ, które sprzyjaj¹ prawid³owemu rozwojowi
m³odego organizmu, dopomagaj¹c dziecku wyrosn¹æ na zdrowego
i silnego cz³owieka”. Wychowanie fizyczne jest wiêc pedagogiczn¹
ingerencj¹ w naturalny bieg rozwoju fizycznego.
System wychowania fizycznego (w tym czasie) – poza lekcjami
wychowania fizycznego – obejmowa³ swym zasiêgiem wiele elementów
zwi¹zanych z normami higieny szkolnej oraz kwestii lekarsko-higienicznej,
w przysz³oœci medycyny szkolnej i higieny sal i ³awek lekcyjnych. Higiena
by³a zawsze zwi¹zana ze szko³¹ i z wychowaniem fizycznym, zawsze mia³a
w dziejach szko³y polskiej bogate tradycje ci¹gn¹ce siê przynajmniej od
czasów Komisji Edukacji Narodowej. Wa¿nym te¿ w procesie wychowania
fizycznego jest, nauczyciel i zawód nauczyciela, jego wykszta³cenie
i wiedza, osobowoœæ oraz uci¹¿liwoœæ i szkodliwoœæ zawodu nauczyciela,
oraz jego sprawnoœæ fizyczno-psychiczna i proces odnowy.
System wychowania fizycznego musia³ te¿ uwzglêdniæ, zajêcia
pozalekcyjne i pozaszkolne które wspomagaj¹ proces wychowania
fizycznego realizowany w toku szkolnych lekcji wychowania fizycznego.
Zajêcia pozalekcyjne i pozaszkolne wspomagane by³y te¿ przez bardzo
rozwiniête na prze³omie XIX i XX w. Ruch Jordanowski – Ogrody
Jordanowskie i Ogrody Raua, Polskie Towarzystwo Krajoznawcze,
Towarzystwo Kolonii Letnich i Ruch Skautowy.

22

Wprowadzenie

Wybrane najwa¿niejsze sentencje –
celów wychowania fizycznego najwybitniejszych Polskich
naukowców-teoretyków wychowania fizycznego z tego okresu:
Jêdrzej Œniadecki (1805) – „Mistrz, który siê ma zaj¹æ [...]
wychowaniem, powinien naprzód poznaæ ten surowy materia³, tê pierwsz¹
osnowê cz³owieka, z której ma powstaæ dzie³o jego sztuki, tak jak rolnik
powinien znaæ ziemiê, któr¹ ma uprawiaæ, tak jak snycerz – martwy g³az,
który ma obrobiæ” – „Ja o ukszta³ceniu tylko zdrowego cz³owieka mówiæ
zamyœlam”.
W³adys³aw Osmolski (1928) – „Wp³yw æwiczeñ fizycznych nie
ogranicza siê rozwiniêciem miêœni, wytrzyma³oœci oraz zrêcznoœci, ale
siêga g³êbiej, tj. do usposobienia, charakteru i umys³u”.
Eugeniusz Piasecki (1931) – „Przymiotnik (fizyczne) w nazwie
(wychowanie fizyczne) okreœla tylko wiêkszoœæ œrodków [...], lecz staje
siê zgo³a zawodnym w odniesieniu do celów; te s¹ zarówno fizyczne, jak
moralne i utylitarne, a w niema³ej mierze tak¿e intelektualne i estetyczne”.1

1. W.K. Osterloff. Historia sportu. Warszawa 1976.;W. Lipoñski. Humanistyczna encyklopedia
sportu. Warszawa 1987.; B. Tuszyñski. Prasa i sport (1881-1981). Warszawa 1981
(wydawnictwo z okazji 100-lecia prasy sportowej).; Encyklopedia kultury polskiej XX w. –
Kultura fizyczna i sport pod redakcj¹ Z. Krawczyka. Warszawa 1997.; M. Demel-A. Sk³ad.
Teoria wychowania fizycznego. Warszawa 1974.

Pañstwowa Odznaka Sportowa (POS) wprowadzona ogólnonarodowo w 1930r.
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W drugiej po³owie XV w. i w XVI wieku Che³m nale¿a³ do
kategorii miast œrednich. Rangê miasta podnosi³ fakt, i¿ by³o ono stolic¹
ziemi che³mskiej, jednostki administracyjno-terytorialnej o du¿ej
autonomii, chocia¿ faktycznie wchodz¹cej w sk³ad województwa
ruskiego. By³ tak¿e Chem stolic¹ biskupstwa prawos³awnego, a tak¿e
formaln¹ stolic¹ biskupstwa ³aciñskiego . W po³owie wieku XVI Che³m
liczy³ ok. 2 tys. mieszkañców, a liczba ludnoœci dalej ros³a. Wiêkszoœæ
mieszkañców stanowi³a ludnoœæ chrzeœcijañska obydwu obrz¹dków. Byli
to Polacy i Rusini. Stopniowo coraz wiêkszy procent mieszkañców
stanowili ¯ydzi. W XVI wieku miasto nad Uherk¹ stanowi³o wa¿ny wêze³
drogowy. By³o te¿ wa¿nym oœrodkiem handlu i rzemios³a w ziemi
che³mskiej.2

2. Gruszka A. Handel miasta Che³ma w trzeciej æwierci XVI wieku, Rocznik Che³mski, T.12,
Che³m 2008, s. 60-61
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„W 1667 r. biskup sufragan che³mski Miko³aj Œwirski sprowadzi³
do Che³ma zakon Pijarów. W krótkim czasie zadomowili siê w Che³mie
i za³o¿yli Kolegium (pijarzy zakon reformatorki w Polsce). Nowoczesny
jak na owe czasy program nauczania spowodowa³ dynamiczny rozwój
kolegium. Cieszy³o siê ono du¿ym wziêciem czego dowodem by³a bardzo
du¿a liczba kszta³c¹cej siê w nim okolicznej m³odzie¿y szlacheckiej.
Najwiêkszy rozkwit Kolegium przypada³ na lata 1782-1793 (podbudowany
ideami Komisji Edukacji Narodowej).”* (B. Zimmer)
Pijarzy du¿y nacisk k³adli na zdrowy i sportowy tryb ¿ycia swoich
uczniów, dlatego te¿ wychowanie fizyczne by³o obowi¹zkowe
i funkcjonowa³o jako æwiczenia cielesne. Jedn¹ z form æwiczeñ cielesnych
poza: grami i zabawami, biegami i rzutami by³a „rekreacja” i wêdrowanie.
Do twórców-realizatorów tego programu nale¿a³ najwybitniejszy
che³mski pijar i reformator Kolegium Samuel Chruœcikowski. K³ad³ on
m. in. du¿y nacisk na æwiczenia cielesne, i twierdzi³, ¿e „rozwija³y
m³odzie¿ fizycznie wdra¿aj¹c do karnoœci i dyscypliny, co dawa³o
wychowanie przysz³ego zdrowego obywatela”. Kiedy tereny te dosta³y
siê pod zabór rosyjski, Pijarzy emigrowali z Che³ma.3
W czasach zaborów (1795-1918) w Che³mie i na ziemi che³mskiej
stan kultury fizycznej – wychowanie fizyczne i rozwój biologiczny
spo³ecznoœci polskiej, ulega³ ci¹g³ej degradacji. Nie pomog³y polepszeniu
sformu³owane w XVIII w. idea³y wychowawcze KEN. Oczywiœcie istnia³o
w tym czasie w Che³mie i na Che³mszczyŸnie szkolnictwo wszelkich
stopni i typów (szko³y elementarne, powszechne, ludowe), ale ich poziom
by³ bardzo niski i zale¿ny od w³adz carskich.
Wychowanie fizyczne by³o traktowane w taki sposób na ile byli
przygotowani nauczyciele do prowadzenia lekcji z wychowania
fizycznego i jaka by³a jego potrzeba. Przewa¿aj¹ce masy dzieci, zw³aszcza
ch³opskich, pozostawa³y poza szko³¹. Droga do szko³y œredniej i wy¿szego
wykszta³cenia prowadzi³a poprzez nauczanie prywatne, upowszechnione
przede wszystkim w œrodowisku ziemiañskim i mieszczañskim.
3. K.P. Janczykowski... j.w.; K. Czernicki. Che³m – przesz³oœæ i pami¹tki Che³m 1936.; W.A.
Koz³owski. Dzieje kultury fizycznej na Ziemi Che³mskiej Che³m 1994.

Tradycje wychowania fizycznego i sportu szkolnego ...

29

Ugodowa polityka caratu wobec Królestwa Polskiego, bêd¹ca
nastêpstwem klêski Rosji w wojnie krymskiej, zosta³a przerwana przez
wybuch powstania styczniowego. Dlatego ju¿ latem 1863 r. w Petersburgu
podjêto prace maj¹ce na celu realizacjê w Królestwie szerokich tzw.
reform wewnêtrznych. W sferze zainteresowañ w³adz carskich znalaz³o
siê równie¿ szkolnictwo wszystkich szczebli. Bezpoœredni nadzór nad
ca³oœci¹ prac przygotowawczych car Aleksander II powierzy³ Miko³ajowi
Milutinowi.
Jesieni¹ 1863 r. M. Milutin przyby³ do Królestwa, przeprowadzi³
analizê dotychczasowego systemu edukacyjnego, i uzna³, ¿e dalsze
wdra¿anie ustawy z 1862 r. by³oby szkodliwe dla interesów politycznych
caratu. M. Milutin stwierdzi³ wszak¿e, ¿e nale¿y zrezygnowaæ
z niepraktycznej myœli o rusyfikacji Polaków, która by³aby prowadzona
przy u¿yciu si³y. Sugerowa³ natomiast, aby ca³¹ energiê skierowaæ na
przeciwdzia³anie procesom polonizacji mniejszoœci narodowych Królestwa.
Za podstawowe kryterium ich podzia³u uzna³ wyznanie religijne.
W oparciu o nie ludnoœæ Królestwa Polskiego podzielono na:
rzymskokatolików-Polaków, grekokatolików-Rusinów, prawos³awnychRosjan, ewangelików-Niemców, starozakonnych-¯ydów, wyj¹tek stanowi³a
ludnoœæ litewska, która nie mieœci³a siê w tym tzw. kryterium. Doceniaj¹c
ogromn¹ rolê wychowawcz¹ szko³y œredniej, po analizach, w³adze carskie
podjê³y niezwykle energiczne zabiegi oko³o jej reorganizacji. Zwrócono
tak¿e uwagê na odbudowê rz¹dowego szkolnictwa œredniego dla dziewcz¹t,
zamykaj¹c istniej¹ce dot¹d placówki prywatne.
Zgodnie z ustaw¹ z 1866 r. rozpoczêto zak³adanie nowych
gimnazjum i progimnazjów ¿eñskich. Mia³y one funkcjonowaæ w oparciu
o wzorce obowi¹zuj¹ce na obszarze Cesarstwa. Gimnazja liczyæ mia³y
6-klas, progimnazja zaœ 3 lub 4. Realizowany w nich program nauczania
niemal ca³kowicie pokrywa³ siê z treœciami obowi¹zuj¹cymi
w progimnazjach i gimnazjach mêskich. Bardzo szybkie tempo przybra³
proces rusyfikacji szkó³ œrednich dla unitów. Szko³y te bowiem, jako
pierwsze w Królestwie Polskim, mia³y realizowaæ zadania dydaktycznowychowawcze w jêzyku rosyjskim.
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Ju¿ 10 maja 1865 r. car Aleksander II podpisa³ ukaz o 7-klasowym
gimnazjum dla unitów w Che³mie (oraz o 5-klasowym progimnazjum
unickim w Bia³ej Podlaskiej). Na jego podstawie Komitet do Spraw
Królestwa Polskiego poleci³ przenieœæ dotychczasow¹ szko³ê powiatow¹
z Krasnegostawu do Che³ma przekszta³caj¹c j¹ w gimnazjum. Komitet
zwróci³ siê równie¿ do w³adz oœwiatowych, aby przyst¹pi³y do
„urz¹dzenia jednej lub kilku ¿eñskich szkó³ œrednich i powinne kszta³ciæ
córki greckounickiego duchowieñstwa”. Bezpoœrednim rezultatem
wspomnianego zalecenia by³o powstanie w 1866 r. w Che³mie 6-klasowej
szko³y ¿eñskiej dla dziewcz¹t unickich.
Pierwszy projekt budowy nowej szko³y zatwierdzony przez
Komisjê Rz¹dowa Oœwiecenia Publicznego 14\16 kwietnia 1866 r.,
niezbêdne fundusze na ten cel zagwarantowa³a Rada Administracyjna
Królestwa Polskiego, a harmonogram robót przed³o¿ono naczelnikowi
Che³mskiej Dyrekcji Szkolnej (odpowiedzialnemu za ca³oœæ prac). Ju¿
w sierpniu 1866 r. Rada Administracyjna Królestwa Polskiego podjê³a
uchwa³ê o utworzeniu ¯eñskiej Che³mskiej Szko³y Greckounickiej. Po
zatwierdzeniu przez cara, w³adze oœwiatowe ju¿ 28 paŸdziernika dokona³y
uroczystego otwarcia szko³y (jednopiêtrowa i bursa), zaszczyci³ ksi¹¿ê
W³odzimierz Czerkasskij dyrektor Komisji Rz¹dowej Spraw
Wewnêtrznych i Duchownych. Po 10-latach otrzymano fundusze na
budowê sali gimnastycznej, zakupiono sprzêt gimnastyczny. Oprócz
przedmiotów obowi¹zkowych (najwa¿niejsze to religia i j. rosyjski),
dziewczêta pobiera³y lekcje jêzyka francuskiego, niemieckiego, muzyki,
tañca i gimnastyki (program nauczania obejmowa³ j. polski, geografie
i historiê Polski, teoretycznie w praktyce tego nie by³o, a historia Polski
by³a specjalnie wypaczana).
Wa¿n¹ rolê odgrywa³y tzw. damy klasowe, w razie nieobecnoœci
nauczyciela, prowadzi³y lekcje zastêpcze, uczennice przewa¿nie
pochodzi³y z dobrych domów, wysoka dyscyplina i wymagania
nauczycieli wp³ywa³y na ogólny wysoki poziom nauki. Po otrzymaniu
dyplomu absolwentki che³mskiego gimnazjum ¿eñskiego mog³y podj¹æ
nauczanie dzieci w domach prywatnych oraz na pensjach ¿eñskich. Ka¿da
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z nich jeœli pracowa³a jako nauczycielka domowa, by³a zobowi¹zana do
przedk³adania sprawozdañ naczelnikowi dyrekcji, póŸniej inspektorowi
szkó³ ludowych w³aœciwego regionu. Po 20-latach nienagannej
pedagogicznej pracy ka¿da z nich mia³a prawo zorganizowaæ w³asn¹
pensjê lub podj¹æ pracê na stanowisku nauczycielki rz¹dowej szko³y
elementarnej.
Polityka narodowoœciowa i wyznaniowa w³adz carskich w latach
1864-1915 uwzglêdnia³a specyfikê poszczególnych regionów Królestwa
Polskiego. Podejœcie to da³o siê wyraŸnie dostrzec w gubernii lubelskiej
i siedleckiej czy nawet „guberni che³mskiej”, które obok Polaków,
zamieszkiwali ¯ydzi i Rusini obrzêdu unickiego oraz Rosjanie.
Wspomniane zró¿nicowanie carat stara³ siê wykorzystaæ w celu dokonania
tzw. ca³kowitej rusyfikacji szkolnictwa elementarnego i œredniego.
Realizowanej w taki sposób polityce podlega³o (szkolnictwo i)
Gimnazjum ¯eñskie w Che³mie w latach 1866-1915. Zgodnie z t¹ zasad¹
dziewczêta by³y wychowywane tak, aby „wynosi³y pierwiastek
prawdziwej rosyjskiej kultury” do domów rodzinnych i miejsc pracy.
Znaczenie Gimnazjum w Che³mie doceniane zosta³o równie¿ przez
ministra oœwiaty Dymitra To³stoja, który wizytowa³ szko³ê. Poza
Warszawskim Instytutem ¯eñskim, w Che³mie by³ to jedyny ¿eñski
zamkniêty zak³ad naukowy, który dla panuj¹cego ustroju kszta³ci³ kobiety
przysz³e ¿ony i matki, gospodynie i obywatelki carskiego imperium, do
szko³y tej uczêszcza³y przede wszystkim dziewczêta z domów
duchowieñstwa unickiego i prawos³awnego.
Trudno dziœ oceniæ, w jakim zakresie „misja” szko³y zasta³a
zrealizowana. “Historia szko³y urywa siê w 1915 r., w zwi¹zku z frontem,
który spowodowa³ wycofanie siê z Che³ma wszelkich carskich w³adz
i wojska do Rosji (oraz ducha Moskiewskiego), natomiast szko³ê
przeniesiono w g³¹b Rosji, jej odtworzenie jest teraz niemo¿liwe.”
*(R. Kucha). Nale¿y wspomnieæ, ¿e w latach zaboru i carskiej rusyfikacji,
w Che³mie i na Che³mszczyŸnie dzia³a³y szkó³ki i tajne nauczanie.
Obszar tzw. Che³mszczyzny odgrywa³ na pocz¹tku XX w.
szczególn¹ rolê w polityce carskich w³adz zaborczych i tzw. okupacyjnych
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pañstw centralnych. Przytoczyæ tu nale¿y decyzje w³adz rosyjskich z 1912 r.
o utworzeniu (rusyfikacyjnej) „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
i twórczego oœrodka ruchów narodowowyzwoleñczych kresów
wschodnich Rzeczypospolitej. W tej sytuacji w momencie odrodzenia
siê pañstwa polskiego Che³mszczyzna znajdowa³a siê w orbicie
zainteresowañ w³adz administracyjnych ze wzglêdu na po³o¿enie i sk³ad
wielonarodowoœciowy.
W Che³mskiej Technicznej Szkole Kolejowej w latach 1889-1915
gimnastyki uczy³ A.L. Nonnenman, œpiewu J.I. Ror, a lekarzem szkolnym
by³ J.M. Gierenrajch. (³¹czono te¿ œpiew z gimnastyk¹ lub robotami
rêcznymi). Sala gimnastyczna do lekcji by³a (po wielu trudach)
zaadaptowana z jednej z sal i by³a zaopatrzona w podstawowy sprzêt.
Natomiast na zewn¹trz na powietrzu by³ zorganizowany plac do gier
i zabaw. Lekcje gimnastyki by³y prowadzone na doœæ dobrym poziomie,
choæ sportowo m³odzie¿ i szko³a siê nie wyró¿nia³a
„Gimnastyki w niektórych ówczesnych szko³ach na terenie
Che³ma, mniej wiêcej w latach 1911- 1914 przed wybuchem I wojny
œwiatowej, uczyli nastêpuj¹cy nauczyciele:
1. Che³mskie Gimnazjum Mêskie – Iwan Alojzofowicz Gampl;
2. Che³mska Maryjska 7-klasowa Szko³a dla Dziewcz¹t – ¯ozefina Gampl
(byæ mo¿e ¿ona Iwana lub siostra);
3. Che³mskie Gimnazjum dla Dziewcz¹t – Eliena Niko³ajewna
Maksimowskaja;
4. Che³mskie Seminarium Nauczycielskie – Iwan Alojzofowicz Gampl;
5. Cho³mskoje Wy¿sze Naczialnoje Ucziliszczie – Iwan Alojzofowicz Gampl
(na 3-etaty pracowa³);
6. Mêskie Prywatne Gimnazjum rzeczywistego radcy stanu N. A.
Newskiego – Antoni Iwanowicz Soko³owskij;
7. 7-klasowe Prywatne Gimnazjum ¯eñskie N. I. Sawwietiewej – Olga
Grigoriewna Wojtowskaja.”*(Cho³mskaja Gubernia 1914g)
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O Che³mskim Prawos³awnym Seminarium Duchownym oraz o szkole diaków
Ÿród³a nie podaj¹ informacji o nauczycielach wychowania fizycznego,
ale wcale to nie znaczy, ¿e klerycy ca³y czas siê wy³¹cznie modlili i uczyli.
Przecie¿ byli to m³odzi mê¿czyŸni, wiêc z pewnoœci¹ jakieœ rozrywki
sportowe lub rekreacyjne dla nich organizowano.
W okresie rewolucji 1905-1907 na obszar ziemi che³mskiej i do
Che³ma przenika³y narodowowyzwoleñcze idea³y polskich organizacji
oœwiatowo-zdrowotno-sportowych, a w szczególnoœci Polskiej Macierzy
Szkolnej, Towarzystwa Gimnastycznego „Sokó³”, Polskiego Towarzystwa
Krajoznawczego czy ruchu Jordanowskiego.
Odradza³o siê w Che³mie (po 1915 r.) ¿ycie (dot¹d w konspiracji)
oœwiatowe, kulturalne i sportowe. Kultura fizyczna zaczê³a spe³niaæ swoj¹
rolê poprzez wychowanie fizyczne – æwiczenia cielesne, sport, wycieczki
i regionalizm. Tworzy³y siê w Che³mie polskie organizacje oœwiatowosportowe jednocz¹c w swoich ideach ca³¹ elitê spo³eczn¹. By³ to czas na
odradzanie idea³ów narodowych i patriotyzmu regionalnego.4
Ze wzglêdów politycznych (zabory-niewola), do 1918 r. ka¿de
stowarzyszenie sportowe stawa³o siê automatycznie instytucj¹ krzewi¹c¹
idee polskoœci, w której k³adziono nacisk nie tylko na æwiczenia, ale i na
pracê patriotyczn¹ i kulturaln¹. Przyk³adem tego by³y (polskie dla
Polaków) organizacje jak: Polska Macierz Szkolna, Towarzystwo
Gimnastyczne „Sokó³”, Polskie Towarzystwo Krajoznawcze, Ruch
Skautowo-Harcerski, Ruch Jordanowski czy Polska Organizacja
Wojskowa.
Dlatego te¿, dla podkreœlenia idea³ów narodowych, wszelkie
imprezy sportowe organizowano w dniach rocznic i œwi¹t pañstwowych.
Dzia³acze zaœ w\w organizacji tego okresu wyczuwali momenty
historyczne i natychmiast zorganizowanie, uczestniczyli w ka¿dej akcji,
prowadz¹cej do wyzwolenia ojczyzny.5
4. K.P. Janczykowski... j.w.; Kwietniewski M. Ludnoœæ prawos³awna miasta Che³ma w latach
1864-1918. Lublin 2005.; Cho³mskaja Gubernia 1914g., Cho³m Gubernskij 1914, s. 80.; R.
Kucha. Rz¹dowe gimnazjum dla dziewcz w Che³mie w latach 1866-1915.
5. K.P. Janczykowski... j.w.; R. Wroczyñski. Powszechne dzieje wychowania fizycznego
i sportu. Warszawa 1979.; W.A. Koz³owski. ¯ycie....tam¿e.
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Podczas konferencji nauczycieli, dnia 15 wrzeœnia 1910 r.,
Che³mska Dyrekcja Szkolna, mimo represji i rusyfikacji, podjê³a uchwa³ê
wprowadzenia w Rz¹dowym Gimnazjum dla Dziewcz¹t w Che³mie
poczynaj¹c od tego roku, 9 godz. tygodniowo nauki gimnastycznej systemu
Sokolego. By³ to znacz¹cy akcent polskoœci i idea³ów
narodowowyzwoleñczych. W rok póŸniej najlepsze gimnastyczki tego¿
Gimnazjum uczestniczy³y w Warszawie w Ogólnopolskim Zlocie Sokolim,
prezentuj¹c uk³ady æwiczebne, a za wystêp otrzyma³y wyró¿nienie.6
W latach 1915–1918 gimnastyka systemu „Sokolego”
towarzyszy³a tworz¹cemu siê w Che³mie harcerstwu wzorowanemu na
skautingu. Równie¿ w pierwszej polskiej szkole œredniej, Che³mskiej
Szkole Filologicznej, gimnastyka systemu „Sokolego” jako przedmiot
w ramach wychowania fizycznego poprzez æwiczenia cielesne podnosi³a
sprawnoœæ fizyczn¹ m³odzie¿y szkolnej. Lekcje z braku nauczycieli
wychowania fizycznego prowadzili te¿ instruktorzy WF Legioniœci,
„Sokolnicy” czy POW, a harcerze i uczniowie w trakcie lekcji i zajêæ
sportowych zdobywali sprawnoœci gimnastyczne.7
*
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 r. przez Rosjê Guberni
Che³mskiej w której oprócz ziem uznanych za w³aœciw¹ Che³mszczyznê,
(wesz³y czêœæ Podlasia i Ukrainy), pod wzglêdem historycznym
i etnicznym nic 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.
6. R. Kucha. Rz¹dowe gimnazjum dla dziewcz¹t w Che³mie w latach 1866-1915.Annales UMCS
– Lublin 1989.; W.A. Koz³owski. ¯ycie...tam¿e.
7. W.A. Koz³owski. Organizacje paramilitarne o charakterze sportowym na terenie
Che³mszczyzny w okresie miêdzywojennym 1918-1939. Che³m 2001.
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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.

***

R OZDZIA£ II
WYCHOWANIE FIZYCZNE I SPORT SZKOLNY
W CHEMIE W LATACH 1918-1939.

Dzia³alnoœæ w Che³mie od 1927 r.

Dzia³alnoœæ w Che³mie od 1923 r.
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WPROWADZENIE – TWORZENIE SYSTEMU NARODOWEGO.
Polityka pañstw zaborczych hamowa³a rozwój oœwiaty i kultury
narodowej, w tym równie¿ kultury fizycznej, w jej ró¿nych okresach zaboru.
Po odzyskaniu niepodleg³oœci stanê³o wiêc ogromne zadania odbudowy
zniszczeñ i wyrównania zahamowañ okresów zaborów w ró¿nych
obszarach naszego ¿ycia, m.in. te¿ i w zakresie wychowania fizycznego.
Œwiadomoœæ wyj¹tkowego znaczenia spraw wychowania,
oœwiaty, zdrowia dzieci i m³odzie¿y i jej fizycznego rozwoju wyra¿a³a
siê ju¿ u progu niepodleg³oœci w projektach nowej szko³y polskiej. Ju¿
w czasie wojny pobudza³a ona œrodowisko nauczycielskie do
formu³owania za³o¿eñ organizacyjnych i programowych wychowania
polskiej m³odzie¿y w perspektywach niepodleg³oœci. Szczególn¹
aktywnoœæ przejawia³o nauczycielstwo szkó³ ludowych.
W grudniu 1917 r. odby³ siê II Zjazd Delegatów Zrzeszenia
Nauczycielstwa Szkó³ Pocz¹tkowych. Obszerny program polityki
oœwiatowej sformu³owano na III ZjeŸdzie Delegatów Zrzeszenia w 1918 r.
w Piotrkowie. Na zjeŸdzie tym sformu³owano zasady jednolitego ustroju
szkolnego, w projektach szczegó³owych nie pominiêto równie¿ spraw
zdrowia i sprawnoœci fizycznej.
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W grudniu 1918 r. minister Wyznañ Religijnych i Oœwiecenia
Publicznego Ksawery Prauss, og³osi³ program oœwiatowy (nazwany jego
imieniem). Program zapowiada³ unifikacjê szkolnictwa trzech zaborów,
siedmioletni obowi¹zek szkolny, bezp³atnoœæ szko³y i jej pe³n¹
demokratyzacjê, organiczne powi¹zanie siedmioklasowej szko³y
powszechnej dla wszystkich sfer spo³ecznych z piêcioletnim gimnazjum.
W kwietniu 1919 r. w Warszawie Zjazd Nauczycieli przeszed³
do historii pod nazw¹ Sejmu Nauczycielskiego (który przyj¹³ wszystkie
postulaty Praussa). Obrady szczegó³owe Zjazdu odbywa³y siê w sekcjach,
a jedn¹ z nich podstawowych by³a „sekcja higieny szkolnej i wychowania
fizycznego”, która skupia³a lekarzy szkolnych i nauczycieli wychowania
fizycznego i sformu³owa³a szereg postulatów w zakresie wychowania
fizycznego w szkole, jak na owe czasy niezwykle œmia³ych
i dalekowzrocznych.
Nawi¹zuj¹c do koncepcji wychowawczych Komisji Edukacji
Narodowej podkreœlono znaczenie i rolê wychowania fizycznego
w ogólnym procesie wychowawczym. Wychowanie fizyczne dzieci
i m³odzie¿y mia³o stanowiæ w myœl tej koncepcji integralny sk³adnik
procesu wychowawczego, równorzêdny w stosunku do innych dziedzin,
jak np. wychowanie umys³owe, spo³eczne itp.
W zwi¹zku z t¹ potrzeb¹ uznano wznoszenie jak najszybciej szkó³
wszystkich rodzajów z salami gimnastycznymi, k¹pieliskami, boiskami
i ogródkami szkolnymi. Podnosz¹c wysok¹ rangê wychowania fizycznego
postulowano odpowiednio szeroki jego wymiar w programach szkolnych.
Jako wymiar minimalny ustalono dla szkó³ wszelkich typów codzienne
pó³godzinne æwiczenia metodyczne systemu Linga-(szwedzki) w czasie
nauki szkolnej i dwa popo³udnia na tydzieñ poœwiêcone grom i zabawom
ruchowym.
Naukê wychowania fizycznego i higieny, teoretyczn¹
i praktyczn¹, winno siê wprowadziæ jako obowi¹zkow¹ do programów
kszta³cenia wszystkich nauczycieli, aby mieli nale¿yte zrozumienie dla
tych spraw i mogli byæ pomocni specjalnym kierownikom wychowania
fizycznego. By³y to postulaty nad wyraz przysz³oœciowe (w zderzeniu
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z rzeczywistoœci¹), a kadrê nauczycielsk¹ (w pocz¹tkach) stanowili prawie
wy³¹cznie absolwenci kursów „Soko³a”. Niemniej jednak (mimo
k³opotów) te postulaty przysz³oœciowe wystawia³y znakomite œwiadectwo
ówczesnym rzecznikom wychowania fizycznego i higieny oraz
pedagogom – stanowi³y jednak wytyczne i by³y realizowane w miarê
w ca³ym okresie dwudziestolecia (mimo ci¹g³ych sygna³ów o z³ym
rozwoju fizycznym i zdrowotnoœci m³odzie¿y polskiej).
W rozwoju celów i programów wychowania fizycznego w szkole
w okresie dwudziestolecia miêdzywojennego wyraŸn¹ cezurê stanowi,
przewrót polityczny tzw. majowy w 1926 r., i dojœcie do w³adzy Józefa
Pi³sudskiego. W pierwszych latach niepodleg³oœci przede wszystkim
akcentuje siê zdrowotne cele wychowania fizycznego. Powo³ana w 1919 r.
Pañstwowa Rada Wychowania Fizycznego i Kultury Cielesnej by³a
organem doradczym dwu ministerstw: Ministerstwa Zdrowia oraz
Ministerstwa Wyznañ Religijnych i Oœwiecenia Publicznego. Oznacza³o
to, ¿e sprawy wychowania fizycznego by³y w gestii dwóch cywilnych
resortów.
Zmiany te odzwierciedlaj¹ g³êbszy proces przeobra¿eñ
dokonuj¹cy siê w polityce oœwiatowej ówczesnego pañstwa. Od 1926 r.
zaczêto realizowaæ koncepcje wychowania pañstwowego (póŸniej
obywatelskiego), której ideologami byli ministrowie: S. Czerwiñski i J.
Jêdrzejewicz i dzia³acz sanacyjny A. Skwarczyñski.
Najtrudniejsze warunki do realizacji programu istnia³y na
terenach wschodnich, dlatego w szko³ach powszechnych, tam gdzie mo¿na
by³o prowadziæ lekcje gimnastyki wynosi³y one 1-2 godz., a w œrednich
2 godz. oraz do 2 godz. zajêæ ruchowych po lekcjach, w latach 19291932 zwiêkszono je do 3 godz. tygodniowo.
*
Program gimnazjum pañstwowego z 1922 r. – ustala³ nastêpuj¹ce cele
wychowania fizycznego – 1. Sprzyjaæ wszechstronnemu i harmonijnemu
rozwojowi fizycznemu m³odzie¿y zgodnie z fizjologicznymi prawami
rosn¹cego ustroju, wzmacniaæ zdrowie przez sprawnoœæ poszczególnych
narz¹dów, uk³adu nerwowego, miêœniowego, p³uc, serca, organów
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trawienia, wydalniczych, wzmacniaæ odpornoœæ ustroju na szkodliwe
wp³ywy, 2. Wyrabiaæ piêkn¹ postawê, zrêcznoœæ i estetykê ruchu, jak
równie¿ umiejêtnoœæ celowego i ekonomicznego u¿ytkowania zdobytych
si³, 3. Kszta³ciæ charakter m³odzieñca, odwagê, przytomnoœæ umys³u,
wytrwa³oœæ, solidarnoœæ i zdolnoœæ zbiorowego dzia³ania, 4. Wspieraæ
rozwój zdolnoœci umys³owych poprzez kszta³cenie zmys³ów, pamiêci,
uwagi oraz woli, 5. Wzbudzaæ i rozwijaæ zami³owanie do sta³ego
uprawiania æwiczeñ cielesnych i obcowania z natur¹.
Szczegó³owy program æwiczeñ wymienia³: æwiczenia
porz¹dkowe, kszta³tuj¹ce (koñczyn, szyi, tu³owia) równowa¿ne,
stosowane (chód, bieg, rzuty), ponadto – zabawy i gry, tañce, p³ywanie,
wioœlarstwo, narciarstwo, kolarstwo i inne. By³ to wiêc program
wszechstronnego usportowienia m³odzie¿y, nawi¹zuj¹cy do najlepszych
naszych tradycji i postulatów.
*
Program wychowania fizycznego w szkole ulega³ ci¹g³emu
doskonaleniu zarówno lekcji wychowania fizycznego, jak i zajêæ
pozalekcyjnych. Program z 1933 r. oparty na ustawie szkolnej z 1932 r.
przewidywa³ 2 godz. lekcji æwiczeñ cielesnych tygodniowo, 2 godz.
tygodniowo zabaw i gier ruchowych, sportów i æwiczeñ polowych,
ponadto 10 min. codziennej gimnastyki, prowadzonej pod opiek¹
nauczyciela przed pierwsz¹ lekcj¹. Po 1930 r. Polska dysponowa³a ju¿
dobrze wykszta³con¹ kadr¹ nauczycieli wychowania fizycznego.8
*
Marsza³ek Polski Józef Pi³sudski, jako wielki autorytet narodu i
patriota oraz twórca ruchu wyzwoleñczego zawsze powtarza³ – „¿e silny
naród i silne spo³eczeñstwo to zdrowo i patriotycznie wychowana m³odzie¿
w duchu oœwiaty, zdrowia, si³y i kultury narodowej”. Podkreœla³, jak wa¿n¹
rolê odgrywa sprawnoœæ fizyczna i stan zdrowotny spo³eczeñstwa
polskiego. K³ad³ du¿y nacisk na uniwersalne wyszkolenie m³odzieñca
i ¿o³nierza oraz silnej armii, jako bezpieczeñstwa granic Polski.
8. R. Wroczyñski. Powszechne...tam¿e.; K.P. Janczykowski...j.w.; Ksiêga Pami¹tkowa
„Czarniecczycy” – W dwudziest¹ rocznicê 1915-1935. Che³m 1936.
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Sprawa obowi¹zkowego wychowania fizycznego w Pañstwie
Polskim zainicjowana przez Józefa Pi³sudskiego po przewrocie majowym
w 1926 r., wchodzi³a w now¹ fazê rozwoju. Najwa¿niejsze postanowienia –
– 10 listopad 1926 r. – Zosta³a powziêta Uchwa³a Rady Ministrów
treœci nastêpuj¹cej, „W g³êbokim przekonaniu, ¿e o przysz³oœci
Rzeczypospolitej stanowiæ bêdzie ogó³ zdrowych fizycznie i moralnie
obywateli, w przeœwiadczeniu, ¿e podniesienie rozwoju fizycznego
i tê¿yzny moralnej stanowi konieczny warunek zdrowia spo³eczeñstwa,
rz¹d przyst¹pi do wprowadzenia na drodze ustawy powszechnego
obowi¹zku wychowania fizycznego m³odzie¿y obojga p³ci, jako
organicznej czêœci wychowania fizycznego. Ponadto w celu rozbudzenia
wœród spo³eczeñstwa szerokiego ruchu wychowania fizycznego
i sportowego, rz¹d podejmie akcje powo³ania do wspó³pracy zwi¹zków
i stowarzyszeñ, którym za œwiadczenia na rzecz ogó³u zapewni mo¿liw¹
ze swej strony pomoc”.
– 26 listopad 1926 r. – Ministerstwo Spraw Wojskowych (MSW),
wydaje rozporz¹dzenie „na mocy którego wszyscy sportowcy którzy co
najmniej trzy lata nale¿eli do organizacji wychowania fizycznego
i wykazuj¹ siê 75% obecnoœci¹ na æwiczeniach. Bêd¹ korzystali z 5miesiecznego skrócenia s³u¿by wojskowej”.
– 30 listopad 1926 r. – Na konferencji w M S W, pp³k. (Szt. Gen.)
Ulrych, szef Wydzia³u PW przy MSW powiedzia³, MSW w wykonaniu
Uchwa³y Rady Ministrów przystêpuje do realizacji nastêpuj¹cego planu
pracy – 1. Wychowane fizyczne m³odzie¿y obojga p³ci jest obowi¹zkowe
we wszystkich szko³ach, pocz¹wszy od 6-go roku ¿ycia ka¿dego dziecka.
2. M³odzie¿ pozaszkolna otrzymywaæ bêdzie wychowania fizyczne
w stowarzyszeniach, upowa¿nionych do tego rodzaju pracy i wed³ug
programów opracowanych przez w³adze pañstwowe. 3. M³odzie¿
podlegaæ bêdzie obowi¹zkowym przegl¹dom lekarskim i próbom
sprawnoœci fizycznej. Kontrola osobista zostanie oparta na zaprowadzeniu
ksi¹¿eczek wychowania fizycznego, towarzysz¹cych ka¿demu
obywatelowi przez ca³y okres wychowania fizycznego. 4. Œwiadectwa
z ukoñczenia wychowania fizycznego bêd¹ wymagane przy wydawaniu
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wszelkich dyplomów i przy przyjmowaniu na posady rz¹dowe
i samorz¹dowe. 5. Gminy zobowi¹zane bêd¹ dostarczyæ placów na boiska.
6. Stowarzyszenia, zajmuj¹ce siê sportem korzystaæ bêd¹ z opieki
pañstwowej, polegaj¹cej na pomocy instruktorskiej i materialnej.
– Nastêpnie MSW rozporz¹dza – 1. organizowane bêd¹ kursy dla
instruktorów WF, dla wszystkich stowarzyszeñ, klubów i organizacji
sportowych. 2. Warszawa, £ódŸ, Wilno, Poznañ, Katowice, Kraków
i Lwów, bêd¹ posiada³y rejonowych oficerów instruktorów WF, którzy
bêd¹ odpowiadaæ za ¿ycia sportowego w tych miejscowoœciach. 3. MSW
zobowi¹¿e wszystkie terenowe organizacje sportowe i o charakterze WF
i PW do wspó³pracy z rejonowymi instruktorami WF.
Realizuj¹c program, J. Pi³sudski na mocy rozporz¹dzenia Rady
Ministrów 28 stycznia 1927 r. powo³a³ Pañstwowy Urz¹d Wychowania
Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego (PU WF i PW). Równolegle
z PU WF i PW, powsta³a Rada Naukowa Wychowania Fizycznego, do
której nale¿eli, obok Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych, Ministerstwa
Spraw Wojskowych i Ministerstwa Wyznañ Religijnych i Oœwiecenia
Publicznego wybitni uczeni i dzia³acze w dziedzinie kultury fizycznej –
Przewodnicz¹cym Rady by³ Marsza³ek J. Pi³sudski a Dyrektorem PU
WF i PW, p³k. dyp. W³adys³aw Kiliñski.
PU WF i PW podlega³y: Okrêgowe Urzêdy WF i PW, 10 istnia³o
przy Dowództwie Okrêgów Korpusów oraz wojewódzkie i powiatowe
komitety WF i PW (jako czynniki samorz¹dowo-spo³eczne), do których
wchodzili przedstawiciele: samorz¹du, szkolnictwa, wojska
i reprezentacje organizacji spo³ecznych.
Zmiany te odzwierciedla³y g³êbszy proces przeobra¿eñ
dokonuj¹cy siê w polityce oœwiatowej ówczesnego pañstwa. Od 1926 r.
zaczêto realizowaæ koncepcjê wychowania pañstwowego (póŸniej
obywatelskiego), której ideologami byli ministrowie: S³awomir
Czerwiñski i Janusz Jêdrzejewicz oraz dzia³acz sanacyjny Adam
Skwarczyñski.
Realizacja za³o¿eñ programowych wychowania fizycznego
w pocz¹tkowych latach niepodleg³oœci by³a bardzo trudna. Odczuwano
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ra¿¹cy brak kadr i niezbêdnych urz¹dzeñ. Najtrudniejsze warunki
wystêpowa³y w szko³ach powszechnych zw³aszcza na terenach
wschodnich dotkniêtych rusyfikacj¹.
W celu szkolenia kadr nauczycielskich J. Pi³sudski, powo³uje w
1929 r. w Warszawie (z dzia³ami naukowym, wojskowym i cywilnym)
Centralny Instytut Wychowania Fizycznego (CIWF), dzia³aj¹cy w
strukturze ówczesnego Resortu Spraw Wojskowych, od 1935 r. jego
imienia, a od 1938 r. Instytut przemianowany na Akademiê Wychowania
Fizycznego (AWF).
W celu sportowego zaktywizowania spo³eczeñstwa, od 1930 r.,
wprowadza obowi¹zkowo Pañstwow¹ Odznakê Sportow¹ (POS), której
regulamin sta³ siê zaszczytnym systemem zdobywania stopni sprawnoœci
fizycznej, przede wszystkim w szko³ach.
W dalszym ci¹gu J. Pi³sudski, rozbudowywa³ armiê i inspirowa³
do tworzenia polskich organizacji sportowych a w ich struktury wpaja³
„mi³oœæ do ojczyzny, patriotyzm, si³ê fizyczn¹, karnoœæ i pos³uszeñstwo
– które decydowa³y o sile narodu i duchu armii”. Z jego rozkazu ka¿da
(z rang¹) impreza sportowa powinna mieæ oprawê œwiêta narodowego
i powinna przede wszystkim w niej uczestniczyæ m³odzie¿ szkolna. Na
imprezie powinni byæ obecni: dyrektor-kierownik WF i PW, d-ca lub
oficerowie jednostki wojskowej, wojewoda, kurator, starosta lub
przedstawiciele w³adz lokalnych, oœwiatowych, nauczyciele i m³odzie¿,
natomiast bezpieczeñstwo zapewniaj¹ wyznaczeni instruktorzy i lekarze.
W celu dalszego procesu militaryzacji strategicznych placówek
pañstwowych jak kolei i poczta i podnoszenia sprawnoœci ich cz³onków,
rozbudowa³ Kolejowe Przysposobienie Wojskowe i Pocztowe
Przysposobienie Wojskowe oraz powo³a³ nowe organizacje: Ligê Obrony
Powietrznej i Przeciwgazowej i Ligê Morsk¹ i Kolonialn¹ o charakterze
spo³ecznej odpowiedzialnoœci za losy narodu i jego kultury.
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1. Wychowanie fizyczne jako obowi¹zkowy przedmiot nauczania.
*Szko³a Filologiczna (lata 1915-1918)

„Wychowanie fizyczne w ka¿dej szkole stanowi zorganizowany oraz
odpowiednio ukierunkowany proces, który zmierza do osi¹gniêcia
okreœlonych celów. Na czo³o z wielu zadañ, ujmowanych perspektywicznie,
wysuwa siê niew¹tpliwie problem przygotowania wychowanka do pe³ni
¿ycia spo³ecznego”.
Jak pisa³ Kazimierz Czernicki, „Faktyczn¹ data dziejów
odradzaj¹cego siê Che³ma jest sierpieñ 1915 r., to moment wyjœcia st¹d
na zawsze nie tylko ¿o³nierza, ale i ducha moskiewskiego”. (Od tego
momentu nast¹pi³ systematyczny rozwój oœwiaty w jêzyku polskim na
terenie Che³ma i powiatu (pomimo, ¿e ziemie te uwolnione od
rusyfikacyjnych dzia³añ carskich znalaz³y siê czasowo pod zaborem
austriackim), a jêzyk polski sta³ siê pe³noprawnym jêzykiem nauczania
a nie jak dot¹d wszechobecny jêzyk rosyjski).9
9. K. Czernicki. Che³m...tam¿e.
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Stan ten wniós³ za sob¹ wiele przemian, jednoczeœnie na œwiat³o
dzienne wysz³o tajne nauczanie. Utworzony Che³mski Komitet
Obywatelski powo³a³ 22 wrzeœnia 1915 r. pierwsz¹ polsk¹ szko³ê œredni¹
w Che³mie Szko³ê Filologiczn¹ (przemianowan¹ nastêpnie w 1918 r. na
Gimnazjum im. Stefana Czarnieckiego), (w sk³ad której, obok szko³y
œredniej w roku szkolnym 1915\1916 wchodzi³a wzorcowa szko³a
ludowa). Szko³a zgrupowa³a najzdolniejsz¹ m³odzie¿ i kadrê
pedagogiczn¹, staj¹c siê jedn¹ z najlepszych placówek naukowych na
kresach wschodnich Rzeczypospolitej. By³ to prze³om w dziejach
che³mskiego szkolnictwa.
Du¿y wp³yw na dzia³alnoœæ szko³y i otoczenia wnios³a m³odzie¿
zrzeszona w ruchu skautowo-harcerskim. Twórc¹ skautingu w Che³mie
by³ nauczyciel Ludwik Zaj¹czkiewicz. W budynku szkolnym
konspiracyjnie w latach 1915-1918 (ze wzglêdu na patriotyzm i ducha
m³odzie¿y do walki narodowowyzwoleñczej) umiejscowi³y swoje agendy:
Polska Macierz Szkolna, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokó³” i Polska
Organizacja Wojskowa.
Nadrzêdnym celem szko³y by³o wychowanie zdrowego silnego
i m¹drego m³odzieñca-obywatela i obroñcê granic. Dlatego te¿
wychowanie fizyczne sta³o siê obowi¹zkowym przedmiotem nauczania
w programie dydaktyczno-wychowawczym szko³y. Realizowane by³o na
lekcjach jako gimnastyka (pocz¹tkowo w oparciu o system „gimnastyki
Sokolej”) nastêpnie æwiczenia cielesne (do 3-godz. tygodniowo) poprzez:
gry i zabawy, sporty wodne letnie i sporty zimowe, wycieczki
i obozownictwo, uczono te¿ tañców (by³y momenty, ¿e gimnastykê lub
æwiczenia cielesne ³¹czono z pracami rêcznymi lub ze œpiewem). Zajêcia
lekcyjne prowadzili nauczyciele oraz instruktorzy „Soko³a”, odbywa³y
siê te¿ zajêcia sportowe pozalekcyjne.
Prowadzone by³y konspiracyjnie (ze wzglêdu na czas wojny
i okupacji) pozalekcyjne zajêcia militarno-wojskowe pod ró¿nymi
nazwami, w budynku szkolnym i „podziemiach”, na „Wygonie”, w Lesie
„Borek” i „Kumowej Dolinie”, przez nauczycieli i instruktorów
legionistów, POW i „Soko³a”.
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Nauczyciele Szko³y Filologicznej: Tadeusz D¹browski (18881946) (matematyka i fizyka), Jan Ulanowski (1896-1919) (matematyka)
i Wac³aw Uzdowski (1897-1919) (wychowanie fizyczne, przyroda
i geografia), wszyscy byli wspó³twórcami, cz³onkami i instruktorami w
latach 1915-1918, Polskiej Organizacji Wojskowej oraz Ruchu
Skautowego i wychowania fizycznego, a pierwszym nauczycielem
wychowania fizycznego w Szkole Filologicznej od 1915 r. by³ Wac³aw
Uzdowski.
W ramach tajnych kó³ m³odzie¿owych prowadzili oni z m³odzie¿¹
jako przysz³ymi bojownikami o wolnoœæ zajêcia sprawnoœciowosportowe, militarne i ruch wycieczkowo-obozowy. Wpajali mi³oœæ do
ojczyzny. Prowadzili lekcje z wychowania fizycznego – gimnastykê,
æwiczenia cielesne lub gimnastykê ze œpiewem. Jako dowódcy
z wyszkolonymi grupami m³odzie¿y szkolnej brali udzia³ w wyzwalaniu
Che³ma i „wojnie bolszewickiej”, dwaj z nich Uzdowski i Ulanowski
jako ochotnicy WP, polegli w tej wojnie w 1919 r. Lekarzem szkolnym
i tajnym organizatorem, bior¹cym udzia³ w szkoleniach sanitarnomedycznych i bezpieczeñstwa w razie wojny by³ Teofil Gniazdowski.
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. Polska Organizacja Wojskowa 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
Uzdowskiego i Ulanowskiego oraz naszego organizacyjnego lekarza
Teofila Gniazdowskiego. Pamiêtam jak dziœ szkolenie, wyzwolenie,
wojenka, I P³k Szwole¿erów, 35 Pu³k Piechoty, 3 DAK, Siódemka
Legionów i U³anów Wo³yñskich”.10
10. Ksiêga Pami¹tkowa...tam¿e.; W.A. Koz³owski. Organizacje...tam¿e.; K.P. Janczykowski....
j.w.
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A. ROZWÓJ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO.

„Wychowanie fizyczne jest pedagogiczn¹ ingerencj¹ w naturalny
bieg rozwoju fizycznego dziecka. Rozwoju fizycznego nie wolno
pozostawiaæ naturze, trzeba go pobudzaæ, normowaæ, a w razie
koniecznoœci korygowaæ. Aby ingerowaæ skutecznie, nale¿y przede
wszystkim znaæ i rozumieæ prawa rz¹dz¹ce rozwojem cz³owieka”.
Kszta³towanie siê systemu oœwiatowego w tym te¿ i wychowania
fizycznego w Polsce w latach 1918-1939 mo¿na dzieliæ na dwa okresy –
do i od – tzw. „przewrotu majowego” dokonanego przez J. Pi³sudskiego
i jego zwolenników w maju 1926 r. Do wiosny 1919 r. Ministerstwo
Wyznañ Religijnych i Oœwiecenia Publicznego (MWR i OP) kierowa³o
sprawami oœwiaty wy³¹cznie na terenie by³ego Królestwa Polskiego,
w nastêpnych latach przejmowa³o inne (wyzwolone i przy³¹czone do
Macierzy) regiony Polski.
Szkolnictwo che³mskie do 1 wrzeœnia 1925 r. podporz¹dkowane
by³o Kuratorowi Okrêgu Szkolnego w Warszawie (KOS.W), a od 1
wrzeœnia 1925 r. nowo utworzonemu Kuratorium Okrêgu Szkolnego w
Lublinie (KOS.L). Do kompetencji Lubelskiego Kuratorium Oœwiaty
Szkolnej nale¿a³y sprawy personalne nauczycieli szkó³ œrednich oraz
nadzór nad prac¹ inspektorów szkolnych decyduj¹cych w sprawach
personalnych nauczycieli szkó³ powszechnych.
Dekret tymczasowy z 16 grudnia 1918 r. (by³ pierwszym aktem
prawnym) o stabilizacji i wynagrodzeniu nauczycieli szkó³ powszechnych,
uznaj¹c ich te¿ jako pracowników pañstwowych. Nastêpn¹ regulacjê
zawiera³a ustawa z 27 maja 1919 r. (by³y te¿ dalsze modyfikacje).
W trosce o nale¿yte postawienie i rangê wychowania fizycznego
w szko³ach, Ministerstwo Wyznañ Religijnych i Oœwiecenia Publicznego
wyda³o w latach 1922\23 r. szereg zarz¹dzeñ:
– Okólnik MWR i OP w sprawie organizowania i popierania wychowania
fizycznego z dnia 18 kwietnia 1922 r. Nr 34\II; 12
12. Dziennik Urzêdowy MWR i OP. Nr 14\83. z 1922 r. (KOS Warszawa).
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– Okólnik MWR i OP w sprawie wynagrodzenia nauczycieli gimnastyki
za prowadzenie popo³udniowych zabaw i gier ruchowych z dnia 12
paŸdziernika 1922 r. Nr 1698\II;13
– Rozporz¹dzenie MWR i OP w sprawie przysposobienia wojskowego
m³odzie¿y szkolnej z dnia 5 stycznia 1923 r. Nr 43\H.14
Pragn¹c zapoznaæ siê, jakie wyniki te zarz¹dzenia da³y, i w jakim
stanie znajduje siê sprawa wychowania fizycznego m³odzie¿y szkolnej,
Kuratorium na zasadzie rozporz¹dzenia Ministra WR i OP z dnia
8 paŸdziernika 1923 r. Nr 966\H poleci³o dyrektorom szkó³ tak
pañstwowych jak i prywatnych przygotowanie odpowiedzi na przes³ane
i specjalnie opracowane kwestionariusze przez Warszawskie KOS.
Inspektorzy byli odpowiedzialni za prawid³owe wykonanie ankiet
o stanie wychowania fizycznego w szko³ach poprzez wp³yw na
kierowników szkó³ powszechnych 7-klasowych miejskich. Natomiast za
ilustruj¹cy faktyczny stan rzeczy za ankietê odpowiedzialni byli z urzêdu:
nauczyciele æwiczeñ cielesnych, lekarze szkolni i nauczyciele robót
rêcznych.
Decyzj¹ Lubelskiego Kuratora KOS wprowadzono te¿ od 1925 r.
(na wzór Warszawskiego KOS) ankiety-arkusze na roczne sprawozdania
maj¹ce okreœliæ tzw. stan wychowania fizycznego, danej szko³y. Ka¿dy
arkusz zawiera³ nastêpuj¹ce pytania na które trzeba by³o odpowiedzieæ
i wpisaæ odpowiednie dane (dane dawa³y obraz poszczególnej szko³y
a w niej realizowanie programu z wychowania fizycznego) – 1. imiê
i nazwisko nauczyciela z ukoñczonymi kursami z wychowania fizycznego
oraz charakter, miejsce i data odbytych kursów, 2. ile godzin tygodniowo
i w których oddzia³ach prowadzili wychowanie fizyczne wymienieni
nauczyciele, 3. wymiary sali gimnastycznej, 4. wymiary innej izby do
celów wychowania fizycznego, 5. jakie przyrz¹dy gimnastyczne posiada
szko³a, 6. wymiary boiska szkolnego, 7. wymiary podwórka s³u¿¹cego
celom wychowania fizycznego, 8. wymiary innego terenu, do celów
13. Dziennik Urzêdowy MWR i OP. Nr 29\98. z 1922 r. (KOS Warszawa).
14. Dziennik Urzêdowy MWR i OP. Nr 1\102. z 1923 r. (KOS Warszawa).
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wychowania fizycznego, 9. urz¹dzanie boiska (podwórza), 10. jakie
przybory do zabaw, gier i sportów posiada szko³a, 11. czy przy szkole
zorganizowany jest metodyczny oœrodek wychowania fizycznego, 12. imiê
i nazwisko kierownika oœrodka, 13. ile zorganizowa³ konferencji
wychowania fizycznego, 14. ile zorganizowano wycieczek turystycznokrajoznawczych i kto bra³ udzia³, 15. (dane o szkolnych ko³ach)
harcerstwo, kó³ka krajoznawcze, ko³a LOPP, LMK czy PCK (lub inne
jak s¹ w ankiecie). Ze wzglêdu na du¿e znaczenie higieny uczniów
i szko³y, Kurator KOSL, Pismem Okólnym zobowi¹za³ do prowadzenia
we wszystkich szko³ach, æwiczeñ œródlekcyjnych.15
PAÑSTWOWE SZKO£Y ŒREDNIE w Che³mie –
Od wrzeœnia 1918 r. nakazem Ministerstwa Wyznañ Religijnych
i Oœwiecenia Publicznego, Kazimierz P. Janczykowski (1888-1972)
rozpocz¹³ pracê w Pañstwowym Gimnazjum im. Stefana Czarnieckiego
w Che³mie na etacie nauczyciela wychowania fizycznego \ gimnastyki æwiczeñ cielesnych. Od 1919 r. szko³a mieœci siê w tym samym budynku
do obecnej chwili od ul. Seminaryjskiej do ul. St. Czarnieckiego. By³
pierwszym dyplomowanym nauczycielem tego przedmiotu w Che³mie,
wykwalifikowanym i przygotowanym do jego prowadzenia. (W latach
1909-1910 studiowa³ medycynê przez 3-semestry w Monachium
nastêpnie w Pradze. W 1914 r. ukoñczy³ w Petersburgu Instytut
Wychowana Fizycznego. W latach 1912-1914 by³ w Petersburgu
Naczelnikiem Oddzia³u Polskiego „Soko³a”. Ukoñczy³ gimnastykê
„Sokol¹” i prowadzi³ zajêcia gimnastyczno-sportowe w tym Oddziale.
Dostrze¿ony przez rosyjskie w³adze oœwiatowe, uczy³ wychowania
fizycznego w szkole zawodowej w Petersburgu. Po roku skierowano go
do Syzrania (okr¹g szkolny Kazañ) na stanowisko kierownika kursu
doskonalenia nauczycieli wychowania fizycznego. Uczy³ te¿
w Syzrañskim Gimnazjum, przy którym powo³a³ „Szkolne Ko³o
Mi³oœników Sportów Wodnych” i wraz z m³odzie¿¹ rosyjsk¹ i dzieæmi
15. „Goœæ”. PaŸdziernik 1922. Rok IV. Nr 1. Miesiêcznik I Ch.D.H.
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zes³anych polskich kolejarzy ewakuowanych z Królestwa Polskiego
w g³¹b Rosji, organizowa³ wycieczki ³odziami po Wo³dze. W Kazaniu
w 1916 r. wyda³ podrêcznik specjalistyczny dla nauczycieli wychowania
fizycznego po rosyjsku pt. „Teoria æwiczeñ gimnastycznych”, by³ te¿
Komisarzem Wychowania Fizycznego na Okr¹g Uljanowski. Przera¿ony
okropnoœciami Wielkiej Rewolucji PaŸdziernikowej w po³owie 1918 r.
przedar³ siê do Polski z grup¹ wygnañców i zg³osi³ siê do MWR i OP.
Wyró¿nienia jego za pracê: w 1928 r. br¹zowy a w 1938 r. Srebrny Medal
za D³ugoletni¹ Pracê, w 1930 r. Odznaka za Walkê o Szko³ê Polsk¹
i w 1936 r. Z³oty Krzy¿ Zas³ugi).
Od 1918 r., K. Janczykowski sta³ siê pionierem-twórc¹
„Che³mskiej Kultury Fizycznej”, jak mówi³ „nowego modelu ucznia
tamtych lat, sprawnego, m¹drego, œwiadomego i czu³ego na potrzeby
ojczyzny. Maj¹c na uwadze jak wa¿n¹ rolê w ¿yciu cz³owieka spe³nia
kultura fizyczna, a przede wszystkim dba³oœæ o prawid³owy rozwój
dziecka-ucznia”.
Od 1919 r., po zapoznaniu siê z faktycznym stanem che³mskiej
oœwiaty, przyst¹pi³ do opracowania programu z wychowania fizycznego,
który uwzglêdnia³ najnowoczeœniejsze aspekty lekcji wychowania
fizycznego i sportu oraz jego celów i metod organizacyjnych. Opar³ siê
te¿ na wytycznych i wzorach programu MWR i OP oraz Warszawskiego KOS.
Od 1923 r. pomagali mu w tym wszyscy nauczyciele z nim
pracuj¹cy, którzy z czasem stawali siê równie¿ i wspó³twórcami tego
ruchu. Wi¹za³o siê to równie¿ z mo¿liwoœci¹ adaptacji zaplecza
lokalowego i zrobienia pomocy naukowych do prowadzenia lekcji
wychowania fizycznego i zajêæ sportowych.
Do programu (systemu) dydaktyczno-wychowawczego szko³y
z zakresu wychowania fizycznego wprowadzi³ nastêpuj¹ce obowi¹zkowe
dzia³y – 1. lekkoatletykê (skoki, rzuty, biegi), 2. sporty wodne (p³ywanie,
kajakarstwo, wioœlarstwo), 3. sporty zimowe (saneczkarstwo, narciarstwo,
³y¿wiarstwo), 4. gimnastykê (zdrowotna i przyrz¹dow¹ oraz æwiczenia
cielesne), 5. gry sportowe (dwa ognie, podaj dalej, kwadrant, siatkówkê,
koszykówkê, pi³kê no¿n¹, pi³kê graniczn¹ i szczypiorniak).
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W Pañstwowym Gimnazjum im. S. Czarnieckiego (tzw.
„Czarniecczyków”) w Che³mie – Od 1918 r. do 1922\23 r., gimnastykê
dziewcz¹t prowadzi³ K. Janczykowski, do kl. III ³¹cznie dziewczêta
z ch³opcami, a od IV kl. osobno, (wychowanie fizyczne z ch³opcami
prowadzi³ w Gimnazjum do 1933 r.). W tym czasie wraz z uczniami K.
Janczykowski urz¹dzi³ salê gimnastyczno-sportow¹ do prowadzenia lekcji
wychowania fizycznego, (by³a to pierwsza sala sportowa w Che³mie).
Sala funkcjonowa³a ju¿ od 1919 r. mia³a 22x8x4.20m-176 m. kw. By³a
wyposa¿ona w najnowoczeœniejszy sprzêt: drabinki szwedzkie, ³aweczki,
sto³eczki duñskie, kraty, trampy najnowszej konstrukcji, skrzyniê, kozio³
i materace. Obok sali by³y szatnie, magazynek na sprzêt oraz ³azienki
i natryski, Na lekcji obowi¹zywa³ strój sportowy, a na terenie parku
o pow. 1.2 ha zbudowa³: lodowisko, boisko do lekkiej atletyki, siatkówki,
koszykówki, kort tenisowy bie¿nie i skocznie. Mo¿na stwierdziæ, ¿e K.
Janczykowski, by³ pierwszym w Che³mie twórc¹ budownictwa
sportowego (szkolnego), urz¹dzi³ pierwsz¹ salê adaptuj¹c j¹ do
prowadzenia lekcji wychowania fizycznego i zajêæ sportowych, daj¹c
innym wzorce do naœladowania.
W 1923\24 r. szk. wychowanie fizyczne z dziewczêtami
prowadzi³a Maria Fortuñska a w 1924\25 r. gimnastykê dziewcz¹t
prowadzi³a Julia Haglówna. Wprowadzono obowi¹zkowe kostiumy
gimnastyczne. Lekcje gimnastyki prowadzono w zespo³ach klasowych,
jak równie¿ gry, zabawy i sporty.
W 1929\30 i 1930\1931 r. szk. gimnastykê dziewcz¹t prowadzi³a
Janina Chojnacka-Maciejewska. W tym roku zosta³a urz¹dzona druga
sala gimnastyczna dla dziewcz¹t dziêki pomocy Ministerstwa MWR i OP
(wymiary: 15x6x4 m), co dawa³o lepsze warunki do prowadzenia
wychowanie fizyczne dziewcz¹t.
W 1931\1932, 1932\1933 i 1933\1934 r. szk. wychowanie
fizyczne z dziewczêtami prowadzi³a Zofia Aleksandrowiczówna. Szko³a
naby³a mnóstwo sprzêtu sportowego. Wielki rozkwit lekkiej atletyki
w szczególnoœci biegi i skoki, gry sportowe najbardziej siatkówka.
Obowi¹zkowo przeprowadzano próby na Pañstwow¹ Odznakê Sportow¹
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(POS). „Czarniecczycy œwiêcili triumfy sportowe” w regionie i na arenach
ogólnopolskich. Nast¹pi³a popularyzacja tañców narodowych.
Od 1934\1935 r. szk. gimnastykê dziewcz¹t prowadzi³a Maria
Patrynowa, która wprowadzi³a nowe metody pracy dydaktycznej.
Od 1918 r. do 1932\1933 r. szk., K. Janczykowski, (poza
„Czarniecczykami”) okresowo uczy³ te¿ wychowania fizycznego a przede
wszystkim krajoznawstwa jako przedmiotu w Publicznej Szkole Zawodowej
Dokszta³caj¹cej przy Pañstwowej Szkole Rzemieœlniczej w Che³mie oraz
æwiczeñ cielesnych w Pañstwowej Szkole Handlowej w Che³mie.
W 1933\1934 r. szk. wychowania fizycznego w Gim.
„Czarniecczyków” uczy³ Boles³aw Kruczek-Wirski, a od 1934 r.
Franciszek Krakiewicz (ukoñczy³ w Che³mie Pañstwowe Seminarium
Nauczycielskie Mêskie natomiast w Warszawie Centralny Instytut
Wychowania Fizycznego (CIWF). Uczy³ w Szkole Powszechnej
w Szczebrzeszynie i w Grabowcu. Nastêpnie przeniós³ siê do Che³ma,
przez pewien okres uczy³ wychowania fizycznego w Pañstwowym
Seminarium Nauczycielskim Mêskim oraz Pañstwowej Szkole Handlowej
w Che³mie. Od 1 wrzeœnia 1934 r. nauczyciel wychowania fizycznego
ch³opców w Gim. „Czarniecczyków”. Kurator KOSL (za dobre wyniki
w pracy) powierzy³ mu nadzór nad praktykantami odbywaj¹cymi
szkolenie pedagogiczne przedegzaminacyjne do zawodu).
W Gim. „Czarniecczyków” programowo-metodyczne lekcje
z gimnastyki obejmowa³y wymiar 3-godz. dla klas dawnego ustroju, i 2godz. dla nowego i odbywa³y siê w sali, a w dni s³oneczne i pogodne na
boisku. Po zatem dla ka¿dej klasy przydzielono 2-godz. tygodniowo na
gry, zabawy i sporty na boisku lub w parku. Boisko posiad³o bie¿niê
100m., 2-skocznie, 3-place do siatkówki, koszykówki i kort tenisowy.
Urz¹dzono tor ko³owy i tor saneczkowy zaopatrzony w platformê.
Gimnastykê, jak równie¿ i sporty prowadzono w zespo³ach.
Wprowadzono codzienne 10min. æwiczenia przed lekcyjne i æwiczenia
œródlekcyjne.
Zmodyfikowano system œwi¹tecznych i wakacyjnych wêdrówek,
wycieczek, kursów i obozów sportowych. W drodze rozwoju m³odzie¿
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opanowywa³a takie gry jak: dwa ognie, podaj dalej, kwadrant, palant,
siatkówkê, pi³kê graniczn¹, szczypiorniak i inne.
W wychowaniu sportowym k³adziono nacisk nie tylko na
osi¹ganie wyników, lecz przede wszystkim na dzia³anie wszechstronne,
uwzglêdniaj¹ce zainteresowania m³odzie¿y. Wartoœæ wychowawcza
poszczególnych sportów by³a tym szczególniejsza, i¿ m³odzie¿ by³a
wyprowadzana na œwie¿e powietrze i s³oñce i uczona masowo
praktycznych sprawnoœci ¿yciowych.
Sporty wodne, mimo i¿ zdobywa³y powszechne uznanie, nie
mog³y byæ prowadzone w takim stopniu jak wychowanie fizyczne ze
wzglêdu na brak akwenów wodnych w Che³mie. Dlatego te¿ w 1923 r.
z inicjatywy K. Janczykowskiego tworzono w Uhrusku n\Bugiem szkoln¹
bazê k¹pieliskowo-wioœlarsk¹, a od 1934 r. uczniowie korzystali z
wybudowanej w Che³mie p³ywalni Pow. Komitetu PW i WF. Wspomnieæ
nale¿y o popularyzacji takich sportów jak: kolarstwo, ³y¿wiarstwo
figurowe, strzelanie, tenis ziemny, hokej na lodzie i jazda konn¹,
z po¿ytkiem dla usportowienia m³odzie¿y.
W 1937 r. roz³¹czono koedukacjê, w wyniku czego powsta³y dwie
szko³y œrednie – Mêskie I Liceum i Gimnazjum im. Stefana
Czarnieckiego oraz ¯eñskie II Liceum i Gimnazjum im. Królowej
Jadwigi, które prowadzi³y odrêbn¹ dzia³alnoœæ.
¯eñskie II Liceum i Gimnazjum im. Kr. Jadwigi w Che³mie
(w³aœciwie powsta³o na bazie zamykanego od 1936 r. Pañstwowego
Seminarium Nauczycielskiego ¯eñskiego w Che³mie, w wyniku ustawy
z 11 marca 1932 r. o zamykaniu tego typu placówek), naucza³o w oparciu
o idee i program naukowy dr Jadwigi M³odowskiej. Natomiast
wychowanie fizyczne jako przedmiot realizowane by³o w oparciu o ju¿
sprawdzony system edukacyjny w „Czarniecczykach”. Pierwszym
nauczycielem wychowani fizycznego by³a Maria Patryn, która te¿
tworzy³a ca³y system sportowy szko³y, a lekarzem szkolnym by³a dr Zofia
Czarkowska-Górecka. Wœród uczennic oprócz Polek, by³y mniejszoœci
narodowe: Rosjanki, ¯ydówki, Ukrainki i Niemki. W szkole prowadzi³y
dzia³alnoœæ organizacje: (realizuj¹ce te¿ idee wychowania fizycznego)
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m. in. Sodalicja, Harcerstwo, Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej
i Przysposobienie Wojskowe oparte na musztrze. Bardzo aktywne Szkolne
Ko³o Sportowe organizowa³o ca³e ¿ycie sportowe szko³y w oparciu
o sekcje: lekkoatletyczn¹, gier i zabaw, gier sportowych oraz sportów
zimowych. Wa¿n¹ rolê w ¿yciu m³odzie¿y szko³y odgrywa³y wycieczki
i wêdrówki krajoznawczo-turystyczne, w oparciu o system naukowy K.
Janczykowskiego.
Dnia 1 grudnia 1919 r. rozpocz¹³ pracê jako nauczyciel
wychowania fizycznego w Pañstwowym Seminarium Nauczycielskim
Mêskim w Che³mie Józef Rudolf MaŸ (1894-1966). Seminarium mêskie
powsta³o w 1918 r., ¿eñskie w 1919 r. Seminarium posiada³o w³asn¹ szko³ê
æwiczeñ. Seminarium powsta³o na bazie ujawnionych w 1916 r. kursów
nauczycielskich oraz tzw. preparand nauczycielskich, przemianowane
nastêpnie w Liceum Pedagogiczne. (J. MaŸ, Ukoñczy³ Pañstwowe
Seminarium Nauczycielskie w Rzeszowie, od 1918 r. pracowa³ jako
nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Powszechnej w Okszowie
k\Che³ma. W latach 1921-1923 ukoñczy³ Roczny Kurs Wychowania
Fizycznego przy Studium WF w Warszawie i Centraln¹ Szko³ê Wojskow¹
Gimnastyki i Sportów w Poznaniu. By³ propagatorem zdrowego
i sportowego ¿ycia, ukierunkowywa³ m³odzie¿ w jej d¹¿eniach.
Organizowa³ i prowadzi³ sportowe obozy letnio-zimowe. Zmodyfikowa³
w 1920 r. program MWR i OP oraz Warszawskiego KOS z wychowania
fizycznego i wytyczy³ kierunki systemu pracy szko³y, jako du¿ej placówki
o odpowiedzialnoœci dydaktycznej. W wyniku czego Che³mskie
Pañstwowe Seminarium Nauczycielskie Mêskie zaliczane by³o do
najlepszych, zak³adów kszta³c¹cych nauczycieli na LubelszczyŸnie. By³
cz³onkiem Komisji do spraw oœwiaty, higieny i zdrowia m³odzie¿y
szkolnej, na Ogólnopolskim ZjeŸdzie Oœwiatowym w Che³mie 8 grudnia
1923 r., zorganizowanym przez MWR i OP. By³ wspó³za³o¿ycielem
Che³mskiej Rady Wychowania Fizycznego dnia 1 czerwca 1924 r.,
w której pe³ni³ funkcjê skarbnika).
W marcu 1923 r. J. MaŸ powo³a³ przy Pañstwowym Seminarium
Nauczycielskim Mêskim w Che³mie, Szkolne Ko³o Sportowe „Zdrów”,
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w myœl has³a „w zdrowym ciele zdrowy duch”. By³o to jedno z pierwszych
Kó³ w Polsce, odegra³o znacz¹c¹ rolê na kresach wschodnich
Rzeczypospolitej w krzewieniu kultury fizycznej. Na ³amach
„Zwierciad³a” pisano „SKS „Zdrów” bodaj¿e pierwszy klub w Polsce
oparty na regulaminie. Dzia³alnoœæ jego rozbudzi³a i o¿ywi³a w Che³mie
¿ycie sportowe i sta³a siê przyk³adem, dla innych szkó³”.
SKS „Zdrów” by³o odpowiedzialne za, rozwój sportu szkolnego,
akcje letnie, obozy, kolonie i akcje pomocy biednym w Che³mie. Dla
unowoczeœnienia pracy dydaktyczno-wychowawczej w szkole, przy Kole
dzia³a³y specjalistyczne sekcje: sportowa, medyczno-sanitarna, prac
rêcznych-pomocy sportowych i dydaktyczno-wychowawcza. Pod koniec
1925 r., J. MaŸ nieoczekiwanie wyemigrowa³ z Che³ma.
We wrzeœniu 1925 r. Boles³aw Zygmunt Kruczek-Wirski (19001972), otrzyma³ nominacjê, na nauczyciela æwiczeñ cielesnych w
Pañstwowym Seminarium Nauczycielskim Mêskim w Che³mie i funkcjê
opiekuna Szkolnego Ko³a Sportowego „Zdrów”. W 1923 r. ukoñczy³
Wy¿szy Kurs Nauczycielski metodyczno-pedagogiczny z zakresu
wychowania fizycznego, który da³ mu kwalifikacje nauczania wychowania
fizycznego w Szko³ach Powszechnych, a w 1925 r. ukoñczy³ w Warszawie
Pañstwowy Roczny Kurs Wychowania Fizycznego, co dawa³o mu prawo
uczyæ w szko³ach œrednich. Stanowisko nauczyciela wychowania
fizycznego i opiekuna SKS otrzyma³ wraz z odejœciem J. Mazia. W 1936 r.
zgodnie z prawem zmieni³ nazwisko rodowe Kruczek na Wirski.
W Warszawie w 1928 r. otrzyma³ dyplom nauczyciela Szkó³ Œrednich
i Seminariów. W tym czasie podniós³ rangê SKS „Zdrów”, rozbudowuj¹c
dzia³y: sportowy, medyczno-sanitarny, prac rêcznych pomocy sportowych
i dydaktyczno-wychowawczy. Wniós³ du¿y wk³ad w rozwój Seminarium
Mêskiego (te¿ i ¯eñskiego) do miana wyró¿niaj¹cej siê placówki na kresach
wschodnich Rzeczypospolitej w kszta³ceniu wybitnych jednostek
przysz³ych nauczycieli. W dalszym ci¹gu poszerza³ swoje kwalifikacje na
wszelkich kursach systemu WKN. Otrzyma³ zawodowe tytu³y instruktora
z: gimnastyki, przysposobienia wojskowego, p³ywania, lekkiej atletyki,
sportów zimowych, gier i zabaw, gier sportowych, tañców i zajêæ
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muzycznych. W latach 1926-1927 (r. szk.) uczy³ te¿ wychowania fizycznego
w Pañstwowej Szkole Rzemieœlniczej w Che³mie.
Pañstwowe Seminarium Nauczycielskie Mêskie w Che³mie,
dysponowa³o du¿ym terenem przyszkolnym. Z inicjatywy J. Mazia od
1919 r., a od 1925 r. rozbudowê kontynuowa³ B. Kruczek-Wirski, teren
przyszkolny by³ przysposobiony w sposób nastêpuj¹cy – 1.Dziedziniec
szkolny – w porze wiosenno-letniej i wczesno-jesiennej by³ miejscem
rekreacji. Korzysta³y z tego miejsca przede wszystkim dzieci szko³y
æwiczeñ. Dziedziniec s³u¿y³ tak¿e jako miejsce zbiórek m³odzie¿y ca³ej
szko³y, odbywa³y siê tu niektóre uroczystoœci szkolno-pañstwowe.
2.Placyk sportowy – by³ czêsto miejscem æwiczeñ gimnastycznych. Na
sta³e za³o¿ono tu urz¹dzenia do koszykówki. W porze zimowej urz¹dzono
tu lodowisko. 3.Obszerne boisko – na ogó³ doœæ dobrze spe³nia³o swoj¹
rolê w porze wiosenno-letniej i jesiennej. Urz¹dzono na nim skoczniê
i boisko do siatkówki, ustawiono tu tak¿e szereg przyrz¹dów
gimnastycznych, a na alejce zbudowano bie¿niê. Niejednokrotnie
odbywa³y siê tu zawody sportowe miêdzy klasowe, miêdzyszkolne oraz
zawody rangi SKS, MKS i Lubelskiego KOS. Prowadzono tu te¿ szkolenia
w ramach Hufca PW starszej m³odzie¿y a w rogu boiska by³a wybudowana
strzelnica dla broni ma³okalibrowej. Odbywa³y siê tutaj festyny szkolne
organizowane przy wspó³udziale Komitetu Rodzicielskiego. 4.Tor
saneczkowy – na którym realizowano program szkolny jak i zajêcia
pozalekcyjne oraz w okresie ferii zimowych. 5.Ogród szkolny –
s¹siadowa³ z boiskiem, tu mo¿na by³o spêdziæ czas wolny na nauce
i rekreacji. 6.W budynku szklonym – by³a nowoczeœnie urz¹dzona sala
gimnastyczno-sportowa, obok magazynek, szatnie, ³azienki i umywalnie.
Obiekty te pod wzglêdem (kultury fizycznej) wychowania fizycznego
i sportu by³y zarz¹dzane i wykorzystywane przez nauczycieli wychowania
fizycznego którzy realizowali program wychowania fizycznego oraz
zarz¹d SKS „Zdrów”.
Program dydaktyczno-wychowawczy szko³y z zakresu
wychowania fizycznego by³ oparty o nastêpuj¹ce obowi¹zkowe dzia³y –
1. lekkoatletykê (skoki, rzuty, biegi terenowe), 2. sporty wodne (p³ywanie,

60

Wychowanie fizyczne i sport szkolny

kajakarstwo, wioœlarstwo), 3. sporty zimowe (saneczkarstwo, narciarstwo,
³y¿wiarstwo), 4. gimnastykê (zdrowotna i przyrz¹dow¹ oraz æwiczenia
cielesne), 5. gry sportowe (dwa ognie, podaj dalej, kwadrant, siatkówkê,
koszykówkê, pi³kê no¿n¹, pi³kê graniczn¹ i szczypiorniak oraz gry
i zabawy) - plan godzin nauczania æwiczeñ cielesnych od I do V kursu
wynosi³ po 3-godz. tygodniowo.
Szkolne Ko³o Sportowe „Zdrów” wywiera³o du¿y wp³yw
na poziom i styl Seminarium Mêskiego i ¯eñskiego, na realizowanie
w szkole programu z wychowania fizycznego oraz na rozwój sportu
w szkole, Che³mie i okolicy. Obejmowa³o swym zasiêgiem dydaktycznym
i systemem praktyk nauczycielskich przyleg³e miejscowoœci, nios¹c im
pomoc w postaci opracowañ programów z wychowania fizycznego
i wysokokwalifikowanych nauczycieli w tym z wychowania fizycznego
(oraz ich pomoc przy organizowaniu zawodów i imprez kulturalnosportowych).
W Che³mie w latach 1919-1921 Stowarzyszenie Kupców Polskich
prowadzi³o jednoroczne kursy handlowe. Na tej bazie 1 wrzeœnia 1922 r.
powsta³a w Che³mie 3-klasowa Pañstwowa Koedukacyjna Szko³a
Handlowa mieszcz¹ca siê w budynku prywatnym przy ul. Lubelskiej nr
17. Od 1 wrzeœnia 1936 r. zosta³a przekszta³cona na Pañstwowe
Koedukacyjne Gimnazjum Kupieckie. Od 1 wrzeœnia 1924 r. w Szkole
Handlowej zaadaptowano pomieszczenie na salê gimnastyczn¹ i zaplecze
i wprowadzono wychowanie fizyczne jako przedmiot obowi¹zkowy
realizowany jako æwiczenia cielesne po 2-godz. tygodniowo. Pierwszym
nauczycielem æwiczeñ cielesnych od 1924 r. by³ Józef Mat a lekarzem
szkolnym by³ dr Miko³aj Sagatowski. Czasowo æwiczeñ cielesnych
nauczali te¿ w Szkole Handlowej, K. Janczykowski i F. Krakiewicz.
Ponadto uczniowie mieli po 2-godz. tygodniowo zabaw, gier i sportów
oraz gier i æwiczeñ polowych od I do IV klasy i te¿ przysposobienia
wojskowego, oraz 1-godz. muzyki. Aktywnie dzia³a³o na terenie szko³y
harcerstwo.
Szko³a Rolnicza im. J. Pi³sudskiego w Okszowie k\Che³ma
zosta³a otwarta 5 styczna 1923 r. Wychowanie fizyczne jako przedmiot
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obowi¹zkowy by³o realizowane poprzez gimnastykê (by³o te¿ ³¹czone),
po 2-godz. tygodniowo, natomiast w niedzielê odbywa³y siê zabawy
i zebrania poszczególnych stowarzyszeñ w tym te¿ tzw. sportowych.
Przysposobienie wojskowe (czasami gimnastykê) prowadzili ppor. Adam
Cimek i sier¿. Jan Cichocki. Dzia³a³a w szkole Samodzielna Stra¿
Ogniowa, któr¹ nadzorowa³ inst. po¿. Frydryszak, cz³onkowie byli
poddawani æwiczeniom sprawnoœciowym.
Pañstwowa Szko³a Rzemieœlnicza zosta³a powo³ana w Che³mie
w 1919 r., przy ul. Pocztowej (w miejsce Technicznej Szko³y Kolejowej
1889-1915), w 1938 r. zosta³a przemianowana na Gimnazjum
Mechaniczne. Wychowanie fizyczne jako przedmiot obowi¹zkowy
w programie Pañstwowej Szko³y Rzemieœlniczej, by³o realizowane jako
gimnastyka do 2-godz. tygodniowo w ka¿dej klasie. Równie¿ higiena
jako przedmiot nauczania obowi¹zywa³a w ka¿dej klasie. Przez pewien
okres szko³a nie posiada³a sta³ego nauczyciela wychowania fizycznego,
pocz¹tkowo uczyli instruktorzy WF „Soko³a”, Zwi¹zku Strzeleckiego
i z 7 pp Leg. Dlatego te¿ wychowanie fizyczne okresowo uczyli
nauczyciele z innych szkó³ m. in. (w latach 1930-1936) K. Janczykowski
i B. Wirski-(Kruczek).
Od 1936 r. wychowania fizycznego w Pañstwowej Szkole
Rzemieœlniczej (etaty) uczy³ Bogdan Berezecki, a od 1 wrzeœnia 1938 r.
ju¿ w Gimnazjum Mechanicznym, Wiktor Pi¹tkowski (1912-1989).
(Seminarium Nauczycielskie ukoñczy³ w Wilnie w 1932 r. By³
zawodnikiem Wileñskiego Klubu Sportowego i MKS w lekkiej atletyce
i grach zespo³owych. W latach 1932-1935 pracowa³ w Prywatnej
Kolejowej Szkole Powszechnej w Wilnie jako nauczyciel wychowania
fizycznego. Prowadzi³ te¿ w Wileñskim Klubie Sportowym i MKS, zajêcia
sportowe, tu otrzyma³ tytu³ Instruktora WF. W 1938 r. ukoñczy³
w Warszawie Akademiê Wychowania Fizycznego. Nastêpnie pracowa³
w Lublinie w jako instruktor WF w Powiatowym Urzêdzie WF i PW.
W kilka miesiêcy póŸniej, przeniós³ siê do Che³ma i zamieszka³ przy
ul. Pocztowej nr 62. Od 1 wrzeœnia 1938 r. otrzyma³ etat w Pañstwowej
Szkole Rzemieœlniczej w Che³mie, nauczyciela wychowania fizycznego.
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Prowadzi³ w latach 1938-1939 w Che³mskim MKS grupê sportow¹
oraz wspó³organizowa³ i sêdziowa³ zawody sportowe szkó³ œrednich
organizowane przez Che³mski MKS, SKS „Zdrów” i Lubelski MKS
i KOS. Reprezentowa³ te¿ Che³mski MKS w grach zespo³owych. By³
Prezesem Polskiego Zwi¹zku Wychowawców Fizycznych w Warszawie
Oddzia³ w Che³mie mieszcz¹cego siê przy ul. Pocztowej nr 64).
OKÓLNIK KOSL z dnia 17.04.1930 r. „do Dyrekcji szkó³
œrednich ogólnokszta³c¹cych seminariów nauczycielskich i szkó³
zawodowych w Okrêgu Lub., w sprawie zaœwiadczeñ o sprawnoœci
fizycznej przy zg³aszaniu siê do egzaminu pañstwowego na nauczyciela
szkó³ œrednich. Na mocy upowa¿nienia Min. WR i OP z 28.03.1930 r.,
i wobec wystêpuj¹cych trudnoœci z uzyskaniem przez petentów,
zg³aszaj¹cych siê do egzaminu pañstwowego na nauczyciela szkó³
œrednich w\g rozporz¹dzenia Min. WR i OP z 09.10. 1924 r., œwiadectw
praktycznej umiejêtnoœci prowadzenia zabaw i gier ruchowych, wzglêdnie
œwiadectw uprawnienia sportowego (zgodnie z rozporz¹dzeniem),
upowa¿niam do wydawania tych œwiadectw w okresie a¿ do odwo³ania
Pana J. Mazia, Inspektora W F w KOSL. Zechc¹ Dyrekcje zawiadomiæ
zainteresowanych nauczycieli, ¿e wspomniane zaœwiadczenia bêdzie p.
inspektor WF wydawa³ b¹dŸ na podstawie bezpoœredniego sprawdzenia
sprawnoœci kandydata (egzaminu), b¹dŸ na podstawie zaœwiadczenia,
wystawionego kandydatowi albo przez dyrekcje odnoœnej szko³y, jeœli
kandydatem tym jest nauczyciel czynny, albo przez odpowiedzialne
instytucje, s³u¿¹ce celom wychowania fizycznego lub sportu”.
PUBLICZNE SZKO£Y POWSZECHNE w Che³mie –
Szkolnictwo powszechne (elementarne) w Che³mie i w powiecie,
by³o bardzo zaniedbane, by³o to spowodowane latami zaborów
i rusyfikacji. Du¿o pracy nad polepszeniem tego stanu w okresie zaborów
czyni³y szkó³ki tajnego nauczania, oraz organizacje: m. in. Ko³o Oœwiaty
Ludowej, Polski Zwi¹zek Ludowy, Polska Macierz Szkolna, Towarzystwo
Szerzenia Oœwiaty „Œwiat³o” itd.
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Przesuwaj¹cy siê front w 1915 r., spowodowa³ nieoczekiwanie
wycofanie siê z Che³ma wojsk rosyjskich, a zarazem wkroczenie na teren
Królestwa Polskiego w tym do Che³ma wojsk pañstw centralnych Niemiec
i Austro-Wêgier. W wyniku czego ujawni³o siê w Che³mie polskie tajne
nauczanie – elementarne tajne szkó³ki.
*By³y to szko³y:
– Szko³a Wzorcowa przy Szkole Filologicznej (1915);
– Szko³a Powszechna im. ks. Stanis³awa Staszica (1915)
(ul. Kolejowa nr 49);
– Szko³a Powszechna im. Tadeusza Koœciuszki
(1915\1916) (ul. Brzeska) utworzona z potrzeby
edukacji, po reorganizacji przyjê³a uczniów szko³y
wzorcowej.
*Po odzyskaniu niepodleg³oœci w 1918 r. na terenie
Che³ma powsta³y kolejno nastêpuj¹ce szko³y powszechne;
– Szko³a Powszechna im. Adama Mickiewicza (1918) (w chwili
tworzenia czêœæ mieœci³a siê na ul. Pilichonki czêœæ na
Trubakowie). Gimnastyki – æwiczeñ cielesnych uczy³a Julia
Haglówna;
– Szko³a Powszechna im. Królowej Jadwigi (1919) (ul. Kolejowa
nr 33);
– Szko³a Powszechna im. Kazimierza Wielkiego, utworzono j¹
w dawnej prywatnej szko³y ¿ydowskiej, uczêszcza³a do niej
m³odzie¿ pochodzenia ¿ydowskiego choæ jêzykiem nauczania
by³ jêzyk polski;
– Szko³a Powszechna im. Stanis³awa Konarskiego (1922\1923)
(lokal w budynku parafii Roz. Œw. Aposto³ów przy ul. Lubelskiej
nr 55).
– Szko³a Powszechna im. ks. Grzegorza Piramowicza (1923\1924)
(ul. Jordana od 1937 r. w budynku 10-lecia). Istnia³a te¿
w Che³mie Szko³a Specjalna dla dzieci opóŸnionych w rozwoju.
Dnia 11 marca 1932 r. sejm uchwali³ now¹ ustawê o funkcjonowaniu
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szkó³, utrzymano 7-letni obowi¹zek szko³y powszechnej, ale
wprowadzono podzia³ szkó³ powszechnych na trzy stopnie organizacyjne:
szko³y I stopnia – obejmowa³y edukacjê klas I – IV,
szko³y II stopnia – obejmowa³y edukacjê klas I – VI,
szko³y III stopnia – obejmowa³y edukacjê klas I – VII, (szko³y
III stopnia obejmuj¹ce pe³ny program szko³y powszechnej
7- letni by³y w Che³mie (jedyna 7-latka w Siedliszczu),
natomiast szko³y niepe³ne powszechne stopnia I i II
najczêœciej by³y w terenie).
Na prze³omie 1932\1933 r. poleceniem kuratora KOS.L,
wprowadzono do wszystkich che³mskich publicznych szkó³
powszechnych – poza imieniem numer szko³y i tak:
Nr 1. Szko³a Powszechna im. Tadeusza Koœciuszki (ul. Szwole¿erów),
Nr 2. Szko³a Powszechna im. Stanis³awa Staszica (ul. Ob³oñska),
Nr 3. Szko³a Powszechna im. Adama Mickiewicza (ul. Pilichonki),
Nr 4. Szko³a Powszechna im. Królowej Jadwigi (ul. Kolejowa),
Nr 5. Szko³a Powszechna im. Króla Kazimierza Wielkiego
(ul. Narutowicza),
Nr 6. Szko³a Powszechna im. Stanis³awa Konarskiego (ul. Lubelska),
Nr 7. Szko³a Powszechna m. ks. Grzegorza Piramowicza (ul. Jordana).
Od tego roku Che³mskie W³adze Oœwiatowe celem udoskonalenia
systemu edukacyjnego i objêcia ogó³u uczniów (walka z analfabetyzmem)
wprowadza³y (jakoby) rejonizacjê szkó³ (obejmuj¹c¹ dzielnice) a do niej
dopasowanie ulic i numerów domów – Projekt organizacyjny (przyk³ad
z 1930 r.) szkó³ koedukacyjnych powszechnych, dla potrzeb oœwiaty
che³mskiej – obrazuje koedukacjê z przydzia³em ulic i iloœci uczniów
tzw. rejonu przynale¿¹cego do poszczególnej szko³y;
Szko³a Powszechna im. Królowej Jadwigi – ul. Kolejowa:
– ul. Kolejowa od Nr. 16.....................309 (uczniów),
ul. Okszowska.......................................29,
ul. Brzeska Rampa.................................... 7,
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ul. I p. Szwole¿erów.................................10.
Szko³a Powszechna im. Stanis³awa Staszica – ul. Ob³oñska:
– ul. Kolejowa do Nr. 16............................ 65,
ul. Ob³oñska............................................ 180,
ul. Sienkiewicza ........................................97,
ul. Zielna......................................................7,
ul. Gimnazjalna............................................6,
ul. Seminarjalna.........................................29,
ul. 1-Maja...................................................85.
Szko³a Powszechna im. Adama Mickiewicza – ul. Pilichonki:
– ul. Kowalska.............................................38,
ul. Koszarowa............................................19,
ul. Majdan ................................................32,
ul. Malowana...............................................7,
ul. Nadtorowa..............................................3,
ul. Pilichonki ............................................51,
ul. Wygon .................................................46,
ul. Podgórze ..............................................19,
ul. Trubakowska .....................................100,
ul. Szosa Rejowiecka ..................................7,
ul. Lubelska od Nr 100 i koszary.............192,
ul. Trubaków ...........................................100.
Szko³a Powszechna im. Grzegorza Piramowicza – ul. Jordana:
– ul. Browarna...............................................3,
ul. dr Jordana.............................................41,
ul. Krótka ....................................................9,
ul. Lubelska Nr 65 do 100.......................145,
ul. £¹czna..................................................32,
ul. M³ynarska ............................................15,
ul. Nadrzeczna ..........................................38,
ul. Piramowicza .........................................5,
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ul. Reformacka od Nr 16......................54,
ul. Zak¹tek...........................................11.
Szko³a Powszechna im. Tadeusza Koœciuszki – ul. Szwole¿erów:
– ul. Bazyljany .......................................6,
ul. Hrubieszowska............................ 235,
ul. Przechodnia ...................................10,
ul. Uœci³ugska .....................................61,
ul. Wojs³awicka...................................25,
ul. Górka Katedralna ..........................28.
Szko³a Powszechna im. Stanis³awa Konarskiego – ul. Lubelska:
– ul. Ogrodowa................................... 135,
ul. Pocztowa......................................268,
ul. Reformacka Nr 1-16 ......................24,
ul. Lwowska .....................................192,
ul. 3-Maja ...........................................18,
ul. Polna ...............................................6,
ul. Targowa..........................................18,
ul. Zacisze ...........................................22.
Szko³a Powszechna im. Kazimierza Wielkiego – ul. Narutowicza:
– ul. Jatkowa ..........................................5,
ul. Narutowicza ..................................79,
ul. Podwalna .......................................35,
ul. Ma³y Rynek .....................................2,
ul. Rybna ..............................................3,
ul. Szkolna ..........................................51,
ul. Œw. Miko³aja .................................12,
ul. Pijarska ..........................................42,
ul. Kopernika ......................................81,
ul. Plac Koœciuszki ...............................4,
ul. Krzywa ..........................................48,
ul. Lubelska Nr 1-65 .........................299.
„Wykaz ulic i przedmieœæ miasta Che³ma - brane pod uwagê od
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1930 r. przez w³adze oœwiatowe przy przydziale do szkó³ – Bazyljany,
Kazimierza Bogdanowicza, Browarna, Brzeska-(obecnie Sienkiewicza),
Brzeska Rampa, Gimnazjalna-(obecnie Czarnieckiego), Górka
Katedralna, Hrubieszowska, Jatkowa, dr Jordana, Katowska-(obecnie
Partyzantów), Kolejowa, Koszarowa, Kopernika, Kowalska, Krótka, Plac
Koœciuszki, Krzywa, Lubelska, Lwowska, £¹czna, p³k. Lisa-Kuli, 1-Maja(obecnie Mickiewicza, 3-Maja-(obecnie Podwalna), Majdan, Ma³y Rynek,
Malowana, M³ynarska-(obecnie gen. Gustawa Orlicz-Dreszera), Œw.
Miko³aja, Moœcickiego, Nadtorowa, Nadrzeczna, Narutowicza, Ob³oñska,
Ogrodowa, Okszowska, Pijarska, Piramowicza, Pilichonki, PilichonkiWygon-(obecnie Szpitalna), Pocztowa, Podwalna, Polna, Podgórze,
Przechodnia, Reformacka, Rybna, Seminarjalna-(obecnie M³odowskiej),
Siedlecka, Sienkiewicza, Szkolna, Szosa Rejowiecka, I Pu³ku Szwole¿erów,
Targowa, Trubaków, Trubakowska, Uœci³ugska, W¹ska, Wojs³awicka,
Wygon, Zacisze, Zak¹tek i Zielna.” * (akta m. Che³ma)
Ogólnie mówi¹c, warunki lokalowe poszczególnych szkó³
powszechnych w Che³mie tak jak i w terenie by³y fatalne, szko³y posiada³y
(miernie higieniczne) pomieszczenia w³asne lub wypo¿yczone. Personel
pedagogiczny szkó³ powszechnych w Che³mie sk³ada³ siê z nauczycieli,
sta³ych, tymczasowych i kontraktowych. Stan kadry pedagogicznej stale
siê zmienia³. Poziom wykszta³cenia nauczycieli by³ ró¿ny. Nowi
nauczyciele sk³adali œlubowanie na rêce inspektora szkolnego.
OKÓLNIK KOSL z dnia 23.01.1930 r. „do Inspektorów Szkolnych
oraz Kierowników i nauczycielstwa publicznych szkó³ powszechnych w
Okrêgu Lub., w sprawie nauczania gimnastyki, œpiewu i robót rêcznych.
Spostrze¿enia dowodz¹, ¿e nadal w licznych szko³ach (oddzia³ach) nie
tylko brak starañ, by nauczanie gimnastyki, œpiewu i robót rêcznych
zbli¿yæ bodaj do wymagañ programowych, lecz, co gorsze, godziny te
niemal stale przeznacza siê na nauczanie innych przedmiotów.
Zawiadamiam, ¿e d³u¿ej tego tolerowaæ nie bêdê i w razie ponownego
stwierdzenia lekcewa¿enia tych przedmiotów winnych poci¹gnê do
odpowiedzialnoœci s³u¿bowej”.
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OKÓLNIK KOSL z dnia 08.02.1933 r. „w sprawie pomocy
Komitetów WF i PW dla szkó³ powszechnych w zakresie wychowania
fizycznego. Na mocy zarz¹dzenia Pañstwowego Urzêdu WF i PW z dn.
20. 01. 1933 r. Nr 16\-4\Spo³. Powiatowe i Miejskie Komitety WF i PW
obowi¹zane s¹ do pewnych œwiadczeñ na rzecz wychowania fizycznego
w szko³ach powszechnych, a mianowicie do, a) udzielania w porozumieniu
z Inspektorami Szkolnymi subwencji na rozjazdy s³u¿bowe szkolnym
Inspektorom Powiatowym Wychowania Fizycznego, b) przydzielania
pewnych sum Inspektorom Szkolnym na zakup przyborów do prowadzenia
wychowania fizycznego w szko³ach powszechnych, c) udzielanie pomocy
przy organizowaniu wycieczek i obozów sta³ych organizowanych przez
szko³y, harcerstwo itd.”.
W Che³mie w latach (1915-1918) 1918-1939 prowadzi³y czy te¿
próbowa³y prowadziæ dzia³alnoœæ edukacyjn¹ szko³y prywatne
i narodowoœciowo-wyznaniowe – szko³y ¿ydowskie, szko³y ukraiñskie czy
innych narodowoœci jednak z wielu przyczyn obiektywnych lub
subiektywnych przerywa³y swoj¹ dzia³alnoœæ. Jednym z wa¿niejszych
zagadnieñ spo³eczno-politycznych w Che³mie i w powiecie che³mskim (od
lat) by³y problemy mniejszoœci narodowych, oraz dzia³alnoœci
antypañstwowej Ukraiñców, ¯ydów czy Niemców (a pastor, rabin czy pop,
stawali siê te¿ przywódcami duchowo-politycznymi oraz oœwiatowymi).
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.
Nale¿y wspomnieæ, ¿e na terenie miasta Che³ma i powiatu
w pewnych okresach (1915-1939) istnia³y szko³y innych narodowoœci.
Najbardziej aktywne by³y szko³y ¿ydowskie, w niektórych jako przedmiot
obowi¹zkowy by³o wychowanie fizyczne realizowane poprzez gimnastykê.
Nie mia³o to jednak wiêkszego wp³ywu na tworz¹cy siê w che³mie polskisystem – oœwiatowy czy ruch szkolnego wychowania fizycznego i sportu.
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B. ROZWÓJ DYSCYPLIN SPORTOWYCH
DZIA£ÓW WYCHOWANIA FIZYCZNEGO –
GIMNASTYKA – Gimnastykê (wa¿ny dzia³ wychowania
fizycznego obowi¹zkowego przedmiotu w programie dydaktycznowychowawczym szko³y) jako pierwszy do che³mskiego szkolnictwa
wprowadzi³ Kazimierz Janczykowski, nauczyciel wychowania fizycznego
w Gimnazjum „Czarniecczyków” w roku szkolnym 1918\1919 (inne
szko³y wzorowa³y siê). Z pocz¹tku gimnastyka by³a jako (sama w sobie)
przedmiotem nauczania i na niej budowano systemy wychowania
fizycznego – przyk³ad gimnastyka systemu „Sokolego”.
Metodyka gimnastyki by³a ci¹gle unowoczeœniana i
modyfikowana a formy dopasowywane do warunków szkolnych. Rozwój
gimnastyki ogranicza³ brak sal i nauczycieli wychowania fizycznego. W
wielu che³mskich szko³ach lekcje wychowania fizycznego by³y ³¹czone
ze œpiewem lub pracami rêcznymi, a prowadzili je nauczyciele innych
przedmiotów lub instruktorzy WF „Soko³a”, ZS lub 7 pp Leg.
Trudnoœci te dotyczy³y raczej che³mskich szkó³ powszechnych,
szko³y œrednie z regu³y posiada³y nauczycieli wykwalifikowanych. K.
Janczykowski (i jego sprzymierzeñcy) ci¹gle unowoczeœnia³ metodykê
gimnastyki, nada³ jej formê zabawy, wy¿ycia siê i prze¿ycia estetycznego,
a nawet wyczynu. Podbudowa³ j¹ te¿ ró¿nymi systemami a przede
wszystkim „Sokolim”, organizowa³ te¿ publiczne pokazy-popisy w formie
lekcji na szkolnym boisku sportowym. Najwa¿niejsze szkolne zawody
gimnastyczne:
Dnia 15 czerwca 1924 r. K. Janczykowski zorganizowa³ w
Che³mie pierwszy publiczny pokaz-popis lekcji gimnastyki sytemu
„Sokolego”, który odby³ siê na boisku sportowym „Czarniecczyków”
podczas dorocznego przegl¹du szkolnego dorobku sportowego uczennic
i uczniów szko³y pod nazwa „œwiêto sportu m³odzie¿y”. Popis wykaza³
nie tylko sprawnoœæ fizyczna i postêp rozwoju m³odzie¿y, lecz ods³oni
szerszej publicznoœci (która przyby³a na pokaz) nowy i skuteczny system
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prowadzenia zajêæ-lekcji gimnastycznych i jego celowoœci. Sêdziowie
bacznie œledzili ka¿dy ruch, najwy¿ej zosta³y ocenione æwiczenia systemu
Linga, dlatego pierwsze miejsce przyznano dziewczêtom za æwiczenia
z kó³kami, które wymaga³y du¿ej szybkoœci i orientacji, drugie miejsce
te¿ otrzyma³y dziewczêta za æwiczenia z chor¹giewkami i maczugami,
natomiast trzecie miejsce przyznano ch³opcom za popis grupowy
z karabinkami w formie szermierki wojskowej. Podziêkowania otrzyma³
K. Janczykowski za przygotowanie m³odzie¿y do pokazu i ukazanie
rodzicom i spo³eczeñstwu celowoœci pracy i jej efektów. Forma tej imprezy
(i aspekt publiczno-widowiskowy gimnastyki Sokolej) zyska³a akceptacjê
w³adz szkolnych, oœwiatowych i miejskich i wesz³a na sta³e do programu
corocznego œwiêta sportu.
W 1925 r. Zarz¹d „Gniazda” Che³mskiego Towarzystwa
Gimnastycznego „Sokó³” zorganizowa³ te¿ (wzorem K. Janczykowskiego)
pokaz æwiczeñ gimnastyki przyrz¹dowej, piramid grupowych i æwiczeñ
przy drabinkach na corocznym „œwiêcie WF i PW” w asyœcie sztandarów
hufców. Równie¿ w tym roku Sztab Che³mskiego Hufca WF i PW na
corocznym œwiêcie pod has³em „Rewia Przysposobienia Wojskowego”
zaprezentowa³ dorobek poszczególnych hufców szkolnych. Hufce
„Soko³a” i ZS „Strzelca” prezentowa³y æwiczenia musztry wojskowej,
natomiast Hufiec Seminarium æwiczenia gimnastyczne w\g systemu Linga
i Herbarta, a Hufiec „Czarniecczyków” szermierkê na bagnety. Na koniec
œwiêta Hufiec „Soko³a” prezentowa³ æwiczenia grupowe przy drabinkach.
W 1930 r. na wyodrêbnionym terenie jednego a parków
miejskich, zosta³ zorganizowany przez Towarzystwo Gimnastyczne
„Sokó³”, tzw. „Ogródek Jordanowski”. W latach 1935-1939 na terenie
ju¿ zagospodarowanego sportowo „Ogródka Jordanowskiego”
w urz¹dzenia gimnastyczno-rekreacyjne, æwiczy³a spo³ecznoœæ che³mska.
Odbywa³y siê tu równie¿ zajêcia zorganizowanych grup szkolnych, które
mia³y trudnoœci lokalowe w prowadzeniu lekcji wychowania fizycznego.
Nad bezpieczeñstwem czuwali druhowie instruktorzy „Sokoli” WF, którzy
prowadzili te¿ zajêcia rekreacyjno-sportowe w ramach lekcji wychowania
fizycznego, przewa¿nie z m³odzie¿¹ szkó³ powszechnych.
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LEKKOATLETYKA – Lekkoatletyka jako jeden z wa¿nych
dzia³ów wychowania fizycznego obowi¹zkowego przedmiotu wesz³a na
sta³e do szkó³ che³mskich od roku szkolnego 1918\1919, i sta³a siê czêœci¹
programu dydaktyczno-wychowawczego ka¿dej szko³y. Swym zasiêgiem
objê³a: biegi, skoki, rzuty, marsze i sztafety. Min¹³ pewien okres, zanim
wykszta³cony zosta³ model i nawyk uprawiania tej szlachetnej dyscypliny
sportu. Lekkoatletyka wesz³a do programu wszystkich che³mskich szkó³
œrednich i powszechnych jako œwiadomie wykorzystywany element
kultury fizycznej ka¿dej lekcji wychowania fizycznego. Najwa¿niejsze
szkolne zawody lekkoatletyczne:
Z pocz¹tkiem roku szkolnego 1920 r., odby³y siê w Che³mie d³ugo
przygotowywane „pierwsze lekkoatletyczne zawody miêdzyszkolne”,
pomiêdzy sportowymi dru¿ynami „Czarniecczyków” i „Seminarzystów”
na boisku „Czarniecczyków”. Program zawodów obejmowa³: biegi na
100m. i 200m., na jedno i dwa okr¹¿enia, bieg terenowy na 5km., skoki
w dal i wzwy¿, rzuty kul¹ i dyskiem, na zakoñczenie bieg sztafetowy.
Zwyciê¿yli „Czarniecczycy”, odpowiedzialny za sêdziowanie i porz¹dek
by³ J. MaŸ, opiekê medyczn¹ sprawowali, dr T. Gniazdowski i dr K.
Zaleski, (zawody musia³y siê odbyæ, jednak nie wszystkie konkurencje
rozegrano, by³o to spowodowane tzw. wojn¹ bolszewick¹.
W latach 1921-1922 odby³o siê wiele spotkañ dzia³aczy
organizacji i instytucji sportowych w Che³mie, m. in. TG „Sokó³”, ZS
„Strzelec”, 7pp Leg., 2pac, oraz oœwiaty, nauczycieli i instruktorów WF.
Celem spotkañ by³a troska o podniesienie sprawnoœci fizycznej szkolnej
i pozaszkolnej m³odzie¿y Che³ma i okolicy. Po spotkaniach ustalono, ¿e
od 1922 r. przy ka¿dej organizacji zosta³a utworzona sekcja lekkiej atletyki
która mia³a odpowiadaæ za organizacjê i rozwój tej dyscypliny w Che³mie
i okolicy.
W marcu 1923 r. z okazji powo³ania SKS „Zdrów”, odby³ siê
pierwszy miêdzyszkolny „wiosenny bieg na prze³aj” w Che³mie.
Najsilniejsze dru¿yny wystawili „Czarniecczycy” „Seminarium”
i „Rzemieœlnicza”. Zwyciê¿y³ Kister nr-4, za nim przybiegli Szczepañski
nr-23, Wroñski nr-12, Lipnicki nr-13 i ¯ebrowski nr-3.
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Dnia 9 czerwca 1923 r. na boisku sportowym WKS 2 pac, odby³y
siê doroczne zawody-sprawdziany „Czarniecczyków”, które obejmowa³y:
piêciobój, rzuty oszczepem i dyskiem i mecz pi³ki no¿nej pomiêdzy
„Czarniecczykami” a hufcem harcerskim. S³oneczna pogoda i du¿o
kibiców, zawody nadzorowali K. Janczykowski, mjr dr Fuks i por. Arasza.
Goœcinnie w zawodach startowali uczniowie Gimnazjum
z Krasnegostawu: Wyniki :
bieg na 100m
Durko, Bielecki.
bieg na 1.000m
Durko, T³uchowski, Banaszkiewicz, Czuba.
skok w dal
T³uchowski 4.95m., Sztajer 4.90m., Faiks
4.90m.
skok wzwy¿
T³uchowski 146cm., Sztajer 140cm., Durko
136cm.
rzut kul¹
Durko 14.00m., Bielecki 11.20m., Sztajer
10.70m.
Pawe³ Durko zosta³ mistrzem 5-boju otrzyma³ ¿eton i odznakê
„Za sprawnoœæ”.
rzut dyskiem
Marcikowski 22.20m., Durko 21.75m.,
Sztajer 20.00m.
rzut oszczepem
Durko 33.30m., Marcikowski 27.90m.,
Bielecki 25.60m.
W maju 1924 r., odby³y siê w Che³mie pierwsze miêdzyszkolne
zawody lekkoatletyczne o prymat szkó³ œrednich, pod patronatem
Powiatowego Hufca WF i PW. Po mszy i raportach politycznym,
wojskowym i oœwiatowym i po defiladzie hufców, odby³y siê zawody –
(„Czarniecczycy” 14 zawodników „Seminarium” 19, „Handlowa” 10,
„Rzemieœlnicza” 15 nie zrzeszeni 40). Wyniki konkurencji:
bieg na 100m
T³uchowski (G) 11.5s., Zen (S) 12.2s.,
Skibiñski (G) 12.4s.
bieg na 800m
Lipiñski (S) 2.34’6min., Szczepañski (S)
2.34’8min., Zen (S) 2.35’0min.
skok w dal
T³uchowski (G) 5.82m., Marcinkowski (G)
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5.20m., Stafiñski (S) 4.96m.
Stafiñski (S) 42.40m., Durko (G)
42.00m., Chonko (H) 40.30m.
rzut dyskiem
Marcinkowski (G) 26.77m., Lipnicki
(S) 25.62m., £upkowski (S) 25.27m.
rzut oszczepem Marcinkowski (G) 32.10m., G³¹b (S)
30.50m., Sztejnbis (G) 30.40.
rzut kul¹
Durko (G) 9.38., Tokarski (S) 8.17.,
Stafiñski (S) 7.97m.
5-bój
Szczepañski (S), Lewczuk (H),
T³uchowski (G),Lipnicki (S),
Krakiewicz (S).
Rada Wychowania Fizycznego w Che³mie sponsorowa³a nagrody:
z³oty zegarek, przybory na biurko, srebrny zegarek, z³oty ¿eton i przybór
sportowy oraz dyplomy.
Latem 1926 r. odby³y siê na boisku WKS 7 pp. Leg. w Che³mie
zawody lekkoatletyczne z okazji „Œwiêta Przysposobienia Wojskowego”,
mia³y wykazaæ sprawnoœæ fizyczn¹ m³odzie¿y szkó³ œrednich, goœcinnie
wyst¹pili Gimnazjaliœci z Krasnegostawu. Opiekê medyczn¹, porz¹dkow¹
i sêdziowsk¹ zapewnili instruktorzy WF 7pp Leg. i Hufca PW. Wyniki:
bieg na 100m - Julian Prokopowicz (Krasnystaw) 11,4s; Eugeniusz
Sto³ecki (Krasnystaw) 11,6s; Tadeusz Franaszczuk (Seminarzysta) 11,9s;
bieg na 3.000m; Bazyli Karablin (Krasnystaw)10.46’0min; Aleksander
Gilowski (Krasnystaw) 11.00’0min; Kazimierz Jackowski (Szk.Rzem.)
11.09’0min
skok wzwy¿
Henryk Wolañczykl (Krasnystaw) 165cm
Eugeniusz Sto³ecki (Krasnystaw) 165cm
Julian Prokopowicz (Krasnystaw) 155cm
skok w dal
Julian Prokopowicz (Krasnystaw) 556cm
Tadeusz Franaszczuk (Seminarzysta) 559cm
Kazimierz Bobryk (Seminarzysta) 530cm
skok o tyczce Tadeusz Franaszczuk (Seminarzysta) 260cm
Henryk Wolañczuk (Krasnystaw) 255cm
rzut granatem
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Bazyli Poddubiuk (Seminarzysta) 205cm
Henryk Lipnicki (Seminarzysta) 28.20m
Szczepan Oleszczuk (Czarniecczy) 27.60m
Pawe³ Durko (Czarniecczyk) 27.55m
rzut oszczepem
Szczepan Oleszczuk (Czarniecczyk) 36.80m,
Boles³aw Rogalski (Czarniecczyk) 36.25m;
Jan Stafiñski (Czarniecczyk) 35.05m
rzut kul¹
Pawe³ Durko (Czarniecczyk) 10.25m
Julian Prokopowicz (Krasnystaw) 9.90m
Jan Stefiñski (Czarniecczyk) 9.30m
Zawody lekkoatletyczne rozegrane 12 czerwca 1927 r. zaliczane
by³y do punktacji che³mskich szkó³ œrednich. Organizatorem by³ Hufiec
PW i WF popularyzuj¹c t¹ dyscyplinê pod has³em „Œwiêto PW i WF”,
goœcinnie wyst¹pi³ sportowcy Gimnazjum z Krasnegostawu. Zawody
mia³y te¿ wy³oniæ reprezentacjê poszczególnych szkó³ na zawody rangi
KOS.L. Wyniki konkurencji :
bieg na 100m
Franaszczuk 12’0s. „Seminarium”
Krakiewicz 12’2s. „Seminarium”
Paul 12’6s. „Seminarium”.
bieg na 800m
Rajter 2.24’0min. „Rzemieœlnicza”
Krakiewicz 2.25’0min. „Seminarium”
Wroñski 2.26min. „Seminarium”.
skok w dal
Franaszczuk 5.48m. „Seminarium”
Karauda 5.40m. Krasnystaw
Geryng 5.30m „Seminarium”.
skok wzwy¿
Prokopowicz 160cm. Krasnystaw,
Geryng 155cm. “Seminarium”
Baran 150cm „Seminarium”.
skok o tyczce
Wolañczyk 2.70m. Krasnystaw
Prokopowicz Krasnystaw
Or³owski „Rzemieœlnicza”.
rzut dyskiem
Durko 31.90m. „Czarniecczyk”
rzut dyskiem
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Gogolewski 30.00m. „Czarniecczyk”
Piórkowski 29.85m „Handlowa”.
rzut kul¹
Prokopowicz 9.80m. Krasnystaw
Rogalski 8.90m. „Czarniecczyk”
Szreniawski 8.70m. „Czarniecczyk”.
Dnia 26 czerwca 1928 r. wkrótce po zakoñczeniu roku szkolnego
szkó³ powszechnych, (nowopowsta³y) Che³mski Komitet Wychowania
Fizycznego, zorganizowa³ pierwsze w Che³mie „zawody sportowe
o mistrzostwo m³odzie¿y szkó³ powszechnych”. W zawodach wziê³o
udzia³ 72 zawodników w wieku od 12 do 17 lat ze wszystkich szkó³
powszechnych na terenie m. Che³ma.
Bieg na 100m. w czasie 13,0s., wygra³ Bernard Borkowski uczeñ
Szko³y Powszechnej im. A. Mickiewicza.
Skok w dal wynikiem 4.62m., wygra³ Czes³aw Bednarczuk uczeñ
Szko³y Powszechnej im. A. Mickiewicza.
Skok wzwy¿ wynikiem 140cm., wygra³ Czes³aw Bednarczuk uczeñ
Szko³y Powszechnej im. A. Mickiewicza
Rzut granatem osi¹gaj¹c odleg³oœæ 68m., wygra³ Wincenty Typiñski
uczeñ Szko³y Powszechnej im. S. Staszica.
Bieg sztafetowy 4x100m. w czasie 57,8s. wygrali uczniowie Szko³y
Powszechnej im. S. Staszica przed uczniami Szko³y Powszechnej im. A.
Mickiewicza z czasem 58,8s, którzy ostatecznie zdobyli wspania³y
„Puchar Przechodni” ofiarowany przez Magistrat m. Che³m.
Punktacja dru¿ynowa zawodów:
I-miejsce zdoby³a Szko³a Powszechna im. A. Mickiewicza - 28 pkt.,
II-miejsce zdoby³a Szko³a Powszechna im. G. Piramowicza - 20 pkt.,
III-miejsce zdoby³a Szko³a Powszechna im. S. Staszica - 15 pkt.,
IV-miejsce zdoby³a Szko³a Powszechna im. T. Koœciuszki,
V-miejsce zdoby³a Szko³a Powszechna im. Kr. Kazimierza.
Punktacja indywidualna:
I-miejsce za 11 pkt. w klasyfikacji indywidualnej zdoby³
„ma³y” Miko³aj Mysiak uczeñ Szko³y Powszechnej im. A. Mickiewicza
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który zdoby³ 3 pierwsze miejsca i jedno drugie,
II-miejsce za 9 pkt. zdoby³ Wincenty Typiñski uczeñ
Szko³y Powszechnej im. S. Staszica,
III-miejsce za 7 pkt. zdoby³ W³adys³aw Kulesza uczeñ
Szko³y Powszechnej im. G. Piramowicza. (W\w wyniki obrazuj¹ pozycjê
danej szko³y oraz poziom usportowienia jej uczniów na tle che³mskich
szkó³ powszechnych).
Z okazji Œwiêta Narodowego 3-go maja 1929 r. odby³y siê na
boisku sportowym WKS 7pp Leg. w Che³mie zawody lekkoatletyczne
pod patronatem Hufca PW i WF. W zawodach udzia³ wziê³a m³odzie¿ z
che³mskich szkó³ œrednich. Wyniki :
bieg na 100m- Zygmunt Wicha 12’6s. „Semin.”,
Stanis³aw Gawroñski 12’8s. „Rzemieœl.”.
bieg na 800m; Tadeusz £ukasz 2.19’8min.„Rzemieœl.”,
Stefan B³oñski 2.20’6min. „Semin.”.
skok o tyczce; Zygmunt Wicha 2.60m. „Semin.”, Jan
Or³owski 2.55m. „Semin.”.
bieg sztafetowy 4x100m; „Seminarium” 53’4s
Dnia 16 czerwca 1929 r. na boisku „Czarniecczyków” odby³y
siê zawody lekkoatletyczne pod has³em „Miêdzyszkolne Œwiêto Sportowe
w Che³mie”, by³ to sprawdzian uk³adu si³ poszczególnych szkó³ œrednich,
podzielono te¿ sportowców-zawodników na grupy wiekowe.
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Podtrzymuj¹c coroczn¹ tradycjê tzw. „biegu okrê¿nego”, WKS
7pp Leg, przeprowadzi³ w Che³mie 26 kwietnia 1931 r., szeroko
propagowany „Wiosenny Bieg na Prze³aj”. Trasa biegu wiod³a ulicami
Che³ma, a za porz¹dek i organizacjê odpowiada³a sekcja lekkoatletyczna
z WKS 7 pp. Leg. oraz Hufiec PW i WF. W biegu uczestniczy³a m³odzie¿
szkó³ che³mskich.
Z wielkim oczekiwaniem po przygotowaniach odby³o siê
w Che³mie 12 czerwca 1932 r. z udzia³em 350 zawodników z
powszechnych i œrednich szkó³, doroczne powiatowe „œwiêto WF i PW”.
Uroczystoœæ podnios³a z uwagi zakoñczenia roku szkolnego,
zapocz¹tkowana msz¹ na Górce Katedralnej prowadzon¹ przez mjr. ks.
Warcha³owskiego. Imprezê zaszczycili przedstawiciele organizacji
che³mskich. Zawody lekkoatletyczne poprzedzi³ pokaz lekcji
gimnastycznej w strojach sportowych prowadzony przez nauczyciela
wychowania fizycznego Boles³awa Kruczka-Wirskiego z m³odzie¿¹
Seminarium. Wyniki zawodów:
bieg na 100m m
I m Sztejnbis „Seminarium”
12,0s.
II m Gawroñski „Seminarium”
12,3s.
III m Boduszyñski „Czarniecczyk” 12,6s.
bieg na 800m
I m Boduszyñski „Czarniecczyk”2.19,8min.
II mGorczyñski „Czarniecczyk” 2.21,0min.
bieg na 3.000m
I m Mielniczuk Z. S. Che³m 10.17,6 min
II m Kulesza „Seminarium” 10.33,8min.
III mDziurko Z S Depu³tycze Król. 10.36,9min.
skok w dal
I m Berezecki
5.63m.
II m Gawroñski
5.42m.
III m. Sztejnbis
5.35m.
skok w dal
I m. Skórówna „Seminarium” 3.92m.
II m Góralówna „Seminarium” 3.90m.
III m Semeniukówna „Czarniecczyk” 3.85m.
skok w dal ch³opców I m Socha Szko³a Powszechna
im. G. Piramowicza
4.24m.
II m. Adamiec Szko³a Powszechna

Wychowanie fizyczne i sport szkolny

79

im. T. Koœciuszki 4.23m.
I m. Wi¹cek „Seminarium”
160cm.
II m. Lachman Z. S.
150cm
III m.Mrozowski „Seminarium” 150cm.
skok wzwy¿
I m. Semeniukówna „Czarniecczyk” 130cm.
II m. Skórówna „Seminarium” 120cm.
III m. D¹browska „Czarniecczyk” 115cm.
skok wzwy¿ ch³opców I m. B³a¿ejczyk Szko³a Powszechna
im. S. Staszica 140cm.
II m.Wysocki Szko³a Powszechna
im. T. Koœciuszki 135cm.
skok o tyczce
I m. Iwaniec „Czarniecczyk” 2.75m.
II m.Gawroñski „Seminarium” 2.75m.
III m. Maciukiewicz Z. S. Che³m 2.45m.
bieg 60 m
I m.Mostowska „Czarniecczyk” 9,2s.
II m. Terejówna „Seminarium”
9,3s.
III m.Skórówna „Seminarium”
9,4s.
bieg 60 m ch³opców
I m. Socha Szko³a Powszechna
im. G. Piramowicza
8,8s.
II m Wysocki Szko³a Pow2szechna
im. T. Koœciuszki
8,9s.
rzut oszczepem
I m. Iwaniuk „Seminarium”
41,10m.
II m. D¹browski Z. S. Dorohusk 40,70m.
III m. Mrozowski „Seminarium” 40,55m.
rzut oszczepem
I m. Œwietlicka „Seminarium” 14,50m.
II m. Szymañska „Seminarium 14,15m.
rzut dyskiem
I m. Wiœniewski „Seminarium” 32,05m.
II m. Mrozowski „Seminarium” 30,65m.
III m.Chmielewski „Czarniecczyk” 29,58m.
rzut dyskiem
I m Kogutowska „Czarniecczyk” 18,85m.
II m Œwietlicka „Czarniecczyk 18,85m.
rzut granatem
I m D¹browski „Seminarium” 69m.
II m D¹browski Z. S. Dorohusk 68m.
skok wzwy¿
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III m Mrozowski „Seminarium” 68m.
palantówka
ch³opców

I m. Sendlak Szko³a Powszechna
im. T. Koœciuszki
63,75 m.
II m B³a¿ejczyk Szko³a Powszechna
im. S. Staszica
62,60 m.
trójbój
I m.Gawroñski „Seminarium”
II m. Sztejnbis „Seminarium”
III m. Kostecki „Seminarium”
trójbój.
I m. Terejówna „Seminarium”
II m. Skórówna „Seminarium”
III m.Góralówna „Seminarium”
trójbój ch³opców
I m. Socha Szko³a Powszechna
im. G. Piramowicza
II m. Wysocki Szko³a Powszechna
im. T. Koœciuszki
III m. B³a¿ejczyk Szko³a Powszechna
im. S. Staszica
piêciobój
I m. Boduszyñski „Czarniecczyk”
II m. Wi¹cek „Seminarium”
III m. Kopczyk „Seminarium”
przeci¹ganie liny.
I m. Pañstwowe Seminarium Mêskie
4x100 mêska
I m. sztafeta Seminarium
Nauczycielskie Mêskie
4x60 ¿eñska
I m. sztafeta Gimnazjum
„Czarniecczyków”
4x60ch³opców
I m.sztafeta Szko³y Powszechnej im.
T. Koœciuszki
Rok 1933 by³ prze³omowy dla Che³mskiej lekkiej atletyki.
W roku tym nast¹pi³y pierwsze kontakty z reprezentacjami licz¹cych siê
sportowo miast z okrêgu, co by³o wyk³adnikiem du¿ego poziomu
lekkoatletów che³mskich. Pierwszy sprawdzian nast¹pi³ 7 maja 1933 r.
na boisku Seminarium. Poza che³mskimi œrednimi szko³ami goœcinnie
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startowali lekkoatleci z lubelskiego Gimnazjum. Wyniki by³y obiecuj¹ce:
bieg na 100 m.
I m.Karol Sztejnbis „Seminarium” 11,6s.,
II m. Janczykowski „Czarniecczyk” 11,8s.
bieg na 1.500 m.
I m. Gorczyñski „Seminarium 4.56,0min.
II m. Boduszyñski „Czarniecczyk” 4.57,0min.
skok wzwy¿.
I m..Stadnicki Lublin
155cm.
II m. Janczykowski „Czarniecczyk.” 155cm.
III m.Pietruszyñski „Seminarium” 155cm.
skok w dal
I m.Berezecki „Seminarium” 6.34m.
(rek. Che³ma),
II m. Janczykowski „Czarniecczyk” 6.25m.,
III m. Stadnicki Lublin
6.14m.
rzut kul¹ 7.25 kg
I m.Wiœniewski „Seminarium”
11.15m
II m. Janczykowski „Czarniecczyk”10.85m
rzut dyskiem
I m. Wiœniewski „Seminarium” 32.82m
II m. Kostecki „Seminarium” 31.15m
rzut oszczepem
I m. Iwaniuk „Seminarium”
48.10m
II m. Troczewski „Czarniecczyk” 44.15m
Pierwsze „miêdzymiastowe zawody lekkoatletyczne” o prymat
w regionie odby³y siê 8 paŸdziernika 1933 r. na boisku sportowym
Seminarium w Che³mie. Do walki stanê³y dru¿yny z Kowla i Che³ma,
reprezentacje oparte o m³odzie¿ szkó³ œrednich. Che³mska o „Seminarium”
i „Czarniecczyków”. Wyniki poszczególnych konkurencji :
bieg na 100m
I m. Janczykowski „Czarniecczyk 11,6s.
II m. Pietruszyñski „Seminarium” 11,8s.
III m.Albin Kowel
11,9s.
rzut kul¹
I m. Albin Kowel
11.53m.
II m. Janczykowski „Czarniecczyk” 11.14m.
III m.Bereza „Czarniecczyk”
10.48m.
rzut dyskiem.
I m. Albin Kowel
35.54m.
II m.Janczykowski „Czarniecczyk” 32.20m.
III m. Bazow „Seminarium”
31.45m.
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rzut oszczepem

I m. Iwaniuk „Seminarium”
42.75m.
II m. Ramian Kowel
41.15m.
III m. Prus Kowel
39.25m.
skok w dal
I m. Janczykowski „Czarniecczyk” 6.50m.
II m. Ramian Kowel
6.12m.
III m. Berezecki „Seminarium” 6.05m.
skok wzwy¿
I m. Pietruszyñski „Seminarium” 170cm.
II m. Albin Kowel
165cm.
III m.Ramian Kowel
165cm.
skok o tyczce
I m.Kuskow Kowel
2.70m.
II m. Staszewski Kowel
2.60m.
III m. Jarfeniuk Kowel
2.50m.
bieg na 1.500m
I m.Gorczyñski „Seminarium” 4.38,7 min.
II m.Jaworowski „Seminarium” 4.40,9 min.
III m.Kulesza „Czarniecczyk” 5.00,0 min.
Wiosn¹ 1934 r. na lekkoatletycznym boisku Seminarium
w Che³mie, rozegrane zosta³y zawody lekkoatletyczne o miano
najlepszego piêcioboisty szkó³ œrednich. Zwyciêstwo w piêknym stylu
i tytu³ mistrza piêcioboju zdoby³ Pietruszyñski a dru¿ynowo Seminarium.
Podczas zawodów lekkoatletycznych przeprowadzonych
w Che³mie 13 maja 1934 r., zaliczanych do punktacji œrednich szkó³ KOSL,
pad³o wiele znakomitych wyników. W skoku wzwy¿ Pietruszyñski
wynikiem 180 cm. pobi³ rekord okrêgu lub. Zosta³y równie¿ pobite rekordy
Che³ma, Pietruszyñski w biegu na 100m. osi¹gn¹³ 11,5s., Gorczyñski
w biegu na 800m. 2.08,4min oraz Janczykowski w skoku w dal 6.50m.
W 1935 r. wszystkich sympatyków che³mskiego sportu a lekkiej
atletyki w szczególnoœci obieg³a wspania³a wiadomoœæ. Od dawna
oczekiwany projekt budowy wzorowego stadionu sportowego zosta³
zatwierdzony przez Lubelski Urz¹d Wojewódzki. W wyniku czego zaczêto
roboty ziemne na placu zlokalizowanym przy zbiegu ulic ¯eromskiego
i p³k. Lisa-Kuli. Pracami kierowa³ z zarz¹du miasta architekt miejski in¿.
F¹frowicz. Stadion bêdzie posiada³: boisko do pi³ki no¿nej, bie¿niê 400m.,

Wychowanie fizyczne i sport szkolny

83

boisko do lekkiej atletyki, koszykówki, siatkówki, szatnie i trybuny. By³
te¿ lansowany przez w³adze Komendy PW i WF przy okazji budowy
stadionu projekt budowy krytej hali gimnastycznej i strzelnicy
ma³okalibrowej. ”Sport w Che³mie musi wysun¹æ siê na czo³o w woj.
lubelskim”, pisano na ³amach „Kroniki Nadbu¿añskiej”.
W dniach 27, 28 i 29 wrzeœnia 1935 r. w ramach „dla podniesienia
sprawnoœci fizycznej”, zorganizowano w Lublinie „œwiêto sportowe
m³odzie¿y szkolnej”. Z trzech pod okrêgów wygra³y Siedlce przed
Lublinem i Zamoœciem. Sportowcy z Che³ma uzyskali miejsca – skok
w dal I-m Go³ecewski 6.22m., bieg na 60m I-m £aganowska 8’8s., pchniêcie
kul¹ I-m Lipertówna 8.85m, bieg na 1500m I-m Lipert 4.32’0min.
W kwietniu co roku, na terenie ca³ego kraju organizowane s¹ szkolne
zawody sportowe wg odgórnych zaleceñ pod has³em „zachêciæ m³odzie¿ do
uprawiania ró¿nych sportów”. Równie¿ i w Che³mie odby³y siê imprezy pod
tym has³em – pierwsza 18 kwietnia 1937 r. zorganizowana przez SKS
„Czarniecczyków”, w której poza m³odzie¿¹ Gimnazjum startowaæ móg³ ka¿dy
– druga odby³a siê 25 kwietnia 1937 r. a najwa¿niejszym punktem zawodów
by³ trójbój lekkoatletyczny o tytu³ walczyli uczniowie z Gimnazjum
Kupieckiego, Szko³y Rzemieœlniczej i Pañstwowego Gimnazjum (nowego
typu). Kolejnymi zawodami by³y, miêdzyszkolne zawody rozegrane 6 maja
1937 r., w których zmierzyli siê uczniowie z SKS „Czarniecczycy”
i Gimnazjaliœci z Krasnegostawu. Natomiast 4 paŸdziernika 1937 r. na boisku
Pañstwowego Liceum Pedagogicznego Mêskiego walczono o puchar dyr. E.
Wojnara o tytu³ najlepszego piêcioboisty (skok wzwy¿ i w dal, rzut dyskiem
i kul¹ i bieg na 100m.) Wygra³ Joachimowicz zgromadzi³ 2.246.77 pkt.
i wyprzedzi³ Machczyñskiego 1.916.22 pkt.
Co cztery lata odbywa siê w Lublinie tzw. „Ma³a Olimpiada M³odzie¿y
Szkolnej” dla powiatów: che³mskiego, lubartowskiego, lubelskiego,
zamojskiego, krasnostawskiego, hrubieszowskiego i tomaszewskiego,
patronowana przez Okrêgowy Urz¹d WF i PW. W/w impreza mia³a miejsce
w Lublinie w dniach od 1 do 3 maja 1938 r. W ogólnej punktacji: I m zdoby³
Zamoœæ 165 pkt., przed Lublinem 160 pkt., i Che³mem 97 pkt.
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Miejsca che³mian by³y nastêpuj¹ce: rzut kula I-m Tronczyñski 11.87m., rzut
dyskiem II-m Tronczyñski 32.46m, skok w dal I-m Stolz i Medyñski po 6.07m,
skok wzwy¿ III-m Seku³a i Medyñski po 155cm, bieg na 100m V-m Stolz.
Na zakoñczenie roku szkolnego, 12 czerwca 1938 r. z cyklu
punktacji KOS.L odby³y siê „miêdzyszkolne zawody lekkoatletyczne”
w Che³mie na boisku SKS „Czarniecczyków”. Do zawodów stanêli
uczniowie szkó³ œrednich: Gimnazjum im. W. Jagie³³y z Krasnegostawu,
Che³mskie Liceum Pedagogiczne i Gimnazjum „Czarniecczyków”.
Wyniki:
skok wzwy¿..................I m..Radomyski Krasnystaw 160cm.
skok w dal...................I m..Joachimowicz Che³m 6.15m.
rzut kul¹ (5kg.).............I m..Radomyski Krasnystaw 15.39m.
rzut dyskiem.... ............I m...Soko³owski Che³m 30.10m.
bieg na 100m...............I m...Semeniuk Che³m 11’8s.
bieg na 800m...............I m...Lechman Che³m 2.16’0min.
W ogólnej punktacji zawodów zwyciê¿yli sportowcy „Czarniecczycy”
zdobywaj¹c 30 pkt. przed Liceum Pedagogicznym i Gimnazjum
z Krasnegostawu.
W 1939 r. lekkoatleci z Che³ma osi¹gnêli wiele sukcesów
w mieœcie, regionie, okrêgu a nawet kraju. Dnia 3 maja 1939 r. odby³ siê
w Che³mie „bieg narodowy”. Obchody œwiêta i bieg odbywa³y siê
w bardzo podnios³ej ceremonii obrzêdowej. O godz. 9.00 zbiórka wojska
i zawodników organizacji sportowych i m³odzie¿y szkolnej na stadionie
sportowym PW na terenie Dyrekcji Kolei (wejœcie od ul. p³k. Lisa Kuli).
Nastêpnie msza polowa i defilada ulic¹ Hrubieszowsk¹ do szpitala
wojskowego. O godz. 16.00 bieg g³ówny na dystansie 3km., mimo
deszczowej pogody dopisa³a publicznoœæ i gotowoœæ zawodników do
biegu. Bieg wygra³ Lechman, drugi by³ Seku³a, a dru¿ynowo zwyciê¿yli
„Czarniecczycy” przed Szko³¹ Rolnicz¹ z Okszowa. Wieczornica w sali
Parafialnej na Górce Katedralnej zamknê³a zawody.
W krótkim czasie po „biegu narodowym”, bo ju¿ 7 maja 1939 r.
odby³y siê eliminacyjne zawody zaliczane do punktacji KOS.L z udzia³em
che³mskich szkó³ œrednich (reprezentacja szkolna SKS i MKS). Po zaciêtej
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walce wyniki by³y nastêpuj¹ce:
I m – Pañstwowe Liceum Pedagogiczne.......................39.5 pkt.
II m – Pañstwowe Gimnazjum im. S. Czarnieckiego.....31.5 pkt.
III m – Pañstwowe Gimnazjum Mechaniczne
IV m – Pañstwowe Gimnazjum Handlowe
Che³mski MKS, 14 maja 1939 r. goœci³ w Zamoœciu rozgrywaj¹c
mecz lekkoatletyczny. Zawody by³y tym ciekawsze, poniewa¿ MKS
Zamoœæ rok wczeœniej wygra³ w Lublinie „ma³¹ olimpiadê m³odzie¿y
szkolnej”. Wygrali che³mianie w stosunku 44:23. Wyniki:
skok wzwy¿............... I m – Skiba Che³m 169cm.
II m – Joachimowicz Che³m 158cm.
III m – Tyszko Zamoœæ 158cm.
skok w dal............... I m – Joachimowicz Che³m 6.01m.
II m – Jakiel Zamoœæ
5.98m.
III m – Lewandowski Che³m 5.96m.
rzut kul¹ (5kg).......... I m – Kwiatkowski Zamoœæ 13.73m.
II m – Wyszogrodzki Che³m 13.15m.
III m – Soko³owski Che³m 13.01m.
rzut dyskiem (2kg).... I m – Wyszogrodzki Che³m 32.04m.
II m – Soko³owski Che³m 30.75m.
III m – Kwiatkowski Zamoœæ 29.33m.
rzut oszczepem (800g)I m – Nowiñski Zamoœæ
46.35m.
II m – Wyszogrodzki Che³m 41.20m.
III m – Soko³owski Che³m 40.17m.
bieg na 100m............. I m – Lewandowski Che³m 12’5s.
II m – Semeniuk Che³m
12’5s.
III m – Kruk Zamoœæ
12’9s.
bieg na 800m............ I m – Lechman Che³m 2.17’4min.
II m – Paw³owski Che³m 2.20’2min.
III m – Foremny Zamoœæ 2.22’3min.
„Wielkie zawody miêdzyszkolne” (w ramach KOS.L tzw. ma³ej
olimpiady m³odzie¿y) z udzia³em zawodników MKS Che³m, MKS Lublin
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i MKS Zamoœæ, odby³y siê w Che³mie 3 i 4 czerwca 1939 r. Za organizacjê
zawodów odpowiedzialni byli nauczyciele wychowania fizycznego B.
Wirski-(Kruczek) i W. Pi¹tkowski. Ko³a Rodzicielskie przy szko³ach
œrednich w Che³mie przygotowa³y przyjêcia i ¿ycie kulturalne na dni
i wolny czas od zawodów. Nadzór nad imprez¹ sprawowa³ prezes
che³mskiego MKS Karol Pasieka i honorowo prezes lubelskiego MKS
Puchniarski. Koñcowa punktacja zawodów by³a nastêpuj¹ca – I-m MKS
Lublin 101 pkt., II-m MKS Che³m 77 pkt. i III-m MKS Zamoœæ 64 pkt.
Wyniki poszczególnych konkurencji lekkoatletycznych: (sobota 3
czerwca, boisko Liceum Pedagogicznego i boisko WKS 7pp Leg.),
I przedbieg biegu na 100m.........I m – Michowski Lublin 11’7s.
II m – Pelechaty Che³m 12’2s.
III m – Krawczyk Zamoœæ 12’5s.
II przedbieg biegu na 100m.........I m – Jung Lublin
12’2s.
II m – Lewandowski Che³m 12’3s.
III m – Patyra Zamoœæ
12’4s.
I przedbieg biegu na 60m.............I m – Czerwiñska Lublin 8’5s.
II m – Lewicka Zamoœæ
9’2s.
III m – Kluczykówna Che³m 9’7s.
II przedbieg biegu na 60m...........I m – Szczawiñska Lublin 9’0s.
II m – Buszmanówna Zamoœæ 9’6s.
III m – Rappówna Che³m
10’1s.
skok w dal..................................I m – Lewandowski Che³m 5.96m.
II m – Joachimowicz Che³m 5.92m.
III m – Kruk Zamoœæ
5.73m.
IV m – Jung Lublin
5.71m.
V m – Maciejewski Lublin 5.52m.
VI m – Patyra Zamoœæ
5.35m.
rzut dyskiem (2kg)........................I m – Oberda Lublin
36.95m.
II m – Radomyski Zamoœæ 34.78m.
III m – Gdula Lublin
32.76.
IV m – Wyszogrodzki Che³m 31.95m.
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V m – Soko³owski Che³m
31.45m.
VI m – Kwiatkowski Zamoœæ 29.43m.
rzut kul¹..................................... I m – Piekutowska Lublin 8.92m.
II m – Kozio³kówna Zamoœæ 8.85m.
III m – ¯arska Che³m
8.01m.
IV m – Frejowska Lublin
7.96m.
V m – Puchoniówna Che³m 7.75m.
VI m – Pencakowska Zamoœæ 7.30m.
bieg na 1500m............................I m – Turowski Zamoœæ 4.39’5min.
II m – Lisiak Lublin
4.41.8min.
III m – Seku³a Che³m
4.42’2min.
IV m – Tyrangiel Lublin 4.44’4min.
Niedziela 4 czerwca – boisko sportowe WKS 7pp Leg :
fina³ biegu na 60m........................I m – Szczawiñska Lublin
8’5s.
II m – Czerwiñska Lublin
8’7s.
III m – Buszmanówna Zamoœæ 9’1s.
IV m – Lewicka Zamoœæ
fina³ biegu na 100m......................I m – Michowski Lublin
11’5s.
II m – Lewandowski Che³m 12’1s.
III m – Pelechaty Che³m
12’2s.
IV m – Jung Lublin
rzut kul¹(5kg)................................I m – Radomyski Zamoœæ 14.61m.
II m – Soko³owski Che³m
14.38m.
III m – Oberda Lublin
13.26m.
IV m – Kwiatkowski Zamoœæ 12.77m.
V m – Wyszogrodzki Che³m 12.46m.
VI m – Gdula Lublin
12.44m.
rzut oszczepem (800g)...................I m – Nowiñski Zamoœæ 44.60m.
II m – Gdula Lublin
42.20m.
III m – Soko³owski Che³m 41.65m.

88

Wychowanie fizyczne i sport szkolny

IV m – £apiñski Lublin
41.36m.
V m – Skiba Che³m
40.48m.
VI m – Izerbak Zamoœæ
35.02m.
skok wzwy¿...................................I m – Radomski Zamoœæ 163cm.
II m – Œlusarski Che³m 163cm.
III m – Ja³ocki Lublin
163cm.
IV m – Bocian Lublin
158cm.
V m – Skiba Che³m
155cm.
VI m – Tyszko Che³m
150cm.
skok w dal...................................I m – Kozio³kówna Lublin 4.25m.
II m – Kotwicówna Che³m 4.24m.
III m – Otachlówna Zamoœæ 4.10m.
IV m – Rappówna Che³m 3.79m.
sztafeta olimpijska – (800 – 400 – 200 – 100 )
I m – MKS Lublin \ Lis, Michalski, Jung, Szuski, 3.46’8min.
II m – MKS Che³m \ Lechman, Skiba, Semeniuk, Lewandowski, 3.46’9min.
III m – MKS Zamoœæ \ Turowski, Kruk, Tyszko, Krawczuk, 3.52’8min.
Po zawodach odby³a siê akademia, wrêczenie medali
i upominków, a wieczorem na stacji po¿egnanie goœci i og³oszenie wyników,
przemawiali prezesi MKS Che³m Pasieka i MKS Lublin Puchniarski,
omówiono te¿ spotkanie rewan¿owe na przysz³y rok (jak wynika³o ze
Ÿróde³, by³o to ostatnie spotkanie lekkoatletyczne reprezentacji szkolnej w
Che³mie przed wybuchem II wojny œwiatowej w 1939 r.).
KOLARSTWO – Cyklistyka-kolarstwo, nigdy nie wesz³o do programu
nauczania do che³mskich szkó³ jako dzia³ wychowania fizycznego. Jednak jako
wtajemniczenie jazdy na rowerze, kolarstwo wprowadzi³y do swych programów
Szkolne Ko³a Sportowe „Zdrów” i „Czarniecczycy” i Szkolne Ko³a KrajoznawczoTurystyczne (SKKT) w celach sportowo-rekreacyjnych oraz krajoznawczoturystycznych, a nawet leczniczo-zdrowotnych. Niektórzy zawansowani sportowo
i kolarsko cz³onkowie SKS „Zdrów” i SKS „Czarniecczycy” oraz SKKT, brali
udzia³ w wyœcigach kolarskich organizowanych przez Che³mskie Towarzystwo
Cyklistów powsta³e latem 1924 r.
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JE•DZIECTWO – Hippika-jeŸdziectwo (jazda konna), nigdy
nie wesz³o do programu nauczania w che³mskich szko³ach, jako dzia³
wychowania fizycznego. Jednak jazda konna, jako wyszkolenie
specjalistyczne kawalerzysty-u³ana (system obcowania z koniem), wesz³a
do programu wszystkich szkolnych organizacji paramilitarnych, takich
jak Hufce PW, PW i WF czy ZHP – szczególnie w „Czarniecczykach”
mniej w Seminarium Mêskim. JeŸdziectwo by³o te¿ specjalistycznym
i pomocnym uzupe³nieniem szkolnych obozów sportowych i wojskowych,
a nawet zdrowotno-wypoczynkowych, prowadzono naukê jazdy konno,
oraz „ma³¹” szkó³kê jeŸdzieck¹ przy „Czarniecczykach”. Cz³onkowie
Szkolnego Hufca PW „Czarniecczyków” uczestniczyli w pokazach
hippicznych, paradach i uroczystoœciach pañstwowych jako „asysta
rytua³u œwi¹t wojskowych”, byli te¿ jako konny oddzia³ w asyœcie
honorowej witaj¹cej w Che³mie Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego.
PI£KA NO¯NA – W Che³mie w pi³kê no¿n¹ grano-kopano ju¿
od 1919 r., zgodnie z przepisami, jednak w formie podwórkowej, lub
jako dru¿yny dzielnicowe. To za spraw¹ wprowadzenia pi³ki no¿nej od
1918\1919 roku szkolnego jako zespo³owej gry sportowej do programu
wychowania fizycznego szkó³ œrednich – pierwsze to Gimnazjum dalej
Seminarium – nastêpnie w powszechnych. Spowodowa³o to rywalizacjê
(i walkê o prymat szkó³ w Che³mie) dwóch szkolnych dru¿yn pi³karskich
„Seminarzystów” i „Czarniecczyków” co rozpowszechni³o tê grê
w Che³mie i okolicy. Trzeba by³o jednak czasu aby pi³ka no¿na jako gra
sportowa, ogólnie dostêpna zadomowi³a siê w Che³mie. Pierwszy
oficjalny mecz odby³ siê w Chelmie wiosn¹ 1921 r., natomiast pierwszy
oficjalny mecz zorganizowanych dru¿yn i klubów sportowych w ramach
przepisów PZPN odby³ siê w Che³mie w maju 1923 r. Najwa¿niejsze
szkolne mecze pi³karskie:
Na pi³karskim boisku wojskowym WKS 7 pp Leg. 9 czerwca
1923 r. rozegrano mecz pomiêdzy dru¿yn¹ Harcerzy a dru¿yn¹
„Czarniecczyków”. Mecz zakoñczy³ siê wynikiem 1:1 (1:0), piêknego
gola dla harcerzy zdoby³ M. Jarz¹bkiewicz.
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W 1924 r. rozegrano cykl wa¿nych meczy pi³karskich, maj¹cych
wp³yw na rozwój pi³ki no¿nej w Che³mie. Wiosn¹ 1924 r. pi³karze SKS
„Zdrów” swoje pierwsze spotkanie przegrali z pi³karzami WKS 7pp Leg
0:11, by³a to surowa, ale po¿yteczna lekcja. W tydzieñ póŸniej zespó³
SKS „Zdrów” bawi³ we W³odawie gdzie m.in. rozegra³ mecz
z Urzêdniczym Klubem „W³odavia”. SKS „Zdrów” grupuj¹cy nauczycieli
(Seminarium Nauczycielskiego Mêskiego) pe³ni³ na kresach rolê
dydaktyczn¹, nios¹c pomoc w organizowaniu sportowego ¿ycia w terenie.
Wynik koñcowy by³ na korzyœæ SKS „Zdrów” 3:2 (1:1).
Z okazji „œwiêta pu³kowego”, 21 wrzeœnia 1924 r. odby³o siê
w Che³mie spotkanie pi³karskie pomiêdzy WKS 7pp Leg. i WKS Lublin,
wynik 1:1 w rewan¿u równie¿1:1. Po tym meczu do boju przyst¹pi³y
dru¿yny SKS „Czarniecczycy” i SKS Gimnazjum Pañstwowe
z Krasnegostawu (rangi o prymat szkó³ œrednich regionu). Wynik koñcowy
by³ 2:1 dla „Czarniecczyków”, bramki strzelili Wiœniewski i Twardowski,
sêdziowa³ kpt. Hajduk. Pod koniec 1924 r., pi³karze „Czarniecczycy”
zremisowali 1:1 (1:0) z WKS 7pp Leg., sêdziowa³ nauczyciel wychowania
fizycznego J. MaŸ.
Dnia 26 kwietnia 1925 r. pi³karze UKS „Czarniecczycy” pokonali
w Che³mie na szkolnym boisku pi³karzy UKS „Tomasovia” Tomaszów
2:1 (1:1). „Czarniecczycy” wyst¹pili w nastêpuj¹cym sk³adzie: L.
Kozakiewicz, T. Wleklik, E. Odorkiewicz, J. Wiœniewski, Z. Kamiñski,
Urzêdowski, R. Pop³awski, S. Oleszczuk, J. Turski, A. Geryng i J.
Zwoliñski. Sêdziowa³ bardzo uwa¿nie por. Kominkowski. W tydzieñ
póŸniej pi³karze SKS „Zdrów” pokonali ¯ydowski KS „Jordan” 2:1
(2:1).Sêdziowa³ niezdecydowanie J. MaŸ.
W maju 1925 r. pi³karze UKS „Czarniecczycy” pokonali WKS
7pp Leg., a¿ 7:0 (2:0) widowisko w duchu sportowym sêdziowa³ por.
Kominkowski. Dobrze spisali siê zawodnicy SKS „Zdrów” wygrywaj¹c
z pi³karzami SKS „Junak” ze Szczebrzeszyna 3:1(1:1) sêdziowa³ te¿ por.
Kominkowski. Pasjonuj¹cy by³ równie¿ mecz w Kowlu rozegrany
pomiêdzy dru¿ynami KS „Amatorzy” Kowel i SKS „Zdrów”, wygrali
gospodarze 4:1 (1:0).
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Dnia 30 marca 1930 r. w inauguracyjnym meczu sezonu
pi³karskiego w Che³mie WKS 7pp Leg. pokona³ m³odzie¿ow¹ dru¿ynê
Komendy WF i PW 7:2 (4:2), natomiast dru¿yna ¯KS „Haszomer” Che³m
sk³adaj¹ca siê z harcerzy ¿ydowskich wygra³a z dru¿yn¹ KS „Makabi”
z W³odawy 4:0 (3:0).
Dnia 25 wrzeœnia 1938 r. (jak corocznie na zakoñczenie sezonu
pi³karskiego) dwie najlepsze dru¿yny szkolne walczy³y w finale o prymat
w Che³mie. Dlatego te¿ na boisku pi³karskim KPW spotka³y siê
reprezentacje „Czarniecczyków” i Liceum Pedagogicznego. Przy dobrym
sêdziowaniu L. Wawrzyckiego zwyciê¿yli pi³karze Liceum
Pedagogicznego 5:2 (1:1). Liceum – Ko³odziejczyk, Lechman, Fajfer,
Pawlak, Witwicki, Kisielewski, P³uciennik, Joachimowicz, Jaros³awski
i Kuresza; „Czarniecczycy” – Godlewski, ¯arski, Dobrowolski, Seku³a,
Jurczykowski, Dzierka, Ko³odziñski, Makol¹gwa, Lewczuk, Truchman
i Kubicki.
Podczas „œwiêta sportu szkolnego” 8 czerwca 1939 r. w Che³mie
na boisku wojskowym odby³ siê mecz pomiêdzy dru¿ynami MKS Che³m
a WKS 7 pp Leg. Wynik 5:1 dla pi³karzy WKS 7pp Leg. MKS Che³m –
Skiba, Dobrowolski, ¯arski, Fajfer, Witwicki, Jurczykowski, Kuresza,
Ulatowski, Makol¹gwa, Pi¹tkowski (nauczyciel WF) i Trzeœniewski.
Honorow¹ bramkê strzeli³ Pi¹tkowski, sêdziowa³ Truchman. (Jak
wynika³o ze Ÿróde³ by³ to ostatni mecz pi³karski a i szkolne zawody
sportowe przed wybuchem II wojny w 1939 r.).
SZCZYPIORNIAK \ PI£KA RÊCZNA – W 1898 r. Duñczyk
H. Nielsen okreœli³ t¹ grê jako „handbold”, w 1905 r. czeski nauczyciel A.
Kristof nazwa³ j¹ hazena. W Polsce nazwana zosta³a „szczypiorniakiem”
(od momentu kiedy to w Szczypiornie pod Kaliszem w latach 1917-1918
internowani legioniœci rozegrali pierwsze mecze w obozie w t¹ grê).
W drodze ewolucji ostatecznie nosi nazwê – pi³ka rêczna.
Szczypiorniak jako ogólnorozwojow¹ zespo³ow¹ grê biegow¹
wprowadzono do programu wychowania fizycznego œrednich che³mskich
szkó³ od 1925 r. W szko³ach powszechnych od 1930 r., gdzie przez pewien
czas znana by³a te¿ jako hazena. Chêtnie w szczypiorniaka gra³a m³odzie¿
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poszczególnych szkó³ na lekcjach wychowania fizycznego, na zajêciach
sportowych i na obozach sportowo-wypoczynkowych. Przeszkod¹
w popularyzacji tej bardzo rozwojowej i widowiskowej gry by³o brak
boisk lub placów do gry przy poszczególnych szko³ach. Boiskami
dysponowa³y tylko szko³y Seminarium i „Czarniecczycy”. Szkolne Ko³a
Sportowe „Czarniecczycy” i „Zdrów”, popularyzowa³y szczypiorniak
w Che³mie i okolicy. W 1935 r. szczypiorniœci Che³mskiego MKS grali
w fina³ach w Lublinie w dniach 28-29 wrzeœnia z okazji „œwiêta
sportowego m³odzie¿y szkolnej KOS.L”. Mimo wysi³ku gra ta nie zyska³a
ogólnej aprobaty w Che³mie i okolicy.
KOSZYKÓWKA – Koszykówka jako widowiskowa zespo³owa
gra sportowa o wielkich walorach zdrowotnych i wychowawczych spe³ni³a
wa¿n¹ rolê w Che³mie od 1919 r., kiedy zosta³a wprowadzona do programu
wychowania fizycznego che³mskich szkó³ œrednich, a od 1925 r. do szkó³
powszechnych i zyska³a wielk¹ popularnoœæ. Szybko zadomowi³a siê
w Che³mie a przede wszystkim w „Czarniecczykach” i Seminarium
Mêskim. Najwa¿niejsze szkolne mecze koszykówki:
Na zakoñczenie roku szkolnego w czerwcu 1925 r. na boisku
WKS 7pp Leg. podczas „œwiêta sportu” rozegrano mecz koszykówki
pomiêdzy dru¿ynami SKS „Zdrów” i SKS „Junak” Szczebrzeszyn, przy
dobrym sêdziowaniu nauczyciela wychowania fizycznego J. Mazia
wygrali che³mianie 11:4 (5:2).
Podczas turnieju w Che³mie z okazji „œwiêta 3-go maja” 1929 r.
o prymat miasta, w meczu fina³owym na boisku WKS 7 pp Leg.,
koszykarze „Seminarium” pokonali dru¿ynê WKS 7pp Leg. 26:4.
W 1930 r. z okazji przegl¹du WF i PW rozegrano w Che³mie
turniej koszykówki w którym KPW Che³m przegra³o z KPW Radom
w drugim meczu Che³m wygra³ z Dorohuskiem 27:14, i zdoby³ po raz
drugi puchar przechodni.
Jak co roku podczas zawodów szkó³ œrednich o puchar Che³ma
w finale 1934 r. spotka³y siê dru¿yny „Czarniecczyków” i „Seminarium”
po dogrywce wygrali „Czarniecczycy”.
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Z inicjatywy Powiatowego Komitetu PW i WF, 25 kwietnia 1937 r.
rozegrano w Che³mie turniej koszykówki. W finale spotkali siê koszykarze AZS
Lublin i SKS „Czarniecczycy”, po zaciêtej walce 38:15 wygra³ AZS Lublin.
Pod has³em „czwórmecz gier sportowych” 19 lutego 1938 r. odby³
siê w Lublinie turniej koszykówki najlepszych dru¿yn z rejonu. Koñcowa
tabela turnieju: I-m MKS Lublin, II-m MKS Warszawa, III-m MKS
Garwolin i IV-m MKS Che³m. W zespole Che³mskiego MKS wyró¿nili
siê: Joachimowicz, Kopytko, Kulesza i Soko³owski. W tydzieñ póŸniej
w meczu fina³owym rozgrywek szkó³ œrednich SKS „Zdrów” pokona³
SKS „Czarniecczyków” 26:16, mecz sêdziowa³ nauczyciel wychowania
fizycznego B. Wirski.
Na zaproszenie 11 marca 1939 r. Che³mski MKS bawi³
w Lublinie, rozegra³ z tutejszym MKS spotkanie. Po zaciêtej walce
wygrali koszykarze Lublina 37:20.
Koszykarze Che³mskiego MKS, budowali swoj¹ renomê przez
lata i dlatego liczyli siê w Okrêgu. Na zaproszenie goœcili w Zamoœciu
gdzie 14 maja 1939 r. z miejscowym MKS rozegrali mecz zaliczany do
punktacji KOS.L. Po zaciêtej walce wygrana Che³mian by³a zas³u¿ona
44:23.
Wielkie zawody z udzia³em najlepszych dru¿yn MKS z Che³ma,
Lublina i Zamoœcia odby³y siê w Che³mie w dniach 3 i 4 czerwca 1939
r. Prezes Lubelskiego MKS Puchniarski bardzo chwali³ organizacjê.
W finale spotka³y siê dwa MKS Che³ma i Zamoœcia, by³ to udany rewan¿
wygrany przez Zamoœæ 27:17. Kosze zdobyli dla Zamoœcia Izerbak 11,
Kordyga 9, Mêdrzak 4, Waluda 2 i Lewicki 1, dla Che³ma Wo³¹giewicz
9, Ma³dachowski, Oko³o-Ku³ak 2 i Wo³osiuk 2.
SIATKÓWKA – Siatkówka jako zespo³owa gra sportowa,
zosta³a wprowadzona do programu wychowania fizycznego che³mskich
szkó³ œrednich od 1923 r. a do szkó³ powszechnych od 1930 r., równie¿
zyskuj¹c wielk¹ popularnoœæ. Najwa¿niejsze szkolne mecze siatkówki:
W czasie uroczystoœci w Che³mie z okazji „œwiêta 3 maja” 1929 r.,
na boisku 7pp Leg. WKS 7pp. Leg. wraz z Komend¹ WF i PW
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zorganizowali turniej gier sportowych. W finale siatkówki o puchar
przechodni che³mskich szkó³ œrednich siatkarze „Czarniecczycy” pokonali
siatkarzy „Seminarium” 2:0 (15:7 i 15:12).
Wraz z koñcem roku szkolnego, 16 czerwca 1929 r. odby³y siê
„miêdzyszkolne zawody sportowe” w Che³mie – jako mistrzostwa Che³ma
szkó³ œrednich. W finale spotka³y siê dru¿yny ¿eñskie i mêskie w obu
pojedynkach „Czarniecczycy” odnieœli zwyciêstwo nad „Seminarium”.
Na corocznym Powiatowym „œwiêcie WF i PW” w 1932 r. odby³y
siê w Che³mie pierwsze mistrzostwa che³mskich szkó³ powszechnych
w siatkówkê. Pierwsze miejsce i puchar zdoby³a dru¿yna ch³opców ze
Szko³y Powszechnej im. S. Staszica.
W 1933 r. odby³y siê w Che³mie dwa wielkie pojedynki
siatkarskie. W pierwszym 7 maja reprezentacje „Czarniecczyków”
i „Seminarium” pokona³y najlepsze Gimnazjum z Lublina, natomiast
w drugim 8 paŸdziernika siatkarze Che³ma wygrali z reprezentacj¹ Kowla.
Dnia 25 kwietnia 1937 r. z inicjatywy Powiatowego Komitetu
WF i PW w Che³mie odby³ siê turniej siatkówki w fina³ach poza SKS
„Czarniecczycy” i SKS „Zdrów” wyst¹pi³ silny zespó³ AZS Lublin. Po
pasjonuj¹cych pojedynkach AZS Lublin wygra³ turniej.
W Lublinie 19 lutego 1938 r. MKS Che³m uczestniczy³
w „czwórmeczu gier sportowych”. Po grach fina³owych siatkówki miejsca
by³y nastêpuj¹ce: I-m MKS Lublin, II-m MKS Che³m, III-m MKS
Garwolin i IV-m MKS Warszawa. W dru¿ynie MKS Che³m wyró¿nili siê:
Joachimowicz, Kopytko, Kuresza, Soko³owski.
W Lublinie 1 i 2 maja 1938 r. odby³a siê dla szkó³ œrednich „ma³a
olimpiada”. Równie¿ i MKS Che³m w niej uczestniczy³. Po rewelacyjnej
grze MKS Che³m pokona³ MKS Lublin 2:0 (16:14 i 15:9).
W tydzieñ póŸniej w mistrzostwach Che³ma szkó³ œrednich SKS
„Czarniecczycy” w sk³adzie: Wo³¹giewicz, Maske, Wa³kowiecki,
P³óciennik, Lewandowski i Wysocki pokonali 2:0 (15:8 i 15:12) SKS
„Zdrów” który reprezentowali: Joachimowicz, Kuresza, Lechman,
Kopytko, Soko³owski i Jaros³awski, mecz sêdziowa³ Boles³aw Wirski.
Jak co roku w Lublinie odbywa³ siê turniej siatkówki. Równie¿
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11 marca 1939 r. MKS Che³m w finale pokona³ MKS Lublin 2:0 (15:12
i 15:6). W maju tego roku w Zamoœciu potwierdzi³a siê dobra passa
Che³mskiego MKS, który po zaciêtej grze zwyciê¿y³ rywala 2:1 (15:11,
15:10 i 10:15).
Ostatni turniej siatkówki przed wybuchem II wojny œwiatowej
w 1939 r., MKS Che³m wygra³ w Che³mie w dniach 3 i 4 czerwca
pokonuj¹c w finale MKS Lublin 2:1 (12:15, 15:11 i 17:15).
PALANT (i inne gry) – Gry i zabawy, do których zaliczamy
takie ruchowe gry sportowe, jak palant, dwa ognie, kwadrat, pi³ka
graniczna czy podaj dalej, zosta³y ujête od 1919 r. w programie
wychowania fizycznego w che³mskich szko³ach, szersza ich popularyzacja
od 1923 r. by³a te¿ widoczna na zajêciach pozalekcyjnych. M³odzie¿ szkó³
œrednich upodoba³a sobie gry w palanta, kwadrat i dwa ognie, szczególnie
na zlotach i obozach sportowych oraz wypoczynkowo-szkoleniowych
w ramach organizacji WF i PW i harcerstwa. Natomiast m³odzie¿ szkó³
powszechnych chêtnie gra³a w pi³kê graniczn¹, podaj dalej i dwa ognie.
Dwa znacz¹ce w Che³mie SKS-y „Zdrów” i „Czarniecczycy” z okazji
wszelkich zawodów miêdzyszkolnych, popularyzowa³y ruchowe gry
sportowe. Przeprowadzaj¹c jednoczeœnie mecze pokazowe ukazuj¹ce
przepisy i regu³y techniczno-taktyczne. Pomaga³ w tym fakt, ¿e przy tych
szko³ach by³y wymiarowe boiska do tych gier. W zale¿noœci od wieku
i sprawnoœci oraz rozwoju ruchowego m³odzie¿y nauczyciele
poszczególnych szkó³ dopasowywali progi trudnoœci. Pomaga³o to
w rozwoju psychomotorycznym m³odzie¿y. W 1929 r. podczas
miêdzyszkolnego œwiêta sportowego w Che³mie, przeprowadzono
mistrzostwa szkó³ œrednich w zespo³owych grach ruchowych – gry
i zabawy. Finale kwadrata wygra³o „Seminarium”, pokona³o zespó³ ze
Szko³y Handlowej.
TENIS ZIEMNY – Popularyzacja tenisa ziemnego w Che³mie
i okolicy jako gry sportowej i ogólnorozwojowej mia³a swój pocz¹tek
w 1923 r., a pod katem wyczynowym od 1927 r. By³o to za spraw¹
zainteresowañ „Czarniecczyków” i nauczyciela wychowania fizycznego
K. Janczykowskiego na korcie szkolnym. W latach 1923-1927
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na szkolnym korcie „Czarniecczyków” (jako pierwszym w Che³mie)
odbywa³y siê: lekcje, zajêcia sportowe, gry w tenisa i zajêcia szkoleniowe
oraz mecze pokazowe. Kortem opiekowali siê cz³onkowie UKS-SKS
„Czarniecczyków”. Od 1930 r. Che³mski KS „Polonia” cz³onek Polskiego
Zwi¹zku Lawn Tenis zaj¹³ siê szkoleniem m³odzie¿y (szkolnej
i pozaszkolnej) i organizacj¹ turniejów. Nast¹pi³a te¿ wspó³praca szko³y
i klubu w prosperowaniu kortu. Ze wzglêdu na drogi sprzêt, rozwój by³
ograniczony, gra sta³a siê elitarna. Tenis ziemny by³ sportem do wyboru
dla m³odzie¿y szkolnej, jednak nie wszed³ do programu wychowania
fizycznego. M³odzie¿ szkolna uczestniczy³a te¿ w turniejach tenisowych
ró¿nej rangi, ale ju¿ jako zawodnicy klubów pozaszkolnych.
„PING-PONG” – TENIS STO£OWY – Ping-pong jako gra
sportowa i szybkoœciowo-sprawnoœciowa by³ uprawiany przez m³odzie¿
szkoln¹ ju¿ od 1925 r., jednak nie wszed³ do programu wychowania
fizycznego. Chêtnie grany by³ przez uczniów szko³ œrednich, rzadziej
przez uczniów szkó³ powszechnych.
Miejscem dla rozwoju
i popularyzacji ping-ponga miejskiego by³y ma³e salki i œwietliczki, gdzie
ka¿dy móg³ pograæ i poznaæ tajniki pos³ugiwania siê pi³eczk¹ i rakietk¹
przy stole. Tak jak tenis ziemny, ze wzglêdu na skomplikowany sprzêt,
ping-pong sta³ siê w tym czasie elitarny. Ping-pong by³ sportem do wyboru.
(W pocz¹tkowych latach, „ping-pong” bardzo przypad³ spo³ecznoœci
¿ydowskiej. ¯ydzi dla podniesienia walorów rywalizacji, wprowadzili
gry tzw. „mistrz przy stole”. Polega³o to na tym, kto wygra³ zostawa³
przy stole, przegrany p³aci³ 5 gr. i oczekiwa³ na swoj¹ kolejkê. Nale¿y
wspomnieæ, ¿e Mistrzem Miêdzynarodowym i Polski w ping-ponga by³
Erlich pochodzenia z Che³ma). Od 1930 r. popularnoœæ „ping-ponga”
spowodowa³a, ¿e powsta³o w Che³mie wiele sekcji gdzie grê t¹ zaczêto
uprawiaæ w formie zorganizowanej i wyczynowej. M³odzie¿ szkolna bra³a
udzia³ w zawodach, ale jako zawodnicy klubów pozaszkolnych.
P£YWANIE – Ze wzglêdu na brak akwenów wodnych
w Che³mie, od 1922 r. K. Janczykowski wraz z m³odzie¿¹
„Czarniecczykami”, tworzy³ bazê dla wodniaków Che³ma i okolicy w
Uhrusku n\Bugiem. Stworzy³o to warunki i mo¿liwoœci do uprawiania
sportów wodnych. Od 1925 r., p³ywanie wesz³o jako obowi¹zkowe do
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che³mskich szkó³ z wychowania fizycznego oraz dla ka¿dego cz³onka:
SKS, harcerstwa, Hufca WF i PW, LMK i PW. P³ywanie stanowi³o te¿,
wa¿n¹ umiejêtnoœæ obcowania z wod¹ dla zdrowia, sportu, sprawnoœci
i rozwoju biologicznego. Umiejêtnoœæ p³ywania by³a równie¿ warunkiem
uczestniczenia w wêdrówkach i obozach wypoczynkowo-sportowych
i sp³ywach kajakowych i wioœlarskich – dla cz³onków kó³ sportowych
i krajoznawczych. Jak wspomina³ K. Janczykowski „gdy baza
k¹pieliskowa zosta³a zbudowana w Uhrusku n\Bugiem, pierwszym jej
przejawem aktywnoœci by³o organizowanie kursów wioœlarskop³ywackich. By³o to miejsce specjalnie przystosowane do nauki p³ywania
i za¿ywania k¹pieli. Organizowano tu równie¿ obozy sportowowypoczynkowe. By³ to raj dla p³ywaków, wioœlarzy i kajakarzy”. Lata
wycieczek na k¹pielisko do Uhruska, wywo³a³o wielkie spo³eczne
niezadowolenie, to spowodowa³o nacisk na w³adze miejskie budowy
w mieœcie publicznego k¹pieliska).
W 1933 r. zosta³a oddana do u¿ytku d³ugo oczekiwana w Che³mie
p³ywalnia. W dniach 20 i 21 maja 1933 r. odby³y siê w Che³mie
na p³ywalni Powiatowego Komitetu WF i PW pierwsze zawody p³ywackie
w Che³mie w których ka¿dy móg³ wzi¹æ udzia³ po badaniach lekarskich.
Program obejmowa³ dystanse: 50, 100 i 400m. oraz sztafety 4x50m, skoki,
grê w pi³kê, oraz pokazy ratowania ton¹cych. Zawody prowadzi³ i nad
bezpieczeñstwem czuwa³ nauczyciel wychowania fizycznego Boles³aw
Kruczek-(Wirski).
Od 1935 r. rozbudowano program zawodów p³ywackich,
wprowadzono podzia³ na style, kategorie wiekowe i punktacjê klubow¹.
Zawody skoków na trampolinie, naukê p³ywania i ratownictwa ton¹cych
oraz systematyczne treningi – wszystkie sprawy p³ywackie prowadzi³o
biuro p³ywalni WF i PW, ul. Lwowska nr 9 – (wprowadzono te¿ festiwal
gier i zabaw w wodzie dla dzieci ze szkó³ powszechnych i niezrzeszonych,
by³a to akacja ukazuj¹ca zdrowotne walory za¿ywania k¹pieli).
WIOŒLARSTWO i KAJAKARSTWO – Miasto Che³m,
p³o¿one nad rzek¹ Uherk¹, nie posiada³o znacz¹cych akwenów wodnych,
a zatem nie by³o mo¿liwoœci popularyzowania i uprawiania sportów
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wioœlarskich czy kajakarstwa. Dlatego te¿ nie wykszta³ci³a siê
specjalizacja tych sportów wodnych. Jednak wszystko, co wi¹za³o siê
z p³ywaniem na kajakach, ³odziach i innych urz¹dzeniach p³ywaj¹cych
mia³o pocz¹tek w Gimnazjum „Czarniecczyków” oraz baz¹, p³ywackowioœlarsk¹ i sportowo-obozow¹ w Uhrusku n\Bugiem, tworzon¹ przez
„Czarniecczyków” pod wodz¹ K. Janczykowskiego od 1922 r.
Wioœlarstwo i kajakarstwo by³o sportem do wyboru, u „Czarniecczyków”
nastêpnie okresowo w „Seminarium” obok p³ywania by³o obowi¹zkowe
od 1927 r., wi¹za³o siê to z programowymi obozami i wêdrówkami
sportowo-wioœlarskimi.
Myœl propagandy morza w\g ogólnonarodowych hase³
spowodowa³o powo³anie w 1929 r. przy Gimnazjum Ko³a Ligi Morskiej
i Kolonialnej (LMK). Celem Ko³a by³o wspó³tworzenie w Uhrusku nad
Bugiem bazy ¿eglarsko-wioœlarskiej i tam organizowano kursy
wioœlarsko-p³ywackie. Szkolne Ko³o LMK rozbudowa³o dzia³alnoœæ
powo³uj¹c trzy sekcje: morsk¹, kolonialn¹ i œródl¹dow¹ szlaków wodnych.
Propaganda idei morskich oraz uprawianie sportów wodnych by³a tak
du¿a, ¿e Ko³o zorganizowa³o i prowadzi³o modelarniê, która budowa³a
kajaki, ³odzie i pomoce do nauki p³ywania. Powo³ano równie¿ zarz¹d,
który gromadzi³ fundusz przeznaczony na potrzeby Ko³a. Specjalna sekcja
Ko³a przygotowywa³a szlaki dla przysz³ych wycieczek i sp³ywów Bugiem
i Wis³¹ do morza.
Od 1929 r. zorganizowane grupy „Czarniecczyków”, pierwsze
kierowane przez K. Janczykowskiego, nastêpne przez innych nauczycieli,
organizowa³y rejsy kajakami i ³odziami Bugiem, Wis³¹ do Morza.
Propaguj¹c w ten sposób sporty – wioœlarstwo i kajakarstwo, a z ka¿dej
wyprawy-rejsu prowadzono szczegó³owe notatki i kroniki.
BOKS – Boks jako (szczególnie si³owo-kontaktowa) dyscyplina
sportowa nigdy nie by³ objêty programem szkolnym z wychowania
fizycznego.
– od 1926 r. boks – popularyzowa³ w formie kursów (szkoleniowych
zajêæ praktycznych) Referat Sportowy i WKS 7 pp Leg. (prowadzono
te¿ sporadycznie walki);
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– od 1927 r. boks – jako sport do wyboru by³ popularyzowany
i uprawiany przez kilka lat przez m³odzie¿ w jednej z sekcji UKS
„Czarniecczyków”, powo³anej i prowadzonej przez nauczyciela
wychowania fizycznego tej szko³y K. Janczykowskiego;
– od 1935 r. boks – jako sport do wyboru uprawiany by³ przez m³odzie¿
w Szkolnym „Kole Bokserskim” dzia³aj¹cym przy Szkole Rzemieœlniczej
w Che³mie;
– od 1935 r. boks – jako sport walki i „atrakcjê publiczn¹”,
popularyzowa³ a nawet organizowa³ walki bokserskie, Komitet Che³mski
LMK, zawodnikami byli wszyscy wychowankowie w\w sekcji.
Zapraszano te¿ bokserów z klubów lubelskich.
ZAPAŒNICTWO – Zapaœnictwo jako sport i sztuka walki nie
zosta³o uznane przez spo³eczeñstwo, w³adze miejskie i oœwiatowe Che³ma.
W 1924 r. K. Janczykowski jako pierwszy da³ pokaz walk zapaœniczych
jako formy sportu „walki-obrony” z m³odzie¿¹ „Czarniecczyków”.
W trakcie tej imprezy odby³y siê te¿ pokazy sztuki walki tzw. „francuskiej
szko³y zapaœniczej” dla che³mskich widzów, przez nowopowsta³¹ grupê
tego sportu w Che³mie, jednak by³y to zmagania okresowe, treningi
przerwano.
SZERMIERKA – W 1926 r. Referat Sportowy i WKS 7 pp Leg.
zorganizowa³ kurs szermierczy, program obejmowa³ wyuczenie szermierki
na szable tzw. „szko³¹ w³osk¹”. Mimo oporów sport szermierczy
(chwilowo) zdoby³ popularnoœæ i po odbytych kursach by³ uprawiany
pod okiem instruktorów WF w 7 pp Leg. Popisy szermierki (sztuki
fechtunku), walki broni¹ bia³¹ oraz w³adanie szabl¹ czêsto towarzyszy³y
pokazom jazdy konnej lub zawodom hippicznym organizowanym w 2pac.
Fechtunek uprawia³a m³odzie¿ szczególnie „Czarniecczycy” w Szkolnych
Hufcach PW i WF i PW, jako elementy musztry ogólnej organizacji
paramilitarnych, potrzebnych w razie dzia³añ wojennych.
STRZELECTWO (kulkowe i œrutowe) – Strzelectwo jako sport
ujête w ramy regulaminu poszczególnych sekcji strzeleckich istnia³o
w Che³mie z chwil¹ wyzwolenia od 1918 r. we wszystkich che³mskich
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organizacjach militarnych i paramilitarnych (oczywiœcie wojsko i policja
strzelanie obowi¹zkowe, 7 pp Leg. i 2pac., POW jako organizacja
Kombatancka), ZHP, ZS, TG„Sokó³”, KPW, PPW, od 1924 r. w Hufcach
Miejskich i Szkolnych PW i WF i PW, od 1927 r. w LOPP i LMK. Od
1927 r. strzelectwo wesz³o do programu „Czarniecczyków” jako sport
uzupe³niaj¹cy PW i jako próba na Pañstwow¹ Odznakê Sportow¹.
W w\w organizacjach specjalistyczne-strzelectwo prowadzili instruktorzyoficerowie WF i PW lub PO z 7 pp Leg. lub Zwi¹zku Strzeleckiego.
Na strzelanie jako jeden z elementów przygotowania militarnego
i musztry wojskowej, szczególn¹ uwagê zwracano w szkoleniu m³odzie¿y.
Poniewa¿ przysposobienie wojskowe m³odzie¿y by³o powinnoœci¹ wobec
narodowych idea³ów wychowawczych i obronnoœci granic macierzy.
Min¹³ pewien okres, aby strzelectwo jako dyscyplina sportowa
zadomowi³a siê w Che³mie i okolicy. Wielkie znaczenie propagandowe
mia³y coroczne strzeleckie imprezy pod has³em: „œwiêta strzeleckie”,
„zawody strzeleckie”, „5-bój strzelecki” i „strzelanie na odznakê lub klasê
strzeleck¹”. Najwa¿niejsze szkolne zawody strzeleckie:
Pierwsze rejonowe zawody strzeleckie szkó³ œrednich odby³y siê
w Che³mie podczas „Œwiêta Przysposobienia Wojskowego”
11 czerwca 1927 r. – I-m zdoby³ Stanis³aw Marczewski za 88 pkt. uczeñ
Gim. z Krasnegostawu, otrzyma³ dyplom honorowy, a od D-cy 7 pp Leg.
sztucer; II-m zdoby³ Julian Prokopowicz za 87 pkt. uczeñ
z Krasnegostawu, otrzyma³ dyplom honorowy i sztucer od w³adz miasta;
III-m zdoby³ Stefan Lipnicki za 86 pkt. uczeñ Seminarium
Nauczycielskiego Mêskiego z Che³ma, otrzyma³ dyplom i ¿eton od w³adz
oœwiatowych i IV-m zdoby³ Henryk Wolañczyk za 84 pkt. uczeñ
z Krasnegostawu, otrzyma³ dyplom.
Staraniem Obwodowej Komendy PW odby³y siê w Che³mie
wiosn¹ 1929 r. eliminacyjne „zawody strzeleckie” PW z broni wojskowej.
Udzia³ wziê³y hufce szkolne i oddzia³y „Strzelca” z Che³ma,
Krasnegostawu i Lubomla. W koñcowej klasyfikacji zwyciê¿y³y Hufce
Szkolne i Oddzia³y z Krasnegostawu przed Lubomlem i Che³mem.
W trakcie zawodów dodatkow¹ ciekawostk¹ by³o w meczu strzeleckim
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zwyciêstwo Hufca PW „Czarniecczyków” nad Hufcem PW
z Krasnegostawu 104:90.
Najlepsze Hufce PW (w tym Hufiec PW „Czarniecczyków”)
wziê³y udzia³ 9 czerwca 1929 r. w mistrzostwach dywizji które odby³y
siê w Zamoœciu. Osi¹gniêciem Che³mskich Hufców PW i Oddzia³u
„Strzelca” by³ awans do fina³u wraz z najlepszymi w dywizji.
W maju 1930 r. Komenda Pow. ZS urz¹dzi³a pierwsze strzelanie
na „odznakê strzeleck¹ ZS”. Do strzelania byli dopuszczeni zdobywcy
65 % pkt. (dotychczasowego strzelania). Program obejmowa³, strza³
z floweru z odleg³oœci 200m z pozycji klêcz¹cej. Strzelanie odby³o siê na
strzelnicy garnizonowej, do którego dopuszczony by³ jedynie Szkolny
Hufiec PW „Czarniecczyków”.
Na corocznym Powiatowym Œwiêcie WF i PW zorganizowanym
w Che³mie w czerwcu 1932 r.- podsumowania i nagradzania dokonali,
p³k D¹bek, starosta Bagiñski, Pow. Kom. PW por. Bieniaszkiewicz
i nauczyciel wychowania fizycznego B. Kruczek-(Wirski). Mistrzem
powiatu w strzelaniu za lata 1931-1932 zostali uczniowie „Czarniecczycy”
Wice mistrzami „Seminarzyœci”, natomiast Mistrzem Szkolnych Hufców
PW zostali „Seminarzyœci” którzy wyprzedzili Pañstwow¹ Szko³ê
Rzemieœlnicz¹.
Wiosn¹ 1933 r. odby³y siê w Che³mie mistrzostwa powiatu w\g
nowego regulaminu. W strzelaniu konkurencji mêskiej – mistrzem
powiatu zosta³ Cz. Sknurzyl PW 96 pkt. przed Z. Czwórnóg z PW
„Czarniecczyków” 95 pkt. (Zwolennicy sportów strzeleckich w 1934 r.
otrzymali nowoczesn¹ strzelnicê ma³okalibrow¹ mieszcz¹c¹ siê przy ul.
Lubelskiej).
Na nowej strzelnicy KPW odby³y siê w wiosn¹ 1937 r.
jubileuszowe zawody strzeleckie z kbks o mistrzostwo Che³ma i szkó³
œrednich oraz Hufców WF i PW. Mistrzem szkó³ œrednich za 1937 r. zosta³
Czes³aw Newelski „Czarniecczyk”; wice. Cz. Bondaruk Szko³a Rolnicza
Okszów a III-m. zdoby³ M. Starzyñski „Czarniecczyk”. Mistrzami
dru¿ynowymi zostali wyborowi strzelcy-uczniowie „Czarniecczycy”
przed Szko³¹ Rzemieœlnicz¹ i Szkol¹ Rolnicz¹ z Okszowa.
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£UCZNICTWO – £ucznictwo w Che³mie tworzy³o siê przy
strzelectwie ZS z koñcem 1927 r. Sport ³uczniczy zainaugurowano
w Che³mie w czerwcu 1934 r., kiedy to powo³ano pierwsz¹ sekcjê
³ucznicz¹ przy Powiatowej Komendzie Zwi¹zku Strzeleckiego w Che³mie.
Sport ³uczniczy szybko zadomowi³ siê w che³mskim spo³eczeñstwie
i by³ te¿ chêtnie uprawiany przez m³odzie¿ szkoln¹. W wielu organizacjach
i klubach powstawa³y sekcje szkoleniowe sportu ³uczniczego. Od 1936
r. sport ³uczniczy (wyczynowe strzelanie z ³uku) by³ uzupe³nieniem
wychowania fizycznego „Czarniecczyków”, wszed³ do programów SKSów „Czarniecczyków” i „Zdrów” i ZHP oraz Szkolnych Hufców PW
i WF i PW. Najwa¿niejsze szkolne zawody ³ucznicze:
Pierwsze mistrzostwa powiatowe w strzelaniu z ³uku odby³y siê
w Che³mie 13 paŸdziernika 1935 r. na dwóch specjalistycznych-obiektach
WKS 7pp Leg. i „Czarniecczyków”. Mia³y one na celu propagowanie
sportu ³uczniczego i opanowanie tajników techniki strzelania z ³uku.
Wœród szkó³ zdecydowanie indywidualnie i dru¿ynowo wygrali
„Czarniecczycy”. Od 1936 r. m³odzie¿ szkó³ œrednich na zajêciach
pozalekcyjnych chêtnie uprawia³a strzelanie z ³uku.
W dniach od 18 do 26 wrzeœnia 1937 r. w ramach mistrzostw
powiatowych rozegrano w Che³mie cykl zawodów ³uczniczych,
nadzorowanych przez Komendê Powiatow¹ Zwi¹zku Strzeleckiego.
Zespo³owo Mistrzostwo wywalczyli „Czarniecczycy” przed dru¿yn¹
Szko³y Rzemieœlniczej i Szko³y Rolniczej z Okszowa.
Od 1938 r. sport ³uczniczy wszed³ do programu SKS „Zdrów”,
SKS „Czarniecczycy” i Szkolnych Hufcach WF i PW oraz do harcerstwa
jako stopnie sprawnoœci strzelania z ³uku.
SZYBOWNICTWO – Szybownictwo popularyzowano w Che³mie
od 1935 r., kiedy to powsta³o w tym¿e roku, przy Powiatowym Komitecie
Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej (LOPP) w Che³mie „Ko³o
Szybowcowe”. Odby³y siê te¿ loty nad miastem. W krótkim czasie przy
Kole grono entuzjastów powo³a³o „Ko³o Mi³oœników Lotnictwa”,
nastêpnie przemianowane na „Ko³o Przyjació³ Szybownictwa”.
Fascynacja sportem lotniczym by³a tak du¿a, ¿e 11 lipca 1938 r. przy
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komitecie LOPP w Che³mie powsta³ nowy oœrodek szkoleniowy, „Ko³o
Szybowcowe”. W perspektywie budowy lotniska i rozwoju lotnictwa w
Che³mie, Ministerstwo Komunikacji przekaza³o szkoleniowy szybowiec.
Na pocz¹tku 1939 r. Che³m mia³ otrzymaæ 9 szybowców i specjalistyczne
zaplecze jako miasto strategiczne (wybuch II wojny wszystko przerwa³).
MODELARSTWO LOTNICZE – Zainteresowanie ideami
LOPP i polskim lotnictwem pojawi³o siê wœród che³mskiej m³odzie¿y
szkolnej ju¿ w 1925 r., a szczególnie u „Czarniecczyków” tu 22 stycznia
1926 r. zawi¹za³o siê Szkolne Ko³o Mi³oœników Lotnictwa – przy którym
powsta³a (jedyna w Che³mie profesjonalna) modelarnia-pracownia
lataj¹cych modeli lotniczych i latawców. „Czarniecczycy” byli pionierami
tego ruchu na kresach wschodnich Rzeczypospolitej. W 1929 r. odby³ siê
konkurs modeli lataj¹cych organizowany przez Komitet Woj. LOPP
w Lublinie. Modelarze „Czarniecczycy” ze Szkolnego Ko³a Mi³oœników
Lotnictwa wypadli wspaniale, a Franciszek Ostrowski i Adolf Moczulski
zdobyli dwa pierwsze miejsca.
NARCIARSTWO – Narciarstwo jako sport zimowy i dzia³
wychowania fizycznego wesz³o do programu che³mskich szkó³ œrednich
w 1927 r. i powszechnych w 1930 r. Popularyzacjê narciarstwa w kierunku
wyczynu prowadzi³y od 1929 r. SKS „Zdrów” i SKS „Czarniecczycy”.
Drogi sprzêt uczniowie wytwarzali w szkolnych pracowniach.
W porozumieniu w³adz sportowych WKS 7 pp Leg. i SKS-ów „Zdrów”
i „Czarniecczyków” od 1931 r. wspólnie organizowano corocznie dla
chêtnych narciarskie biegi nizinno-prze³ajowe. Najbardziej popularn¹
tras¹ by³ szlak wzd³u¿ drogi Che³m – Lublin i Che³m – Rejowiec.
Ze wzglêdu na spo³eczne zainteresowanie narciarstwem, na zboczach
tzw. „Górki Katedralnej” od 1930 r. utworzono tor zjazdowy. W/w
organizacje wspólnie tworzy³y miejski i szkolny kalendarz imprez
narciarskich w systemie sportowo-szkoleniowym.
SANECZKARSTWO – Saneczkarstwo jako jeden ze sportów
zimowych wesz³o do programu wychowania fizycznego che³mskich szkó³
œrednich od 1929 r. i szkó³ powszechnych od 1932 r. Najwiêkszy rozwój
saneczkarstwa na lekcjach i zajêciach pozalekcyjnych widoczny by³
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w Che³mie przy Seminarium Mêskim i Gimnazjum „Czarniecczyków”.
Poniewa¿ przy tych szko³ach by³y zbudowane tory, do uprawiania tego
trudnego technicznego sportu. Od 1931 r. na torze saneczkowym
„Czarniecczyków” organizowano zawody i mistrzostwa szkó³ œrednich
i szkó³ powszechnych.
£Y¯WIARSTWO – £y¿wiarstwo równie¿ jako sport zimowy
(nauka jazdy szybkiej na ³y¿wach i jazdy figurowej a nawet tañców na lodzie)
wesz³o do programu wychowania fizycznego che³mskich szkó³ œrednich od
1925 r. i szkó³ powszechnych od 1929 r. £y¿wiarstwo jako sport, by³o chêtnie
uprawiane przez m³odzie¿ szkó³ œrednich i powszechnych, dlatego te¿ przy
prawie ka¿dej by³o lodowisko. Od 1927 r. przy SKS „Zdrów” i UKS
„Czarniecczycy” istnia³y i prowadzi³y dzia³alnoœæ specjalistyczne sekcje
³y¿wiarskie, gdzie mo¿na by³o nauczyæ siê jeŸdziæ jazdy szybkiej
i figurowej na ³y¿wach. Najwa¿niejsze szkolne zawody ³y¿wiarskie:
Pierwsza impreza ³y¿wiarska propagandowo-szkoleniowa odby³a
siê na lodowisku „Czarniecczyków” w 1929 r. i wesz³a na sta³e do
kalendarza szkolnych i miejskich imprez. By³y to zawody miêdzyszkolne
po³¹czone z pokazem jazdy figurowej, mistrza Polski szkó³ œrednich.
W 1931 r. przy „Czarniecczykach” powo³ano Ko³o £y¿wiarskie,
specjalizuj¹ce siê w jeŸdzie figurowej i przygotowaniu do gry w hokeja.
Co roku zim¹ od 1932 r. w³adze sportowe WKS 7 pp Leg. organizowa³y
na rzece Uherce œlizgawkê a instruktorzy prowadzili naukê jazdy na
³y¿wach.
Wielkim „œwiêtem sportów zimowych” by³y zawody ³y¿wiarskie
rozegrane 10 lutego 1935 r. na lodowisku „Czarniecczyków”, jako
mistrzostwa szkó³ œrednich Che³ma. Mistrzostwo w jeŸdzie figurowej
zdoby³ Jerzy Drzewiñski „Czarniecczyk” przed Morguniem Szko³a
Rzemieœlnicza i Joachimowiczem „Seminarium”. Wœród pañ mistrzostwo
w jeŸdzie figurowej wywalczy³a Tyszkówna „Czarniecczyk”, mistrzami
par zostali Skiba i Wójtowicz Szko³a Rzemieœlnicza. W trakcie mistrzostw
popis jazdy figurowej da³ mistrz Polski szkó³ œrednich, Nawrota uczeñ
Lubelskiego Gimnazjum. Od 1935 r. w/w impreza odbywa³a siê corocznie
w\g szkolnego i miejskiego kalendarza zimowych sportów.
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HOKEJ NA LODZIE – Hokej na lodzie jako wybitnie sport
zimowy i zespo³owa gra wyrós³ na fundamencie ³y¿wiarstwa szkolnego.
Szkolne dru¿yny hokejowe od 1927 r. przy UKS „Czarniecczykach” i od
1929 r. przy SKS „Zdrów”, (od 1932 r. przy WKS 7 pp Leg. i od 1934 r.
przy Kolejowym KS „Hockey”). Dru¿yny w/w prowadzi³y miêdzy sob¹
mecze w tym o mistrzostwo Che³ma.
Pierwszy pokazowy i propagandowy mecz hokeja na lodzie odby³
siê w Che³mie w 1927 r. z okazji powo³ania w tym roku UKS
„Czarniecczycy”. W meczu tym spotkali siê hokeiœci „Czarniecczycy”
i m³odzie¿ z Kowla, wynik 0:1. W 1935 r. obie dru¿yny spotka³y siê
ponownie w Che³mie, wygrali równie¿ hokeiœci z Kowla 1:0
„Mecz hokejowy na szczycie” lub „pod znakiem zimy”, takie
has³a dopingowa³y 15 stycznia 1939 r. hokeistów do pojedynku pomiêdzy
SKS „Zdrów” a dyrekcyjnym KS „Hockey” (dru¿yna kolejowa od 1935
r. gra³a w rozgrywkach ligi DOKP w Lublinie). Mecz wygrali m³odzi
lepiej zgrani hokeiœci SKS „Zdrów” 8:1 (4:1, 3:0 i 1:0) w grze wyró¿nili
siê: Joachimowicz, Pawlak, bramkarz Fajfer, Kisielewski i Hryczyk.
SZACHY – Szachy zdoby³y du¿¹ popularnoœæ w che³mskim
spo³eczeñstwie i szkolnictwie od 1925 r. To za spraw¹ dobrej dzia³alnoœæ
œwietliczek, w których chêtnie grano w szachy. Równie¿ od 1932 r.
prowadzi³y dzia³alnoœæ sekcje szachowe przy KPW i PPW w Che³mie,
a od 1935 r. przy UKS „Czarniecczycy”.
GRY ŒWIETLICOWE – Gry œwietlicowe zyskiwa³y
popularnoœæ w Che³mie od 1925 r. a to za spraw¹ harcerzy którzy
prowadzili œwietlicê dla trudnej m³odzie¿y w placówkach szkolnych
Seminarium i Gimnazjum „Czarniecczyków”. Œwietlice jako
zorganizowane miejsce spotkañ i formy pracy z m³odzie¿¹ (m.in. zajêcia
– kulturalne, oœwiatowe, rekreacyjne, sportowe i wychowawczozdrowotne), zapocz¹tkowali harcerze, i to siê przyjê³o.
OKÓLNIK KOSL – „wytyczne dyrektorom wszystkich szkó³
œrednich w okrêgu jakie powinny obowi¹zywaæ przy urz¹dzeniu
i wyposa¿eniu boisk i sal gimnastycznych szkolnych w szkolnictwie
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œrednim, na podstawie zarz¹dzenia Ministerstwa Wyznañ Religijnych
i Oœwiecenia Publicznego – 1. Sala gimnastyczna powinna byæ czysta,
widna i wietrzona: szer. 9m., d³ug. 17m., wys. 4,5m. (wymiary bogatsze
24x12-13x 6). Norm¹ jest rozmiar sali taki, aby na ucznia grupy æwicz¹cej
przypada³o oko³o 5m. kw. pod³ogi sali. W bezpoœrednim s¹siedztwie sali
gimnastycznej powinny siê znajdowaæ: pokój dla nauczyciela, szatnie
z umywalnia-natryski, miejsce na sprzêt i miejsce ustêpowe. Sala bez
któregokolwiek z wymienionych pomieszczeñ nie mo¿e ca³kowicie
odpowiadaæ wymogom. Na wyposa¿enie sali gimnastycznej sk³adaj¹ siê
konieczne przyrz¹dy i przybory: 20 podwójnych drabinek szwedzkich
(przyœciennych), 4 ³awki szwedzkie, 1 tramp dwudzielny, podwójny, 4
kraty trójdzielne, 4 drabiny pionowe, 1 skrzynia, 2 pary stojaków, 2 koz³y
(mniejszy i wiêkszy), 2 materace skórzane, 10 lin pionowych, 1 koñ, 6
pi³ek lekarskich, 40 pa³eczek drewnianych (30 cm. d³ug i 3 cm. œrednicy).
Dobrze by by³o aby by³ osobny sprzêt na sale i na boisko. 2. Boisko
szkolne powinno mieæ takie wymiary, aby mo¿na na nim zorganizowaæ
wszystkie gry, i realizowaæ program æwiczeñ cielesnych. Konieczne s¹:
bie¿nia 60m., boisko do siatkówki 10x20m., boisko do koszykówki
23x45m., boisko do palanka i do gry w kwadrant 40x60m., miejsce do
rzutów dyskiem i oszczepem oraz pchniêcia kul¹, skocznia z rozbiegiem
z trzech stron, boisko do szczypiorniaka i pi³ki no¿nej. Przybory
konieczne: pi³ki 4 do siatkówki 2 do koszykówki 2 do szczypiorniaka,
szarfy do oznaczania, dwie siatki do siatkówki, 6 dysków æwiczebnych 2
przepisowe, 12 oszczepów bambusowych 2 klejone jesionowe, po 5 kul
2,5kg. 4kg. 5kg., dwie pary stojaków do skoków, 8 chor¹giewek, przybory
do gry w hokeja, przybory do szermierki i zapasowe ³y¿wy”.
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C. CELE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO.

„Wychowanie fizyczne jest umownie wyodrêbnionym elementem
procesu wychowania. Najlepiej wyrazi³ to Jêdrzej Œniadecki (1805),
gdy pisa³: „A lubo w doœwiadczeniu – wychowania fizycznego, czyli
cielesnego, od umys³owego albo moralnego oddzieliæ nie nale¿y i nie
mo¿na, wszelako w nauce i rozumowaniu mo¿na je uwa¿aæ osobno”.
Teorie i cele które g³osili od 1918 r. nauczyciele wychowania
fizycznego Gimnazjum „Czarniecczyków”, wiod¹cej placówki
oœwiatowo-naukowej w Che³mie i na Kresach Rzeczypospolitej. Na nich
wzorowa³y siê inne szko³y i zak³ady naukowe tak œrednie jak
i powszechne. Nale¿eli do nich – Kazimierz Janczykowski, Maria
Fortuñska, Julia Haglówna, Janina Chojnacka-Maciejewska, Zofia
Aleksandrowiczówna, Maria Patrynowa i Franciszek Krakiewicz.
„Wychowanie fizyczne-cielesne dziewcz¹t – to podstawa zdrowia.
Wychowanie to w œciœlejszym znaczeniu tego s³owa obejmuje æwiczenia
cielesne, maj¹ce na celu harmonijny rozwój cia³a i duszy w kierunku
zdrowia, piêkna i si³y. Poprzez te æwiczenia cielesne rozumiemy
gimnastykê, po zatem gry i zabawy, sporty i wycieczki”.
„Wychowanie fizyczne-cielesne ch³opców – to nie jest samoistn¹,
odrêbn¹ dziedzin¹ ¿ycia szkolnego. Wychowanie fizyczne jest czynnikiem
wychowawczym i pozostaje w harmonii z celami wychowawczymi ca³ej
szko³y. Oprócz podstawowych zadañ wychowanie fizyczne spe³nia rolê
zdrowotno-wychowawcz¹, dopomagaj¹c m³odemu organizmowi w jego
rozwoju fizycznym, przeciwdzia³a ujemnym wp³ywom ¿ycia codziennego,
kszta³ci charakter i rozbudza zami³owanie do ruchu i wspó³¿ycia
z przyroda. Œrodki jakimi osi¹ga siê te cele, to æwiczenia gimnastyczne,
zabawy, gry, sporty, æwiczenia i gry polowe oraz wycieczki. Wycieczki
uwzglêdnia siê w planie i w po³¹czeniu z innymi przedmiotami”.
„Podstaw¹ wychowania fizycznego s¹ æwiczenia gimnastyczne.
Gry ruchowe dostosowane s¹ do wieku i sprawnoœci fizycznej m³odzie¿y.
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W æwiczeniach lekkoatletycznych zaprawia siê m³odzie¿ do sportów
wychowawczych. W wychowaniu sportowym k³adzie siê nacisk nie na
osi¹gniêcie wyników, lecz na dzia³anie wszechstronne, uwzglêdniaj¹c
zainteresowania m³odzie¿y”.
„Dziêki elastycznoœci programów oraz warunków œrodowiska
uwzglêdniane s¹ w wychowaniu fizycznym ch³opców i dziewcz¹t
nastêpuj¹ce sporty – 1. lekka atletyka (biegi, skoki, rzuty), 2. sporty wodne
(p³ywanie, wioœlarstwo, kajakarstwo), 3. sporty zimowe (saneczkarstwo,
³y¿wiarstwo, narciarstwo), 4. Gimnastyka (zdrowotna i przyrz¹dow¹ oraz
æwiczenia cielesne), 5. gry sportowe (dwa ognie, podaj dalej, kwadrant,
siatkówka, koszykówka, pi³ka no¿na, pi³ka graniczna i szczypiorniak”.
„Wartoœæ wychowawcza tych sportów by³a tym szczególniejsza,
i¿ wyprowadza³a ona m³odzie¿ na œwie¿e powietrze, s³oñce, uczy³a
praktycznych sprawnoœci ¿yciowych i by³a uprawiana masowo. Sporty
wodne, mimo i¿ zdoby³y powszechne uznanie, by³y prowadzone w takim
stopniu, jak inne œrodki wychowania fizycznego ze wzglêdu na brak
warunków” - „Sporo czasu i trudu poœwiêca siê w szkole wychowaniu
fizycznemu, ale czas ten nie jest nigdy stracony. Wynagradza go bowiem
przy nauce zdrowsza wra¿liwoœæ zmys³ów, wiêksza zdolnoœæ mózgu
zachowania w pamiêci i przeistoczeniu tego, co obj¹³, w praktyczn¹
m¹droœæ ¿yciow¹” - „Zarówno wychowawcy jak i rodzice zgodnie i w
rozs¹dny sposób musz¹ dbaæ o œrodki, sprzyjaj¹ce rozwojowi i zdrowiu
dziecka, tj. o œwiat³o, œwie¿e powietrze, dostateczne po¿ywienie,
hartowanie, czystoœæ, ruch, rozrywki a wychowamy ludzi silnych fizycznie
i o mocnym charakterze, pogodnych i posiadaj¹cych radoœæ ¿ycia”.16

16. Ksiêga Pami¹tkowa.... tam¿e; W.A. Koz³owski. K.P. Janczykowski ¯ycie – Twórczoœæ –
Wspomnienia 1988-1972 Che³m 2000; K.P. Janczykowski Wychowanie fizyczne i sport
„Czarniecczyków” 1918-1939; J. Kusz. Zak³ad kszta³cenia nauczycieli w Che³mie 1918-1971
Che³m 1971; APLOCH. Akta m. Che³ma i Inspektorat Szkolny w Che³mie; Dzienniki Urzêdowe.
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PISMO OKÓLNE KOSL – w sprawie organizacji przed
lekcyjnych 10-minutowych æwiczeñ gimnastycznych – 1. 10-minutowe
codzienne æw. gimnastyczne nale¿y prowadziæ we wszystkich klasach
bez wzglêdu na to, czy s¹ to klasy nowego czy starego typu, 2. W klasach
starego typu nie nale¿y z tego powodu zmniejszaæ iloœci godzin
przewidzianych na wychowanie fizyczne w dotychczasowych
programach, 3. Na æw. 10-minutowe powinny sk³adaæ siê znane
i opanowane ju¿ przez m³odzie¿ i dziatwê æw. porz¹dkowe i kszta³tuj¹ce,
uwzglêdniaj¹ce ruchy koniczyn i tu³owia we wszystkich stawach, 4.
Prowadzone ¿ywo i interesuj¹co, winne wywieraæ dodatni wp³yw – a) na
kszta³towanie siê postawy æwicz¹cych, b) na pobudzenie czynnoœci
¿yciowych p³uc serca, c) na podtrzymanie dyspozycji psychomotorycznej
nauki w szkole, 5. Æwiczeñ tych nie nale¿y rozpoczynaæ wczeœniej ni¿ o
godz. 8.00. w zwi¹zku z tym pocz¹tek normalnych zajêæ szkolnych
powinien byæ przesuniêty na godz.8.15, 6. Æwiczenia te mog¹ byæ
prowadzone – w lecie na boisku – a) w grupach sprawnoœciowych lub
przez kilku nauczycieli, lub te¿ przez starszych, przygotowanych do tej
pracy uczniów (szko³y œredniej) w\g wskazówek otrzymanych od
nauczycieli wychowania fizycznego, b) masowo
z m³odzie¿¹ ca³ej szko³y przez jednego nauczyciela, przy ewentualnej
pomocy konkretnej innych nauczycieli lub starszych uczniów, tzw.
przodowników, wyszkolonych przez nauczycieli wychowania fizycznego
– w innych porach roku – a) w salach gimnastycznych, rekreacyjnych,
na higienicznie utrzymanych korytarzach lub w lasach – przez nauczycieli
przychodz¹cych do szko³y na pierwsze lekcje, albo przez samych uczniów
(szko³y œrednie) w obecnoœci nauczycieli, potrzebnych wskazówek
powinni udzielaæ zainteresowanym nauczyciele wychowania fizycznego,
b) z dzieæmi mieszkaj¹cymi w odleg³oœci 2-3 km. od szko³y, gdzie warunki
pozwalaj¹ tworzyæ oddzielne grupy i poprzez gry i zabawy daæ
wypoczynek i stworzyæ przyjemny nastrój do nauki.
ODPIS OKÓLNIKA – Ministra WR i OP w sprawie æwiczeñ
œródlekcyjnych. Poniewa¿ istotê æw. œródlekcyjnych stanowi¹ nie g³êbokie
wdechy i wydechy, lecz rozluŸnianie napiêtych miêsni ucznia, przeto
maj¹c na wzglêdzie zdrowie dziatwy i m³odzie¿y szkolnej, w sprawie tej
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zarz¹dzam co nastêpuje – 1. æwiczenia œródlekcyjne, nale¿y wykonywaæ
mo¿liwie we wszystkich szko³ach, na wszystkich lekcjach, 2. przypominaæ
o potrzebie wykonania tych æwiczeñ powinien albo dodatkowy dzwonek
w szkole, albo polecenie nauczyciela, prowadz¹cego lekcjê, 3. przed
æwiczeniami nale¿y przewietrzyæ klasê, 4. na dany przez dy¿urnego lub
innego ucznia znak, uczniowie wstaj¹ i miêdzy ³awkami æwicz¹ z³o¿ony
zestaw ³atwych i ogólnorozwojowych æw. gimnastycznych, 5. po
wykonaniu tych æwiczeñ uczniowie zajmuj¹ swoje miejsca. Zabieg ten
sk³adaj¹cy siê z ciekawych æwiczeñ trwaj¹cy do dwóch minut,
wykonywany przy dop³ywie œwie¿ego powietrza do klasy, powinien
o¿ywiæ i poprawiæ samopoczucie oraz wydajnoœæ pracy umys³owej ucznia.
D. WYCHOWANIE FIZYCZNE
– JAKO SYSTEM WYCHOWAWCZO-ZDROWOTNY

„Wychowanie zdrowotne – zarówno w potocznym odczuciu, jak
w pog³êbionej refleksji zdrowie kojarzy siê z kultur¹ fizyczn¹, aczkolwiek
na ró¿nej zasadzie i z ró¿n¹ si³¹. W skojarzeniu rygorystycznym stanowi
probierz tej mocy, ¿e wyklucza z kultury fizycznej sport wyczynowy, w
którym organizm zawodnika traktuje siê instrumentalnie. Dla krytyków
sportu, którzy wychwytuj¹ przyk³ady eksploatacji si³ zawodników, stanowi
to racjê wystarczaj¹c¹ do lansowania terminologii roz³¹cznej : k u l t u r a
f i z y c z n a i s p o r t. Nowsze ujêcia zwalniaj¹ kulturê fizyczn¹ z tak
surowych rygorów, wskazuj¹c pokrewne lecz inne pole kultury,
bezpoœrednio i wy³¹cznie odniesione do zdrowia, a mianowicie: k u l t u r ê
z d r o w i a”. (Maciej Demel).
*
Wychowanie fizyczne w szkole stanowi zorganizowany oraz
odpowiednio ukierunkowany proces, który zmierza do osi¹gniêcia
okreœlonych celów. Na czo³o zadañ, ujmowanych perspektywicznie,
wysuwa siê niew¹tpliwie problem przygotowania wychowanka do pe³ni
¿ycia spo³ecznego. Z tych wzglêdów treœci programowe wychowania
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fizycznego nale¿y nieustannie zmieniaæ. Dokonywanie zabiegów
modernizacyjnych wymaga z jednej strony orientacji w tendencjach
rozwojowych wspó³czesnej cywilizacji, a z drugiej strony, bieg³ej
orientacji w mo¿liwoœciach adaptacyjnych cz³owieka i perspektywy
przekszta³cania profilu motorycznego.
System wychowania fizycznego, poza lekcjami wychowania
fizycznego obejmuje swym zasiêgiem wiele elementów zwi¹zanych
z normami higieny szkolnej. Higiena szkolna ma w dziejach szko³y
polskiej bogate tradycje ci¹gn¹ce siê przynajmniej od czasów Komisji
Edukacji Narodowej. Na schy³ku XVIII stulecia a tak¿e przez ca³y wiek
XIX, wychowanie fizyczne by³o nieroz³¹cznie zwi¹zane z higien¹.
Koryfeuszami tego wychowania byli wybitni higieniœci, tacy jak: G.
Piramowicz, J. Œniadecki, H. Jordan, E. Piasecki, S. Kopczyñski i inni.
Wychowanie fizyczne mo¿na okreœliæ, ¿e jest „laboratoryjn¹
stron¹ higieny”. Je¿eli higiena zaleca hartowanie – wychowanie fizyczne
praktycznie je realizuje; je¿eli higiena postuluje równowagê pomiêdzy
prac¹ umys³ow¹ i fizyczn¹ – wychowanie fizyczne realnie przyczynia
siê do normalizacji dnia ucznia w myœl tego postulatu.
Wspó³czesne wymogi higieny, mia³y na celu przeciwdzia³aæ
przestarza³ej tradycyjnej higienie szkolnej obci¹¿aj¹cej pamiêæ ucznia.
W tym celu postawiono trzy podstawowe problemy – 1. sprawê
przeci¹¿enia szklonego, 2. kwestie opieki lekarsko-higienicznej nad
uczniami a wiêc instytucji lekarza szkolnego i 3. sprawê melioracji
œrodowiska szkolnego.
*
Szko³a Filologiczna (powo³ana w 1915 r. po zmianie Gimnazjum
im. St. Czarnieckiego) by³a pierwsz¹ oœwiatow¹ placówk¹ w Che³mie
w której od samego pocz¹tku istnienia szko³y funkcjonowa³a fachowa
opieka lekarska. Pomimo, ¿e szko³a przechodzi³a ró¿ne koleje
w zale¿noœci od warunków lokalowych, iloœci godzin oraz organizacji
pracy – warunki higieniczne zawsze udoskonalano prowadzono te¿ akcje
krzewienia higieny. Komfort sta³oœci warunków higienicznych
z mo¿liwoœci¹ jej ulepszania, szko³a uzyska³a od 1919 r.

112

Wychowanie fizyczne i sport szkolny

Pierwszym lekarzem szkolnym Szko³y Filologicznej, by³ dr Teofil
Gniazdowski, który pe³ni³ t¹ funkcje w latach 1915-1919. Po nim kolejno
funkcjê lekarzy szkolnych sprawowali: lekarze Kazimierz Zaleski,
Ludwik Chomicki i Zofia Czarkowska-Górecka. Najwiêkszy rozkwit
opieki lekarskiej w „Czarniecczykach” by³ w latach 1928-1932, poniewa¿
w tym okresie lekarze mieli 22-godz. pracy tygodniowo. Mogli wiêc
roztoczyæ œcis³y nadzór nad ca³oœci¹ lokalu i otoczeniem, a przede
wszystkim nad m³odzie¿¹. Od 1921 r. szko³a zatrudni³a okresowo dentystê
a od 1935 r. dentysta by³ na sta³e.
Opieka lekarska dociera³a do m³odzie¿y ró¿nymi drogami.
Zg³aszaj¹cy siê uczniowie otrzymywali porady higieniczno-lekarskie.
Oprócz tego by³y regularne badania, a wyniki badañ i wszelkie obserwacje
oraz informacje o stanie zdrowia by³y odnotowywane w specjalnych
kartach zdrowia. W potrzebie lekarze wzywali na konfrontacje rodziców
lub opiekunów albo te¿ wysy³ali piœmienne zawiadomienia. Zwracano
szczególn¹ uwagê na choroby zakaŸne i wszawice.
Uczeñ wracaj¹cy do szko³y po odbytej chorobie, musia³ zg³osiæ
siê do lekarza, który orzeka³ o jego stanie do nauki. O wynikach badañ
lekarze informowali nauczycieli-opiekunów klasowych, z którymi byli
w kontakcie. Æwiczenia fizyczne m³odzie¿y te¿ podlega³y kontroli lekarza,
s³absi byli odsuwani od ciê¿kich æwiczeñ lub czasowo zwalniani.
Dla kontroli frekwencji m³odzie¿y i walki z chorobami zakaŸnymi
prowadzono arkusze frekwencyjne. Szczególnym badaniom podlega³a
m³odzie¿ bior¹ca udzia³ w koloniach lub obozach sportowych, harcerskich
lub PW oraz ró¿nego rodzaju rozrywkach sportowych. Z biegiem czasu
m³odzie¿ przyzwyczai³a siê do opieki lekarskiej. Ze wzglêdów
materialnych wzmog³a siê te¿ opieka ambulatoryjna w szkole.
Do obowi¹zków lekarza szkolnego nale¿a³o: wyg³aszanie
pogadanek na tematy higieny, bywanie na lekcjach gimnastyki w sali na
boisku, na k¹pielisku, branie udzia³u w ró¿nych wycieczkach oraz ogólna
bezpoœrednia obserwacja. Zyska³a te¿ higiena szko³y gdy¿ m³odzie¿
przebywa³a w pantoflach a pozostawia³a obuwie w szatni,
a w pracowniach czynnoœci wykonywano w fartuchach ochronnych.
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Wydzielono te¿ salê œniadaniow¹ do spokojnego spo¿ywania
posi³ku, a Ko³o Rodziców zorganizowa³o wydawanie œniadañ, w tym
pewn¹ iloœæ bezp³atnie dla biednej m³odzie¿y. Park i podwórze szkolne
zagospodarowano dla æwiczeñ i sportów i pozwala³y m³odzie¿y spêdziæ
czas wolny od lekcji zdrowo i przyjemnie.
PRACOWNIA HIGIENICZNA –
Gimnazjum „Czarniecczyków” (jako miêdzyszkolna).
Na wniosek szkolnego lekarza L. Chomickiego i za poparciem
wizytatorki ministerstwa dr Janiny Mrozowskiej, powsta³y w r. szk.
1934\35 pracownie higieniczne dla klas VII oraz równoleg³ych kursów
w innych œrednich zak³adach naukowych w Che³mie w liczbie szeœciu –
by³a to wiêc pracownia miêdzyszkolna.
Nauczanie w pracowni opiera³o siê na przepracowaniu
z m³odzie¿¹ szeregu dzia³ów higieny praktycznie w grupach. Pozosta³e
dzia³y omawia³o siê na wyk³adach, ilustrowanych za pomoc¹ tablic,
filmów oraz przeŸroczy. Sala by³a do tego odpowiednio urz¹dzona (ma
zas³ony w oknach, umywalki, a na œcianach tablice). Pracownia posiada³a
du¿o pomocy naukowych (czêœæ preparatów i zacz¹tek biblioteki
higienicznej oraz materia³y naukowe ofiarowa³a wizytatorka dr J.
Mrozowska).
Dla zorganizowania pracowni materia³y i pomoce zosta³y zebrane
ze wszystkich szkó³ œrednich miasta. Dalszy rozwój pracowni przyczyni³
siê do pog³êbienia wiadomoœci o zdrowiu m³odzie¿y, co wp³ynê³o
korzystnie na higienê ¿ycia codziennego, a w dalszej konsekwencji
i ogó³u. Opiekê nad pracowni¹ higieniczn¹ obj¹³ lekarz L. Chomicki.
Program kl. VII obejmowa³ naukê higieny, udzielan¹ przez
lekarzy szkolnych osobno ch³opcom i osobno dziewczêtom. Wyk³ady
pog³êbia³y wiedzê sanitarn¹ m³odzie¿y oraz znakomicie u³atwia³y jej
dostêp do wy¿szych uczelni podczas egzaminów konkursowych, których
tematem czêsto by³y zagadnienia z dziedziny higieny ogólnej i spo³ecznej itp.
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ZARZ¥DZENIE Dziennika Ustaw KOSL z 1930 r. „Rodziców
czy wychowawców pouczyæ nale¿y o obowi¹zku stworzenia mo¿liwych
warunków pracy dla wychowanków i przestrzegania higieny ¿ycia
codziennego ucznia w miarê mo¿liwoœci i si³. Od lekarza szkolnego
i nauczyciela æwiczeñ cielesnych rodzice dowiedzieæ siê musz¹ o celach
wychowania fizycznego, o zbawiennym wp³ywie na organizm ruchu na
œwie¿ym powietrzu i w s³oñcu, k¹pieli, o znaczeniu zdrowotnym
i wychowawczym gier i zabaw oraz sportów. Lekarz szkolny i nauczyciel
æwiczeñ cielesnych organizuj¹ przy pomocy finansowej Ko³a Rodziców
kolnie letnie, obozy sportowe i wypoczynkowe, kwalifikuj¹ starszych
uczniów na obozy letnie PW, wreszcie fachow¹ opiek¹ otaczaj¹ kolonie
harcerskie. Jedn¹ z dalszych prac lekarza szkolnego i nauczyciela æwiczeñ
cielesnych jest zbieranie spostrze¿eñ co do przeci¹¿enia m³odzie¿y.
Wnioski w odniesieniu do wspólnej i jednolitej pracy lekarza szkolnego
i nauczyciela æwiczeñ cielesnych na terenie ka¿dej szko³y – 1. Lekarz
szkolny zaznajamia nauczyciela æwiczeñ cielesnych ze stanem
zdrowotnym m³odzie¿y, 2. Nauczyciel æwiczeñ cielesnych dzieli siê z
lekarzem szkolnym swoimi spostrze¿eniami co do niedomagañ fizycznych
m³odzie¿y, poczynionymi podczas prowadzenia æwiczeñ cielesnych, 3.
Lekarz szkolny obserwuje m³odzie¿ podczas æwiczeñ cielesnych spe³nia
zadania doradcze i kontrolne w wychowaniu fizycznym, przeprowadza
indywidualizacjê i selekcjê m³odzie¿y uprawiaj¹cej sporty, 4. Nauczyciel
æwiczeñ cielesnych wspiera lekarza szkolnego w jego pracy nad higien¹
¿ycia codziennego m³odzie¿y w szkole i poza ni¹, oraz higienê budynku
szkolnym, 5. Lekarz szkolny zawsze czuwa nad stosowaniem œród
lekcyjnych æwiczeñ oddechowych, 6. Lekarz szkolny i nauczyciel æwiczeñ
cielesnych omawiaj¹ i przestrzegaj¹ wspólnie higieny æwiczeñ
gimnastycznych, zabaw ruchowych, gier i sportu, 7. Lekarz szkolny
i nauczyciel æwiczeñ cielesnych pozostaj¹ w kontakcie z rodzicami
m³odzie¿y, pouczaj¹ ich o celach higieny szkolnej i wychowania
fizycznego, sposobach walki z chorobami i organizuj¹c wspó³ z nimi
kolonie dla ka¿dego zak³adu.17
17. M. Demel i A. Sk³ad. Teoria wychowania fizycznego. Warszawa1974; J. Œniadecki
O fizycznym wychowaniu dzieci Ossolineum Wroc³aw 1956; Dzienniki Urzêdowe.
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PISMO OKÓLNE Dziennik Urzêdowy KOSL z dnia 8 wrzeœnia
1936 r. „w sprawie poradni sportowo-lekarskiej dla m³odzie¿y szkolnej
Lublina (i Okrêgu). Kuratorium podaje do wiadomoœci, ¿e Miêdzyszkolna
Poradnia Sportowo-Lekarska dla m³odzie¿y szkolnej czynna jest nadal
i bêdzie przeprowadzaæ badania m³odzie¿y dla celów wychowania
i sportu. Obowi¹zkowemu badaniu podlega ca³a m³odzie¿ bior¹ca czynny
udzia³ w ¿yciu sportowym (cz³onkowie SKS i MKS), ponadto lekarze
szkolni winni kierowaæ do Poradni wszystkich tych uczniów, którzy
wymagaj¹ szczegó³owego zbadania celem ustalenia, czy mog¹ braæ udzia³
w normalnych zajêciach szkolnych z wychowania fizycznego”.
KOMUNIKAT „w sprawie kursu dla lekarzy szkolnych. Wydzia³
wychowania fizycznego i higieny szkolnej Ministerstwa Wyznañ
Religijnych i Oœwiecenia Publicznego w porozumieniu z Kierownikiem
Poradni wychowania fizycznego przy II klin. chor. wew. Uniwersytetu
Warszawskiego urz¹dza kurs dokszta³caj¹cy dla lekarzy szkolnych
czynnych oraz kandydatów na lekarzy szkolnych na temat: Fizjologia
i patologia wieku m³odzieñczego. Program kursu obejmuje te¿ zagadnienia
z dziedziny medycyny wewnêtrznej i zagadnienia z dziedziny chirurgii
z uwzglêdnieniem gimnastyki i sportu, gimnastyki leczniczej, wyczynu
sportowego oraz ca³ej sfery wychowania fizycznego”.
PISMO OKÓLNE Dziennik Urzêdowy KOSL z dnia 21 wrzeœnia
1936 r. „w sprawie biblioteki higienicznej. Zawiadamiam, ¿e Polskie
Towarzystwo Higieniczne przeznaczy³o do sprzeda¿y po cenach
zni¿kowych komplety Biblioteczki Higienicznej dla celów propagandy
higieny wœród dziatwy i m³odzie¿y szkolnej”.
PISMO OKÓLNE KOSL „w sprawie kursu przeszkolenia
higienicznego dla nauczycielstwa szkó³ powszechnych – na podstawie
pisma Ministerstwa WR i OP. Szkolenie odbêd¹ siê w Pañstwowej Szkole
Higieny w Warszawie. Program kursu obejmuje – 1. higienê otoczenia
(budynku i urz¹dzeñ szkolnych, uzdrowotnienie miast i wsi), 2. higienê
ucznia (od¿ywianie, praca umys³owa, wzrok, s³uch i mowa, narz¹dy
oddychania, pierwsza pomoc w nag³ych wypadkach), 3. higienê spo³eczn¹
(walka z chorobami, alkoholizm, zagadnienia seksualne, pielêgniarstwo
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spo³eczne), 4. wychowanie higieniczne w szkole, propaganda higieniczna
i wychowanie fizyczne”.
W SPRAWIE œwiadczeñ Kas Chorych na rzecz opieki
higieniczno-lekarskiej nad dziatw¹ szkoln¹. W uzupe³nieniu okólników
KOSL podajê do wiadomoœci Inspektorów i Dyrekcji szkó³, ¿e zdaniem
Ministerstwa WR i OP – 1. Dziatwa i m³odzie¿ szkolna, korzystaj¹ca z
porad w Kasach Chorych, powinna mieæ specjalne dla siebie przeznaczone
godziny przyjêæ. O tych godzinach powinni byæ poinformowani lekarze
szkolni, kieruj¹cy dziatwê na leczenie, 2. Przy organizowaniu przez
Pañstwo i samorz¹dy pomocy dentystycznej dla dziatwy i m³odzie¿y
szkolnej, zarz¹dy kas Chorych powinny przychodziæ z pomoc¹, czy to
ponosz¹c koszty wynagrodzenia pewnej liczby dentystów szkolnych,
pracuj¹cych w szkolnych gabinetach dentystycznych, czy te¿ urz¹dzaj¹c
specjalistyczne ambulatoria dentystyczne szkolne w poliklinikach
szkolnych, oœrodkach zdrowia, w stacjach opieki na dzieckiem i matk¹
itp., 3. Przy organizowaniu przez szkolne Ko³a opiek rodzicielskich kolonii
i pó³kolonii letnich zarz¹dy Kas Chorych powinny przychodziæ Ko³om
z pomoc¹ finansow¹: wzmocnienie bowiem odpornoœci dziecka na
gruŸlicê przez pobyt na wsi zmniejszy w przysz³oœci wydatki na leczenie
cz³onków Kas w sanatoriach dla suchotników.
*
*TEOFIL GNIAZDOWSKI (1875-1946) – TWÓRCA Che³mskiej
Szkolnej Higieny i Medycyny Wychowania Fizycznego i Sportu oraz
Miejskiego Systemu Opieki Zdrowotno-Leczniczej i Higieny Ogólnej –
lekarz, spo³ecznik, publicysta, dzia³acz-sêdzia i lekarz sportowy,
organizator i orzecznik na Pañstwow¹ Odznakê Sportow¹ (POS). Dzia³acz
i lekarz Polskiej Organizacji Wojskowej, Skautingu, Harcerstwa, TG
„Sokó³” i Towarzystwa Cyklistów oraz opiekun medyczny miejskich
zwodów sportowych i rangi SKS, MKS i KOSL. Prezes Che³mskiej Kasy
Chorych i PCK, dobroczyñcza wielu akcji charytatywnych.
Urodzi³ siê w 1875 r. dyplom lekarza uzyska³ w 1908 r. na
wydziale Medycyny w Charkowie. Praktykê lekarsk¹ (ze specjalnoœci¹
chirurga) rozpocz¹³ w Che³mie od 31 lipca 1907 r. Od 1915 r. cz³onek,
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lekarz i dzia³acz POW i ruchu skautowo-harcerskiego. W latach 19161919 lekarz szkolny (póŸniej lekarz konsultant higieny i medyczny szkó³
œrednich i powszechnych). G³ówny lekarz skutków wojny bolszewickiej.
Od 1926 r. Prezes Che³mskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokó³”,
od 1924 r. Przewodnicz¹cy S¹du Honorowego „Soko³a”. Od 1926 r.
rozpocz¹³ na ³amach „Zwierciad³a” publikowaæ swoje naukowe wyk³adywywody ³¹cz¹c aspekty medycyny, pedagogiki, psychologii, wychowania
fizycznego i sportu. Pierwszy jego cykl pt. „Wp³yw wychowania
fizycznego i sportu na ustrój cielesny i duchowy cz³owieka”, by³ wielkim
apelem do spo³ecznoœci che³mskiej, o dbanie o zdrowie, higienê osobist¹,
pracy i ¿ycia, uprawianie sportów, wycieczek a do m³odzie¿y o
zaanga¿owanie siê w szkolne ¿ycie sportowe poprzez wychowanie
fizyczne. Kolejny cykl pt. „Idea³y i potrzeby wychowania fizycznego” to
wielki kompleks sfery kultury fizycznej oddzia³ywuj¹cej na
spo³eczeñstwo wraz z ekonomi¹ i warunkami pracy. Na specjalnej
konferencji 6 marca 1927 r. wyk³ad pt. „W sprawie wychowania
fizycznego”, dalej na ZjeŸdzie Towarzystwa Cyklistów, w Che³mie mia³
wyk³ad, powiedzia³ i podkreœla³, ¿e: „Wychowanie fizyczne jest
równorzêdnym z umys³owym. Nale¿y d¹¿yæ do wydobycia z m³odzie¿y
jak najwiêkszego rozwoju zarówno si³ umys³owych, jak fizycznych”.
Wyg³osi³ te¿ wiele pogadanek na w\w tematy, w mieœcie i w terenie.
Równie¿ wspó³tworzyli che³msk¹ szkoln¹ (i miejsk¹) higienê
i medycynê wychowania fizycznego i sportu szkó³ œrednich i
powszechnych oraz wszelkich zak³adów oœwiatowo-naukowych – ka¿da
ni¿ej wymieniona osoba to – lekarz specjalista, spo³ecznik, dzia³acz i
sêdzia sportowy, organizator i orzecznik na Pañstwow¹ Odznakê Sportow¹
(POS), oraz opiekun medyczny miejskich zwodów sportowych i rangi
SKS, MKS i KOSL. (byli te¿ pracownikami Che³mskiej Kasy Chorych i
PCK i organizowali akcje dobroczynne).
Kazimierz Zaleski – urodzi³ siê w 1877 r. dyplom lekarza uzyska³
w 1906 r. na wydziale Medycyny w Warszawie. Praktykê lekarsk¹
(specjalnoœæ ogólna i choroby kobiece) rozpocz¹³ w Che³mie od 10 listopada
1918 r. Dzia³acz Che³mskiego TG „Sokó³” od 1926 r., a od 1929 r. skarbnik.
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Ludwik Chomicki – urodzi³ siê w 1888 r. dyplom lekarza uzyska³
w 1913 r. na wydziale Medycyny w Kijowie. Praktykê lekarsk¹
(specjalnoœæ choroby kobiece i dzieciêce) rozpocz¹³ w Che³mie od 3
wrzeœnia 1913 r. By³ w gronie za³o¿ycieli w Che³mie 15 listopada 1917 r.
Ko³a Polskiej Macierzy Szkolnej, w której by³ skarbnikiem. Lekarz
szkolny od r. szk. 1923/1924 do 1939. Dzia³a³ w wielu organizacjach na
terenie miasta i powiatu.
Zofia Czarkowska – urodzi³a siê w 1902 r. dyplom lekarza
uzyska³a w 1927 r. na wydziale Medycyny w Warszawie. Praktykê
lekarsk¹ (specjalnoœæ choroby p³ucne) rozpoczê³a w Che³mie od 19 lipca
1927 r.
Wspó³tworzyli te¿ (wymieniæ nale¿y) inni lekarze: Edward
£uczkowski, Wac³aw Majewski, Stefania M³odowska-Lipska,
Emanuel Wilenko i dr p³k Bogumi³ £ada.
Od stycznia 1922 r. (z chwil¹ powo³ania) wa¿n¹ rolê w Che³mie
i okolicy odgrywa³ Polski Czerwony Krzy¿ (PCK) „organizacja ta dzia³a³a
przede wszystkim w œrodowisku wojskowym i szkolnym. Poprzez wielkie
akcje jak „Tydzieñ Czerwonego Krzy¿a”, odczyty i wiele innych,
propagowa³a higienê osobist¹, czystoœæ miast i wsi, poprawê warunków
sanitarnych i zdrowotnych, organizowa³a te¿ kwesty na cele zdrowotne
oraz kursy sióstr Pogotowia Sanitarnego PCK. W tym samym roku
pierwsze szkolne Ko³o M³odzie¿y PCK powsta³o w Pañstwowym
Seminarium Nauczycielskim ¯eñskim, drugie w Gimnazjum
„Czarniecczyków” a trzecie w II Gim. i Lic. Ogól. im. Królowej Jadwigi
w Che³mie”.
Profilaktyka zdrowotna i leczenie chorób by³o podstaw¹
che³mskiego systemu organizacji s³u¿by zdrowia. Na ten system sk³ada³y
siê: fundacyjny Miejski Szpital œw. Miko³aja ul. Hrubieszowska nr 54, 2
Okrêgowy Szpital Wojskowy ul. Hrubieszowska, Miêdzykomunalny
Szpital Psychiatryczny ul. Szpitalna nr 15, Ubezpieczalnia Spo³eczna –
Kasa Chorych ul. Sienkiewicza nr 14, dwa Miejskie Ambulatoria (jedno
przy Szpitalu œw. Miko³aja, drugie ul. Narutowicza nr 19). Towarzystwo
Ochrony Zdrowia ¯ydów (TOZ powsta³e w 1929 r.) ul. Katowska. Apteki
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posiadali: J. Papu¿yñski ul. Lubelska nr 36, G. Dziemski ul. Lwowska nr
9, W. Walewski ul. Lubelska nr 39, S. Makie³³o ul Sienkiewicza nr 8,
Wojskowa, Powiatowej Kasy Chorych, by³o jeszcze kilka zak³adów
aptecznych. Organizacj¹ opieki spo³ecznej w Che³mie zajmowa³ siê
Wydzia³ Zdrowia i Opieki Spo³ecznej Zarz¹du Miejskiego. Wszelkie
sprawy sanitarno-porz¹dkowe na terenie miasta by³y prowadzone przez
Radê Miasta.
E. LEKCJA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO –
NAUCZYCIEL.

Podstawow¹ form¹ pracy nauczyciela wychowania fizycznego
w zakresie nauczania przedmiotu wychowania fizycznego w ka¿dej szkole
jest jednostka lekcyjna – lekcja. Lekcja posiada swoista budowê,
dostosowan¹ do w³aœciwoœci fizjologicznych i psychicznych ucznia.
Ogólny ramowy schemat lekcji nazywamy tokiem lekcyjnym. Okreœla
on kolejnoœæ æwiczeñ tak, aby natê¿enie ich wzrasta³o stopniowo
i nastêpnie opada³o, doprowadzaj¹c organizm do normy w okreœlonym
czasie po zakoñczeniu lekcji.
Na schemacie toku lekcyjnego nauczyciel wychowania
fizycznego buduje osnowê lekcji, która jest planem jednostkowym
i z kolei stanowi podstawê do przygotowania konspektu konkretnej lekcji.
Do opracowania osnowy nale¿y wykorzystaæ materia³ zawarty
w programie wychowania fizycznego dla danej klasy, pamiêtaj¹c jednak
o uwzglêdnieniu specyfiki warunków i mo¿liwoœci dzieci. Lekcje
z wychowania fizycznego, to nauka abecad³a ruchowego i kompleks
zagadnieñ zdrowotno-wychowawczych.
Od 1931 r., na wszystkich wakacyjnych kursach i konferencjach
rejonowych (szczególnie dla nauczycieli szkó³ powszechnych
poœwiêcanych zagadnieniu wychowania fizycznego zazwyczaj)
najwiêksze zainteresowanie nauczycieli budzi³y te tematy, które w swym
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zasiêgu œciœle wi¹za³y siê z praktyk¹ codziennego nauczania np., realizacja
programów, rozk³adów materia³u nauczania, budowa osnów lub toków
lekcyjnych.
Nauczyciel-pedagog – z tytu³u swego zawodu i pozycji spo³ecznej
– wywiera wp³yw na rozwój i zdrowie m³odzie¿y, na aktualny i przysz³y
styl jej ¿ycia, a w szczególnoœci na jej obyczaj zdrowotny. Ponadto
oddzia³uje on na szersze œrodowisko, tak przez uczniów i rodziców, jak
te¿ z racji pe³nienia licznych zazwyczaj funkcji spo³ecznowychowawczych.
Z tych wzglêdów nie jest obojêtne, jak przygotowany jest
nauczyciel do tej roli. Dlatego te¿ nauczyciel powinien byæ odpowiednio
przygotowany do swego zawodu. Musi posiada³ odpowiedni zasób wiedzy
nauk z teorii wychowania fizycznego, anatomii i medycyny oraz
pedagogiki i psychologii.
INSTRUKCJA dla Kierowników Metodycznych Oœrodków
W F Szkó³ Powszechnych „Celem podniesienia poziomu i ujednolicenia
metod pracy w dziedzinie wychowania fizycznego dziatwy szkó³
powszechnych, Kuratorium zorganizowa³o w powiatach Okrêgu
Szkolnego Lubelskiego szereg oœrodków metodycznych wychowania
fizycznego i prowadzenie ich powierzy³o absolwentom ró¿nych Kursów
W F. Do zadañ nauczycieli prowadz¹cych te oœrodki nale¿y – 1. stworzyæ
na terenie oœrodka-szko³y warunki pracy wychowania fizycznego
i wykazywaæ dla tych celów wszystkie, istniej¹ce tam mo¿liwoœci, 2.
zorganizowaæ w oœrodku pracê wychowania fizycznego œciœle w\g
obowi¹zuj¹cych metod, 3. opracowaæ, w porozumieniu z Pow.
Inspektorem Szkolnym, dla rejonu przydzielonego do danego oœrodka,
roczny plan i program konferencji rejonowych wychowania fizycznego
(daty konferencji, rodzaj lekcji pokazowych i tematy referatów,
uwzglêdniaj¹cych najistotniejsze zagadnienia metodyczne i wskazówki
praktyczne), 4. podawaæ nauczycielstwu z danego rejonu swój tygodniowy
plan lekcyjny æwiczeñ cielesnych celem dania zainteresowanym
mo¿liwoœci hospitowania lekcji wychowania fizycznego, 5. prowadziæ
na konferencjach rejonowych lekcje wychowania fizycznego i wyg³aszaæ
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odpowiednie referaty, uwzglêdniaj¹c w nich warunki pracy,
odpowiadaj¹ce wiêkszoœci szkó³ powszechnych, 6. prowadziæ propagandê
wychowania fizycznego wœród miejscowego spo³eczeñstwa i istniej¹cych
w danym oœrodku organizacji oraz, na ¿¹danie udzielaæ tym organizacjom
pomocy w zakresie wychowania fizycznego, 7. przedk³adaæ (w drodze
s³u¿bowej) Okrêgowemu inspektorowi WF Kuratorium do wgl¹du
i uzgodnienia planu i programu konferencji rejonowych oraz innych prac
i zamierzeñ z dziedziny wychowania fizycznego, 8. byæ w œcis³ym
kontakcie – a) z przewodnicz¹cym Ko³a Nauczycieli WF, o ile takie
istnieje w siedzibie powiatu, b) z Komendantem Powiatowym PW,
prowadz¹cym wychowania fizycznego w organizacjach m³odzie¿y
pozaszkolnej”.
METODYCZNE Oœrodki w Che³mie i powiecie –
1. Zofia Denkiewicz kierownik oœrodka w Che³mie, dla nauczycieli
z Che³ma oraz gm. Krzywiczki, Staw, Œwier¿e, Ruda Huta i okolicznych
szkó³;
2. Antoni Kochmañski kierownik oœrodka w Paw³owie dla nauczycieli
gm. Paw³ów;
3. Irena Szenkowa kierownik oœrodka w Wojs³awicach dla nauczycieli
gm. Wojs³awice;
4. Feliks Turewicz kierownik oœrodka w Rejowcu dla nauczycieli gm.
Rejowiec;
5. Miko³aj Ta³anda i Kazimierz Czerwiñski nauczyciele szkó³
w Leœniowicach i Majdanie Ostrowskim, przy tych szko³ach kierownicy
oœrodków dla nauczycieli gm. Rako³upy;
6. Bronis³aw £okaj nauczyciel w Leszczanach, kierownik oœrodka przy
tej szkole dla nauczycieli gm. ¯mudŸ;
7. Zofia Szymczakowska kierownik oœrodka w Wólce Kañskiej dla
nauczycieli szkó³ Liszno, Kanie i Ewopol.
8. W³adys³aw Rentflejsz nauczyciel szko³y w Sawinie kierownik oœrodka
przy tej szkole dla nauczycieli gm. Bukowa.
9. Kazimierz Bobryk nauczyciel szko³y w Œwier¿ach kierownik oœrodka
dla nauczycieli gm. Œwier¿e.
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10. Jadwiga Szymczakowska nauczycielka szko³y powszechnej Nr 5
w Che³mie kierownik oœrodka dla nauczycieli gm. Staw.
Wykaz nauczycieli którzy uczyli wychowania fizycznego –
æwiczenia cielesne lub gimnastykê m. in. w szko³ach powszechnych w
Che³mie lub powiecie w latach 1918-1939 (oraz wykaz jakie kursy
dokszta³caj¹ce ukoñczyli z wychowania fizycznego: WKN (wy¿szy kurs
nauczycielski) wkn (ni¿szy wakacyjny kurs nauczycielski lub inne):
1. Sara Altmanówna..................(wkn w-f, Pu³awy 1932 r.);
2. Antoni Baronowski................(wkn w-f, Che³m 1931 r.);
3. Józef Bojar.............................(kurs spo³eczno-sportowy, Augustów 1931 r.);
4. Lucyna Cichocka...................(wkn w-f, Zamoœæ 1930 r.);
5. Kazimierz Gaczo³......(kurs gimnastyczny „Sokoli”, W³odawa 1931 r.);
6. Pankracy Ga³ka.......................(wkn w-f, Pu³awy 1936 r.);
7. Zenon Kosza³ka......................(wkn w-f, Rudnik 1934 r.);
8. Roch Plewiñski.......................(wkn w-f, Pu³awy 1934 r.);
9. W³adys³aw Podgórski.............(wkn w-f, ¯ywiec 1934 r.);
10. W³adys³aw Rentflejsz...........(wkn w-f, Pu³awy 1934 r.);
11. Witold Str¹kowski................(wkn w-f, Szczebrzeszyn 1930 r.);
12. Irena Szeñkowa.....................(wkn w-f, Che³m 1931 r.);
13. Feliks Turewicz.....................(WKN w-f, Poznañ 1928 r. i wkn w-f,
Pu³awy 1934 r.);
14. Miko³aj Ta³anda....................(wkn w-f, Pu³awy 1933 r. i instruktor
w-f, Pu³awy 1934 r.);
15. Piotr Szyd³owski...................(wkn w-f, ¯ywiec 1934 r.);
16. Mieczy. Szymczakowski.......(wkn w-f, Pu³awy 1932 r.);
17. Stanis³aw Szymañski.............(wkn w-f, Pu³awy 1933 r.);
18. Maria Szpanbrukerówna........(wkn w-f, Pu³awy 1936 r.);
19. Maria Szkaradkówna.............(wkn w-f, Andrychów 1936 r.);
20. Waleria Furmanikówna.........(wkn w-f, Pu³awy 1934 r.).
*(APLOCH. Akta Osobowe)
W 1934 r. w Pu³awach kursy 2 i 4 tygodniowe z zakresu
wychowania fizycznego ukoñczyli: Zygmunt Gawkowski, Dominik Duch,
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Jan £omott, Zygmunt Kusiak, Julia Haglówna, Zofia £opacka i Bogdan
Berezecki. Kusy organizowa³ Okr¹g Szkolny Lubelski - Obwód Szkolny
Pu³awy w Pu³awach, kierownikiem kursu by³ Józef MaŸ.
TEMATY – Kursu (ogólnego) z wychowania fizycznego: 1.
Realizacja programu æwiczeñ cielesnych w szkole powszechnej, 2.
Zabawy i gry ruchowe oraz polowe z biwakowaniem, 3. Gimnastyka, 4.
Nauka p³ywania i wios³owania.
TEMATY – Kursu dwutygodniowego z wychowania fizycznego
dla nauczycieli æwiczeñ cielesnych szkó³ œrednich i zawodowych: 1.
gimnastyka osobista; 2. praktyczne zajêcia i metodyka w zakresie gier
sportowych, lekkiej atletyki, æwiczeñ i gier polowych, tañców
narodowych, p³ywania i wios³owania; 3. omówienie programu
wychowania fizycznego i zagadnieñ zwi¹zanych z organizacj¹ pracy
wychowania fizycznego w szkole i w szkolnych ko³ach sportowych; 4.
wycieczki.
TEMATY – Kursu dwutygodniowego z wychowania fizycznego
dla nauczycieli szkó³ powszechnych, pe³ni¹cych obowi¹zki powiatowych
instruktorów WF: 1. gimnastyka osobista, 2. zajêcia praktyczne
odpowiadaj¹ce wymaganiom programu wychowania fizycznego dla
m³odzie¿y szkó³ powszechnych, 3. omówienie programu wychowania
fizycznego i zagadnieñ organizacyjno-metodycznych zwi¹zanych z prac¹
powiatowych instruktorów WF na terenie szkolnictwa powszechnego, 4.
Wycieczki.
TEMATY – Kursu dwutygodniowego z wychowania fizycznego
dla nauczycieli szkó³ powszechnych: 1. gimnastyka osobista; 2. lekcje
pokazowe i praktyczne ró¿nego typu;
3. zabawy, gry dru¿ynowe, æwiczenia i gry polowe, p³ywanie,
wios³owanie, tañce narodowe, wycieczki, 4. omówienie programu
wychowania fizycznego dla szko³y powszechnej i zagadnieñ
organizacyjno-metodycznych.
UWAGI ogólne – przyjêci na kursy powinni przywieœæ: 1.
bieliznê osobist¹ i poœcielow¹ (przeœcierad³o, poduszka, koc), 2. przybory
toaletowe, 3. kostium gimnastyczny i k¹pielowy, 4. plecak, kompas,
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gwizdek; 5. program wychowania fizycznego.; 6. podrêcznik
„Gimnastyka” cz. I, i cz. II i „Zabawy i gry” Sikorskiego, 7. aparat
fotograficzny, 8. instrument muzyczny, 9. mapkê sztabow¹ powiatu
pu³awskiego (oraz ksi¹¿ki do biblioteki kresowej).
*(APLOCH. A.m.Ch. sygn. 300).

UWAGA – na kursy II-go stopnia mog¹ byæ przyjmowani jedynie
absolwenci którzy ju¿ maj¹ zaliczone kursy I-go stopnia i z³o¿yli
kolokwium wstêpne z zakresu ogólnych wiadomoœci z anatomii i fizjologii
cz³owieka. Kolokwium powinno wykazaæ z anatomii posiadanie
podstawowych wiadomoœci o budowie koœæca, stawów i wiêzade³, miêœni
i œciêgien oraz topografii najwa¿niejszych narz¹dów wewnêtrznych,
z fizjologii zaœ posiadanie ogólnych wiadomoœci o oddychaniu,
krwiobiegu, trawieniu i wydzielaniu w zakresie potrzebnym do
zrozumienia fizjologii pracy miêœniowej.
INSTRUKCJA dla Powiatowych Instruktorów WF w Okrêgu.
A – Obowi¹zkiem powiatowego instruktora WF jest d¹¿yæ do
podniesienia stanu wychowania fizycznego w szko³ach powszechnych
w³asnego powiatu przez:
1. zainteresowanie nauczycieli zagadnieniami wychowania
fizycznego dziatwy szklonej drog¹ krótkich kursów, konferencji, pokazów
lekcji, referatów i wskazówek organizacyjno-metodycznych,
hospitowania lekcji w szko³ach powiatu i dyskusji po lekcyjnych,
omawiania programu wychowania fizycznego itd.
2. starann¹ i w³aœciw¹ organizacjê warunków i metod pracy
wychowania fizycznego na terenie w³asnej szko³y: a) takie rozmieszczenie
godzin wychowania fizycznego w tygodniowym planie lekcyjnym, które
bêd¹ w zgodzie z podstawowymi wymogami higieny pracy, u³atwia³yby
korelacjê wychowania fizycznego z innymi przedmiotami; b) opracowanie
rozk³adu materia³u na ca³y rok, z uwzglêdnieniem pór roku i lokalnych
warunków pracy; c) jak najbardziej celowe urz¹dzenie placu – boiska –
sali; d) zaopatrzenie szko³y w przybory do zabaw, gier, æwiczeñ i sportów;
e) prowadzenie podrêcznego dziennika wychowania fizycznego,
zawieraj¹cego – obok szczegó³owego rozk³adu materia³u æwiczebnego –
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osnowy lekcyjne wszystkiego typu, oraz uwagi i spostrze¿enia w zwi¹zku
z realizacj¹ programu itd.; f) organizacjê szkolnego Kó³ka sportowego,
dru¿yn zuchowych i harcerskich, jako organizacji, u³atwiaj¹cych
prowadzenie programowych i poza-lekcyjnych zabaw, gier, sportów,
wycieczek oraz æwiczeñ i gier polowych typu harcerskiego.
3. utrzymanie œcis³ej wspó³pracy z kierownikami gminnych
(rejonowych) oœrodków metodycznych WF celem uzgodnienia prac
w terenie i skoordynowaniu wysi³ków, d¹¿¹cych do prawy warunków
pracy wychowania fizycznego w szko³ach.
4. nawi¹zanie i utrzymanie œcis³ego kontaktu z instytucjami
i organizacjami o charakterze wychowania fizycznego (Komitety WF
i PW, Komendy PW, Harcerstwo, Kluby Sportowe) celem
skoordynowania prac i rozwiniêcia skutecznej propagandy wychowania
fizycznego wœród spo³eczeñstwa, b¹dŸ te¿ w celu udzielania sobie
wzajemnej pomocy w korzystaniu z urz¹dzeñ wychowania fizycznego
i sprzêtu sportowego.
5. organizowanie – w porozumieniu z Inspektorem Szkolnym
Okrêgowym Inspektorem WF dalszej sieci gminnych oœrodków WF
w powiecie.
B – W czasie swych wyjazdów do szkó³ w powiecie powiatowy
instruktor WF:
1. bada dok³adnie warunki pracy wychowania fizycznego
i mo¿liwoœci rozwoju pewnych sportów w danej szkole (p³ywanie,
wioœlarstwo, sporty zimowe).
2. hospituje, w razie potrzeby prowadzi pokazowe
lekcje wychowania fizycznego.
3. omawia z nauczycielstwem uk³ad lekcji ró¿nych typów, dobór
i celowoœæ stosowanych zabaw, gier i æwiczeñ oraz sposób podejœcia
nauczyciela do dziatwy i metody jego pracy, podkreœlaj¹c ze szczególnym
naciskiem zdrowotne i wychowawcze zalety i usterki hospitowanych przez
siebie lekcji.
4. udziela szczegó³owych wskazówek w zakresie organizacji
i metod pracy.
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(Koszta swych wyjazdów w teren pokrywa z funduszów, przeznaczonych
na ten cel w bud¿etach Powiatowych i Miejskich Komitetów WF).
C–
1. Powiatowy Instruktor WF opracowuje w porozumieniu
z Inspektorem Szkolnym i Wydzia³em Konferencyjnym plan swej pracy
w powiecie, poczym przedk³ada go (drog¹ s³u¿bow¹) Kuratorium do
zatwierdzenia najpóŸniej do koñca wrzeœnia ka¿dego roku.
2. do koñca sierpnia ka¿dego roku przesy³a do Kuratorium
wyczerpuj¹ce sprawozdania ze swej ca³orocznej pracy w powiecie w\g.
wzoru.
3. wspó³pracuje z Inspektorem Szkolnym nad opracowaniem
rocznych sprawozdañ ze stanu wychowania fizycznego w szko³ach
powiatu.
PISMO OKÓLNE Dziennik Urzêdowy KOSL z dnia 28
wrzeœnia 1936 r. w sprawie kursów sportowo-zimowych. Kuratorium
KOSL bêdzie organizowaæ kursy:
1. dla nauczycielstwa szkó³ wszelkich typów: kurs narciarski (grupa
mieszana) dla pocz¹tkuj¹cych i zaawansowanych,
2. dla m³odzie¿y szkolnej: a) kursy narciarskie dla poczytuj¹cych
i zaawansowanych w oddzielnych grupach dla m³odzie¿y ¿eñskiej
i mêskiej, b) treningowy kurs hokejowy, c) kurs jazdy figurowej na
³y¿wach (grupa mieszana).
OBOWI¥ZKI praktykanta ,1936 r. Nacz. Wydz. KOS.L. Jan Odroñ:
1. Sta³e prowadzenie lekcji w klasach powierzonych praktykantowi;
2. Hospitowanie i ewentualne prowadzenie lekcji wskazanych przez
kierownika praktyk;
3. Gruntowne przygotowanie siê do lekcji, opracowanie ich planów
i omówienie tych planów; oraz przeprowadzonych lekcji z kierownikiem
dydaktycznym, wzglêdnie innymi;
4. Wykonywanie wszelkich czynnoœci, wchodz¹cych w zakres
obowi¹zków nauczyciela, powierzonych przez bezpoœredniego
kierownika;
5. Poznanie ¿ycia, pracê i organizacjê szko³y;
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6. Praca nad dydaktyk¹ przedmiotu nauczania i ogóln¹ oraz zapoznanie
siê z lektur¹, wskazan¹ przez kierownika;
7. Udzia³ w konferencjach, wskazanych przez kierowników;
8. Praktykant nie mo¿e przekroczyæ dopuszczalnej iloœæ godzin,
odbywanej praktyki.
DO KIEROWNICTW szkó³ powszechnych w mieœcie Che³mie
i powiecie che³mskim, Inspektor Szkolny Antoni Pikulski – 11 wrzesieñ 1933 r.
I – Oœrodki Wychowania Fizycznego – Wobec nap³ywaj¹cych
zg³oszeñ nauczycieli do zajêcia siê zorganizowaniem dalszych oœrodków
metodycznych wychowania fizycznego, okólnikiem nakazujê
(nauczycielom wychowania fizycznego):
1. Miko³aj Ta³anda i Kazimierz Czerwiñski, nauczyciele szko³y
powszechnej w Leœniowicach i Majdanie Ostrowskim, zorganizuj¹
oœrodek metodyczny wychowania fizycznego w Leœniowicach i Majdanie
Ostrowskim, dla szkó³ powszechnych gm. Rako³upy.
2. Bronis³aw £okajow nauczyciel szko³y powszechnej
w Leszczanach zorganizuje oœrodek wychowania fizycznego, dla szkó³
powszechnych gm. ¯mudŸ.
Wobec powy¿szego p. Szenkowa zorganizuje oœrodek metodyczny
wychowania fizycznego tylko dla szkó³ powszechnych w gm. Wojs³awice,
zaœ p. Denkiewiczówna w Che³mie pozostanie Che³m i gm. Krzywiczki
i Staw.
3. W³odzimierz Bednarczuk nauczyciel szko³y powszechnej w
Rejowcu który ukoñczy³ Kurs WF w Pu³awach, bêdzie œciœle
wspó³pracowa³ z Turewiczem w organizowaniu oœrodka metodycznego
wychowania fizycznego.
4. Jadwiga Szymczakowska nauczycielka szko³y powszechnej
Nr 5 w Che³mie która ukoñczy³a Kurs WF w Pu³awach, polecam
wspó³dzia³anie z Denkiewiczówn¹ kierownikiem oœrodka metodycznego
w Che³mie. J. Szymczakowska zaopiekuje siê organizacj¹ pracy
wychowania fizycznego w gm. Staw, zaœ Denkiewiczównie powierzam
organizacje pracy wychowania fizycznego w zachodniej czêœci gm.
Œwier¿e \ Ruda Huta i okoliczne szko³y \.
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5.Zofii Szymczakowskiej powierzam zorganizowanie oœrodka
metodycznego wychowania fizycznego w Wólce Kañskiej z zasiêgiem
na szko³y powszechne obejmuj¹ce Liszno, Kanie i Ewopol.
6. W³adys³aw Rentflejsz nauczyciel szko³y powszechnej
w Sawinie zorganizuje oœrodek metodyczny wychowania fizycznego
w Sawinie z zasiêgiem na szko³y powszechne gm. Bukowa.
7. Kazimierz Bobryk nauczyciel szko³y powszechnej w Œwier¿ach
zorganizuje oœrodek metodyczny wychowania fizycznego w Œwier¿ach
z zasiêgiem na szko³y powszechne w gm. Œwier¿e.
Polecam wszystkim Kierownikom Oœrodków Metodycznych
Wychowania Fizycznego, dzia³anie w œcis³ym porozumieniu
z Kierownikami szkó³ na odwrót, proszê wszystkich Kierowników szkó³
o nawi¹zanie kontaktu z Kierownikami Oœrodków Metodycznych
Wychowania Fizycznego. Za³¹czam:
II – Pomoce naukowe do Wychowania Fizycznego – W zwi¹zku
z organizacj¹ oœrodków metodycznych wychowania fizycznego, polecam
wszystkich kierowników szkó³ o przes³anie w terminie 2-tygodni wykaz
na pomoce naukowe oraz aktualny stan posiadania w\w zakresie, oraz
mo¿liwoœci zrobienia takowych pomocy na zajêciach z prac rêcznych.
Pomoce – ma³e woreczki z korków i szmatek, wywijad³a krótkie,
linki krótkie do skoków, linka d³uga obci¹¿ona woreczkami z piaskiem,
siatka sznurkowa, chor¹giewki ma³e i du¿e, poduszeczki nape³nione
grochem, szarfy, maczugi, kijki palantowe, ³opatki do pacanki, kijki do
kiczki, kr¹¿ki tekturowe, pude³ka z zapa³ek, sanki, narty (proste deski o
czubach zgiêtych w gor¹cej wodzie), pantofle gimnastyczne, kostiumy
gimnastyczne.
Równoczeœnie podajê wzorce æwiczeñ 10-minutowych oraz
wzorce lekcji gimnastyki celem zastosowania z podzia³em na lekcje
boiskowe i w klasie oraz z zastosowaniem co do wieku dzieci:
Klasa I, i II – æwiczenia na boisku –
Wzorzec nale¿y uk³adaæ z samych zabaw znanych dzieciom.
W sk³ad wchodziæ powinna zabawa ze œpiewem, bie¿na, skoczna, na
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czworakach albo z rzutami pi³ek n. p. 1. – ró¿yczka (zabawa ze œpiewem),
skoki wróbelka (bie¿na i skoczna), wyœcigi na czworakach. 2. – ustawmy
siê (zabawa ze œpiewem), tam i z powrotem (bie¿na i rzutami pi³ek),
zaj¹czki (skoczna i na czworakach).
Klasa I, i II – æwiczenia w klasie lub na boisku –
1. Zabawa ze œpiewem w kole lub odœpiewanie weso³ej piosenki,
2. Ogl¹danie nóg czy czyste wzglêdnie czy buty wyczyszczone
(w przysiadzie), 3. Rêce do góry (ogl¹danie rêkawów czy ca³e), 4. Na pytanie
nauczyciela czy dzieci my³y siê dziœ dok³adnie, dzieci kiwaj¹ g³ow¹
twierdz¹co lub krêc¹ przecz¹co, 5. W staniu ogl¹danie poñczoch z przodu
i z tylu (sk³ony i skrêty), 6. Zdjêcie pantofli, ogl¹danie poñczoch, nak³adanie,
wzglêdnie podniesienie nogi i ogl¹danie jej (æw. równowa¿ne), 7. zabawa
ze œpiewem lub inscenizacja ruchowa piosenki (np. praczki).
Klasa III i IV – æwiczenia na boisku lub w sali –
1. marsz ze œpiewem, 2. krok trójdzielny inaczej polkowy,
z melodia krakowiaka, 3. dwa klaœniêcia nad g³ow¹, po³o¿enie r¹k na
kolanach w przysiadzie, 4. w postawie rozkrocznej sk³on tu³owia w przód
i wymachy r¹k (huœtawka), 5. podskokami zmiana postawy skrzy¿nej, 6.
podnoszenie obur¹cz kamyka le¿¹cego z boku, k³adzenie go na stopie,
podnoszenie go do góry i zrzucanie go do przodu, 7. zabawa ze œpiewem
lub marsz ze œpiewem.
Klasa V, VI i VII – æwiczenia na boisku lub w sali –
1. marsz ze œpiewem, 2. kolumna czwórkowa lub ustawienie
dowolne, 3. ze skurczu rzuty ramion wzwy¿, 4. przysiady, 5. rozklêk,
(w klêku kolana szeroko, piêty razem) ramiona do boku, sk³ony w bok
(w lewo i prawo), 6. rozklêk – sk³ony do przodu, ramiona do³em do ty³u,
7. æw. desymetryczne (prawa rêka do góry, lewa do boku i zmiana), 8.
w staniu jednonó¿ – wymachy nogi, 9. w rozkroku skrêty tu³owia, 10.
podskoki w miejscu, 11. marsz ze œpiewem.
Lekcja w uk³adzie gier i zabaw – Klasa I, i II – Ró¿yczka, mruczek,
piesek na stra¿y, murzyn, skoki konika, listek do listeczka, konopki,
powódŸ, ¿aby i bociany, czarny lud, zaj¹czki, ptaszek.
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Lekcja w uk³adzie gier i zabaw – Klasa III i IV – Marsz dzieci,
labirynt, kozak i tatarzyn, wyœcig pi³ek, wybijanka w kole, szewczyk,
karuzela, uwa¿ny wartownik, dzieñ i noc, strzelec, szczur, marsz ze
œpiewem.
Lekcja z gier i zabaw – Klasa V, VI i VII –
– dla dziewcz¹t – Choinka, berek, król skoczków, wyœcigi pi³ek w
rzêdach, u³ani, karuzela, król i jego dzieci, wyœcigi pi³ek w kole, wyœcigi
skokami, krakowiak.
– dla ch³opców – Marsz ze œpiewem, polowanie o sztandar, wyœcigi
pi³ek, wybijanka, marsz ze œpiewem, poczta, sztafeta z pi³k¹, kiczki
(przygotowanie do kwadranta), marsz ze œpiewem.
Zaprawa do siatkówki – kl. V, VI i VII; 1. Marsz ze œpiewem. 2.
Sztafeta z przerzucaniem pi³ki w czasie biegu. 3. Gêœ i g¹ski (rzuty
i skoki). 4. W kole odbijanie pi³ki po obwodzie. 5. W marszu podrzucanie
pi³ki. 6. Gra w siatkê w uproszczonej formie.
Zaprawa do kwadranta – kl. V, VI i VII; 1. Marsz ze œpiewem. 2.
Przeprowadzka. 3. Kucie. 4. Kampa. 5. Podbijak (w uproszczonej formie).
6. Marsz ze œpiewem.
Uwagi ogólne – Objaœnienia do gier i zabaw podanych
w osnowach lekcyjnych znajduj¹cych siê w podrêczniku „Zabawy i gry
ruchowe” autor M. Skierczyñski i F. Krawczykowski. Lekcje „zabaw
i gier” mo¿na zamieniæ na lekcjê „boiskow¹” przez dodanie czêœci
wstêpnej (A) o charakterze korektywnym (poprawiaj¹cym postawê) i
usuniêcie jednej zabawy lub gry o elementach podobnych do innej gry
znajduj¹cej siê ju¿ w osnowie. Æwiczenia 10-minutowe mo¿na zbudowaæ
na podstawie æw. wstêpnych (A) podanych we wzorcach lekcji
metodycznej. Usun¹æ nale¿y æw. porz¹dkowe, musztrê formaln¹,
ustawienie w kolumnê æw. Wszystkie æwiczenia wykonywaæ mo¿na w
ustawieniu dowolnym. W æwiczeniach 10-minutowych zwróciæ uwagê
¿eby praca miêœni by³a dynamiczna i wp³ywa³a na o¿ywienie funkcji
fizjologicznych i na poprawienie postawy.
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Lekcje normalne – Klasa I, i II (np. temat las) – A. Zbiórka
w kole, chodzenie doko³a z piosenka o lesie. W lesie s¹ du¿e i ma³e drzewa.
Wzgiêcie z rêkami do góry i przysiady. Drzewa ko³ysz¹ siê. Z rêkami do
góry naœladowaæ ko³ysanie. Stare drzewa chwiej¹ siê na prawo i ledwo
(sk³ony boczne). Jak dzieci zrywaj¹ kwiaty. Jak skacze wiewiórka. B.
Jak skacze zaj¹c (æw. na czworakach). Kruk stoi na jednej nodze kiwa
g³ow¹ i kracze. Chmury siê zbieraj¹. Dzieci na sygna³ uciekaj¹ i chowaj¹
siê pod krzakiem. Dzieci wracaj¹ i bawi¹ siê. Zabawa ze œpiewem. Zabawa
z u¿yciem pi³eczek. C. Powrót z las w dwójkach.
Lekcje normalne – Klasa III i IV – A. Zbiórka w dwurzêdzie.
Marsz ze œpiewem. krok trójdzielny (polkowy). Kolumna czwórkowa.
W siadzie trzy klaœniêcia nad g³ow¹ i rêce przystaw do pod³ogi. W siadzie
kr¹¿enie ramion roz³o¿onych w bok i sk³on do przodu, rêce pod czo³em.
W siadzie skrêty g³ow¹. W staniu dwa podskoki i przysiad podparty. B.
Przyci¹ganie kolan do brody i prostowanie siê. Podskoki na jednej nodze.
Pó³zwis lub rêce skrzy¿owane w dwójkach – r¿niêcie drzewa. Przejœcie
po równowa¿ni lub po linie. Gra. Wyœcigi na zmianê pi³ek. W staniu
huœtawka sk³ony wprzód. Gra. Wybijanka w kole. W siadzie ogl¹danie
siê za siebie. Gra. Wyœcigi w skakaniu po koszyczkach i przez ³aweczkê.
Zabawa ze œpiewem. C. Marsz.
Lekcje normalne – Klasa V, VI i VII – (podzia³) dla ch³opców –
A. Zbiórka w dwuszeregu. Kilka æwiczeñ z musztry formalnej. Marsz ze
œpiewem. Marsz z akcentowaniem kroku. Kolumna szachowa. Skurcze
i rzuty ramion. Przysiady. W rozkroku sk³ony tu³owia do przodu.
W klêku lub rozkroku sk³ony tu³owia do boku. Dwa kroki i no¿yce
w powietrzu. B. W siadzie sk³ony do przodu i prostowanie siê rêkami do
boku. Waga. Zwis lub ci¹gnienie worków (ch³opiec stoi, drugi z ty³u
w przysiadzie podaj¹ sobie rêce i pierwszy ci¹gnie drugiego, potem
zmiana). Przejœcie po ³acie z akcentem palcami. Gra. Sztafeta. Skoki
wzwy¿ i dal. Walka o miejsce (æw. si³owe). C. Marsz.
Lekcje normalne – Klasa V, VI i VII – (podzia³) dla dziewczynek
– A. Zbiórka w dwuszeregu. Powitanie. Marsz ze œpiewem. Przygotowanie
do pl¹su: 4-kroki marszu i 4-wmachy nogi, krok trójdzielny. Kolumna.
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W skurczu kr¹¿enie ramion do ty³u. Rozkroki. Dwa miêkkie ruchy do
boku i przysiad podparty. Klêk, rêce do boku – sk³ony boczne. Skoki
pajaca. B. Rozklêk, rêce do góry – lekki sk³on do ty³u – potem sk³on do
przodu tak aby dotkn¹æ g³ow¹ kolan, rêce opuszczone i odchylone do
ty³u. Stanie jednonó¿, przenoszenie nogi i r¹k do przodu i ty³u. Zwis lub
wiatraczek (dzieci padaj¹ rêkê i krêc¹ siê). Przejœcie po ³acie (lub
trudniejsza forma æw. równowa¿nych bez przyrz¹dów np. z zamkniêtymi
oczyma, wspiêcie na jednej nodze). Zakrok i skrêty tu³owia. Æwiczenia
asymetryczne. Rêce do przodu i boku. Wyœcig z rzutami pi³eczek
i przeskokiem przez ³aweczkê (ustawienie dwurzêdu). Przerzuty przez
³awkê (lub skok w dal). Pl¹s Trojak: 1-figura (nastêpne figury na innych
lekcjach). C. Marsz wspiêty. Marsz ze œpiewem. Po¿egnanie.
UWAGA – W klasach I – II stosowaæ lekcje tzw. „Ilustrowaæ
bajki prostymi ruchami”. np. æwiczenia higieniczne – dzieci pokazuj¹
jak siê myjemy, jak ubieramy itd. (lub jak œpiewamy piosenki czy
rozk³adamy ksi¹¿ki) Natomiast lekcje gimnastyki prowadzi siê w zwi¹zku
z innymi lekcjami. W ka¿dej lekcji gimnastyki po opracowaniu wzorca
wprowadza siê zmiany. W ci¹gu miesi¹ca opracowuje siê: L – wzorzec, z
3-zmianami.
Wzorce lekcji boiskowych – Klasa V, VI i VII – A. Zbiórka
w dwuszeregu. Kilka æwiczeñ musztry formalnej. Marsz ze œpiewem.
Ustawienie kolumny szachowej. Ze skurczu rzuty ramion wzwy¿ (zwróciæ
uwagê na prawid³owe skurcze). Przysiady. Kr¹¿enie ramion do ty³u
i sk³ony tu³owia w dó³. W rozkroku sk³ony boczne (zwróciæ uwagê na
dok³adne wykonanie). Z rozbiegu przeskakiwanie przez ³aweczkê (lub
inne przeszkody).
——————————————————————
B. Wyœcigi z rzutami pi³ek (zaprawa do gry)
Gra. Pi³ka wiêzienna
Klasy – V
——————————————————————
Wyœcigi z rzutami pi³ki w tablicê lub mur (zaprawa do gry)
Król skoczków (zaprawa do gry)
Kwadrant (uproszczona forma)
Klasy – VI

Wychowanie fizyczne i sport szkolny

133

——————————————————————
Odbijanie pi³ki w kole (jedna w œrodku)
Odbijanie po obwodzie ko³a
Gra: siatkówka (uproszczona forma)
Klasy - VII
——————————————————————
C.
Marsz wspiêty – Marsz ze œpiewem.
III – Biblioteki szkolne powinne byæ zaopatrzone w najnowsze
tomy pozycji potrzebnych.
IV – Obowi¹zkowa rejestracja Szkolnych Kó³ Ligi Obrony
Powietrznej i Przeciwgazowej (LOPP) – W ka¿dej szkole powinno
powstaæ szkole Ko³o LOPP (z powodu trudnoœci materialnych, nale¿y
organizowaæ „dziesi¹tki”). Ko³o zg³osiæ do Powiatowego Komitetu LOPP
w Che³mie, ul. Lubelska.

F. PAÑSTWOWA ODZNAKA SPORTOWA.
Józef Pi³sudski, jako Wódz Naczelny, patriota i wielki autorytet
narodu zawsze powtarza³: „¿e silny naród i silne spo³eczeñstwo to zdrowo
i patriotycznie wychowana m³odzie¿ w duchu oœwiaty, zdrowia, si³y
i kultury narodowej”, k³ad³ du¿y nacisk na uniwersalne wyszkolenie
m³odzieñca i ¿o³nierza oraz silnej armii, dla obronnoœci granic.
Dnia 10 listopada 1926 r., inspiracj¹ tzw. „przewrotu majowego”,
zosta³a powziêta Uchwa³a Rady Ministrów treœci nastêpuj¹cej (urywek):
„w g³êbokim przekonaniu, ¿e o przysz³oœci Rzeczypospolitej stanowiæ
bêdzie ogó³ zdrowych fizycznie i moralnie obywateli, w przeœwiadczeniu,
¿e podniesienie rozwoju fizycznego i tê¿yzny moralnej stanowi konieczny
warunek zdrowia spo³eczeñstwa rz¹d przyst¹pi do wprowadzenia na
drodze ustawy, decyzje”.
Dalsze inspiracyjne dzia³ania J. Pi³sudskiego nad modyfikacj¹
planu z wychowania fizycznego, prowadzi³y do ustanowienia
i obowi¹zkowo wprowadzenie (zmian w system wychowania fizycznego
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do 3pkt. i 4pkt.), i od 1930 r., wprowadzenie ogólnonarodowo –
Pañstwowej Odznaki Sportowej (POS). W celu jeszcze wiêkszego
zaktywizowania spo³eczeñstwa do uprawiania sportu poprzez
uczestnictwo w wychowaniu fizycznym, której regulamin sta³ siê
zaszczytnym systemem zdobywania stopni sprawnoœci fizycznej.
Dla (ogólnopolskiej i miejscowej) propagandy spo³ecznoœci idei
wychowania fizycznego i sportu, od 1930 r., postanowiono regulamin
zdobywania odznaki POS umieœciæ w statucie ka¿dego Szkolnego
i Miejskiego Ko³a i Klubu Sportowego w Che³mie i powiecie.
Przeprowadzanie prób na odznakê POS podniesiono do rangi „œwiêta
sportu” czy „œwiêta m³odoœci” obejmuj¹c wszelk¹ m³odzie¿ i spo³ecznoœæ
doros³¹.18
WARSZAWA 31 marca 1932 r. Ministerstwo Spraw Wojskowych
- Pañstwowy Urz¹d WF i PW. (L. dz. 1801\spo³). POS – zarz¹dzenie.
Wed³ug rozdzielnika „W zwi¹zku z wprowadzeniem w ¿ycie regulaminu
o Pañstwowej Odznace Sportowej wskazanym jest aby udostêpniæ
stadiony, boiska i place gier sportowych dla m³odzie¿y pozaszkolnej, celem
u³atwienia jej przygotowania siê i zdobycia POS. Dlatego wszyscy
komendanci odwodowi i powiatowi PW wejd¹ w porozumienie
z w³aœcicielami terenów sportowych (stadiony, wojskowe, patrz instrukcja
WF) i zabezpiecz¹ dla m³odzie¿y pozaszkolnej odpowiedni¹ iloœæ godzin,
sprzêt i instruktorów. W razie napotkania na trudnoœci w wykonaniu
powy¿szego, nale¿y mi natychmiast meldowaæ”. Dyrektor P U WF
i PW, dypl. p³k. Kiliñski.
WYTYCZNE KOMENDANTA POWIATU PW i WF
W CHE£MIE – dla wszystkich organizacji, do przeprowadzenia prób
o Pañstwow¹ Odznakê Sportow¹ (POS) – wyci¹g z wytycznych
Pañstwowego Urzêdu WF i PW w Warszawie z maja 1935 i 1936 r.:
1. POS jest sprawdzianem wszechstronnego uprawiania æwiczeñ
fizycznych, dlatego te¿ d¹¿eniem ka¿dego klubu i stowarzyszenia
18. B.Z.Wirski- Kruczek– Archiwum Prywatne Wychowanie fizyczne i sport szkolny w Che³mie
1925-1939, Dzia³alnoœæ SKS Zdrów (kronika luŸne kartki z przesz³oœci); Dzienniki Urzêdowe;
APLOCH. Akta m. Che³ma; Ksiêga Pami¹tkowa....tam¿e.
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wychowania fizycznego powinno byæ, aby wszyscy cz³onkowie posiadali
tê zaszczytn¹ odznakê. Nowy regulamin POS, bêd¹cy w opracowaniu,
przewiduje trzy rodzaje odznaki – A) odznakê wysokiej sprawnoœci
fizycznej o któr¹ siê powinni ubiegaæ zawodnicy klubów sportowych, B)
odznakê przeciêtnej sprawnoœci dla szerokich mas, C) dla m³odzie¿y od
lat 12; (w przysz³oœci zawodnik który nie bêdzie posiada³ POS, nie bêdzie
móg³ startowaæ w zawodach sportowych).
2. Do czasu ukazania siê nowego regulaminu obowi¹zuje regulamin
z 1932 r., przy czym w akcji rozpowszechniania POS i przy
przeprowadzania prób o POS nale¿y przestrzegaæ nastêpuj¹cych zasad –
A) Zwróciæ wiêksz¹ uwagê na stronê wychowawczo-spo³eczn¹ odznaki
POS, która powinna przyzwyczajaæ ogó³ obywateli do szanowania
przepisów i do sumiennego i bezwzglêdnego podporz¹dkowania siê
postanowieniom regulaminu odznaki. Nale¿y to do obowi¹zków
organizacji i stowarzyszeñ, które powinny d¹¿yæ do tego, aby ich
cz³onkowie wyrabiali siê na jednostki wartoœciowe, przestrzegaj¹ce w
¿yciu codziennym w pracy zawodowej i spo³eczno-sportowej zasad
etycznego i moralnego postêpowania, B) O POS mog¹ siê ubiegaæ tylko
ci którzy faktycznie uprawiaj¹ æwiczenia fizyczne i sporty. Jako najni¿sz¹
normê æwiczeñ przygotowawczych PU WF i PW ustali³ odbycie
przynajmniej 12-godzinnych æwiczeñ zaprawy ogólnej w okresie 4-12
tygodni. Zaprawê prowadzi organizuj¹cy próbê Organizacja lub
stowarzyszenie posiadaj¹ca instruktora lub przodownika wychowanie
fizycznego-æwiczeñ ruchowych lub poszczególnych ga³êzi sportu,
uprawnionego do prowadzenia æwiczeñ. Okrêgowe i miejskie oœrodki
WF, instruktorzy-nauczyciele wychowania fizycznego. Do próby stawaæ
mo¿na najpóŸniej w miesi¹c po ukoñczeniu zaprawy, w przeciwnym razie
zaprawê nale¿y powtórzyæ. Nie wolno dopuszczaæ do prób o POS,
kandydatów którzy nie odbyli zaprawy do POS, wzglêdnie nie mog¹ siê
wykazaæ wiarogodnym zaœwiadczeniem o odbyciu zaprawy. C) Ubieganie
siê o odznakê jest dobrowolne i nie mo¿e byæ stosowany ¿aden przymus,
wynikaj¹cy z ambicji zwiêkszenia t¹ drog¹ iloœci zdobytych POS, przez
organizacjê, powiat i gminê. Nale¿y natomiast rozwijaæ siln¹ propagandê
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odznaki oraz stwarzaæ jak najlepsze warunki do zaprawy i stawanie do
prób. D) Wszelkie próby o POS przeprowadzaæ przy udziale Komisji
(przewodnicz¹cy oraz cz³onkowie fachowi z odpowiednich dziedzin
sportu), której kwalifikacje moralne i fachowe daj¹ pe³n¹ gwarancjê, ¿e
próby bêd¹ przeprowadzone sumiennie i zgodnie z przepisami. Podpis
Przewodnicz¹cego Komisji próby odpowiada za prawid³owoœæ danych
w protokóle. Fachowi cz³onkowie Komisji mog¹ przeprowadzaæ próby
tylko w tych æwiczeniach, które s¹ objête zakresem ich fachowych
wiadomoœci. Nie wolno przeprowadzaæ próby pojedynczym cz³onkom
Komisji bez udzia³u innych cz³onków. Jako fachowych cz³onków Komisji
prób mo¿na powo³ywaæ: kierownika WF w pu³ku, nauczyciela æwiczeñ
cielesnych w szko³ach, oficera lub podoficera zawodowego
przydzielonego do PW, oficera rezerwy pracuj¹cego w PW, absolwentów
kursów WF, powiatowych referentów sportowych stowarzyszeñ,
instruktorki WF kobiet, instruktorki PW kobiet, absolwentów-(tki)
Centralnego Instytutu Wychowania Fizycznego i pañstwowych kursów
WF, absolwentów WF, w okrêgowych oœrodkach WF i WF kobiet
w æwiczeniach objêtych programem kursu, trenerów, przodowników
i sêdziów Zwi¹zków Sportowych w zakresie æwiczeñ objêtych
dzia³alnoœci¹ Zwi¹zku, inne osoby, posiadaj¹ce egzamin fachowego
cz³onka Komisji próby z³o¿ony w Okrêgowym Oœrodku WF
w æwiczeniach objêtych egzaminem. E) Nie wolno dopuszczaæ do próby
kandydatów wbrew orzeczeniom lekarza. Lekarz mo¿e dopuœciæ do próby
o odznakê POS bez badania: ¿o³nierzy s³u¿by czynnej kat. „A”, uczniów
i uczennice uznanych przez lekarza szkolnego za zdolnych do uprawiania
æwiczeñ fizycznych, cz³onków i cz³onkinie stowarzyszeñ PW uznanych
przez lekarza za zdolnych do odbywania æwiczeñ objêtych programem
PW, kandydatów z dodatnimi wynikami badañ poradni sportowolekarskiej. Wszystkie w\w osoby mog¹ stawaæ do próby bez ponownego
badania przed prób¹ sprawnoœci, je¿eli ostatnie badanie lekarskie by³o
przeprowadzone w okresie zaprawy przed prób¹ o POS.
3. Upowa¿nieni do przeprowadzenia ca³kowitych prób o odznakê
POS przez PU WF i PW na terenie powiatu Che³m s¹: n\w.
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- Zwi¹zek Strzelecki Komenda Powiatu Che³m,
- Kolejowe PW Ognisko Che³m,
- Kolejowe PW Ognisko Rejowiec,
- Zarz¹d Oddzia³u Powiatowego Zwi¹zku Stra¿y Po¿arnej Che³m,
- Komenda Lokalna OPK do OK Che³m (tylko dla kobiet).
4. Zg³oszenie o przeprowadzenie próby o POS nale¿y zg³aszaæ
do Powiatowego Komitetu PW i WF w Che³mie – Starostwo.
5. Kontrolê nad przeprowadzeniem prób o POS sprawuje delegat
Kier. Okr. Urz. WF i PW kpt. Edward Wunderlich Komendant Obwodu
PW 7ppLeg., który jest ka¿dorazowo powiadamiany przez
przewodnicz¹cego Powiatowego Komitetu o terminie i miejscu próby.
6. Szczegó³owe przepisy o przeprowadzeniu prób na odznakê
POS przewiduje regulamin POS z 1932 r.
7. Nagrody za najwiêksz¹ iloœæ POS nie bêd¹ przyznawane.
Przewiduje siê natomiast przyznawanie dyplomów honorowych dla
stowarzyszeñ, organizacji, klubów sportowych i Zarz¹dów Gmin za akcjê
w rozpowszechnianiu POS.
8. Kluby sportowe i ich sekcje winne byæ prowadzone i kierowane
przez fachowców, ludzi moralnie wysoko stoj¹cych. Kierownicy sekcji
winni rekrutowaæ siê to z osób posiadaj¹cych ukoñczone kursy z zakresu
danej ga³êzi sportu, b¹dŸ te¿ z by³ych czynnych zawodników. Ka¿dy klub
wzglêdnie stowarzyszenie WF powinno posiadaæ przeszkolonego
przynajmniej przodownika w danym sporcie. Kluby winny rejestrowaæ
siê poza swoimi Zwi¹zkami Sportowymi w Komendzie Powiatowej PW,
dla nawi¹zania kontaktu podaj¹c sk³ad osobowy Zarz¹du, sekcji,
liczebnoœæ sekcji, nazwiska i przygotowanie fachowe kierowników sekcji
wzglêdnie trenerów i warunki materialne, lokalowe, sprzêt i dochody.
9. Opieka lekarska. Wszyscy czynni zawodnicy winni posiadaæ
kartê badania lekarskiego bez której nie bêd¹ dopuszczeni do zawodów.
D¹¿eniem klubów winno byæ posiadanie w³asnego lekarza klubowego.
Po kartê badañ nale¿y siê zg³osiæ do sekretarza Powiatowego Komitetu
WF i PW (Starostwo-Referat, Wojsko).
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10. Zawodnicy, ubiór i ceremonia³. Ze wzglêdów estetycznych
nale¿y d¹¿yæ do ujednolicenia strojów sportowych zawodników bior¹cych
udzia³ w zawodach i uroczystoœciach. Formê pozdrowieñ zawodników
na boiskach PU WF i PW zarz¹dzi³: wszelkie imprezy winno
zapocz¹tkowaæ powitanie publicznoœci przez zawodników. Jako formê
pozdrowienia ustalono – wbieganie dru¿yn rzêdem na boisko, ustawienie
dru¿yny na œrodku boiska naprzeciw trybun (miejsca honorowego),
przyjêcie postawy zasadniczej i trzykrotnie okrzyk czeœæ, ewentualnie
powtórzenie okrzyku po zamianie frontu. Na zakoñczenie obowi¹zuje
po¿egnanie dru¿yny trzykrotnym okrzykiem czeœæ w dowolnym
ugrupowaniu. Granie hymnu pañstwowego dozwolone jest tylko na
zawodach miêdzypañstwowych i mistrzostwach Polski. Nale¿y zwróciæ
uwagê na sportowe zachowanie siê zawodników przy wszelkiego rodzaju
zawodach.
11. Op³aty. Wstêp na zawody ze wzglêdów propagandowych dla
m³odzie¿y szkolnej, bezrobotnych winien byæ minimalny. Podpisa³
Komendant Powiatu PW i WF ppor. Adam Cimek. Che³m 20 lipiec 1936 r.19
TWÓRCY che³mskiego szkolnego (i powiatowego) wychowania
fizycznego i sportu. Wybitni nauczyciele oœwiaty che³mskiej okresu
miêdzywojennego 1918-1939 – którzy stali siê twórcami che³mskiej
szkolnej kultury fizycznej (i Lubelskiej KOS i MKS te¿) oraz kultury
fizycznej w Che³mie „nowego modelu ucznia tamtych lat, sprawnego,
m¹drego, œwiadomego i czu³ego na potrzeby ojczyzny. Mieli na uwadze
jak wa¿n¹ rolê w ¿yciu cz³owieka spe³nia kultura fizyczna, a przede
wszystkim szkolne wychowanie fizyczne, sport i wycieczki oraz dba³oœæ
o prawid³owy rozwój dziecka-ucznia”;
Tadeusz D¥BROWSKI (1888-1946) – bojownik o wolnoœæ,
instruktor POW, nauczyciel-pedagog, twórca skautingu i harcerstwa,
pierwszy Komendant ZHP, twórca szkolnego ruchu wychowania
fizycznego i wojskowo-militarnego oraz sportów wodnych, dzia³acz
oœwiatowy i sportowy
Kazimierz Pawe³ JANCZYKOWSKI (1888-1972) – pionier
wychowania fizycznego i sportu oraz ruchu krajoznawczo-turystycznego
19. APLOCH. Akta m. Che³ma. sygn. 214.
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i te¿ systemu struktur ochrony przyrody i œrodowiska, nauczyciel
wychowania fizycznego i geografii, regionalista, etnograf, badacz oraz
kustosz muzeum. By³ twórc¹ Che³mskiego Szkolnego i Miejskiego
„Systemu wycieczek, wêdrówek i obozów” i „Ruchu KrajoznawczoTurystycznego” i „Wspó³czesnej Turystyki”. By³ wspó³twórc¹
Lubelskiego Szkolnego Ruchu Wycieczek Krajoznawczo-Turystycznych.
By³ pierwszym który poszukiwa³ i tworzy³ wraz z m³odzie¿¹ system
zachowania i ochrony przyrody i œrodowiska dla potomnych. Opracowa³
te¿ nowe szlaki wycieczkowe naukowo i dydaktycznie.
Antoni KOSTRZANOWSKI (1897–1927) – nauczyciel,
Pi³sudczyk, cz³onek i instruktor POW, instruktor WF i PW, bojownik
o wolnoœæ, dzia³acz skautingu, harcerstwa, wychowania fizycznego
i sportu.
Franciszek KRAKIEWICZ (1906-1943) ps. „Góral” – nauczyciel
i twórca wychowania fizycznego i sportu, dzia³acz sportowy, bojownik
ruchu oporu AK, oficer rezerwy piechoty, podporucznik.
Józef Rudolf MA• (1894-1966) – nauczyciel i twórca wychowani
fizycznego, pedagog, dzia³acz oœwiatowy, sportu i turystyki, dzia³acz
pañstwowy, za³o¿yciel Lubelskiego MKS.
Jan ULANOWSKI (1896-1919) – nauczyciel matematyki
i Wac³aw UZDOWSKI (1897-1919) – nauczyciel wychowania fizycznego,
przyrody i geografii. Wielcy przyjaciele. Od 1915 r. byli – cz³onkami
i instruktorami POW, twórcy skautingu i harcerstwa, wychowania
fizycznego i sportu, prowadzili obozy sportowo-militarne, tworzyli
i prowadzili grupy m³odzie¿y do wyzwolenia Che³ma, obaj polegli jako
ochotnicy WP w wojnie bolszewickiej.
Boles³aw Zygmunt WIRSKI-(Kruczek) (1900-1972) – nauczyciel
i twórca szkolnego i (miejskiego) wychowania fizycznego i sportu
i systemu naukowego dla nauczycieli, pedagog, spo³ecznik, dzia³acz
oœwiatowy i sportowy, twórca systemu tzw. „Gier i zabaw” im. Wirskiego
wprowadzonych do programu wychowawczego systemu szkó³
Che³mskich w celu usportowienia m³odzie¿y. Od 1930 r. twórca, promotor,
organizator i animator szkolnego i miejskiego ¿ycia sportowego
w Che³mie i okolicy.
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Oraz inni wspó³twórcy szkolnego i miejskiego ruchu wychowania
fizycznego i sportu –Maria Fortuñska, Julia Haglówna, Janina ChojnackaMaciejowska, Maria Patryn, Zofia Aleksandrowiczówna i Józef Mat.
NAJLEPSI Sportowcy Szkó³ Œrednich w Che³mie –
lekkoatletyka, gry sportowe i inne.
Pañstwowe Gimnazjum i Liceum im. Stefana Czarnieckiego
– (od 1937 r. podzia³ na mêskie i ¿eñskie) – Bereza (kula 10.48m.).
Boduszyñski (100m. 12,6s., 800m. 2.19,8min., 1.500m. 4.57min.).
Chmielewski (dysk 29.58m.). Pawe³ Durko (wzwy¿ 136cm., kula 5kg.
14.00m., kula 7.25 10.25m. dysk 31.90m., oszczep 33.30m., granat
42.00m.). D¹browska (wzwy¿ 115cm.). Gogolewski (dysk 30.00m.).
Gorczyñski (800m. 2.08,4min.). Iwaniec (tyczka 2.75m.). Janczykowski
(100m. 11,6s., wzwy¿ 155cm., w dal 6.50m., kula 7.25kg. 11.14m., dysk
32.20m.). Kogutowska (dysk 18.85m.). Kulesza (3.000m. 10.33,8min.,
1.500m. 5min.). Marcinkowski (w dal 5.20m., dysk 26.77m., oszczep
32.10m.). Mostowska (60m. 9,2s.). Szczepan Oleszczuk (dysk 27.60m.,
oszczep 36.80m.). T³uchowski (w dal 5.82m., wzwy¿ 136cm., 100m.
11,5s.). Troczewski (oszczep 44.15m.). Tronczyñski (kula 11.87m., dysk
32.46m.). Boles³aw Rogalski (oszczep 36.25m., kula 8.90m.).
Semeniukówna
(w dal 3.85m., wzwy¿ 130cm.). Jan Stafiñski
(oszczep 35.05m., kula 725 9.30m.). Szreniawski (kula 8.70m.). Karol
Sztejnbis (oszczep 30.40m., 100m. 11,6s., w dal 5.35m.).
Pañstwowe Seminarium Nauczycielskie Mêskie i ¯eñskie –
(od 1937 r.) Pañstwowe Liceum Pedagogiczne – Baran (wzwy¿ 150cm.).
Jan Barañski (prze³aje). Bazow (dysk 31.45m.). Berezecki (w dal 6.34m.).
Kazimierz Bobryk (w dal 5.30m.). Stefan B³oñski (800m. 2.20,6min.).
D¹browski (granat 69m.). Dionizy Durko (prze³aje).Tadeusz Franaszczuk
(100m. 11,9s., w dal 5.59m., tyczka 2.60m.). Geryng (w dal 5.30m., wzwy¿
155cm.). Gawroñski (100m. 12,3s., tyczka 2.75m.). Gorczyñski (1.500m.
4.38,7min.). G³¹b (oszczep 30.50m.). Góralówna (w dal 3.90m.). Iwaniec
(oszczep 41.10m.). Iwaniuk (oszczep 48.10m.). Jaworowski (1.500m.
4.40,9min.). Kostecki (dysk 31.15m.). Franciszek Krakiewicz (100m.
12,2s., 800m 2.25,0min.). Henryk Lipnicki (dysk 28.02m.). £ukowski
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(dysk 25.27m.). Mrozowski (wzwy¿ 150cm., oszczep 40.55m., dysk
30.65m., granat 68m.). Paul (100m. 12,6s.). Pietruszyñski (wzwy¿ 180cm.,
100m. 11,5s.). Bazyli Poddubiuk (tyczka 2.05m.). Skórówna (w dal
3.92m., wzwy¿ 120cm., 60m. 9,4s.). Jan Stafiñski (w dal 4.96m., granat
42.40m., kula 7.97m.). Szymañska (oszczep 14.15m.). Œwietlicka (oszczep
14.50m., dysk 18.85m.). Tokarski (kula 8.17m.). Terejówna (60m. 9,3s.).
Zygmunt Wicha (100m 12,6s., tyczka 2.60m.). Wi¹cek (wzwy¿ 160cm.).
Wiœniewski (dysk 32.82m., kula 7.25kg. 11.15m.). Wroñski (800m
2.26,0min.).
Pañstwowa Szko³a Rzemieœlnicza – (od 1938 r.) Pañstwowe
Gimnazjum Mechaniczne – W³odzimierz Bigos (prze³aje). Stanis³aw
Gawroñski (100m. 12,8s.). Kazimierz Jackowski (3.000m. 11.09,0min.).
Tadeusz £ukasz (800m 2.19,8min.). Jan Or³owski (tyczka 2.55m.)
Zygmunt Rejter (prze³aje, 800m. 2.24,0min.).
Pañstwowa Szko³a Handlowa – (od 1934 r.) Pañstwowe
Gimnazjum Kupieckie – Chonko (granat 40.30m.). Piórkowski (dysk
29.85m.).
NAJLEPSI Sportowcy Szkó³ Powszechnych w Che³mie –
lekkoatletyka, gry sportowe.
Sztafety – (4x100m) Szko³a Powszechna im. S. Staszica 57,8s.
i Szko³a Powszechna im. A. Mickiewicza 58,8s. – (4x60m) Szko³a
Powszechna im. T. Koœciuszki.
Szko³a Powszechna im. G. Piramowicza – Socha (w dal
4.24m.). W³adys³aw Kulesza
Szko³a Powszechna im. T. Koœciuszki – Adamiec (w dal
4.23m.). Wysocki (wzwy¿ 135cm.). Sendlak (pi³ka palantowa 63.75m.).
Szko³a Powszechna im. S. Staszica – B³a¿ejczyk (wzwy¿
140cm., palantówka 62.60m.). Wincenty Typiñski (granat 68m.).
Szko³a Powszechna im. A. Mickiewicza – Bernard Borkowski
(100m. 13s.). Czes³aw Bednarczuk (w dal 4.62m., wzwy¿ 140cm.).
Miko³aj Mysiak
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Miejscowoœci z którymi utrzymywali kontakty sportowcy szkó³
che³mskich œrednich i powszechnych: W³odawa, Krasnystaw, Zamoœæ,
Lwów, Lublin, Warszawa, Garwolin, Kowel, Równo, Sarny, Kraków,
Dêblin, Bia³a Podlaska.
PRASA i PISMA – wspomagaj¹ce szkolny ruch wychowania
fizycznego i sportu.
W 1921 r. przyby³ do Che³ma Kazimierz CZERNICKI (18901941)-(drukarz, dziennikarz, w³aœciciel drukarni, regionalista, dzia³acz
sportowy, spo³ecznik) – zaliczany w poczet Polski „Towarzyszy Sztuki
Drukarskiej”, i za³o¿y³ ma³y Zak³ad Poligraficzny. W 1922 r. osiad³
z rodzin¹ w Che³mie na sta³e i przeniós³ drukarniê z Miñska – która
w Che³mie prosperowa³a pod firma „Polskie Zady Graficzne” a nastêpnie
pod firm¹ Drukarnia „Zwierciad³o”.
W tej drukarni K. Czernicki w latach 1923-1932, wydawa³
tygodnik pt. „Zwierciad³o” a w latach 1932-1939 tygodnik pt. „Kronika
Nadbu¿añska”. W 1936 r. wyda³ monografiê Che³ma i okolicy pt. „Che³mprzesz³oœæ-pami¹tki”. Praca drukarsko-dziennikarsko-wydawnicza by³o
jego pasj¹. Dzisiaj roczniki „Zwierciad³a” i „Kroniki Nadbu¿añskiej”
stanowi¹ nieocenione Ÿród³o informacji o historii Che³ma, regionu
nadbu¿añskiego i wschodnich kresów Rzeczypospolitej lat 1923-1939.
K. Czernicki by³ twórc¹ drukarstwa che³mskiego, by³ równie¿
skrupulatnym dokumentalist¹ i regionalist¹. Na lamach w\w tygodników,
stworzy³ kronikê wydarzeñ i sta³e cykle tematyczne. Do najcenniejszych
nale¿a³a – Kronika Sportowa – w której by³y zawarte wszystkie aspekty
kultury fizycznej, wyniki zawodów i meczy, wydarzenia, rozwój dyscyplin
sportowych i wszelkich organizacji sportowych oraz pogadanki naukowe
na tematy higieny, wychowania fizycznego i sportu w ¿yciu cz³owieka
Wiele pism i pisemek w latach 1922-1939 by³o drukowanych
w Drukarni „Zwierciad³o”. Pisemka prezentowa³y ró¿ny poziom i technikê
i by³y redagowane przez organizacje szkolne, uczniowskie komitety lub
poszczególne klasy. Teraz stanowi¹ Ÿród³o informacji.
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Pisemkiem wychodz¹cym od 1919 r. by³ „Nasz Hufiec”
dodatkiem by³ miesiêcznik „Wilczek”, równolegle wychodzi³ „Goœæ”.
Pisemka te ukazywa³y siê przez kilka lat g³ównie wœród braci-harcerzy.
W póŸniejszym czasie wychodzi³y pisemka „Z drogi” i „Ognisko”.
W\w pisemka zawiera³y artyku³y treœci ideologicznej o pracy harcerskiej.
Uwzglêdnia³y problemy techniki, ratownictwa, terenoznawstwa, lotnictwa
oraz zagadnienia sfery wychowania fizycznego, sportu, obozownictwa,
wycieczek i krajoznawstwa.
W 1922 r. powsta³o pismo m³odzie¿y gimnazjum
„Czarniecczyków”, „Wzlot” wydawane przez uczniowski Komitet. Pismo
by³o bogato ilustrowane przez zdolnego rysownika Piotra Mas³owskiego
i sponsorowane przez Samorz¹d. Jego ci¹g³oœæ by³a przerwana, a czêœæ
treœci obejmowa³a zagadnienia z wychowania fizycznego i sportu,
krajoznawstwa, obozownictwa i wycieczek.
Od 1925 r. ukazywa³a siê „Seminarzystka” pismo m³odzie¿y
Seminarium ¯eñskiego, na ³amach którego ukazywa³y siê zagadnienia
wychowania fizycznego i sfery wycieczek. Od 1932 r. wychodzi³o pismo
m³odzie¿y szkó³ œrednich „Spójnia”, które prezentowa³o dorobek
oœwiatowo-wychowawczy, wychowanie fizyczne, sport oraz ruch
krajoznawczo-turystyczny. Uczniowie ¯ydowskiej szko³y œredniej
wydawali po polsku „Echo Szkolne”. Wychodzi³y te¿ próbnie,
sporadyczne pisemka. Pisma i pisemka by³y te¿ wizytówk¹ danej szko³y,
na ³amach którego by³y prezentowane osi¹gniêcia danej szko³y oraz
wysi³ki m³odzie¿y i nauczycieli.
MODELARNIE i pracownie sprzêtu sportowego.
Jak wynika z notatek K. Janczykowskiego, zgodnie
z wymogami nowoczesnej szko³y – wprowadzono do programu
dydaktyczno-wychowawczego ka¿dej szko³y, roboty rêczne jako
przedmiot obowi¹zkowy. Od 1915 r., roboty rêczne jako przedmiot
realizowany by³ w Che³mskiej Szkole Filologicznej - (Gim. im. S.
Czarnieckiego), a od 1918 r. wprowadzono roboty rêczne do wszystkich
powstaj¹cych che³mskich szkó³: œrednich, a od 1920 r., do wszystkich
powstaj¹cych szkó³ powszechnych.
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W wielu szko³ach, w wyniku trudnej sytuacji lokalowonauczycielskiej, roboty rêczne ³¹czono z wychowaniem fizycznym lub
œpiewem. W niektórych szko³ach, przewa¿nie œrednich, byli zatrudniani
fachowcy rzemieœlnicy lub instruktorzy do robót rêcznych nawet na
kontrakcie op³acanym przez Komitet Rodzicielski.
Od 1925 r. w szko³ach œrednich, nast¹pi³ podzia³ na dziewczêta i
ch³opców, spowodowa³o to, ¿e by³y organizowane pracownie-modelarnie
jako specjalistyczne warsztaty dla dziewcz¹t i ch³opców. Wprowadzono
te¿ dodatkowe popo³udniowe zajêcia specjalistyczne wed³ug
zainteresowania.
Od 1930 r. pracownie-modelarnie robót rêcznych ich zaplecze
i sale by³y dum¹ ka¿dej szko³y a ich prace eksponaty-modele by³y ozdob¹
ka¿dej szkolnej wystawy. M³odzie¿ na lekcjach i zajêciach pozalekcyjnych
tzw. „warsztatowych” wykonywa³a wiele prac na rzecz szko³y, otoczenia,
miasta i œrodowiska.
W przedmiocie robót rêcznych, jego doskonaleniu w che³mskim
szkolnictwie, dominowa³o Gimnazjum „Czarniecczyków” przed
Seminarium Mêskim i ¯eñskim. Od samego pocz¹tku w tych szko³ach
uczono: majsterkowania i prac domowych a ponadto kartoniarstwa, robót
z tektury, introligatorstwa, wyszywania i szyde³kowania. Od 1926 r.
wprowadzono prace w drzewie i metalu, zorganizowano, stolarniê
i kuŸnie, w wyniku czego powsta³ dzia³ techniki.
Wraz z powo³aniem SKS „Zdrów” i SKS „Czarniecczycy”
u „Czarniecczyków” i w Seminarium wprowadzono dzia³ sportowy
i utworzono modelarnie przy SKS i organizacjach sportowych, do
wykonywania przez uczniów pomocy przydatnych do prowadzenia lekcji
z wychowania fizycznego.
M³odzie¿ „Czarniecczyków” w tym czasie wykona³a 7 kajaków,
15 par nart, 7 par sanek z ¿elaza 2 z drzewa, tablice, stojaki i pomoce do
sali gimnastycznej i pracowni przedmiotowych oraz domki dla ptaków.
Szyto te¿ kostiumy gimnastyczne i mundurki szklone oraz bieliznê dla
biednych dzieci.
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Modelarnie dzia³a³y ca³y dzieñ, wprowadzono te¿ stopnie
umiejêtnoœci. Od 1930 r. przy ka¿dej pracowni prac rêcznych, urz¹dzono
pokój dla nauczyciela, szatniê i umywalniê. Nauczyciele zwracali uwagê
przy nauce robót rêcznych na wartoœci estetyczne oraz znaczenie pracy
fizycznej. Przekonywano m³odzie¿, ¿e praca fizyczna wymaga tyle samo
wysi³ku co praca umys³owa i nale¿y mieæ do niej szacunek.
WSPÓ£PRACA szko³y z domem.
Szko³ê Filologiczn¹ powo³a³o do ¿ycia grono pedagogów
i patriotów-obywateli miasta Che³ma i okolicy we wrzeœniu 1915 r. Od
chwili powo³ania w Che³mie pierwszej polskiej szko³y œredniej – Szko³y
Filologicznej – nie tylko rodzice, ale i cale spo³eczeñstwo darzy³o
powsta³¹ szko³ê troskliw¹ opiek¹ oraz pomoc¹ moraln¹ i materialn¹.
Ju¿ od 1915 r. datuje siê wspó³pracê szko³y z domem (rodzicamidzieæmi). Jednak w pocz¹tkach ogranicza³a siê ona tylko do udzia³u
rodziców w okresowych wywiadówkach lub do spotkañ
okolicznoœciowych. W sporadycznych wypadkach zapraszano te¿
rodziców do omawiania spraw natury ogólnej.
W latach 1915-1918 sprawy materialne szko³y i jej potrzeby by³y
zaspakajane przez Radê Opiekuñcz¹ Szko³y Filologicznej w Che³mie. Rada
Opiekuñcza, pracuj¹ca w chwilach bardzo ciê¿kich dla szko³y i kraju,
przejawia³a wiele inicjatyw, w³o¿y³a du¿o ofiarnego trudu, aby zaspokoiæ
rosn¹ce z rozwojem szko³y potrzeby. Nadto pomoc niezamo¿nej m³odzie¿y
szkolnej przez op³atê czesnego. Dostarczanie ubrañ i ksi¹¿ek nios³o
Towarzystwo Przyjació³ Ucz¹cej siê M³odzie¿y, za³o¿one w Che³mie 10
paŸdziernika 1915 r. Wspomnieæ nale¿y o wielkiej pomocy takich organizacji
jak Polska Macierz Szkolna, czy m. in. Ko³o Oœwiaty Ludowej, Polski
Zwi¹zek Ludowy, Towarzystwo Szerzenia Oœwiaty „Œwiat³o” itd.
Sporadycznie (ale jednak) w latach 1916-1918 uk³ada³a siê
wspó³praca szko³y z domem, wspierana Rad¹ Opiekuñcz¹
i Towarzystwem Przyjació³ Ucz¹cej siê M³odzie¿y. Szczególny nacisk
w tym okresie k³adziono na polski i narodowy charakter szko³y
w wychowaniu m³odzie¿y w duchu si³y, zdrowia, wiedzy i gotowoœci do
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obronnoœci granic. Zwracano te¿ szczególn¹ uwagê na stan higieny
(osobistej, szko³y i otoczenia) i obowi¹zek w szkole wychowania
fizycznego jako przedmiot dydaktyczny.
Po latach przemian szukano nowych rozwi¹zañ pedagogicznych
w che³mskiej oœwiacie. Zorganizowana i planowa wspó³praca rodziców
ze szko³¹ datuje siê dopiero od 1923 r. (próby czyniono ju¿ od 1921 r.),
kiedy to z inicjatywy dyrektora Gim. „Czarniecczyków” Wiktora
Ambroziewicza i dyrektor Seminarium ¯eñskiego dr Jadwigi
M³odowskiej przy tych szko³ach powo³ano Ko³a Rodzicielskie, które
promieniowa³y na inne szko³y che³mskie (wzorowane na statucie szkó³
w Lublinie). By³o to podyktowane koniecznoœci¹ bli¿szego zespolenia
domu ze szko³¹, opieki domowej w zaspokajaniu potrzeb m³odzie¿y, która
wi¹¿e harmonijnie cele wychowawcze i dydaktyczne.
Kolo Rodzicielskie, w trudnych sytuacjach, mia³o zapewniæ
mo¿liwoœæ bezpoœredniej pomocy materialnej szkole, przyczyniaj¹c siê
do podnoszenia warunków nauczania. Wspó³praca rodziców ze szko³¹
oparta by³a o przyjêty w ka¿dej szkole statut wspó³pracy Ko³a
Rodzicielskiego, dyrekcji szko³y i Rady Pedagogicznej, opieki nad
m³odzie¿¹ szkoln¹ w dziedzinie wychowania, higieny, organizacji
popularnych-odczytów, popierania tworzenia gabinetów przedmiotowych,
tworzenia czytelni i pism, popierania wychowania fizycznego i sportów,
urz¹dzania uroczystoœci-obchodów œwi¹t narodowych oraz sprawowania
nad m³odzie¿¹ dozoru pozaszkolnego.
Od 1934 r. sk³adki roczne Kola Rodzicielskiego tworzy³y bud¿ety,
który obejmowa³ nastêpuj¹ce potrzeby materialne dla szko³y: subsydium
na op³aty czesnego za dzieci biedne, pomoc dla bursy i biblioteki, na
wycieczki krajoznawcze, na obozy sportowe i letnie i kolonie, na pomoc
dentystyczn¹, na higienê osobist¹, na do¿ywianie m³odzie¿y i inne
nieprzewidziane.
W dalszym procesie doskonalenia pracy Kó³ Rodzicielskich do
1939 r. w porozumieniu z wychowawcami zosta³y zawi¹zane przy Ko³ach
patrony klasowe. By³y one rzecznikami reprezentuj¹c klasê na forum
szko³y, miasta czy okrêgu, dzia³a³y w oparciu o statut.
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Analizuj¹c pracê Kó³ Rodzicielskich w latach 1923-1939 nale¿y
stwierdziæ, ¿e przyczyni³y siê one do œcis³ej wspó³pracy domu-rodziców
ze szko³¹, rozwi¹zania wspólnych problemów wychowawczych w myœl
zadañ postawionych – nowej i nowoczesnej polskiej szkole.
2. SPORT SZKOLNY.
Sport, to m. in. „æwiczenia i gry s³u¿¹ce podnoszeniu i nabywaniu
sprawnoœci fizycznej i wyrabianiu pewnych cech charakteru, jak
wytrwa³oœæ, lojalnoœæ we wspó³zawodnictwie”. W jêzyku angielskim, sk¹d
to s³owo pochodzi, sport oznacza³ pierwotnie wszelk¹ zabawê, w wê¿szym
zaœ znaczeniu – gry i rozrywki na wolnym powietrzu, zw³aszcza
polowanie, rybo³ówstwo i wyœcigi. W XIX jeszcze wieku angielski
sportsman to przede wszystkim mi³oœnik ³owów, strzelectwa, ³owienia
ryb, ¿eglarstwa czy wyœcigów konnych.
Sport, jednak jest przede wszystkim dobr¹ szko³¹ charakteru. Æwiczy
si³ê woli, uczy przezwyciê¿ania w³asnej s³aboœci, wyrabia wytrwa³oœæ,
orientacjê, refleks, odwagê. Podnosi sprawnoœæ fizyczn¹, wp³ywa
dodatnio na stan zdrowia.20
A. SZKOLNE KO£A SPORTOWE.
SZKOLNE KO£O SPORTOWE „ZDRÓW”
Szkolne Ko³o Sportowe „Zdrów” przy Pañstwowym Seminarium
Nauczycielskim Mêskim w Che³mie, powo³a³ w marcu 1923 r. nauczyciel
wychowania fizycznego tej szko³y Józef MaŸ – w myœl has³a „w zdrowym
ciele zdrowy duch”. SKS „Zdrów” z rangi przynale¿noœci do Seminarium
Nauczycielskiego i kszta³cenia w nim przysz³ych nauczycieli, by³o
odpowiedzialne za styl, poziom i rozwój szkolnego wychowania
fizycznego i sportu w Seminarium, Che³mie oraz okolicy.

20. W.K. Osterloff...(tam¿e).
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Du¿y wk³ad w ukierunkowanie i poziom pracy dydaktycznej
w szkole i wychowawczo-sportowej w SKS „Zdrów” w³o¿y³ za³o¿yciel
i opiekun ko³a Józef MaŸ. Po jego odejœciu ze szko³y i Che³ma w 1925 r.,
obowi¹zki nauczyciela wychowania fizycznego w Seminarium
Nauczycielskim Mêskim i opiekuna SKS „Zdrów” przej¹³ Boles³aw
Kruczek-(Wirski), który rozszerzy³ jeszcze zakres dzia³ania ko³a.
SKS „Zdrów” (poza sekcjami sportowo-wyczynowymi) posiada³
sekcje organizacyjne – 1. sportowa: odpowiada³a za program sportowy,
organizacjê zawodów, kontakty z innymi szko³ami, organizacjami
i miastami, 2. medyczno-sanitarna: propagowa³a zasady higieniczne,
zabezpiecza³a wszelkie zawody, prowadzi³a karty zdrowia, 3. prac
rêcznych i sportowych: mia³a za zadanie budowê i planowanie obiektów
sportowych i urz¹dzeñ pomocniczych w prowadzeniu lekcji i zajêæ oraz
ich konserwacjê, 4. dydaktyczno-wychowawcz¹: odpowiada³a za
prawid³owa pracê wszystkich m³odzie¿owych organizacji dzia³aj¹cych
na terenie szko³y oraz za ich udzia³ w akcjach na rzecz spo³ecznoœci miasta
i okolicy.
Wraz z powo³aniem SKS „Zdrów” oraz na apel dyrekcji
Seminarium, Magistrat utworzy³ fundusz pomocy na zakup sprzêtu, do
którego do³¹czy³o siê che³mskie spo³eczeñstwo. Ju¿ w maju 1923 r., za
zebrane pieni¹dze, Józef MaŸ przywióz³ z Krakowa zakupiony sprzêt
specjalistyczny do prowadzenia lekcji z wychowania fizycznego i zajêæ
z lekkiej atletyki i gier. Dzia³alnoœæ SKS „Zdrów” by³a widoczna,
doceniona, wyró¿niona i nagradzana przez KOS Lubelski i Ministerstwo
Oœwiaty Publicznej i Wyznañ Religijnych.
Dziêki SKS „Zdrów”, Pañstwowe Seminarium Nauczycielskie
Mêskie w Che³mie, by³o w latach 1923-1939 prê¿nym oœrodkiem kultury,
sportu i nauki, kszta³c¹cym znakomit¹ kadrê nauczycieli, przysz³ych
pedagogów i twórców kultury fizycznej na kresach Rzeczypospolitej.
Na bazie SKS „Zdrów” przy Seminarium, Boles³aw Kruczek-(Wirski)
powo³a³ wiosn¹ 1934 r. w Che³mie, Miêdzyszkolny Klub Sportowy, drugi
na LubelszczyŸnie.
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UCZNIOWSKIE KO£O SPORTOWE „CZARNIECCZYCY”- MÊSKIE
Uczniowskie Ko³o Sportowe „Czarniecczycy” (Mêskie) przy
Gimnazjum im. Stefana Czarnieckiego w Che³mie, powo³a³ z pocz¹tkiem
1927 r. nauczyciel wychowania fizycznego tej szko³y Kazimierz
Janczykowski, grupuj¹c w nim najzdolniejsz¹ i najsprawniejsz¹ sportowo
m³odzie¿ szko³y tzw. „Czarniecczyków”. Pierwszymi wiod¹cymi sekcjami
od 1927 r. by³y, atletyczna i bokserska (inne dyscypliny by³y te¿
uprawiane) (UKS by³a pierwotna nazwa ko³a do 1933r. po tym roku ju¿
w nazwie SKS).
Nastêpnymi opiekunami SKS „Czarniecczyków” byli równie¿
nauczyciele wychowania fizycznego: od 1933 r. Boles³aw Kruczek(Wirski) (czasowo), a od 1935 r. Franciszek Krakiewicz. W 1933 r. sekcje
atletyczna i bokserska zosta³y rozwi¹zane i dominowa³a, lekka atletyka,
sportowe gry zespo³owe, gry i zabawy oraz sporty zimowe, ³y¿wiarstwo
figurowe i hokej na lodzie, natomiast z gier indywidualnych dominowa³
tenis ziemny.
Celem SKS „Czarniecczyków” by³o zorganizowanie ¿ycia
sportowego uczniów ca³ej szko³y i stworzenia sposobnoœci do wy¿ycia
siê sportowego m³odzie¿y, przy wyzyskaniu momentów
samowychowawczych. Cz³onkowie Ko³a mieli du¿y wk³ad w budowê
i rozbudowê bazy sportowej szko³y oraz popularyzowanie kultury
fizycznej w szkole, mieœcie i na kresach. „Czarniecczycy” nale¿eli do
grona najlepszych sportowców w regionie i kraju. SKS kierowa³o siê
w³asnym statutem i regulaminem. Od 1930 r. wa¿nym warunkiem
cz³onkostwa w SKS by³o zdobycie i posiadanie – Pañstwowej Odznaki
Sportowej (POS).
SZKOLNE KO£O SPORTOWE „CZARNIECCZYCY”- ¯EÑSKIE
Szkolne Ko³o Sportowe „Czarniecczycy” (¯eñskie) przy
Gimnazjum im. Stefana Czarnieckiego w Che³mie, powo³a³a z pocz¹tkiem
1930 r., nauczycielka wychowania fizycznego tej szko³y Zofia
Aleksandrowiczówna. Wiod¹cymi sekcjami by³y: lekka atletyka,
siatkówka, ³y¿wiarstwo, saneczkarstwo i taneczna. Ko³o urz¹dza³o
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rozgrywki miêdzyszkolne, wycieczki i kuligi, prowadzi³o te¿ naukê tañca
towarzyskiego i regionalnego. Zespó³ taneczny ko³a prezentowa³ tañce
narodowe na wszelkich uroczystoœciach w mieœcie i regionie. Ko³o
kierowa³o siê w³asnym statusem i regulaminem. W krótkim czasie
opiekunk¹ Ko³a zosta³a nauczycielka wychowania fizycznego Maria
Patryn. Od 1935 r., wprowadzono nowy statut, który mia³ scaliæ zarz¹dy
obydwu SKS - Kó³ Sportowych, ¿eñskiego i mêskiego w jedn¹ organizacjê
o wspólnych celach. Jednak praca w sekcjach mia³a byæ prowadzona
oddzielnie w zespo³ach ¿eñskich i mêskich. Nale¿y wspomnieæ, ¿e
warunkiem cz³onkostwa w SKS, by³o zdobycie i posiadanie – Pañstwowej
Odznaki Sportowej (POS).
Pañstwowa Szko³a Rzemieœlnicza w Che³mie – Przy tej szkole
prowadzi³y dzia³alnoœæ szkolne dru¿yny sportowe z lekkiej atletyki od
1923 r., z siatkówki, koszykówki i pi³ki no¿nej od 1925 r. i szczypiorniaka
od 1930 r. Od 1935 r. przy szkole dzia³a³o „Kó³ko Bokserskie Od 1935 r.
przy szkole dzia³a³o „Kó³ko Bokserskie i „Ko³o Strzeleckie” i „Ko³o
Strzeleckie” w ramach szklonego usportowienia m³odzie¿y. Przy szkole
dzia³a³ SKS. Wymienione dru¿yny reprezentowa³y szko³ê
w miêdzyszkolnych zawodach sportowych – (poparte wymogami) ka¿dy
uczeñ-sportowiec reprezentuj¹cy szko³ê posiada³ Pañstwow¹ Odznakê
Sportow¹ (POS).
Pañstwowa Szko³a Handlowa w Che³mie – Przy tej szkole
prowadzi³y dzia³alnoœæ szkolne dru¿yny sportowe z lekkiej atletyki od
1927 r. i pi³ki no¿nej od 1930 r., oraz innych gier. Wymienione dru¿yny
reprezentowa³y szko³ê w miêdzyszkolnych zawodach sportowych –
(poparte wymogami) ka¿dy uczeñ-sportowiec reprezentuj¹cy szko³ê
posiada³ Pañstwow¹ Odznakê Sportow¹ (POS).
Szko³a Rolnicza w Okszowie – Przy tej szkole prowadzi³y
dzia³alnoœæ szkolne dru¿yny sportowe z lekkiej atletyki od 1927 r., i gier
sportowych od 1930 r. Wymienione dru¿yny reprezentowa³y szko³ê
w miêdzyszkolnych zawodach sportowych.
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WYCHOWANIE FIZYCZNE I SPORT WIEJSKI –
Dnia 10 maja 1923 r. postanowieniem centralnym powo³ano
w Che³mie Zarz¹d Okrêgowy Zwi¹zku M³odzie¿y Wiejskiej (ZMW).
Zarz¹d – Prezes Bocheñski, Sekretarz Uklejówna, Instruktor WF i OZKR
Koleczko, Instruktorzy Szkoleniowi Zwoliñski, Beciuk i Stafiñski,
Instruktorzy Organizacyjni Zagajewski i Hebdowska. Zarz¹d Okrêgowy
ZMW sta³ siê pierwsz¹ organizacj¹ w Che³mie, który zacz¹³ racjonalnie
i nowoczeœnie dbaæ o poprawê ¿ycia spo³ecznego, oœwiatowego,
zdrowotnego i sportowego na wsi.
Po Walnym ZjeŸdzie Delegatów Kó³ek M³odzie¿y Wiejskiej,
przeprowadzonym w Che³mie 19 sierpnia 1923 r., postanowiono powo³aæ
obowi¹zkowo w gminach inspektorów kulturalno-oœwiatowo-sportowych
dla podniesienia poziomu ¿ycia m³odzie¿y na wsi.
W 1924 r. sprawa sportu w Wiejskich Ko³ach M³odzie¿y
znajdowa³a siê jeszcze w powijakach. Na 191 Kó³ zaledwie w 38 ko³ach
istnia³y zespo³y sportowo-gimnastyczne, sk³adaj¹ce siê z 658 osób –
æwiczeñ odby³o siê 514. W 21 ko³ach zespo³y posiada³y 1 pi³kê no¿n¹.
Do warunków sprzyjaj¹cych rozwojowi sportu na wsi mo¿naby zaliczyæ
spory procent m³odzie¿y wracaj¹cej z wojska, dla której ju¿ sprawa sportu
nie by³a obca oraz, w porozumieniu z garnizonem i sztabami 7 pp Leg.
i 2 pac, od 1925 r. w ka¿dej gminie powo³ano Instruktora-oficera PKU
przysposobienia rezerwy. Mia³ on za zadanie organizowaæ ¿ycie
kulturalno-sportowe, wytyczaæ tereny na boiska i place zabaw. Do
najprê¿niej sportowo dzia³aj¹cych gmin w\g osi¹gniêæ nale¿a³y: Rejowiec,
Paw³ów, Wojs³awice, Sawin, Okszów, Pokrówka, Dorohusk, Œwier¿e,
Kumów i ¯mudŸ.
Utworzono te¿ œwietlice kulturalno-oœwiatowe i tzw. punkty
rozwoju wiejskiego ruchu wychowania fizycznego i sportu. Zobowi¹zano
do pomocy najprê¿niej dzia³aj¹ce na wsi organizacje m. in.: Zwi¹zek
M³odej Wsi, Zwi¹zek Strzelecki, Katolicki Zwi¹zek M³odzie¿y, Ko³o
Gospodyñ Wiejskich, Towarzystwo Czytelni Ludowych. Równie¿
w³¹czy³y siê do tej akcji szko³y wiejskie i parafialne, Uniwersytety
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Ludowe oraz Ochotnicza Stra¿ Ogniowa. Du¿¹ rolê w usportowieniu
zaniedbanej m³odzie¿y wiejskiej odegra³y Hufce PW i ruch krajoznawczoturystyczny. Wiele na tym polu robi³a Polska Macierz Szkolna.
Dnia 17 czerwca 1928 r. odby³y siê w Lublinie, zawody sportowe
Kó³ Wiejskich województwa lubelskiego. By³a to pierwsza tego typu
impreza, która mia³a wci¹gn¹æ i zjednoczyæ w ruchu sportowym m³odzie¿
wiejsk¹ i zintegrowaæ j¹ w Ko³ach ZMW. Wiejska m³odzie¿ (che³mska)
by³a jedn¹ z najaktywniejszych na tej imprezie.
Zarz¹dzeniem ogólnopolskim z 1929 r., Okrêgowy ZMW
w Che³mie, wprowadzi³ w terenie dla m³odzie¿y wiejskiej intensywne
szkolenia, oœwiatowe, kulturalne, rolne i sportowe oraz wielodniowe kursy
z wychowania fizycznego – (temat) gry i zabawy, gry sportowe
a szczególnie szczypiorniak na wolnym powietrzu – kursy mia³y za
zadanie propagandê sportu wœród m³odzie¿y oraz powo³anie Kó³ do pracy
sportowych w nadchodz¹cych sezonach. Wyg³oszono szereg pogadanek
na temat: „Potrzeby wychowanie fizyczne w ko³ach ZWM”, „Rodzaje
sportów”, „Higiena sportu i ¿ycia codziennego”. Najwiêksze
zaanga¿owanie wykaza³a m³odzie¿ z kó³: Strachos³awia, Mo³odutyna,
Okszowa (szko³y i wsi), Nowosió³ek, Paw³owa i Kobylego.
Dnia 26 i 27 paŸdziernika 1935 r., odby³ siê w Warszawie Zlot
sekcji-grup PW i sfederowanych ZMW. Zlot zgromadzi³ 1.300 osób
z ca³ej Rzeczypospolitej. Che³mscy wiejscy sportowcy byli w grupie
lubelskiej i prezentowali pokazy gimnastyki systemu „Sokolego”
i artystyczny dorobek miejscowego folkloru.
Wielki wp³yw na stabilizacjê (w okresie miêdzywojennym 19181939) ¿ycia polityczno-gospodarczego i kulturalno-sportowego oraz
bezpieczeñstwa publicznego w mieœcie Che³mie i powiecie mia³y
organizacje - przede wszystkim, Zwi¹zek Strzelecki (ZS), Liga Obrony
Powietrznej i Przeciwgazowej (LOPP), Liga Morska i Kolonialna (LMK),
Hufce WF i PW, oraz Harcerstwo czy Towarzystwo Gimnastyczne
„Sokó³”. Zwi¹zek Strzelecki by³ jedn¹ z najaktywniejszych organizacji
dzia³aj¹cych w Che³mie i w powiecie, szerz¹c¹ idea³y: patriotyczne,
narodowoœciowe, militarne i sportowe. Wielkie znaczenie propagandowo-
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integracyjne mia³y organizowane przez ZS imprezy-œwiêta patriotycznoregionalne, „œwiêto sportu strzeleckiego”, „zawody strzeleckie”,
„piêciobój strzelecki”, „narodowe biegi prze³ajowe” czy festyny
sportowo-rekreacyjne i kulturalno-krajoznawcze, które ³¹czy³y ludzi
(ró¿nego wieku) i spo³ecznoœci miejsko-wiejskie, i mia³y wp³yw lub
oddzia³ywa³y na ³ad i porz¹dek publiczny.
B. Miêdzyszkolny Klub Sportowy.
Miêdzyszkolny Klub Sportowy (MKS) – na bazie SKS „Zdrów”
przy Pañstwowym Seminarium Nauczycielskim Mêskim w Che³mie, powo³a³
w z pocz¹tkiem 1934 r. (jako drugi na LubelszczyŸnie), nauczyciel
wychowania fizycznego tej szko³y Boles³aw Kruczek-(Wirski). Prezesem
Che³mskiego MKS by³ Karol Pasieka. Miêdzyszkolny Klub Sportowy –
poprzez swoje specjalistyczne sekcje by³ odpowiedzialny za che³mski szkolny
(i miejski) sport wyczynowy, za szkolenie i poziom poszczególnych
zawodników, za reprezentacjê poszczególnych dyscyplin i konkurencji
sportowych, i za kontakty z innymi miejscowoœciami. Sportowcy MKS
Che³m, uczestniczyli we wszystkich zawodach, w systemie szkolnych imprez
sportowych, w mistrzostwach rangi miejskiej, regionu i kraju,
organizowanych przez Lubelski i Warszawki KOS oraz MWR i OP, oraz
rangi SKS i MKS.
MKS, w swych specjalistycznych sekcjach zgrupowa³ najzdolniejsz¹
m³odzie¿ che³msk¹, oraz najlepszych nauczycieli wychowania fizycznego
jako trenerów tych sekcji. By³o to wynikiem konsekwentnej realizacji za³o¿eñ
i celów programu szkolnego z wychowania fizycznego prowadzonego
w che³mskich szko³ach œrednich (i powszechnych). Do wiod¹cych szkó³
nale¿a³y: Gimnazjum „Czarniecczyków”, Seminarium Nauczycielskie
Mêskie (nastêpnie Seminarium Nauczycielskie ¯eñskie), Szko³a
Rzemieœlnicza, Szko³a Handlowa i Szko³a Rolnicza oraz wyró¿niaj¹ce siê
SKS-y „Czarniecczycy” i „Zdrów”. Odpowiedzialnym za poziom MKS
Che³m by³ B. Kruczek-(Wirski), który by³ w Lubelskiej Radzie Trenerów
odpowiedzialnych za szkolny sport w regionie.
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Rekordy Che³ma w lekkiejatletyce na dzieñ 30 sierpnia 1939 r.
Mê¿czyŸni:
—————————————————————
skok w dal
1) Janczykowski (Gim.)
6.50m.
2) Berezecki
(Sem.)
6.34m.
skok wzwy¿
1) Pietruszyñski (Sem.) 180cm. (rek.okr.)
2) Skiba
(Gim.)
169cm.
rzut kul¹ (5kg.)
1) Kossarek
(Gim.)
14.56m.
2) Soko³owski
(Sem.)
14.38m.
rzut kul¹ (7.25kg.)
1) Tronczyñski
MKS
11.87m.
rzut dyskiem (2kg.)
1) Tronczyñski
MKS
32.46m.
rzut oszczepem (800g.)
1) Iwanek
MKS
52.00m.
bieg na100m.
1) Pietruszyñski (Sem.)
11,5s.
2) Janczykowski (Gim.)
11,6s.
bieg na 800m.
1) Gorczyñski
MKS
2.08,4min.
2) Lechman
(Sem.)
2.16,0min.
bieg na 1500m.
1) Gorczyñski
(Sem.)
4.38,7min.
skok o tyczce
1) Franaszczuk
(Sem.)
2.60m.
bieg na 3000m.
1) Jackowski
(Rzem.) 11.09,00min.
4x100m.
1) Seminarium
53,4s.
bieg na 60m.
1) Sztuba
(Gim.)
7,8s.
sztafeta (800-400-200-100) – 1) MKS (Lechman, Skiba,
Semeniuk, Lewandowski) 3.46,09min.
Kobiety:
——————————————————————
bieg na 60m.
1) Mostowska
9,2s.
2) Terejówna
9,3s.
skok w dal
1) Kotwicówna MKS
4.24m
2) Skórówna
3.92m
rzut kul¹
1) ¯arska
MKS
8.01m.
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wzwy¿

1) Semeniukówna
2) Skórówna
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130cm.
120cm.

Ch³opcy:
——————————————————————
sztafeta 4x100m.
1) Szko³a. im. Staszica
57,8s.
2) Szko³a im. Mickiewicza 58,8s.
sztafeta 4x60m.
1) Szko³a im. Koœciuszki
skok w dal
1) Bednarczuk 4.62m.
2) Socha
4.24m.
3) Adamiec
4.23m.
skok wzwy¿.
1) B³a¿ejczyk 140cm.
Bednarczuk 140cm.
2) Wysocki
135cm.
palantówka
1) Sendlak
63.75m.
2) B³a¿ejczyk 62.60m.
granat
1) Typiñski
68m.
100m.
1) Borkowski 13s. 21

C. Zawody-widowiska sportowe – system sportowo-wychowawczy.
Dawniej (obecnie te¿) – w procesie komunikacji masowej, termin
widowisko – s³u¿y³, jako oznaczenie wydarzeñ na scenie teatralnej, boisku
lub sali sportowej czy na arenie cyrkowej. Odzyskanie przez Polskê
niepodleg³oœci stworzy³o warunki swobodnego organizowania ¿ycia
21. W.A. Koz³owski ¯ycie....tam¿e; Zwierciad³a i Kroniki Nadbu¿añskie 1923-1939; Ksiêga
Pami¹tkowa „Czarniecczycy”.
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sportowego obywateli (chocia¿ Polska nie nale¿a³a do krajów o bogatej
tradycji widowisk sportowych). W tym zakresie interes pañstwa
reprezentowa³y od 1919 r. Pañstwowa Rada Wychowania Fizycznego
i Kultury Cielesnej, a od 1927 r. Pañstwowy Urz¹d Wychowania
Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego - (PU WF i PW).
Widowiska sportowe szczególnie wyró¿niaj¹ siê spoœród
widowisk ró¿nego typu. Jedn¹ z funkcji widowiska sportowego jest
wype³nienie czasu wolnego licznym masom ludzkim. Niekiedy widowisko
sportowe bywa pretekstem do zabawy, fiesty dla ca³ego miasta. Funkcja
estetyczna widowiska sportowego jest tak¿e znana od czasów
staro¿ytnych. Niekiedy potrzeby estetyczne widzów s¹ czynnikiem
decyduj¹cym modelowania widowiska sportowego. Niektóre s¹ pokazem
estetyki ruchu. Gimnastyka, tañce, konkurencje lekko atletyczne, ³¹cz¹
sport z twórczoœci¹ artystyczn¹. Jedn¹ z potrzeb ludzkich jest potrzeba
prze¿ywania doznañ zmys³owych i podniet emocjonalnych. Ekspresja
radoœci, pogody ducha ma w kulturze sta³e miejsce i wysok¹ rangê.
Widowisko sportowe jest jedn¹ z tych form, umo¿liwia zbiorow¹
ekspresjê uczuæ i emocji. Wyrazem ekspresji s¹ gesty zwyciêstwa
zawodników okrzyki i gesty widzów, œpiewy chóralne, rymowanki itd.
Wszystko to stanowi interesuj¹cy przejaw subkultury ¿ycia sportowego.
Widowisko sportowe jest emocjonalne, wzbudza prze¿ycia o du¿ej sile
i d³ugim czasie trwania. Niektórzy widzowie, obserwuj¹c przebieg zmagañ
sportowych, doznaj¹ najwy¿szych uniesieñ emocjonalnych i honorowych.
Zdarza siê te¿ patologia widowisk sportowych, to chuligañskie
zachowanie kibiców.22
Œwiadome wychowanie fizyczne – podporz¹dkowane celom
spo³ecznym znane by³o ju¿ w staro¿ytnoœci, traktowano je równoznacznie
z wychowaniem sportowym i wojskowym, obejmowa³o te¿ naukê poezji,
muzyki i œpiewu – oraz zwiêkszeniu znaczenia wykszta³cenia
intelektualnego. W œredniowieczu mia³o charakter klasowy i by³o to¿same
z wychowaniem rycerskim. Nowo¿ytne podstawy wychowania fizycznego
22. Cz. Matusewicz Widowisko sportowe, Encyklopedia kultury.....
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powsta³y w epoce odrodzenia i oœwiecenia. Sport jako zjawisko wa¿ne
spo³ecznie – odgrywa³ w przesz³oœci i odgrywa wspó³czeœnie istotn¹ rolê
w kszta³towaniu kanonów piêkna cielesnego oraz poczucia wartoœci
estetycznych poœród odbiorców widowisk sportowych
Estetyka sportu, to ca³okszta³t wartoœci wizualnych
i emocjonalnych sportu postrzeganych zmys³ami oraz ca³okszta³t œrodków,
w tym metod naukowych, s³u¿¹cych jakoœciowemu kwalifikowaniu tych
wartoœci.
Etyka sportowej walki, to ogó³ zasad i norm moralnych
obowi¹zuj¹cych w toku wspó³zawodnictwa sportowego, wspó³tworzy te¿
ogólne normy moralne, których przekroczenie jest równoznaczne
z pogwa³ceniem zasad obowi¹zuj¹cych we wszystkich dyscyplinach
sportu, oraz zasady szczegó³owe, równoznaczne z regulaminami,
przepisami, tradycjami i doraŸnymi umowami obowi¹zuj¹cymi w obrêbie
poszczególnej dyscypliny – fair play. Fair play, nowo¿ytny olimpizm
Pierre”a de Coubertina zawiera³ w sobie w¹tki rozmaite zaczerpniête
zarówno z wzorów antycznych, jak ze œredniowiecznej etyki rycerskiej.
Kodeks fair play, m. in. zawiera³ – 1. motywacji wspó³czuj¹cej,
humanitarnej, 2. szacunku dla przeciwnika, 3. szacunku dla samego siebie,
dba³oœci o w³asn¹ godnoœæ, 4. motywacji zabawowej, 5. lêku przed
odwzajemnieniem.
Twórcami w latach 1919–1939 w Che³mie szkolnych
wzorcowych nowoczesnych zawodów widowisk sportowych – jako
system sportowo-wychowawczy i higieniczno-zdrowotny, byli:
1. Kazimierz Janczykowski – w latach 1919-1930 (od 1930 r.
zaj¹³ siê wy³¹cznie ruchem krajoznawczo-turystycznym), przede
wszystkim promowa³ zajêcia-lekcje na œwie¿ym powietrzu, wszelkie
sporty wodne i widowiska pokazy-lekcje gimnastyki opartej o system
„Sokoli”, nastêpnie lekkoatletyka i wszelkie gry i zabawy sportowe;
2. Józef MaŸ – w latach 1919-1925 (pod koniec 1925 r. odszed³
z Che³ma), przede wszystkim promowa³ zawody widowiska
lekkoatletyczne, biegi i gry sportowe;
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3. Boles³aw Wirski-(Kruczek) – w latach 1925-1939, przede
wszystkim promowa³ zawody widowiska, zajêcia i lekcje na œwie¿ym
powietrzu, poprzez lekkoatletykê, wszelkie sporty z pi³k¹, p³ywanie, by³
twórca systemu gier i zabaw.
ZAPROSZENIE (w/g rozkazu Wodza Naczelnego J. Pi³sudskiego) –
1. na zawody sportowe – Polecam ka¿dorazowo wys³aæ
zaproszenie do w³adz wojskowych, pañstwowych samorz¹dowych
i szkolnych na urz¹dzane przez Zwi¹zek Strzelecki zawody sportowe lub
æwiczenia PW, otwarcia kursów ich zakoñczenia, poœwiêcenia boisk,
strzelnic, œwietlic itp. Na wszystkie zawody i imprezy centralne i okrêgowe
maja byæ stale zapraszani: Dyrektor PU WF i PW, D-ca OK, Kierownik
Okrêgowego Urzêdu WF i PW, wojewoda, kurator, starosta oraz
przewodnicz¹cy i cz³onek lokalnego komitetu WF i PW. Wys³anie innych
zaproszeñ zarz¹dza komendant okrêgu we w³asnym zakresie.
Równoczeœnie polecam komendantom okrêgów by ci wysy³ali
analogiczne zawiadomienia co do zawodów okrêgowych, pod
okrêgowych, obwodowych, powiatowych i oddzia³owych.
2. organizacja zawodów sportowych i sêdziowanie –
Zauwa¿y³em, ¿e przy organizacji zawodów sportowych (gry, lekka
atletyka, marsze, strzelectwo itp.) komendanci, organizuj¹cy zawody
pos³uguj¹ siê w du¿ej mierze sêdziami wojskowymi – nie poci¹gaj¹c do
pracy organizacyjnej oficerów i pracowników Zwi¹zku. Poniewa¿
wszelkie zawody s¹ sprawdzianem nie tylko wyszkolenia w danym dziale
sportu, ale i wskaŸnikiem naszej si³y organizacyjnej, polecam na
przysz³oœæ, by przy organizacji wszelkich zawodów komendanci
organizuj¹cy je – wyznaczali na sêdziów przede wszystkim oficerów
i cz³onków Zw. Strzeleckiego. W przypadkach gdyby oficerowie
i cz³onkowie Zwi¹zku – nie byli dostatecznie przygotowani do
prowadzenia danej ga³êzi sportu, nale¿y urz¹dzaæ odprawy i krótkie kursy
szkoleniowe – a dopiero w ostatecznoœci prosiæ sêdziów z poza
organizacji. Ma byæ te¿ wzorowe zabezpieczenie zawodów sportowych
pod wzglêdem sanitarno-medycznym i porz¹dkowym. (By³y to rozkazy
Wodza Naczelnego, ale i przes³anki dla oœwiatowych w³adz szkolnych

Wychowanie fizyczne i sport szkolny

159

i poszczególnych KOS do wzorowania siê organizacyjnego,
i postêpowania jak w rytuale zdobywania Pañstwowej Odznaki
Sportowej).23
KONTAKTY z innymi miejscowoœciami – W³aœciwie od
pocz¹tku 1922 r. nast¹pi³y pierwsze miêdzymiastowe kontakty che³mskich
szkolnych reprezentacji na polu sportowym, co wi¹za³o siê z organizacj¹
profesjonalnych zawodów sportowych, m. in. rangi SKS, KOS, MKS w
tym mistrzostwa miasta, rejonu, okrêgu, województwa pod has³em „œwiêta
sportu szkolnego”, „zawody o mistrzostwo” lub „olimpiady m³odoœci”.
Dominowa³y zawody sportowe reprezentacji che³mskich szko³ œrednich,
rzadziej szkó³ powszechnych. By³a to nobilitacja a zarazem zas³uga
rozwijaj¹cego siê szkolnego ruchu sportowego w Che³mie. Che³m stawa³
siê potêg¹, i cenionym przeciwnikiem w osi¹ganiu dobrych wyników
podczas rywalizacji sportowej. Pierwszymi przeciwnikami w walce o
prymat (w KOS Warszawski a od 1925 r. w KOS Lubelskim) byli kolejno
sportowcy Gimnazjów, z: Krasnegostawu, Hrubieszowa, W³odawy, Bia³ej
Podlaskiej, Dêblina, Pu³aw (wiêksze-potêgi szkolnego sportu) Lublina,
Zamoœcia, Garwolina, wspomnieæ te¿ nale¿y o (potêgach jak) Warszawa,
Kraków czy Lwów. Podkreœliæ nale¿y, ¿e che³mskie sportowe
reprezentacje szkó³ œrednich, raczej plasowa³y siê we wszelkich
rankingach na 3-miejscu w okrêgu lubelskim – liczy³y siê te¿ na kresach
wschodnich.

3. Wychowanie fizyczne i sport w szkolnych organizacjach.

„Wychowanie fizyczne jest systemem przekazywania m³odemu
pokoleniu tradycji i dziedzictwa kultury fizycznej z nadzieja pe³nego
zrozumienia”.

23. Zarz¹dzenia Komendanta G³ównego Zwi¹zku Strzeleckiego.
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Szkolne Hufce Przysposobienia Wojskowego (PW) – Szkolne
Hufce Przysposobienia Wojskowego i Wychowania Fizycznego (PW i WF)
– Przysposobienie Wojskowe prowadzone z m³odzie¿¹ szkoln¹ by³o jedn¹
z form wyrobienia sprawnoœci fizycznej m³odego obywatela i dalsz¹
edukacj¹ sprawnoœci militarnej, (wychowania fizycznego i sportu) oraz
zaszczytnym obowi¹zkiem wobec ojczyzny. PW – wyrabia wolê,
charakter, karnoœæ, kole¿eñskoœæ wspó³¿ycie na obozach, wytwarza zmys³
spo³eczny i uzupe³nia wychowanie fizyczne. Szkolne Hufce PW – PW
i WF, by³y obowi¹zkowo tworzone w Che³mie od 1922 r. Zakres programu
wyszkolenie piechoty obejmowa³, jazdê konn¹, s³u¿bê ³¹cznoœci,
æwiczenia musztry zwartej, walkê dru¿yn, strzelectwo, terenoznawstwo,
grenadierskê i walkê bagnetem-fechtunek – oraz patriotyzm.
Harcerstwo – (ruch skautowy) – Ruch skautowy-(harcerski)
tworzy³ siê w Che³mie od 1915 r. Wychowanie fizyczne i sport mia³y
du¿y wp³yw na sprawnoœæ ogóln¹ i specjaln¹ decydowa³y te¿ w
zdobywaniu (iloœci) sprawnoœci organizacyjnych przez poszczególnych
skautów. Obok systemu obozów, wêdrówek i wycieczek, æwiczeñ
cielesnych, gier i zabaw, wyszkolenia wojskowego, by³a prowadzona
praca samokszta³ceniowa z zakresu historii, patriotyzmu i idea³ów
narodowych.
Ko³a Szkolne Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej
(LOPP) – Szkolne Ko³a Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej
tworzy³y siê w Che³mie od 1925 r. Prowadzi³y te¿ wiele akcji
popularyzatorskich i szkoleniowo-sportowych oraz masówki takie jak:
wycieczki, rajdy, festyny kulturalno-sportowe i zabawy.
Szkolne Ko³a Ligi Morskiej i Kolonialnej (LMK) – Szkolne
Ko³a Ligi Morskiej i Kolonialnej tworzy³y siê w Che³mie od 1929 r.
prowadzi³y akcje spraw ogólno-spo³ecznych i spraw propagowania
sportów wodnych oraz walorów za¿ywania k¹pieli w myœl has³a „pracuj
na l¹dzie odpoczywaj na wodzie” poprzez wycieczki wodno-kajakowe
i k¹piele wodno-s³oneczne.
Szkolne Ko³a Krajoznawcze-(Przyrodnicze) – Szkolny ruch
wycieczek, wêdrówek, obozów, krajoznawstwa i turystyki tworzy³ siê

Wychowanie fizyczne i sport szkolny

161

od 1918 r., gdzie podstaw¹ by³a sprawnoœæ i wy¿ycie siê na sportowo
oparte o wychowanie fizyczne. Szkolny ruch krajoznawczo-turystyczny
obejmowa³, ruch turystyczny: nizinny, górski, wodny, pieszy, obozowy,
wycieczkowy, rowerowy i wodno-kajakowy.
4. Zdrowotno-lecznicze walory wychowania fizycznego
i sportu (wycieczki - obozy - kolonie - wczasy-wywczasy).
Wychowanie fizyczne to podstawa zdrowia – obejmuje æwiczenia
cielesne, maj¹ce na celu harmonijny rozwój cia³a i duszy w kierunku
zdrowia, piêkna i si³y. Przez æwiczenia cielesne rozumiemy gimnastykê,
poza tym gry i zabawy, sporty i wycieczki.
Wycieczki, obozy, kolonie i wczasy – to formy œwiadomej
korzyœci wynikaj¹cej z kontaktu: z terenami przyrody, lasami, akwenami
rzek i jezior oraz obszarami krajobrazowo-przyrodniczymi czy te¿
obszarami o cennych walorach œrodowiskowo-przyrodniczych
i zdrowotno-leczniczych.
WYCIECZKI – Wycieczki szkolne spe³niaj¹ rolê zdrowotnowychowawcz¹, dopomagaj¹c m³odemu organizmowi w jego rozwoju
fizycznym, przeciwdzia³aj¹ ujemnym wp³ywom codziennego ¿ycia,
kszta³c¹ charakter i rozbudzaj¹ zami³owanie do ruchu i wspó³¿ycia z
przyrod¹. Wydawa³oby siê, ¿e wycieczki szkolne s¹ ³atwe, wymagaj¹
jednak od uczestników du¿ej wytrzyma³oœci i sprawnoœci fizycznej.
Dlatego grupa wycieczkowa i ka¿dy indywidualnie musi mieæ zgodê
lekarza i przejœæ odpowiedni¹ zaprawê sportowo-treningow¹. Piechur,
kolarz lub wioœlarz musi posiadaæ odpowiedni¹ sprawnoœæ fizyczn¹ i nie
mo¿e byæ uci¹¿liwym balastem w czasie pokonywania trasy a na niej
przeszkód.
Mo¿na w tym miejscu przytoczyæ fenomen wycieczkowoobozowego ruchu skautowo-harcerskiego. Atrakcyjn¹ cech¹ tego ruchu
by³o wyprowadzenie m³odzie¿y z miast na ³ono natury i organizowanie
wêdrownych obozów, prowadzonych przez samych skautów. Zdobywanie
te¿ umiejêtnoœci poruszania siê w ró¿norodnym terenie i opanowanie
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takich sprawnoœci, jak gotowanie, szycie, wiedza sanitarna itp., aby móc
samemu sobie radziæ w rozmaitych okolicznoœciach. Skauting-harcerstwo
doskonale wiêc wdra¿a³o od dziecka m³odzie¿ do samodzielnego ¿ycia,
uczy³o œmia³oœci w podejmowaniu decyzji i sprawnoœci fizycznej opartej
o system wychowania fizycznego i sportu.
OBOZY – Obozy sportowo-wypoczynkowe sta³y siê
nieodzownym atrybutem m³odzie¿y szkó³ che³mskich od 1922 r.
Decyduj¹c¹ rolê odgrywa³y tu walory zdrowotno-sportowe, poznawcze,
wychowawcze, patriotyczno-ideowe oraz rywalizacji. Niejednokrotnie,
dla okazania siê najlepszym w szkole, mieœcie, regionie trzeba by³o
wykazaæ siê iloœci¹ zaliczonych szlaków wêdrówkowych, wycieczek,
obozów i przebytych kilometrów.
Najbardziej atrakcyjnymi miejscowoœciami do których wiod³y
szlaki wycieczkowe i obozowe o charakterze wypoczynkowym i
sportowym, zorganizowanej che³mskiej m³odzie¿y szkolnej oraz
organizacji jak: ZHP, SKS, LMK i LOPP, w latach 1922-1939 by³y: Sawin,
Kumowa Dolina, Dorohusk, Wilcze Przewozie n\Bugiem, Zwierzyniec
n\Wieprzem, Siekierzyniec n\Zbruczem, Piwniczna, Troki na
WileñszczyŸnie, Wêgierska Górka k\¯ywca, Sobibór, Lidzbark
(Pomorze), Wierzchowiny czy Wygoda w Gorganach.
Natomiast obozy wêdrówkowo-sportowo-wojskowe, dla Hufca
WF i PW oraz Szkolnych Hufców WF i PW i ZHP, obywa³y siê te¿
Klewaniu na Wo³yniu, Uœci³ugu, Wêgieskiej Górce k\¯ywca, Tatarowie,
Wólce Profeckiej k\Pu³aw, szkolenia i ogólnopolskie przegl¹dy paradne
Hufców WF i PW odbywa³y siê przewa¿nie w Spale. W trakcie wycieczek
i obozów, poza sprawnoœci¹ zdrowotn¹ i fizyczn¹ m³odzie¿ szkolna
zdobywa³a te¿ sprawnoœci (zgodnie z tematem planu danego obozu).
KOLONIE – Wypoczynkowo-zdrowotno-sportowe obozy
m³odzie¿y szkó³ che³mskich (ze wzglêdu na koszty) odbywa³y siê
przewa¿nie w szkolnych przystaniach wodnych w Uhrusku, Dorohusku i
Bytyniu n\Bugiem oraz w Œwier¿ach. Zdarza³o siê te¿, ¿e i w innych
miejscowoœciach w zale¿noœci od charakteru danej wyprawy. Natomiast
wakacyjne wypoczynkowo-zdrowotne kolonie letnie organizowane by³y
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w Sawinie lub Œwier¿ach, by³y te¿ w Dorohusku. Jednak najwiêksz¹
popularnoœæ ze wzglêdu na walory mikroklimatu i œrodowiska zdrowotnosportowego, zyska³y coroczne od 1922 r. kolonie letnie organizowane
w Sawinie.
Wa¿n¹ rolê w systemie profilaktyczno-zrowotnym, osieroconych,
biednych, zaniedbanych i niedo¿ywionych dzieci szkó³ che³mskich spe³nia³y
stacjonarne kolonie i pó³kolonie. Ju¿ od wakacji 1922 r. oœwiatowe w³adze
che³mskie wprowadzi³y (obowi¹zkowe) akcje kolonijne pod has³em „wszystkie
dzieci miejskie na wieœ”, co by³o wyk³adnikiem g³êbokiej troski o zdrowie
dzieci i m³odzie¿y.
Ze wzglêdu na wa¿noœæ problemu, i w trosce o zdrowie dzieci
i m³odzie¿y Komitet Organizacyjny letnich koloni i pó³kolonii (w sk³ad którego
wesz³y w³adze miejskie i oœwiatowe oraz tzw. Ruch Spo³eczny który stanowili:
pracownicy i lekarze PCK ul. Narutowicza 11, lekarze szkolni, wojsko i inne
organizacje) uczyni³ w wakacje 1921 r. odpowiedzialnym do prowadzenia tych
akcji Ko³o Rodzicielskie przy Pañstwowym Seminarium Nauczycielskim
¯eñskim w Che³mie. Ze wzglêdu na profil tej uczelni, w której kszta³cono
przysz³ych nauczycieli, pocz¹tkowo wzorowano siê na pracy powo³anego na
pocz¹tku 1921 r. „Klubu Ulicznika” (dla dzieci sierot, biednych i tzw.
uliczników, prowadzonego przez harcerzy). Pierwsz¹ pioniersk¹ koloniê
i pó³koloniê wy³¹cznie dla m³odzie¿y seminarium i szko³y æwiczeñ
zorganizowano latem 1921 r., by³y to doœwiadczenia i wnioski na przysz³oœæ.
Pierwszy profesjonalny turnus kolonijny dla 60 che³mskich dzieci
pod has³em „Kolonie Letnie”, odby³ siê w 1922 r. w szkole w Sawinie k\Che³ma.
Opiekê lekarsko-medyczn¹ nad koloni¹ wraz z kwalifikacj¹ dzieci i m³odzie¿y
sprawowa³ dr E. £uczkowski nastêpnie dr T. Gniazdowski. Opiekê nad
turnusami kolonii letnich w Sawinie sprawowa³ Zarz¹d Ko³a Rodzicielskiego
Seminarium, którego prezesem by³ in¿. Iwanicki, a kadrê stanowili najlepsi
nauczyciele. Asystowali im uczniowie „Seminarium” przyszli nauczyciele. Nad
higien¹ osobist¹ wczasowiczów czuwa³y cz³onkinie „Ko³a Dziewcz¹t”
uczennice „Seminarium”.
Fundusze na kolonie pochodzi³y z: dochodów dobroczynnych,
subsydium Miejskiej Opieki Spo³ecznej, wp³yw z Ko³a Rodzicielskiego
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Seminarium oraz z dobrowolnych sk³adek i zbiórek ulicznych. Jak wynika³o
ze sprawozdañ: „Ró¿owe rozeœmiane i zdrowe buzie dziewcz¹t i ch³opców,
powracaj¹cych z kolonii do Che³ma wozami drabiniastymi radowa³y serca
nadziej¹, ¿e wczasy siê uda³y”.
Wa¿n¹ rolê w wypoczynku aktywnym na kolonii mia³y aspekty
kultury fizycznej, poprzez wychowanie fizyczne i sport oraz ca³y blok
gier i zabaw terenowych. Szczególn¹ rolê w odnowie biologicznozdrowotnej i wiedzy regionalnej odegra³y wycieczki bli¿sze i dalsze, do
lasu nad wodê oraz do pobliskich wiosek .
Program dla ka¿dego turnusu by³ troskliwie przygotowywany
przez prowadz¹cych zajêcia kulturalno-sportowo-wycieczkowe. Nad
realizacj¹ programu wypoczynkowego czuwa³a dyrekcja Seminarium
i Zarz¹d SKS „Zdrów” oraz Rada Szkolna. Kolonie letnie w Sawinie
zyska³y zwolenników i sta³y siê atrakcj¹ letnich wakacji dla dzieci
i m³odzie¿y szkolnej oraz mieszkañców Che³ma w latach 1922-1939.
Wspomnieæ nale¿y, ¿e od 1922 r., bardzo dobrze funkcjonowa³y
te¿ tzw. „pó³kolonie” organizowane corocznie w Che³mie przy
Seminarium Nauczycielskim ¯eñskim, dla dzieci ze szkó³ powszechnych.
Ca³kowit¹ opiekê pod nadzorem Dyrekcji Szkolnej i s³u¿by medycznej
sprawowa³y uczennice Seminarium, jako praktyki pedagogicznospo³eczne. Ze wzglêdów zdrowotnych i wychowawczo-spo³ecznych,
prowadzone od 1922 r. akcje kolonii i pó³kolonii zyska³y wielkie poparcie
spo³eczne.
Od 1930 r. Lubelski KOS organizowa³ dla dzieci i m³odzie¿y
szkolnej wiêkszych miejscowoœci (mniejsze nie mia³y funduszy na te
cele) w czasie wakacji, kolonie letnie wypoczynkowe i leczniczowypoczynkowe w miejscowoœci – Frono³ów n\Bugiem (ze specjalistyczn¹
obsad¹ kadry, wychowawczo-¿ywieniowej, higieniczno-lekarskiej
i sportowo-turystycznej).
WCZASY – WYWCZASY – Najpopularniejsz¹ form¹ turystyki
krajowej by³y jednak wyjazdy do uzdrowisk i letnisk, inicjuj¹ce now¹ formê
turystyki – wywczasy. Pocz¹tkowo ruch uzdrowiskowo-letniskowy koncentrowa³
siê g³ównie na najbli¿ej po³o¿onych atrakcyjnych terenach wypoczynkowych.
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Od 1933 r., w³adze miasta wprowadzi³y nawet tzw. nowe poci¹gi
k¹pielowe, które w pogodne dni s³oneczne mia³y kursowaæ miêdzy
Che³mem a W³odaw¹ jako wycieczkowo-wczasowe poci¹gi k¹pielowe,
dla ca³ych rodzin. W celu sobotnio-niedzielnego wypoczynku nad wod¹
za¿ywania k¹pieli i s³oñca.
Od 1935 r. w³adze miasta Che³ma wprowadzi³y nastêpne
specjalne wydzielone poci¹gi wycieczkowe sobotnio-niedzielne Che³m
– Dorohusk ( w obie strony 2z³.40gr.). Mia³y one pomóc rodzinom
i mieszkañcom Che³ma w dojazdach wycieczkowych na wypoczynek
i „wywczasy” oraz spêdzenie rekreacyjno-sportowo czasu wolnego
za¿ywaj¹c k¹pieli i s³oñca nad Bugiem w Dorohusku.
W 1938 r. zosta³o powo³ane Centralne Biuro Wczasów, które
podjê³o udan¹ próbê organizowania tanich wczasów, stanowi¹cych
zacz¹tek póŸniejszej turystyki socjalnej. W tym okresie zaczê³o siê ustalaæ
wspó³czesne znaczenie „wywczasów” jako instytucjonalnej formy
wypoczynku urlopowego.
W latach 1933-1939 przystanie wodne wraz z pla¿ami w Uhrusku,
Dorohusku i Bytyniu n\Bugiem sta³y siê „kurortami” i miejscami ci¹g³ych
wypadów i wycieczek rodzinnych na „wywczasy” ludnoœci che³mskiej
i z okolicy..24
ORGANIZACJE WSPOMAGAJ¥CE ROZWÓJ
szkolnego wychowania fizycznego i sportu;
1. Komitet Wychowania Fizycznego M³odzie¿y przy Gim.
„Czarniecczyków” w Che³mie. Zosta³ powo³any 26 czerwca 1923 r.
z inicjatywy sêdziego A. T³uchowskiego i zarazem Przewodnicz¹cego
Komitetu. Z-ca Walewski, sek. Fr¹ckiewicz, skar. Rubinson, cz³onek
dr Chomicki. Celem Komitetu by³o wspó³dzia³anie w wychowaniu

24. APLOCH Akta m. Che³ma; K.P. Janczykowski Archi.; W.A. Koz³owski ¯ycie..tam¿e; Ksiêga
Pami¹tkowa....tam¿e; Dzienniki Urzêdowe.
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fizycznym m³odzie¿y w ogóle, zaœ w szczególnoœci utworzenie k¹pieli
przy Gimnazjum oraz zbierania sk³adek na ten cel. Kiedy przy Gimnazjum
na Walnym Zgromadzeniu zawi¹za³o siê Ko³o Rodzicielskie, Komitet
nieoficjalnie sta³ siê jej aktywn¹ agend¹. Prezesem Ko³a Rodzicielskiego
Gim. i Lic. „Czarniecczyków” ul. Czarnieckiego nr 3, by³ Jan Aftanas.
2. Ogólnopolski Zjazd Oœwiatowy, odby³ siê w Che³mie 8 grudnia
1923 r. By³o to wielkie wyró¿nienie i zaszczyt dla Che³ma, za patriotyzm,
szerzenie polskich idea³ów i oœwiaty narodowej oraz walkê
narodowowyzwoleñcz¹. W ZjeŸdzie uczestniczy³o 152 delegatów
organizacji nauczycielskich, oœwiatowych i samorz¹dowych z pow.
che³mskiego, tomaszewskiego, krasnystawskiego, hrubieszowskiego,
bi³gorajskiego, konstantynowskiego, bialsko podlaskiego, lubomelskiego,
kowelskiego oraz Warszawy, Lublina i Lwowa. Zjazd otworzy³ starosta
Dêbski, Prezydium utworzyli: Przewodnicz¹cy dyr. Ambroziewicz
z Che³ma, Wice-Przew. Gajewski z Zamoœcia i Laskowski z Kowla
oraz ks. dziekan Kosior z Che³ma, prof. Paciorkiewicz z Lublina, Grothus
z Hrubieszowa, Kuncewiczowa z Zamoœcia, Kubicki z Che³ma, i jako
sekretarze Gliszczyñski z W³odawy, Krupczak z Bi³goraja i Sauter
z Che³ma. Nastêpnie przemawiali jako delegaci: Woj. Bry³a, Minister
OP i WR Miku³owski, prof. Paciorkiewicz UL, W³odarski, ks. Gostyñski,
Podgórski i Stemmler. W drugim dniu Zjazdu powo³ano cztery komisje:
1. ogóln¹, 2. nauczycielska, 3. samorz¹dow¹ i 4. oœwiaty pozaszkolnej.
Powo³ano te¿ Radê Zjazdów. Zjazd mia³ charakter terytorialny, polski
i spo³eczny. Omawia³ sprawy oœwiaty z punktu widzenia wê¿szego,
uwzglêdniaj¹c potrzeby danego terytorium, skupia³ wszystkie polskie
czynniki zajmuj¹ce siê oœwiat¹. Najwa¿niejszym czynnikiem by³
nauczyciel rozpatrywany z punktu widzenia narodowego, jako pionier
i szerzyciel kultury i zdrowia, przede wszystkim kultury narodowej, na
terenach nadbu¿añskich.
3. Rada Wychowania Fizycznego, po wielu pertraktacjach w³adz
wojskowych i miejskich, zosta³a powo³ana 1 czerwca 1924 r., w Che³mie
– maj¹c na uwadze jak wielkie znaczenie ma wychowanie fizyczne
m³odzie¿y szkolnej i pozaszkolnej a zw³aszcza dla wojska i jego gotowoœci
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bojowej. Rada Wychowania Fizycznego, mia³a skupiaæ i korygowaæ
wszystkie przejawy ¿ycia sportowego w mieœcie i powiecie a zw³aszcza
m³odzie¿y. Ponadto mia³a finansowaæ budowê obiektów i imprez
sportowych. Zarz¹d tworzyli: przew. starosta Dêbski, wice. dyr. Szajbler,
sek. Wojciechowski, skar. MaŸ, i ³¹cznik z wojskiem kpt. Greszel. Ci¹gle
ulepszaj¹c system wychowania fizycznego che³mskiej m³odzie¿y szkolnej
i pozaszkolnej (inspirowana przez J. Pi³sudskiego i idee PU WF i PW),
na pocz¹tku 1928 r., powo³ano w Che³mie Komitet Wychowania
Fizycznego. Dla powagi dzia³ania do Zarz¹du weszli starosta, d-cy obu
pu³ków i oficer-instruktor PW, oraz Ambroziewicz, Zajdler, Szen,
D¹browski, in¿. Flakowicz, dr £uczkowski, dr Parysiewicz i referent
Ulejczyk. W wyniku dalszych dzia³añ Zarz¹du Komitetu WF, w Che³mie
wesz³y do tradycji nastêpuj¹ce zawody sportowe pod has³em: „Œwiêto
Wychowania fizycznego”, „Œwiêto Sportu Wychowania Fizycznego
i Przysposobienia Wojskowego” czy „Rewia Przysposobienia
Wojskowego”.
4. Polski Klub Spo³eczny, ul. Lubelska nr 4.
5. Towarzystwo Nauczycieli Szkó³ Œrednich i Wy¿szych
w Warszawie Oddzia³ w Che³mie ul. Œwiêtego Miko³aja nr 4.
6. Ko³o Rodzicielskie Szkolne przy 2-gim Pañstwowym
Gimnazjum ¯eñskim w Che³mie ul. Œwiêtego Miko³aja nr 4.
7. Ko³o Rodzicielskie przy Pañstwowym Gim. Kupieckim
w Che³mie ul. Lubelska nr 17.
8. Ko³o Przyjació³ Harcerstwa Polskiego ul. Czarnieckiego nr 3.
9. Ko³o Rodzicielskie przy Pañstwowej Szkole Rzemieœlniczej
i Pañstwowym Gimnazjum Mechanicznym w Che³mie ul. Pocztowa 64.
10. Komenda Powiatowa Zwi¹zku Strzeleckiego, ul. Lubelska 1.
11. Organizacja Przysposobienia Wojskowego Kobiet, ul.
Lubelska nr 1.
12. Ko³o Rodzicielskie Gim i Lic. im. S. Czarnieckiego
w Che³mie, ul. Czarnieckiego nr 3.
13. Ko³o Miejscowe Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej
w Che³mie ul. Lubelska nr 4.
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14. Liga Morska i Kolonialna w Warszawie obwód w Che³mie,
ul. Lubelska.
15. Klub Sportowy „Polonia” w Che³mie, ul. Lubelska nr 4.
16. Pocztowe Przysposobienie Wojskowe gm. Poczty w Che³mie,
ul. Ob³oñska nr 20.
17. Klub Mieszczañski, ul. Narutowicza nr 11.
18. Kolejowe Przysposobienie Wojskowe Ognisko Che³m,
ul. Kolejowa nr 56. Dom PKP
19. Polski Zwi¹zek Wychowawców Fizycznych w Warszawie
Oddzia³ w Che³mie, ul. Pocztowa nr 64.
20. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokó³”, ul. Lubelska nr 57.
21. Ko³o Zwi¹zku Peowiaków Powiatu Che³mskiego w Che³mie,
ul. Reformacka nr 15.
22. Policyjny Klub Sportowy w Che³mie, ul. Orlicz Dreszera nr 7.
23. Towarzystwo Polskiej Macierzy Szkolnej w Che³mie,
ul. Lubelska nr 69.
24. Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego „TUR” w Polsce
Oddzia³ w Che³mie, ul. Lubelska nr 83.
25. Wojskowy Klub Sportowy „Garnizonu” Che³m, ul. Lubelska 133.

5. Baza sportowa wspomagaj¹ca szkolny ruch wychowania fizycznego i sportu.
Ogrody miejskie w Che³mie przy ul. Lubelskiej posiada³y rozleg³e
tereny do organizowania wycieczek, rekreacji ruchowej, ró¿nych sportów
w tym takich form jak festyny kulturalno-sportowe i rekreacyjno-sportowe
oraz gier i zabaw, zabaw, parad i pikników ludowych. Odbywa³y siê tu
te¿, imprezy-obrzêdy zwi¹zane ze œwiêtami, miejskimi, narodowopañstwowymi, religijnymi, regionalnymi i okolicznoœciowymi. Od 1930
r. na terenie jednego z tych ogrodów miejskich Towarzystwo
Gimnastyczne „Sokó³”, zorganizowa³o Ogródek Jordanowski
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wraz z zapleczem i placem do gier i zabaw. Zbudowano te¿ okaza³¹ salkê
do prowadzenia æwiczeñ gimnastycznych i dzia³alnoœci rekreacyjnosportowej. Od 1936 r. na tym obiekcie instruktorzy „Sokoli” prowadzili
specjalistyczne zajêcia gimnastyczno-sportowe systemu „Sokolego”.
Odbywa³y siê tu te¿ obowi¹zkowe lekcje wychowania fizycznego,
przewa¿nie dla m³odzie¿y szkó³ powszechnych z braku w³asnych
szkolnych sal gimnastycznych (œrednie szko³y posiada³y swoje).
Od 1931 r. Che³mski Komitet Powiatowy WF i PW, odda³ do
u¿ytku Oœrodek WF w Che³mie pn. „Oleandry” w tym: Dom Ludowy,
boisko sportowe, krêgielniê, strzelnicê, czytelniê, bibliotekê i salkê do
æwiczeñ.
Na pocz¹tku 1933 r. oddano do u¿ytku tak bardzo oczekiwan¹
p³ywalniê (basen p³ywacki) w Che³mie przy ul. Lwowskiej pod
patronatem Pow. Komitetu WF i PW. Na nowej p³ywalni od tego roku,
Pow. Komitetu WF i PW w Che³mie zorganizowa³ wszelkie imprezy
i œwiêta p³ywackie – naukê p³ywania, skoki do wody, gry w pi³kê wodn¹,
pokazy p³ywania i ratowanie ton¹cych oraz inne pokazy.
Kompletne obiekty wychowania fizycznego i sportu, znajdowa³y
siê w Che³mie tylko na terenach szkolnych dwóch œrednich szkó³ (wielkich
oœrodków kultury wschodnich kresów Rzeczypospolitej) – Gimnazjum
„Czarniecczyków”, budowane od 1919 r. z inicjatywy Kazimierza
Janczykowskiego) i Seminarium Nauczycielskiego Mêskiego budowane
od 1920 r., do 1925 r. z inicjatywy Józefa Mazia a od 1925 r. Boles³awa
Kruczka-Wirskiego, opiekê nad tymi obiektami sprawowali uczniowie
i cz³onkowie SKS „Czarniecczycy” i SKS „Zdrów”. W sk³ad obiektów
otwartych wchodzi³y, boiska do gier sportowych i zespo³owych,
lodowisko do jazdy figurowej i do hokeja na lodzie, boisko do lekkiej
atletyki, kort tenisowy tylko u „Czarniecczyków”, tereny rekreacyjnosportowe i przyrodniczo-turystyczne, tor saneczkowy a zim¹ lodowisko,
by³y te¿ place do gier i zabaw, strzelnice do karabinków ma³okalibrowych
i ³uku i sto³y do ping-ponga (w œwietliczkach). Przy szko³ach tych istnia³y
sale sportowo-gimnastyczne oraz zaplecze higieniczne, umywalnie,
natryski, szatnie i magazynki na sprzêt oraz sale medyczno-higieniczne.
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W 7 Pu³ku Piechoty Legionów w Che³mie by³o – boisko do pi³ki
no¿nej, stadion do lekkiej atletyki, boiska do gier, teren do hippiki,
strzelnice i sala sportowa. Opiekê nad ca³oœci¹ sprawowa³ WKS-7 pp
Leg. i Referat Sportowy i Wychowania Fizycznego.
W 2 Pu³ku Artylerii Ciê¿kiej w Che³mie by³o boisko do gier
sportowych i lekkiej atletyki, strzelnice, stadion do zawodów i wyœcigów
rowerowych (cyklistyki), tor sprawnoœciowy i sale do boksu i szermierki.
Opiekê nad ca³oœci¹ sprawowa³ WKS-2 pac. i Referat Sportowy
i Wychowania Fizycznego. Przy Szpitalu Wojskowym istnia³ kort
tenisowy, strzelnice i ma³e boiska.
Przy PKP – Kolejowym Przysposobieniu Wojskowym by³o
boisko do pi³ki no¿nej do gier sportowych i lekkiej atletyki, lodowisko
do jazdy figurowej i do hokeja na lodzie, strzelnice (karabinek i ³uk),
plac do musztry i do gier i zabaw, plac sprawnoœciowy i œwietlica do gier
i ping-ponga.
Przy Poczcie – Pocztowym Przysposobieniu Wojskowym by³o
plac do siatkówki i koszykówki oraz strzelnice, plac do musztry
i sprawnoœciowy i œwietlica do gier w ping-ponga.
Na nowym osiedlu „Górna i Dolna Dyrekcja” dla pracowników
i rodzin PKP istnia³o boisko do gier zespo³owych, plac do zabaw, kort
tenisowy, lodowisko do jazdy i gry w hokeja oraz œwietlica. Zim¹ terenstok tzw. „Górk¹ Katedraln¹” by³ miejscem jazdy na sankach i nartach.
Przy Polskim Klubie Spo³ecznym by³ kort tenisowy, nadzorowany
przez dzia³aj¹ce przy Klubie, Ko³o Tenisowe. By³o oko³o 20-sto³ów do
ping-ponga w miejskich œwietlicach lub prywatnych klubach towarzyskich
W 1935 r. Zarz¹d Miejski zacz¹³ na terenie przy zbiegu ulic
¯eromskiego i p³k. Lisa-Kuli budowê, nowoczesnego miejskiego stadionu
sportowego, który mia³ zawieraæ – boisko do pi³ki no¿nej, bie¿niê 400m.,
boisko do lekkiej atletyki, koszykówki, siatkówki itd., wraz z kryt¹ sal¹
gimnastyczna i strzelnic¹ ma³okalibrow¹.

ROZDZIA£ III
POZASZKOLNE WYCHOWANIE FIZYCZNE I SPORT
W CHE£MIE W LATACH 1918-1939.
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1. Wychowanie fizyczne
w pañstwowych instytucjach mundurowych.
Idea powszechnoœci wychowania fizycznego od XIX stulecia
znalaz³a potê¿nego sojusznika w œrodowiskach militarnych. Wi¹za³o siê
to z rewolucj¹ w armiach, jaka dokona³a siê w tym wieku poprzez
wprowadzenie w wiêkszoœci krajów obowi¹zku s³u¿by wojskowej dla
m³odzie¿y mêskiej. Okaza³o siê te¿, ¿e rekruci czêsto przedstawiali fatalny
materia³ fizyczny. Korpus oficerski alarmowa³ i zwraca³ siê do w³adz
oœwiatowych i ¿¹da³ w szko³ach wiêkszego przydzia³u godzin na
æwiczenia fizyczne, a niezale¿nie od tego do szkolenia rekrutów w³¹czyæ
szeroki program tzw. gimnastyki wojskowej.
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. Twórc¹
skautingu by³ genera³ Robert Baden-Powell, nada³ temu ruchowi – system
pedagogiczny (w oparciu o formy kultury fizycznej).
Po wielu reorganizacjach ostatecznie w Che³mie zosta³y
sformu³owane i zadomowione dwa pu³ki: w 1919 r. 7 Pu³k Piechoty
Legionów i w 1920 r. 2 Pu³k Artylerii Ciê¿kiej. Œwiêto pu³kowe 7 pp
Leg., przypada³o 22 wrzeœnia, natomiast œwiêto pu³kowe 2 pac 15 maja.
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Dla uczczenia w\w œwi¹t poszczególne pu³ki organizowa³y szereg imprez
prezentuj¹c dorobek kulturalny i sportowy. Od tego momentu wychowanie
fizyczne w wojsku nabra³o charakteru obowi¹zkowego.
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. Obowi¹zkowe
wychowanie fizyczne w wojsku jest systemem wychowawczym w
codziennym procesie podnoszenia sprawnoœci fizycznej ¿o³nierza w
ka¿dej jednostce. Wódz Naczelny Józef Pi³sudski wielk¹ rolê przyk³ada³
do wychowania m³odzie¿y w duchu – zdrowia, oœwiaty, si³y i sportu.
Zawsze powtarza³ „¿e m¹drze zdrowo i w duchu patriotyczno-wojskowym
wychowana m³odzie¿, to przysz³a silna i zdyscyplinowana armia, to
gwarancja obrony granic i bezpieczeñstwa narodowego”.
Wa¿n¹ rolê na tym polu odegra³y w wojsku Referaty –
Wychowania Fizycznego lub Sportowe. Celem Referatów by³o
organizowanie ¿ycia sportowego i oœwiatowo-kulturalnego ¿o³nierzy w
jednostce i poza ni¹, poprzez system festynów, imprez, zawodów,
wieczorków i wycieczek oraz œwietlic, bibliotek i klubów dyskusyjnoczytelniczych.
Na wzór (musztry, gimnastyki czy zaprawy) wojskowej,
sprawnoœciowo szkolono w Che³mie od 1919 r. funkcjonariuszy Policji
Pañstwowej i cz³onków dru¿yn i jednostek (Ochotniczych) Stra¿y
Ogniowych-Po¿arnych. Ze wzglêdu na fatalny stan sprawnoœciowy
policjantów czy stra¿aków. Popularyzowano wychowanie fizyczne wœród
funkcjonariuszy policji a nawet uprawianie sportu oraz w miarê
mo¿liwoœci tworzono bazy sportowe.
W okresie miêdzywojennym w latach 1918-1939 jako Miejska
Stra¿ Ogniowa zaliczana by³a do instytucji o charakterze paramilitarnym.
Wnios³a równie¿ du¿y wk³ad w sportowe ¿ycie w mieœcie i powiecie,
oraz utrzymania bezpieczeñstwa publicznego. Miejska Stra¿ Ogniowa
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wchodzi³a w system obrony m. Che³ma. Stra¿acy brali udzia³
w æwiczeniach sprawnoœciowych: musztrze militarnej, æwiczeniach
dziennych i nocnych. Byli te¿ poddawani codziennym zajêciom
z wychowania fizycznego.25
2. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokó³” – skauting-harcerstwo
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokó³”, Polska organizacja
patriotyczno-gimnastyczna, za³o¿ona w 1867 r. na terenie zaboru
austriackiego we Lwowie. Celem powo³ania i istnienia „Soko³a”, by³o
podtrzymywanie i rozwijanie œwiadomoœci narodowej oraz podnoszenie
prê¿noœci biologicznej spo³eczeñstwa polskiego podczas zaborów.
Œrodkami dzia³ania w terenie by³y æwiczenia gimnastyczne i pokazy
publiczne, sport i kultura, prowadzone w klubach lub ko³ach lokalnych
zwanych „Gniazdami”. Sokó³ przede wszystkim organizowa³
ogólnopolskie zloty, które mia³y charakter przegl¹du sprawnoœci fizycznej
poszczególnych rejonów Polski. W okresie zaborów „Ogólnopolskie Zloty
Soko³a” by³y spektakularnymi „igrzyskami”, dowodem jednoœci narodu
polskiego, zarazem sprawdzianem oraz manifestacj¹ sprawnoœci
paramilitarnej w d¹¿eniach do niepodleg³oœci Polski.
W listopadzie 1918 r., Mieczys³aw Krokowski druh-przodownik,
powo³a³ w Che³mie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokó³”. Towarzystwo
otrzyma³o imiê Kazimierza Wielkiego, a siedziba zarz¹du mieœci³a siê
przy ul. Lubelskiej nr 75 – i rozpoczê³o dzialanoœæ poprzez takie formy
jak: imprezy regionalno-narodowe, wycieczki, wêdrówki, pokazy
gimnastyczne, festyny i turnieje oraz okolicznoœciowe zloty i zabawy.
Pierwsza sala do æwiczeñ gimnastyki „Sokolej” mieœci³a siê przy ul.
Mickiewicza nr 6. Uwaga „Soko³a” skupia³a siê na wychowaniu
m³odzie¿y we wspó³pracy z w³adzami oœwiatowymi, w duchu, nauki,
zdrowia i si³y oraz przygotowania militarnego do obrony granic ojczyzny.

25. W.K. Osterloff...(tam¿e).
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Od 1925 r. Zarz¹d Ch T G „Sokó³”, wprowadzi³ dla druhówprzodowników specjalistyczne szkolenia, które odbywa³y siê dwa razy
w tygodniu a sali sportowej Szko³y Handlowej przy ul. Lubelskiej nr 17.
Równie¿ od 1925 r. odby³y siê uroczystoœæ tzw. „Œwiêcone w Sokole”,
by³o to coroczne œwiêto w gali rytua³u organizacyjnego, w obecnoœci
w³adz miejskich, na którym wyœwiêcano nowych druhów, poruszano
wa¿ne sprawy, osi¹gniêcia, i plany na przysz³oœæ.
W 1915 r. nauczyciel Ludwik Zaj¹czkiewicz, twórca skautingu
w Che³mie, przy poparciu dyrekcji i nauczycieli Szko³y Filologicznej
(Gimnazjum „Czarniecczyków”) utworzy³ pierwsz¹ koedukacyjn¹
dru¿ynê skautow¹ i zosta³ jej dru¿ynowym. Dru¿yny skautowe by³y
pierwsz¹ organizacj¹ na terenie szko³y i obejmowa³y wiele agend-dzia³ów,
które z czasem uzyska³y byt samodzielny. Obok wycieczek, æwiczeñ
cielesnych i wyszkolenia militarno-wojskowego, wprowadzono te¿ pracê
samokszta³ceniow¹.
Skauci i skautki stali siê najbardziej aktywnym elementem szko³y.
Organizowali wszelkie, obchody uroczystoœci i imprezy, równie¿ pomagali
wychowawcom i nauczycielom w utrzymaniu ³adu i przodku w szkole
oraz nieœli pomoc s³abym uczniom. 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, pierwszym Komendantem zosta³
mianowany nauczyciel Gimnazjum Tadeusz D¹browski. Z t¹ chwil¹,
powsta³ w Che³mie Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego.

3. Ruch Jordanowski.
Henryk Jordan (1842-1907), polski lekarz, profesor Uniwersytetu
Jagielloñskiego w Krakowie, dzia³acz spo³eczny i pionier nowoczesnego
sportu m³odzie¿owego. W 1887 r. powróci³ ze szkoleniowej wyprawy ze
Stanów Zjednoczonych. Jako cz³onek Rady Miejskiej Krakowa przyst¹pi³
w 1888 do organizacji w³asnym kosztem parku gier i zabaw sportowych,
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dla m³odzie¿y, opracowanych czêœciowo na systemie angielskim, a
czêœciowo na oryginalnych koncepcjach w³asnych. Park zosta³ otwarty
w 1899 r., by³ przeznaczony dla m³odzie¿y niezamo¿nej i rzemieœlniczej.
Sta³ siê wzorem dla wielu podobnych obiektów w Polsce, które od
nazwiska twórcy koncepcji zyska³y miano – Ogrodów Jordanowskich.
Jordanowski Ruch – nazwany tak od jego twórcy.
Istota Ruchu Jordanowskiego oparta na idei rekreacji ruchowej
na wolnym powietrzu, (zapo¿yczonej z Anglii i USA), pos³u¿y³a H.
Jordanowi do opracowania w³asnych form przystosowanych do warunków
polskich. Jordanowski Ruch ³¹czy³ has³a demokratyzacji zabaw i gier
sportowych z praktycznym wprowadzeniem ich w ¿ycie przez
obejmowanie swym zasiêgiem ubo¿szych warstw ludnoœci miejskiej.
Równoczeœnie d¹¿y³ do budowania œwiadomoœci narodowej. Po 1890 r.,
Ruch ten, rozprzestrzeni³ siê we wszystkich trzech zaborach. W Warszawie
na jego zasadach oparte by³y m. in. ogrody zabaw ruchowych Raua.
Wilhelm Rau (1825-1899), przemys³owiec i filantrop, ufundowa³ ogrody
zabaw i sportów dzieciêcych w Warszawie, zwane póŸniej – ogrodami
Raua.
Ruch Jordanowski, by³ wa¿nym czynnikiem w prze³amywaniu
konserwatyzmu w wychowaniu fizycznym opartym na suchej, nie
przemawiaj¹cej do wyobraŸni m³odzie¿y gimnastyce. Wprowadzi³ jako
elementy wychowawcze pi³kê no¿n¹ (wyprzedzi³ tym szkolne
wychowanie fizyczne o 60 lat), tenis, konkurencje lekkoatletyczne. Ruch
Jordanowski szybko przyjmowa³ siê na prowincji – jego charakter by³
otwarty i przeznaczony dla szerszej publicznoœci, zw³aszcza m³odej,
z krêgów biednych, szczególnie robotniczych i rzemieœlniczych.
Ogrody miejskie w Che³mie posiada³y rozleg³e tereny do
prowadzenia, rekreacji i sportu oraz akcji festynów, zabaw, parad i
pikników ludowych. Odbywa³y siê tu te¿, imprezy zwi¹zane ze œwiêtami
narodowymi, religijnymi, regionalnymi i okolicznoœciowymi. Od 1930
r. na terenie jednego z ogrodów miejskich w Che³mie przy ul. Lubelskiej,
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokó³”, zorganizowa³o Ogródek
Jordanowski wraz z zapleczem i placem do gier i zabaw oraz okaza³¹
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salk¹ do prowadzenia æwiczeñ gimnastycznych i dzia³alnoœci rekreacyjnosportowej oraz æwiczeñ gimnastycznych. Ruch Jordanowski szybko
zadomowi³ siê w che³mskim œrodowisku szkolnym, i by³ cennym
i skutecznym systemem wychowawczym.
4. Wychowanie fizyczne i sport robotniczy.
Organizacjê ¿ycia sportowego w niepodleg³ym pañstwie
rozpoczêto tu¿ po zakoñczeniu pierwszej wojny œwiatowej. Jeszcze
w okresie kszta³towania siê granic pañstwa Polskiego w 1919 r. powo³ano
Pañstwow¹ Radê Wychowania Fizycznego i Kultury Cielesnej, która,
po kilku reorganizacjach, przekszta³cona zosta³a w 1927 r. w Pañstwowy
Urz¹d Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego.
Bardzo wczeœnie zorganizowa³ siê równie¿ spo³eczny ruch
sportowy. Od pierwszych lat niepodleg³oœci obserwujemy równie¿ rozwój
dwu specyficznych spo³ecznych nurtów kultury fizycznej, a mianowicie
nurtu ch³opskiego i robotniczego. Oba nurty s¹ zwi¹zane z oœrodkami
politycznymi ruchu ludowego i robotniczego.
¯ywym oœrodkiem ruchu ch³opskiego by³y uniwersytety ludowe,
tu powstawa³y kadry m³odych dzia³aczy ch³opskich, przysz³ych
inspiratorów i instruktorów wychowania fizycznego i sportu na wsi.
Drugim oœrodkiem inspiracji ludowej kultury fizycznej by³y masowe
organizacje m³odzie¿y wiejskiej. Pewn¹ rolê przy upowszechnianiu
kultury fizycznej i sportu na wsi odegra³a popularna broszura ch³opskiego
dzia³acza sportowego, Leona Lutyka, pt. „Gimnastyka jako przygotowanie
do sportu”, zbiór najprostszych æwiczeñ (W-wa 1927 r.)
W œrodowiskach robotniczych wyodrêbni³ siê tor robotniczej
kultury fizycznej. Du¿¹ aktywnoœæ w tej dziedzinie przejawia³y klasowe
zwi¹zki zawodowe oraz utworzone w 1923 r. Towarzystwo Uniwersytetu
Robotniczego (TUR). Powstawa³y liczne robotnicze ko³a, zespo³y, kluby
sportowe, niektóre z nich stanowi³y kontynuacjê przedwojennych
pionierskich zrzeszeñ sportowych.
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Rozwój iloœciowy robotniczych zrzeszeñ sportowych
doprowadzi³ w 1925 r. do utworzenia Zwi¹zku Robotniczych
Stowarzyszeñ Sportowych (ZRSS). Pod auspicjami ZRSS odbywa³y siê
od 1926 r. robotnicze kongresy sportowe, na których omawiano
podstawowe problemy organizacyjne i ideowo-wychowawcze
robotniczego ruchu sportowego w Polsce, regionach, okrêgach i gminach.
Wa¿nym faktem w dziedzinie upowszechniania robotniczego sportu
w Polsce by³o ustanowienie Robotniczej Odznaki Sprawnoœci (ROS).26
A. Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego
Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego (TUR) (Oddzia³
Warszawski po krótkim czasie samodzielne) zosta³o powo³ane w Che³mie
w 1923 r., z siedzib¹ przy ul. Lubelskiej nr 69. TUR – jako robotnicza
organizacja kultury, oœwiaty, zdrowia i sportu, by³ pierwsz¹ organizacj¹
w Che³mie, która zajê³a siê problemami ¿ycia, pracy i uprawiania sportu
przez spo³eczeñstwo robotnicze i rzemieœlnicze oraz ich rodziny.
TUR – prowadzi³ dzia³alnoœæ poprzez swoje dzia³y-agendy
programowo-szkoleniowe jak: kursy dla analfabetów, pogadanki, odczyty
kulturalno-zabawowe, bibliotekê, doszkalanie muzyczne, rajdy
i wycieczki, turystykê, doszkalanie zawodowe i zdrowotno-medyczne,
gry i zabawy oraz blok æwiczeñ cielesnych, organizowano te¿ œwietlice.
TUR – w celu rozwoju robotniczego ruchu wychowania
fizycznego i sportu w Che³mie wspó³pracowa³ m. in. z Towarzystwem
Gimnastycznym „Sokó³”, Zwi¹zkiem Strzeleckim, Kolejowym
Przysposobieniem Wojskowym, Pocztowym Przysposobieniem
Wojskowym, Lig¹ Morsk¹ i Kolonialn¹ i Lig¹ Obrony Powietrznej
i Przeciwgazowej, organizowano te¿ wspólnie wszelkie imprezy
kulturalno-sportowe.

26. M. Demel i A. Sk³ad. Teoria....tam¿e; R. Wroczyñski. Powszechne...tam¿e.
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Przy Zarz¹dzie Zwi¹zku Zawodowego Pracowników Miejskich
w Che³mie, aktywn¹ dzia³alnoœæ wœród pracowników i emerytów
prowadzi³a Komisja Sportowa (i Kulturalno-Oœwiatowa).
Przewodnicz¹cym Komisji Sportowej by³ Jan Czy¿.
B. Kolejowe Przysposobienie Wojskowe
Po ci¹g³ych zmianach strukturalnych systemu Przysposobienia
Wojskowego w szkolenia tzw. policji kolejowej, pocz¹tkowo w systemie
tym nosi³o nazwê Stra¿y Kolejowej nastêpnie Wojskowej Stra¿y
Kolejowej, a od 1921\1922 r. Kolejowego Przysposobienia Wojskowego
(KPW) w Che³mie. KPW – by³o organizacj¹ zmilitaryzowan¹ i jej
pocz¹tkowy charakter by³ wojskowy, maj¹cy za zadania ochronê
odcinków linii kolei, rozbudowy stacji i bezpieczeñstwa podró¿nych, 1.
organizacja o charakterze wojskowym wymaga³a od swoich cz³onków
du¿ej sprawnoœci fizycznej, 2. codzienne æwiczenia jako obowi¹zek,
doprowadzi³y do du¿ego usportowienia pracowników kolei, 3. 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.
W marcu 1929 r., powo³ano (przy PKP) Kolejowy Klub Sportowy
– Kolejowego Przysposobienia Wojskowego – Zwi¹zku Zawodowych
Kolejarzy w Che³mie. KS KPW – by³ pierwszym robotniczym klubem
sportowym 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, strzeleck¹, lekkoatletyczn¹, koszykówki, kolarsk¹, siatkówki,
ping-ponga, narciarsk¹, wycieczkow¹, hokeja na lodzie, gier i zabaw
œwietlicowych oraz krajoznawczo-turystyczn¹. Utworzono te¿ œwietlicê,
powo³ano orkiestrê i zbudowano boisko sportowe.
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Œwietlica Ko³a KPW, by³a wa¿nym miejscem i ogniwem
w tworzeniu i rozwoju ruchu sportowego, kulturowego i wychowawczego
wœród rodzin kolejarzy i (chrzeœcijañskiego) robotniczo-rzemieœlniczego
œrodowiska miejskiego w Che³mie (w zdrowiu, sprawnoœci higieny
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. 27
*Ruch olimpijski –
Polski Komitet Igrzysk Olimpijskich, (nazwa narodowego
komitetu olimpijskiego w Polsce w latach 1919-1924), nastêpnie
zmienionego na Polski Komitet Olimpijski (PKOL) – to organizacja
spo³eczna dzia³aj¹ca na rzecz popularyzacji idei olimpijskiej
i upowszechnienia sportu olimpijskiego w Polsce i œrodowiskach
polonijnych za granic¹. Jest uznany przez Miêdzynarodowy Komitet
Olimpijski, z którym wspó³pracuje na rzecz miêdzynarodowego ruchu
olimpijskiego.
Po 1924 r. zawi¹za³a siê œcis³a wspó³praca PKOL z terenowymi
jednostkami w ca³ej Rzeczypospolitej, szczególnie z organizacjami sfery
sportowej, kultury i propagandy oraz wspó³praca z olimpijczykami
i ruchami olimpijskimi w terenie. Cz³onkowie i delegaci PKOL prowadzili
szczególnie na tzw. prowincji, szerok¹ akcjê wyk³adów i pogadanek, m.
in. w Che³mie, a to na zaproszenie Zarz¹du Metodycznego SKS „Zdrów”
i opiekuna Józefa Mazia.
27. Zwierciad³a 1923-1933 i Kronika Nadbu¿añska 1933-1939; APLOCH. Akta m. Che³ma
sygn. 230.
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W marcu 1923 r., J. MaŸ powo³a³ przy Seminarium Mêskim SKS
„Zdrów”, któremu idea sportu i „olimpizmu” przyœwieca³a od samego
pocz¹tku. Jedna z sekcji sportowej posiada³a agendê, która zajmowa³a
siê w³aœnie ide¹ ruchu olimpijskiego i wspomaganiem talentów polskich
olimpijczyków.
Od stycznia 1924 r., J. MaŸ organizowa³ przy SKS „Zdrów’ wielk¹
akcjê che³msk¹ pn. „Ofiary na fundusz olimpijski”, pierwsz¹ na kresach
Rzeczypospolitej. Odezwa mia³a du¿y oddŸwiêk, propagandowy,
spo³eczny i polityczny. Akcj¹ zainteresowa³ siê red.-wydawca K.
Czernicki który na ³amach swojej gazety „Zwierciad³a” publikowa³
wiadomoœci i listy ofiarodawców, nada³ tej sprawie charakter spo³eczny
i obywatelski. Datki na fundusz ³o¿yli mieszkañcy, instytucje, m³odzie¿
i szko³y z Che³ma oraz z terenu.
Na odezwê (i zaproszenie do udzia³u w tworzeniu dobrowolnego
funduszu olimpijskiego) J. Mazia, natychmiast zareagowali che³mianie.
Szybko zawi¹za³ siê tzw. Pierwszy „Honorowy Komitet” dobrowolnego
funduszu, a jego honorowym pierwszym prezesem obrano lekarza Teofila
Gniazdowskiego (dzia³acza sportowego), który jako pierwszy ofiarowa³
10 mln., nastêpnymi ofiarodawcami byli œciœli cz³onkowie tego¿ Komitetu,
kolejno: Dauman równie¿ przekaza³ 10 mln., natomiast por. Matys,
Godlewski, Bojakowski, Ksiêgarnia „Promyk”, kpt. dr Buksztel,
Wojciechowski i Grodziñski wszyscy po 5 mln. – byli te¿ inni ofiarodawcy.
(Powo³ywanie Honorowych Komitetów by³o nastêpuj¹ce, po
wyczerpaniu wszelkiej agitacji oraz po uzyskaniu w miarê oczekiwanej
sumy funduszu, Komitet przekazywa³ j¹ do adresata, na ³amach
„Zwierciad³a” publikowano listê ofiarodawców, nastêpnie prezes
zaprasza³ inne osoby do uczestnictwa w funduszu olimpijskim, i komitet
siê rozwi¹zywa³, itd.). Wkrótce (po przyjêciu zaproszenia pierwszego
prezesa), zawi¹za³ siê Drugi Honorowy Komitet dobrowolnego funduszu,
którego honorowym prezesem zosta³ mjr. Turski, poza nim jako œciœli
cz³onkowie, por. Œwi¹tkowski, por. Booss, Papu¿yñski, por. Arcisz, dr
Fiumel, Denkiewicz, Wilczyñski, Boguszewski, Hugo, Dratt, Michalenko,
Gryziñski, kpt. Buszta, kpt. Wiatr, kpt. Pitsch, p³k. Micewicz, Kochañski
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i Gradziñski, wp³acili od 5 do 10 mln – byli te¿ inni ofiarodawcy (po
spe³nieniu swojej misji komitet siê rozwi¹zywa³ i zawi¹zywa³ nowy itd.).
Po 1930 r. akcja traci³a na popularnoœci i aktywnoœci, jednak przetrwa³a
do 1939 r. By³ to wielki gest i wk³ad spo³ecznoœci che³mskiej okresu
miêdzywojennego w rozwój Polskiego Komitetu Olimpijskiego.28

5. Codzienne aspekty ¿ycia rekreacyjno-sportowego.
Jednym z wa¿niejszych zagadnieñ od lat sk³adaj¹cych siê na stan
bezpieczeñstwa spo³eczno-politycznego w Che³mie i w powiecie
che³mskim by³y problemy mniejszoœci narodowych, Ukraiñców, ¯ydów
czy Niemców oraz ich dzia³alnoœci antypañstwowej. Che³m jako miasto
przygraniczne, nara¿ony by³ na wszelkie prowokacje polityczne
i przestêpcze – ci¹gn¹³ tu tzw. margines spo³eczny, dla rozrywki i ³atwego
¿ycia. Tak te¿ pastor, rabin czy pop, stawali siê przywódcami duchowopolitycznymi, wyznaczali wzorce codziennego ¿ycia poszczególnych
jednostek i spo³ecznoœci mniejszoœci narodowych. Du¿¹ rolê w ¿yciu
mniejszoœci narodowej odgrywa³a prasa oraz stowarzyszenia agitacyjne
i ich filie rozsiane w powiecie. Dlatego polskie w³adze w Che³mie by³y
zmuszone do ci¹g³ej obserwacji ca³okszta³tu zjawisk okreœlonych mianem
¿ycia spo³eczno-politycznego z chwil¹ wyzwolenia w 1918 r. W tym celu
by³a koniecznoœæ prowadzenia ewidencji wszystkich ugrupowañ
politycznych i stowarzyszeñ oraz rejestracja ich dzia³alnoœci – tu
gwarantem utrzymania bezpieczeñstwa publicznego by³a powo³ana w tym
celu Policja Pañstwowa (PP).
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, innych wyznañ 28 osób. Z powy¿szej iloœci
mieszkañców 30% zajmowa³a siê rolnictwem, 40% drobnym handlem,
28 . Zwierciad³o 1923-1933 i Kronika Nadbu¿añska 1933-1939.
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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
Che³ma by³a rozpolitykowana i interesuj¹ca siê ¿yciem politycznogospodarczym, jednak do zaagitowania by³a trudna.
Powierzchnia rejonu s³u¿bowego Komisariatu PP w Che³mie
wynosi³a 2.200 ha. Centrum miasta o przestrzeni 500 ha by³a zabudowana
gêsto budynkami piêtrowymi murowanymi, 300 ha zabudowana rzadko
budynkami mieszanymi, zaœ 1.400 ha nie by³a zabudowana i stanowi³a
place, pola i ³¹ki. 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 posiada³o urz¹dzenia
wodoci¹gowe i kanalizacyjne oraz urz¹dzenia przeciwpo¿arowe. Che³m
by³ wêz³ow¹ stacj¹ kolejow¹ z liniami w stronê Kowla, Brzeœcia i Lublina.
Posiada³ równie¿ komunikacjê autobusow¹ w kierunkach Lublina,
Krasnegostawu, Zamoœcia, W³odawy, Hrubieszowa i Wojs³awic. Posiada³
równie¿ rozga³êzienie linii telefonicznych we wszystkich kierunkach.
*
Jak wynika z protoko³ów Policji Pañstwowej w Che³mie oraz
fachowej prasy lokalnej – ¿e pomimo tzw. ci¹g³ej poprawy i przemian
prowadzonych przez Magistrat (na rzecz poprawy egzystencji spo³ecznoœci
che³mskiej), najwa¿niejszymi problemami codziennej egzystencji
Che³mskiej ludnoœci w okresie miêdzywojennym (lata 1918-1939) by³o
w.g. wa¿noœci: pijañstwo, ko³tuñstwo, paskarstwo, bandytyzm, orgie
walutowe, ³apownictwo, redukcja, dalej mo¿na wyliczyæ, wszelkie
kradzie¿e i w³amania mieszkaniowe, sklepowe i jarmarczne, rozboje oraz
brak (wszelakiej) higieny, kultury i poszanowania mienie. Najbardziej
cywilizowan¹ i praworz¹dn¹ spo³ecznoœci¹ w Che³mie by³a ludnoœæ
wyznañ chrzeœcijañskich, natomiast najbardziej ³amali prawo ¯ydzi,
bêd¹cy w Che³mie w wiêkszoœci w³aœcicielami, sklepów, domów, hurtowni,
hoteli i fiakrów, prowadzili w wiêkszoœci procedery które ³ama³y prawo,
jak; paserstwo, meliny, sutenerstwo i potajemny wyszynk alkoholi.
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Codzienne przestêpczo-rozrywkowe ¿ycie, kwit³o raczej w centrum miasta
w nocnych lokalach równie¿ w hotelach i znanych tzw. melinach gdzieœ
na peryferiach miasta, gdzie królowa³a prostytucja i alkohol oraz na
targowiskach miejskich lub podczas wszelkich jarmarków, gdzie miejscowi
lub przyjezdni ch³opaki z ferajny, prowadzili swój proceder. Pomimo tych
patologii Magistrat m. Che³ma przez ca³y czas czyni³ starania,
uprzyjemniaæ codzienne ¿ycie Che³mian. Jednak ka¿da z nacji mniejszoœci
narodowoœciowych w Che³mie stara³a siê ¿yæ zgodnie z nawykami
i obyczajami przez wieki kszta³towanymi. Du¿y wp³yw na ten styl ¿ycia,
mia³y takie aspekty jak pochodzenie, pozycja spo³eczna, stan maj¹tkowy,
status zawodowy, wykszta³cenie, potrzeby osobiste itd.
*
Najbardziej i najwszechstronniej oddzia³ywa³ na codzienne ¿ycie
kulturalne spo³ecznoœci Che³ma i okolicy na nawet i na kresy
Rzeczypospolitej – Polski Klub Spo³eczny poprzez (swoj¹ placówkê tzw.)
Resursê Obywatelsk¹ mieszcz¹c¹ siê przy ul. Lubelskiej nr 2 lub nr 4
(w której siê te¿ mieœci³). Resursa Obywatelska (dawniej klub towarzyski,
stowarzyszenie, np. kupców obywateli itd., lub lokal takiego klubu –
pocz¹tki che³mskiej Resursy siêgaj¹ roku 1868), od 1919 r., sta³a siê
lokalem Polskiego Klubu Spo³ecznego w Che³mie. Budynek zosta³
odnowiony a w ogrodzie utworzono park. W latach 1918-1939 Resursa
by³a wa¿nym oœrodkiem dzia³alnoœci inteligencji che³mskiej i ¿ycia
kulturalnego miasta. Odbywa³y siê tu akademie i zjazdy Klubu (i prawie
wszystkich organizacji), przede wszystkim PMSz, ZNP, TG „Sokó³”,
„Peowiaków”, TUR, LOPP, LMK, Klubu Myœliwskiego i WKS 7 pp.
Leg., (oraz te¿ innych organizacji che³mskich)-(w\w organizacje równie¿
wp³ywa³y na ¿ycie kulturalne w Che³mie). 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 patriotycznopañstwowych. Przez pewien czas mia³ tu siedzibê Oddzia³ PTK. W sali
Resursy wystêpowali wszyscy „bohaterowie” z Che³ma, regionu i z Polski,
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¿ycia towarzyskiego, kulturalnego, oœwiatowego i sportowego. Miejsce
to nobilitowa³o, kto tu bywa³ lub wystêpowa³ „musia³ byæ kimœ”. W latach
1939-1944 Resursa by³a kasynem dla niemieckich urzêdników cywilnych
i ich rodzin.
*
W okresie miêdzywojennym (w latach l918-1939) che³mianie
spêdzali czas wolny w ró¿ny sposób – (zale¿nie od maj¹tku, pozycji
spo³ecznej, statusu obywatelskiego, wykszta³cenia, narodowoœci, kultury
osobistej, nawyków lub potrzeb wynikaj¹cych z charakteru czy nawet
osobowoœci oraz zainteresowañ)-(trzeba pamiêtaæ o latach niewoli,
zaborów i rusyfikacji);
- w formie rozrywkowo-towarzyskiej,
- w formie kulturalno-towarzyskiej,
- w formie rekreacyjno-towarzyskiej
- w formie rekreacyjnych towarzyskich gier œwietlicowych
i klubowych,
- w formie towarzyskich lub rodzinnych wycieczek - “majówki”,
- w formie kibicowania wszelkich zawodów sportowych,
- w formie rodzinnych wycieczek krajoznawczo-turystycznych,
- w formie rywalizacji sportowej jako zawodnik danego klubu
sportowego; (oraz te¿ w zale¿noœci od indywidualnych
potrzeb i zainteresowañ).
Wiêkszoœæ che³mian wolny czas spêdza³a te¿ kulturalnie uczêszczaj¹c na:
- kinematografy, teatry, rewie, kabarety, koncerty, recytacje,
- wystawy, panoramy, akademie, odczyty,
- bale maskowe, maskarady, zabawy taneczne, ró¿ne zabawy,
- jase³ka, choinki, zabawy noworoczne,
– oczywiœcie che³mianie jako spo³ecznoœæ wielce religijna du¿o czasu
poœwiêca³a wszelkim rytualnym formom œwiêtowania i oddawaniu kultu
poprzez – msze, procesje, pielgrzymki, dni œwi¹teczne, œwiêta regionalne,
odpusty, do¿ynki, wesela, jarmarki, œwiêtowanie wszelkich œwi¹t
chrzeœcijañskich i pañstwowych, itd. (oraz organizowanie
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okolicznoœciowych œwi¹t-imprez o ideach narodowych lub
narodowowyzwoleñczych).
*Che³mianie chêtnie spêdzali czas wolny w klubach towarzyskich –
1. Polski Klub Spo³eczny ul. Lubelska nr 2 lub 4. Resursa
– dancing, gry w bilard i karty, œwietlica gier.
2. Klub Towarzyski ul. Lubelska nr 70.
– dancing, gry w karty, domino i bilard.
3. ¯ydowski (Klub) Towarzystwo Sportowe „Makabi” ul. Lubelska nr 50.
– dancing, gry w karty, domino i bilard.
4. Klub Zjednoczenia Obywatelskiego ul. Lubelska nr 4.
– dancing, gry œwietlicowe, domino.
5. Powiatowe Towarzystwo Rzemieœlnicze ul. Zak¹tek nr 3.
– dancing, gra w bilard.
6. Klub Szachistów ul. Lubelska nr 8.
– gra w szachy i œwietlica do bilardu, kart i domina.
*Wy¿ej wymienione formy prowadzi³y te¿ w ró¿nych latach –
1. Restauracja „Niespodzianka” ul. Lubelska 70, Anny Lasotowej.
2. Restauracja ul. Lubelska 50, Wincenty Tuszyñski.
3. Restauracja ul. 3-go Maja 3, Jan Kowalski.
4. Restauracja ul. Rynek 3, Piotr Solarz.
5. Restauracja ul. Lwowska 6, Chila Fiszera.
6. Restauracja ul. Kolejowa 64, Jadwiga Kowalska (Kamil Ostrowski).
7. Kawiarnia „S I M” ul. Lubelska 50, Zofia Dussilowa.
8. Cukiernia ul. Lubelska 68, Je³anek Marta.
9. Piwiarnia ul. Lubelska 79, Papier Moszko-Szyja.
*Dzia³alnoœæ sportow¹ (masow¹ i wyczynow¹) na terenie Che³ma
prowadzi³y nastêpuj¹ce organizacje, towarzystwa, ko³a i kluby sportowe
(rok za³o¿enia):
1. Wojskowy Klub Sportowy – 7 Pu³ku Piechoty Legionów (1920) –
lekkoatletyka, pi³ka no¿na, tenis ziemny, narciarstwo, szermierka,
strzelectwo, p³ywanie, szczypiorniak, hippika, koszykówka, siatkówka,
sporty obrony.
2. Wojskowy Klub Sportowy – 2 Pu³ku Artylerii Ciê¿kiej (1922) –
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lekkoatletyka, pi³ka no¿na, szermierka, boks, strzelectwo, sporty wodne
i zimowe.
3. Klub Pi³karski „Cywil” (dzielnicowy 1923) – pi³ka no¿na.
4. Klub Pi³karski „Amatorzy” (dzielnicowy 1924) – pi³ka no¿na.
5. Towarzystwo Cyklistów (1924) – wyœcigi amatorów, zawodowców,
wycieczki rowerowe.
6. Klub Szachistów (1925) – szachy, (gry œwietlicowe).
7. Klub Cyklistów (1926) – wycieczki krajoznawczo-turystyczne.
8. Klub Sportowy – Kolejowe Przysposobienie Wojskowe (1929) –
lekkoatletyka, pi³ka no¿na, siatkówka, strzelectwo, ping-pong,
narciarstwo, hokej na lodzie, wycieczki, œwietlica.
9. Klub Sportowy „¯ar” (1930) – ping-pong, sporty wodne.
10. Klub Sportowy „Polonia” (1930) – tenis ziemny.
11. Ko³o Sportowe – Pocztowe Przysposobienie Wojskowe (1930) –
cyklistyka, strzelectwo, lekkoatletyka, tory sprawnoœciowe, ping-pong.
12. Ognisko Sportowe – Kolejowe Przysposobienie Wojskowe (1930)
– festyny sportowe.
13. Kolejowy Klub Sportowy „Hockey” (1934) – hokej na lodzie, nauka
jazdy na ³y¿wach.
14. Ko³o £ucznicze (1934) – ³ucznictwo.
15. Policyjny Klub Sportowy (po 1930) – wieloboje lekkoatletyczne,
wycieczki.
16. Klub Sportowy „Strzelec” przy Zwi¹zku Strzeleckim (po 1930) –
strzelectwo, pi³ka no¿na, lekkoatletyka, wycieczki.
17. Wojskowy Klub Sportowy Garnizonu (po 1930) – wycieczki rowerowe.
*Tradycj¹ w Che³mie (szczególnie po 1925 r.) raz w tygodniu,
a obowi¹zkowo w sobotê i niedzielê, odbywa³y siê w mieœcie jakieœ mecze
lub zawody sportowe organizowane przez w\w kluby sportowe
w poszczególnych konkurencjach sportowych (¿ydowskie podane ni¿ej).
Od 1919 r. wytworzy³ siê w Che³mie „rytua³ spêdzania wolnego czasu na
kibicowaniu i wy¿ycia siê w roli kibica” (po latach zaborów, niewoli
i rusyfikacji) swoich dyscyplin. W wyniku dopingowania swych idoli,
potworzy³y siê te¿ tak tzw. grupy wiernych kibiców. Jak wynika³o ze
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Ÿróde³, najwiêksz¹ popularnoœci¹ wed³ug kibiców cieszy³y –
1. mecze pi³ki no¿nej,
2. zawody z lekkiej atletyki i prze³ajowe biegi uliczne,
3. zawody strzeleckie ró¿nej formu³y,
4. defilady, przemarsze, œwiêta organizacji takie jak – pokazy i zawody
hippiczno-jeŸdzieckie, pokazy gimnastyczne systemu „Sokolego”, zawody
p³ywackie, mecze tenisa ziemnego i ping-ponga, mecze siatkówki
i koszykówki oraz gry i zabawy, palant, biegi narciarskie, gra w hokeja,
inne pokazy, np. lotnicze.
*Du¿¹ atrakcj¹ i popularnoœci¹ jako formê spêdzania aktywnie
wolnego czasu spo³ecznoœci che³mskiej cieszy³y siê (od 1930 r.) coroczne
okolicznoœciowe paradne kulturalno-sportowe œwiêta narodowoorganizacyjne (w formie festynów gier i zabaw w parku i zabaw ludowych,
na ulicy przemarsze parady i defilady, filmy w kinach, zabawy i rauty
w klubach i kasynach, oraz zawody sportowe lub strzeleckie)
organizowane przez takie renomowane organizacje o idea³ach narodowych
jak, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokó³”, Zwi¹zek Strzelecki, Hufiec
Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego, Ligê Morsk¹ i
Kolonialn¹ i Ligê Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej równie¿ i œwiêta
pu³kowe 7 pp Leg. i 2 pac by³y okazale œwiêcone.29

6. ¯ydowski ruch wychowania fizycznego i sportu.
Wspieranie datkami finansowymi i pomoc¹ materialn¹ biednych
¯ydów oraz ³o¿enie na przytu³ki, domy sierot i organizacje charytatywne
by³y obowi¹zkiem ka¿dego ¯yda gminy che³mskiej. Wynika³o to równie¿
z zasad religijnych i wieloletniej tradycji. W latach 1918- 1939 na terenie
Polski, Che³ma (i Ziemi Che³mskiej) istnia³y ¿ydowskie instytucje
i organizacje wspieraj¹ce materialnie ubogich ¯ydów. Domy ¿ydowskie
29 . Materia³y Informacyjne Komendy Powiatowej Policji Pañstwowej w Che³mie do 1939 r. –
Archiwum Pañstwowe w Lublinie (zespó³ Komenda Woj. PP w Lublinie sygn. 209); K. P.
Janczykowski Arch. (sprawy dotycz¹ce spo³ecznoœci che³mskiej); Zwierciad³a 1923-1932 i
Kroniki Nadbu¿añskie 1933-1939; APLOCH Am Ch.
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sierot Gminy Che³m by³y finansowane przez JOINT (Amerykañski
Zjednoczony Komitet Rozdzielczy). Wspomaga³ on sieroty,
przeprowadza³ akcje, przyznawa³ zapomogi a nawet zajmowa³ siê
adaptacj¹ dzieci. Finansowa³ równie¿ profilaktykê lekarsk¹, higienê
szkoln¹ i kolonie i wczasy dla dzieci oraz wychowanie fizyczne.
Dzia³aj¹ca w Che³mie ¯ydowska Filia Stowarzyszenia HACHNUSAS,
prowadzi³a akcjê finansowania biednych dziewcz¹t zawieraj¹cych zwi¹zki
ma³¿eñskie. Mia³a równie¿ wp³yw na powo³anie w Che³mskiej Gminie
¯ydowskiej organizacji spo³ecznych. Hachnusas oraz organizacje
¯ydowskie mia³y du¿y wp³yw na tworzenie siê w Che³mie ¯ydowskiego
ruchu wychowania fizycznego i sportu. Powstawa³ ca³y system ma³ych
œwietlic, sal do gier i zabaw, bilarda, gier œwietlicowych i ping-ponga,
a znacz¹ce grupy gminy ¿ydowskiej tworzy³y nawet odrêbne Ko³a
Sportowe. Pod koniec 1924 r., z inicjatywy W. Terplica, L. Ledermana,
Wolbergera, Zypsera i redaktora naczelnego ¿ydowskiej gazety „Aunzer
Sztyme” Goldberga, odby³o siê spotkanie ¯ydowskich W³adz Gminy
Che³mskiej. Celem spotkania by³o stworzyæ szeroki front ¿ydowskiego
ruchu wychowania fizycznego i sportu, jako dowód aktywnoœci
i w³¹czenie siê do ruchu sportowego w Che³mie. Latem 1925 r. utworzone
zosta³o ¯ydowskie Towarzystwo Sportowe w Che³mie. Zarz¹d tworzyli,
Terplic, Lederman, i Wolberger. Towarzystwo mia³o odpowiadaæ za sport
¿ydowski w Che³mie, jego rozwój, organizacjê imprez oraz tworzenie
reprezentacji, konkurencji i dyscyplin oraz sportowe ¿ycie ¿ydów.
Wyzwania aktywnoœci sportowej, przerasta³y ramy organizacyjne
Towarzystwa. Zarz¹d postanowi³ rozbudowaæ ¿ydowski ruch sportowy
i powo³ano organizacje i kluby, które zobowi¹zano za odpowiedzialnoœæ
za poszczególne dyscypliny sportowe. Jesieni¹ 1925 r. utworzono
¯ydowski Klub Sportowy „Jordan” przy którym dzia³a³y sekcje z lekkiej
atletyki i p³ywania, w 1927 r. powsta³o ¯ydowskie Towarzystwo
Gimnastyczno-Sportowe „Makabi” z gimnastyk¹, lekk¹ atletyk¹ i tenisem
ziemnym w kilka lat póŸniej powsta³o ¯ydowskie Stowarzyszenie
Wychowania Fizycznego „Gwiazda-Szter”. Prezesami T-wa zostali,
Terplic i Lederman. W dalszym ci¹gu aktywnej postawy znacz¹cych grup
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¿ydowskich po 1930 r. powsta³y nowe ¯ydowskie Kola i Kluby Sportowe
w dzielnicowych skupiskach ¿ydowskich w Che³mie – 1. ¯KS „Szamryja”
– lekka atletyka, p³ywanie i ping-pong, 2. ¯KS „Sztern” – lekka atletyka,
pi³ka no¿na i gimnastyka, 3. ¯KS „Makabi” – pi³ka no¿na, szachy i pingpong, 4. ¯KS „Hosmonea” – boks i szachy, 5. ¯KS „Haszomer” – pi³ka
no¿na, siatkówka i koszykówka, 6. ¯KS „Bajter” – bryd¿, gry œwietlicowe
ping-pong i bilard. Wymienione organizacje w latach 1925-1939 by³y
odpowiedzialne za codzienne ¿ycie rekreacyjno-sportowe spo³ecznoœci
¿ydowskiej w Che³mie.30

30. M. Ba³aban. Zabytki historyczne ¯ydów w Polsce. Warszawa 1929; Zwierciad³a 1923-1932
i Kroniki Nadbu¿añskie 1933-1939.

PODSUMOWANIE
Szko³a w swym rozwoju dziejowym by³a terenem ostrej walki
pomiêdzy skostnia³¹ tradycj¹ – objawiaj¹c¹ siê zazwyczaj jednostronn¹
nauk¹ werbaln¹, pamiêciow¹ – a rzecznikami reformy, przemawiaj¹cymi
w imieniu idei wychowania wszechstronnego i harmonijnego. Rola
wychowania fizycznego by³a zawsze odbiciem aktualnej panuj¹cej
koncepcji cz³owieka i aktualnego idea³u wychowania. Wychowanie
fizyczne jako przedmiot nauczania pojawia siê dopiero w szkole XIX
wiecznej. Zakres jest przy tym zawê¿ony do zdydaktyzowanej
i sformalizowanej gimnastyki (je¿eli nie wrêcz musztry). G³ównymi
wyznacznikami pozycji wychowania fizycznego w szkole by³y motywy
zdrowotne i motywy utylitarne (g³ównie militarne). Przez d³ugie stulecia
szko³a tradycyjna, spycha³a dziecko do roli biernego przedmiotu swych
oddzia³ywañ. Dopiero w XX w. postawiono pytanie: jak szko³a mo¿e
przyczyniæ siê do fizycznego rozwoju m³odzie¿y, i stworzyæ im takie
warunki jakie nie maj¹ w domu: do¿ywiæ je, wykapaæ, fizycznie
wyprostowaæ, zapewniæ dodatnie wzory kulturalno-higieniczne.
W procesie wychowania fizycznego g³ówne role wyznaczono
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nastêpuj¹cym instytucjom – 1. rodzinie – która nie mo¿e uchyliæ siê od
funkcji opiekuñczo-wychowawczych i która wywiera przemo¿ny wp³yw
na dalszy bieg ¿ycia cz³owieka, 2. przedszkolu (domy dziecka) itp. –
które siê rozwija i realizuje okreœlony program w zakresie wychowania
zdrowotnego, 3. szkole – przez któr¹ przechodzi ka¿dy bez wyj¹tku, 4.
organizacjom dzieciêcym i m³odzie¿owym – g³ównie zaœ harcerstwu,
którego metody zawieraj¹ wiele elementów fizycznego kszta³cenia, 5.
wojsku – którego funkcja pedagogiczna stale roœnie a wychowanie
fizyczne zajmuje poczesne miejsce. Zachodzi proces – uznania
wychowania fizycznego za œrodek wychowawczy, a nauczyciela æwiczeñ
cielesnych, tego „gimnastyka”, za wychowawcê m³odzie¿y.
*
Nale¿a³oby przypomnieæ, ¿e kultura fizyczna nie jest zjawiskiem
jednorodnym, a ka¿da z jej postaci-form akcentuje inne cele i u¿ywa
innych œrodków. Do najwa¿niejszych jej form nale¿¹: wychowanie
fizyczne, sport, rekreacja, turystyka i rehabilitacja. Wychowanie fizyczne
– zaspakaja g³ównie dzieci i m³odzie¿ w zakresie ich rozwoju, korektywy
oraz adaptacji do zadañ w ¿yciu osobistym i spo³ecznym. Sport – pomaga
w wy¿yciu siê ruchowo dzieci i m³odzie¿y w zorganizowanej formie.
NAJWA¯NIEJSZE ASPEKTY szkolnego wychowania fizycznego i sportu w Che³mie w latach 1918-1939;
1. Ze wzglêdów politycznych (pocz¹wszy od 1905 r.) do 1918 r.,
w³aœciwie ka¿de sportowe stowarzyszenie stawa³o siê automatycznie
instytucj¹ krzewi¹c¹ polskoœæ, w której k³adziono nacisk nie tylko na
æwiczenia, ale i na pracê patriotyczn¹ i kulturaln¹ (przyk³adem by³y
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokó³”, Polska Macierz Szkolna czy Polska
Organizacja Wojskowa lub ruch skautowy. Dla podkreœlenia idea³ów
narodowych wszelkie imprezy organizowano w dniach rocznic
pañstwowych. Dzia³acze organizacji sportowych tego okresu wyczuwali
momenty historyczne, dlatego te¿ uczestniczyli w ka¿dej akcji
prowadzonej do wyzwolenia ojczyzny.
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2. W wolnym Che³mie po 1918 r., wiele organizacji wysz³o
z konspiracji. W³adze oœwiatowe i miejskie po 1919 r. docenia³y rolê
wychowania fizycznego i sportu, jednak w wiêkszoœci przypadków nie
potrafi³y stworzyæ warunki do prawid³owego ich rozwoju. Utrudnia³y
ten proces zasz³oœci niewoli, rusyfikacji i zacofania spo³ecznego (niska
kultura) oraz spory i zatargi wynikaj¹ce z tzw. mniejszoœci narodowych
– ¯ydzi, Ukraiñcy, Rosjanie, Niemcy itd.
3. Po 1919 r. w Che³mie i na Ziemi Che³mskiej najistotniejsz¹
i powszechn¹ instytucj¹ wychowania przez sport sta³a siê szko³a.
Wychowanie fizyczne prowadzone prawid³owo na lekcjach w ka¿dej
szkole powszechnej nastêpnie œredniej sta³o siê podstaw¹ rozwoju form
kultury fizycznej, a sportu szkolnego i podwórkowego ruchu sportowopi³karskiego przede wszystkim.
4. Nauczyciel-pedagog szczególnie z wychowania fizycznego
z tytu³u zawodu i pozycji spo³ecznej wywiera³ wp³yw na rozwój i zdrowie
m³odzie¿y, na aktualny i przysz³y styl jej ¿ycia. a w szczególnoœci na jej
obyczaj zdrowotno-higieniczny. Ponadto oddzia³ywa³ na szersze
œrodowisko, tak przez uczniów i rodziców, jak te¿ z racji pe³nienia
(szczególnie w okresie miêdzywojennym 1918-1939) licznych zazwyczaj
funkcji spo³eczno-oœwiatowych. Twórcami nowoczesnego modelu ucznia
tamtych lat byli, Kazimierz Janczykowski, Boles³aw Wirski-(Kruczek)
oraz Józef Ma¿.
5. Miêdzyszkolny Klub Sportowy (i jego opiekun B. Wirski(Kruczek) sta³ siê wizytówk¹ szkolnego (i miejskiego) sportu w Che³mie.
W latach 1934-1939 m³odzie¿ szkolna i spo³eczeñstwo Che³ma zda³y
egzamin z tworzenia nowego modelu ucznia i obywatela „tamtych lat”,
prezentuj¹c wysoki poziom moralny, sportowy i kultury osobistej
w spotkaniach z innymi miejscowoœciami jako reprezentanci w walce o
prymat i zwyciêstwa na arenie ogólnopolskiej – manifestuj¹c che³mskiPolski narodowy regionalizm.
6. Wrzesieñ 1939 r., i wybuch II wojny œwiatowej oraz lata
okupacji, by³y koñcem tworzenia nowej wizji kulturowej Che³ma
i okolicy. Znów Che³m po chwili oddechu duchem polskoœci zmuszony
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by³ w wyniku tej okrutnej wojny, okupacji i terroru hitlerowskiego tkwiæ
w powolnym wyniszczaniu swego dorobku.
7. Trudno mówiæ o humanitaryzmie kultury fizycznej w Che³mie
w okresie nazizmu i hitleryzmu podczas okupacji w latach 1939-1944.
*
UWAGI ogólne o szkolnym wychowaniu fizycznym
(okresu miêdzywojennego 1918-1939) –
Pojêcie wychowania fizycznego – Wychowanie fizyczne jest
postêpowaniem wyrozumowanym w stosunku do osobników m³odych,
wynikaj¹cych – 1. ze œwiadomoœci celu wychowania w ogóle, 2. ze
znajomoœci dzia³ania na ustrój ludzki fizykalnych warunków otoczenia,
ró¿nych postaci ruchu miêœniowego oraz czynnoœci, w których na
pierwszy plan wysuwa siê obcowanie z natur¹ i wysi³ek miêœniowy
odpowiednio normowany.
Cele wychowania fizycznego – Umocnienie zdrowia,
doskonalenie budowy cielesnej, rozwiniêcie podstawowej sprawnoœci
ruchowych, a mianowicie: zrêcznoœci, si³y, szybkoœci i wytrzyma³oœci,
oddzia³ywanie dodatnie na charakter przez zdyscyplinowanie,
uspo³ecznienie, przyuczenie do wysi³ku i lojalnego wspó³zawodnictwa
i rozbudzenia inteligencji praktycznej.
Œrodki wychowania fizycznego – Dzia³anie czynników
fizykalnych przyrody jak: otwartego powietrza, s³oñca, po¿ywienia, wody,
terenu, przyborów i istot ¿yj¹cych, z którymi to czynnikami styka siê
fizjologicznie i psychicznie wychowywany.
Poszczególne postacie ruchów i czynnoœci stosowanych w
wychowaniu fizycznym – „zabawy ruchowe, gry ruchowe, gimnastyka
wychowawcza, turystyka i obozownictwo (camping), æwiczenia i zawody
sportowe, prace rêczne, pl¹sy, tañce, œpiew i muzyka.
Wiedza wychowania fizycznego polega na – 1. poznaniu
i kreœleniu w³aœciwoœci fizjologicznych i psychicznych osobnika, którego
mamy wychowywaæ, 2. dobraniu odpowiednich dlañ warunków
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fizykalnych, ruchów i czynnoœci, 3. metodycznych tych œrodków
stosowaniu i dozowaniu wysi³ku pod³ug si³ æwicz¹cego, 4. kontrolowaniu
skutków stosowanych przez nas zabiegów.
Kierownik wychowania fizycznego – To osoba, znaj¹ca ogólne
zasady wychowawcze, œwiadoma praw rozwoju cia³a, sprawnoœci
ruchowych i psychiki cz³owieka, a ponadto umiej¹ca wykonywaæ
czynnoœci ruchowe, wchodz¹ce w program wychowania fizycznego,
zachêciæ do nich m³odzie¿ i odpowiednio kieruj¹c, z uprawiania ich przez
m³odzie¿ wydobyæ mo¿liwe korzyœci dla przysz³ego ¿ycia prywatnego
i obywatelskiego wychowanków. Kierowników wychowania fizycznego
kszta³ci siê w szko³ach specjalnych o kursie paroletnim.
REALIZACJA programu wychowania fizycznego w liceum
(przyk³ad):
Analizuj¹c poszczególne dzia³y wychowania fizycznego w liceum
mo¿na zauwa¿yæ, ¿e zachodzi miêdzy nimi, a programem wychowania
fizycznego gimnazjum pewna ³¹cznoœæ tak pod wzglêdem treœci, jak
i pod wzglêdem wytkniêtych celów. W odniesieniu do treœci stwierdzimy,
¿e program wychowania fizycznego w liceum jest rozwiniêciem
i rozszerzeniem programu wychowani fizycznego w gimnazjum, lecz
bardziej przystosowanym do celów praktycznych, a zw³aszcza do zadañ,
jakie czekaj¹ ¿o³nierza w polu.
Z treœci zaœ i zasobu æwiczeñ, zawartych w programie gimnazjum
wynika, ¿e celem jego obok rozwijania organizmu, kszta³towania
poprawnej postawy, sprawnoœci fizycznej, dzielnoœci duchowej, woli,
jest podobnie, jak w liceum, przygotowanie m³odzie¿y do spe³nienia tych
zadañ, jakie stoj¹ przed ni¹ w zwi¹zku z obron¹ pañstwa. Prawie wszystkie
dzia³y æwiczeñ, ujêtych w programie wychowania fizycznego w liceum
znajduj¹ swój pocz¹tek ju¿ w pierwszej klasie gimnazjum. Wyj¹tek
stanowi¹ jazda konna, jazda na motocyklu, szermierka i boks.
Rozwiniêcie æw. porz¹dkowych zgodnie z przystosowaniem do
potrzeb przysposobienia wojskowego, polega na wprowadzeniu musztry
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regulaminowej (nawet wed³ug „Junaka”). Æwiczenia kszta³tuj¹ce s¹ ujête
w formie trudniejszej i bardziej wszechstronnej, ni¿ w poprzednich
klasach, ale bez specjalnej innowacji. Natomiast w æwiczeniach
koordynacyjnych daje siê zauwa¿yæ pewne przystosowanie celów
praktycznych, poprzez wprowadzenie ró¿nych wyskoków,
i przystosowanie do warunków terenowych.
Æwiczenia stosowane, obejmuj¹ce, chód bieg, marsz, zwisy,
skoki, s¹ podobnie, jak æw. kszta³tuj¹ce dalszym rozwiniêciem
poprzednich æwiczeñ (do æw. terenowych). Oddzieln¹ grupê stanowi¹
æwiczenia terenowe. Pewne elementy tych æwiczeñ mo¿emy znaleŸæ
w programie gimnazjum w dziale æw. stosowanych, gier i æw. polowych.
W programie liceum æw. terenowe, ze wzglêdu na wielkie przystosowanie
ich do zadañ ¿o³nierza, jakie go czekaj¹ w walce, w tym celu w szko³ach
tworzy siê specjalne tory przeszkód.
Tañce narodowe i regionalne, które w poprzednich klasach by³y
prowadzone w formie kroków tanecznych, wplatanych w lekcjê
gimnastyczn¹, teraz mo¿na by uj¹æ w ca³oœæ.
Przysposobienie sportowe obejmuje dzia³y æwiczeñ, które
w programie gimnastyki by³y ujête w grupie æw. stosowanych i w grupie
sportów. Nale¿y tu wymieniæ ju¿ stosowane w poprzednich klasach –
gry sportowe, lekka atletyka, p³ywanie, wioœlarstwo, ³y¿wiarstwo,
saneczkarstwo, narciarstwo, kolarstwo i druga grupa œwie¿o w³¹czonych
do programu liceum, jazda konna, jazda na motocyklu, szermierkê i boks.
Przysposobienie sportowe ujête zosta³o, jako dalsze rozwijanie
poszczególnych dzia³ów, stosownie do wymagañ wieku i sprawnoœci
fizycznej m³odzie¿y i bardziej zosta³o przystosowane do potrzeb
przysposobienia wojskowego a raczej do zadañ, jakie czekaj¹ ¿o³nierza
w polu. W liceum specjaln¹ uwagê nale¿y zwróciæ na zaprawê marszow¹
i biegu trwa³ego oraz na rzuty granatem.
Analizuj¹c poszczególne æwiczenia ww., zauwa¿yliœmy, ¿e obok
przysporzenia zdrowia, sprawnoœci fizycznej, zalet duchowych, stanowi¹
one pewn¹ podstawê przygotowawcz¹ dla przysposobienia wojskowego,
a póŸniej s³u¿by wojskowej. Rozumiej¹c donios³oœæ programu
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wychowania fizycznego w liceum, nale¿a³oby zaj¹æ siê jego
zrealizowaniem w jak najwiêkszym procencie, a to ju¿ zale¿y od bazy
szko³y.
ANALIZA materia³u – Z doœwiadczeñ dydaktycznych
i wychowawczych Szko³y œrednie (1919-1939):
I. Sport w szkole –
Znany by³ dobrze zakaz nale¿enia m³odzie¿y szkolnej do
organizacji pozaszkolnych, a wiêc i do pozaszkolnych klubów sportowych,
wydany rozporz¹dzeniem przez Ministerstwo Wyznañ Religijnych
i Oœwiecenia Publicznego. Mimo, ¿e trwa³a walka podbierania uczniówsportowców przez pozaszkolne dru¿yny i kluby sportowe, którzy nawet
pod pseudonimami wystêpowali na ró¿nego rodzaju zawodach sportowych.
Wytworzy³a siê sytuacja nieznoœna. Tolerowanie jej na d³u¿sz¹
metê by³o nie mo¿liwe, bo grozi³o to zupe³nym zanarchizowaniem pracy
w szkole i kruszeniem jej wychowawczych podstaw i za³o¿eñ. Zaczêto
szukaæ dróg wyjœcia – i znaleziono je.
Zrozumiano, ¿e zainteresowania m³odzie¿y ruchem sportowym,
musz¹ znaleŸæ dla siebie ujœcie i musz¹ byæ zaspokojone. Zrozumiano,
¿e konsekwencje zakazu musi przyj¹æ na siebie szko³a. Zaczêto tworzyæ
szkolne ko³a wzglêdnie kluby sportowe szkolne i miêdzyszkolne i ruch
sportowy m³odzie¿y otaczaæ co raz troskliwsz¹ opiek¹. Mo¿na tu
wymieniæ Che³mskie SKS-y „Zdrów” i „Czarniecczycy” jako pionierskie
na kresach wschodnich Rzeczypospolitej.
Pierwsze okresy tworzenia na terenie che³mskich szkó³ warunków
dla pracy sportowej nie by³y ³atwe. Utrudnia³y j¹ przede wszystkim kluby,
które w dalszym ci¹gu podbiera³y uczniów oraz nieufna m³odzie¿. Trzeba
by³o du¿o wysi³ku ze strony wychowawców fizycznych i dyrekcji szkó³,
by m³odzie¿ zrozumia³a, ¿e szko³a chce i mo¿e daæ jej to wszystko, czego
ona poszukuje na boiskach i w ramach pozaszkolnych klubów sportowych,
¿e szko³a chce i mo¿e zaspokoiæ jej zainteresowania i ambicjê w zakresie
¿ycia i wspó³zawodnictwa sportowego.
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Po tych doœwiadczeniach, nie by³o szko³y œredniej
ogólnokszta³c¹cej czy zawodowej w Che³ma i w okolicy, w której nie
by³oby na jej terenie klubu lub ko³a sportowego. Ka¿dy uczeñ i ka¿da
uczennica mia³a mo¿noœæ wy¿yæ siê sportowo, a nawet pracowaæ nad
podniesieniem swoich wyników sportowych, tak na specjalistycznych
treningach jak i w spotkaniach boiskowych z reprezentantami innych
szkó³, a nawet klubów pozaszkolnych. Wyniki pracy szkolnych
i miêdzyszkolnych klubów sportowych, udowodni³y, ¿e podniós³ siê
i poziom sportu Polskiego, a m³odzi sportowcy szkolni staj¹ siê
reprezentantami a po ukoñczeniu szko³y te¿ klubów pozaszkolnych.
Dyrektorzy poszczególnych szkó³ che³mskich zrozumieli
i doceniaj¹ znaczenie i wartoœci wychowania fizycznego i sportu i ich
walory wychowawcze w systemie dydaktyczno-wychowawczym szko³y
– jest to obowi¹zek szko³y wobec m³odzie¿y i pañstwa. Na stra¿y tego –
poza wychowawc¹ fizycznym – stoj¹ w³adze szkolne, stoi Pañstwo
i Pañstwowy Urz¹d Wychowania Fizycznego i Przysposobienia
Wojskowego.
Sportowcy che³mskich szkó³ œrednich w latach 1919-1939,
uczestniczyli w zawodach ró¿nej rangi, SKS, MKS, KOSL, od fina³ów
miejskich go ogólnopolskich, w nastêpuj¹cych miejscowoœciach
i z nastêpuj¹cymi reprezentacjami: Warszawy, Lublina, Lwowa, Zamoœcia,
Stanis³awowa, Kowna, £ucka, Wilna, Dêblina, Krakowa, Kowla,
W³odawy, Garwolina, Brzeœcia, Krasnegostawu, Szczebrzeszyna,
£ukowa, Bia³ej Podlaskiej, Hrubieszowa, Sarny i Grodna.

II. Zagadnienie pracy i zadañ szko³y a wychowanie fizyczne i sport;
Obserwuj¹c postêp prac w zakresie wychowania fizycznego
i rozwoju ¿ycia i ruchu sportowego m³odzie¿y w che³mskich szko³ach na
przestrzeni 20-lat pozwala mi stwierdziæ fakt o wielkim autorytecie, dla
ca³okszta³tu zagadnieñ wychowawczych w szkole jakie niesie przedmiot
wychowanie fizyczne dla rozwoju ruchu sportowego.
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Zachodz¹cy proces tworzony ze spokojem i cierpliwoœci¹ przez
wychowawców nale¿y uznaæ za sukces, a wychowania fizycznego za
œrodek wychowawczy, a nauczyciela æwiczeñ cielesnych, tego
„gimnastyka” nale¿y uznaæ za wychowawcê m³odzie¿y.
Pisano te¿ wtedy:
„Proces ten musia³ nast¹piæ, przekonano siê bowiem, ¿e boiskowy
ruch m³odzie¿y, kierowany œwiadom¹ swych celów rêka wychowawców
fizycznych, nie tylko nie obni¿a zainteresowañ m³odzie¿y nauk¹ i m³odzie¿y
tej nie demoralizuje, ale wprost przeciwnie, szko³ê w jej pracach
pedagogiczno-dydaktycznych bardzo wydatnie wspiera”.
„A przecie¿ niejednokrotnie na radach pedagogicznych szukano
przyczyn s³abych wyników poszczególnych uczniów w³aœnie w ruchu
boiskowym m³odzie¿y, która zamiast siê uczyæ biega za pi³k¹, albo ucieka
z lekcji na zawody. Nauczyciele innych przedmiotów powinni te¿ m³odzie¿
sw¹ twórcza prac¹ zachêciæ, a nie zwalaæ na ruch boiskowy – a nawet
otaczaæ go troskliwoœci¹”.
W ramach szkolnych organizacji sportowych udowodniono, ¿e
sport dobrze wp³ywa z za³o¿enia na umys³owy rozwój m³odzie¿y.
Nieporozumienie to zosta³o usuniête ze szko³y z chwil¹, gdy m³odzie¿owy
ruch sportowy sprowadzono na podwórka i boiska szkolne, gdy szko³a
zaczê³a zaspokajaæ naturalny, przyrodzony m³odzie¿owy popêd do ruchu.
Boiska szkolne coraz bardziej zaludnia³y siê, a m³odzie¿
gromadnie bez obawy poszukuje tak koniecznych dla siebie rozrywek
sportowych, na boiskach szkolnych i w ramach szkolnych klubów
sportowych a nie pozaszkolnych – pod okiem wychowawców nauczycieli
wychowania fizycznego. M³odzie¿ systematycznie uprawia
ukierunkowany sport – a wartoœci umys³owe mog¹ czuæ siê doskonale w
towarzystwie wartoœci wyp³ywaj¹cych z ruchu i ¿ycia boiskowego, je¿eli
tylko szko³a stworzy odpowiedni¹ p³aszczyznê, m³odzie¿ bêdzie posiadaæ
wysokie wartoœci, intelektualne, fizyczne i moralne – podniesie siê te¿
poziom naukowy szkolnictwa i duch obecnych programów.
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Zagadnienie rozk³adu materia³u æwiczeñ cielesnych szko³y
powszechne, analizy 1919-1939:
Jednym ze œrodków realizacji programu jest rozk³ad materia³u
nauczania (budowa osnów lub toków lekcyjnych). Przypuszczam, ¿e nie
wywo³aj¹ wiêkszego sprzeciwu nastêpuj¹ce uogólnienia, które uwa¿am
za podstawowe warunki, jakimi winien odpowiadaæ dobry rozk³ad
materia³u (tym bardziej w szkole powszechnej-podstawowej) – 1. musi
byæ oparty na gruntownej znajomoœci programu jako ca³oœci; a) materia³
nauczania okreœla treœæ i zakres pracy ucznia i nauczyciela, b) ¿e wyniki
nauczania charakteryzuj¹ wymagania, którym winien odpowiadaæ uczeñ
w zakresie wiadomoœci i sprawnoœci po przejœciu kursu danej klasy, jeœli
jego postêpy maj¹ byæ uznane za dostateczne, c) i ¿e uwagi do ca³oœci
programów poszczególnych przedmiotów zawieraj¹ najpotrzebniejsze
komentarze do w³aœciwego programu, oraz najwa¿niejsze wskazówki
metodyczne, 2. opieraæ siê na tych warunkach pracy, jakimi rozporz¹dza
szko³a i œrodowisko, 3. mieœciæ siê bez reszty w czasie (jego realizacji),
4. forma ujêcia winna pozwalaæ na praktyczne wykorzystanie go w pracy
codziennej.
Forma ujêcia...... (jako przyk³ad):
Dopiero po uwzglêdnieniu tych trzech postulatów jakimi s¹:
gruntowna znajomoœæ programu, warunki pracy i rozporz¹dzalny czas
na jego realizacjê, mo¿na siê nam zastanowiæ nad form¹ (schematem)
ujêcia rozk³adu materia³u. I tu b¹dŸmy szczerzy: tyle bêdzie tych form
ilu indywidualnych jego wykonawców. Co innego strona techniczna
ujêcia, ale i tu nie mo¿e byæ szablonu.
Przejrzysty rozk³ad materia³u winny cechowaæ nastêpuj¹ce zalety
– 1. musi on zawieraæ ca³y materia³ æwiczebny, 2. forma ujêcia, czy uk³ad
schematu, musi byæ jasny i dostêpny, bardzo ³atwy w u¿yciu codziennym,
3. uwzglêdniaæ zasadê dydaktycznego stopniowania, która automatycznie
prowadzi do wyników nauczania zastrze¿onych programem, 4.
równomiernie traktowaæ wszystkie dzia³y: zarówno zabawy, gry,
æwiczenia polowe, jak i æwiczenia gimnastyczne i sporty.
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Trzymaj¹c siê uk³adu programu otrzymamy nastêpuj¹cy schemat
– a) zabawy: ze œpiewem, orientacyjno-porz¹dkowe, na czworakach,
bie¿ne, rzutne, skoczne, w wodzie, na œniegu i lodzie, b) æwiczenia
gimnastyczne: æw. porz¹dkowe, kszta³tuj¹ce, koordynacyjne i stosowane,
c) sporty i gry: jazda na saneczkach, nartach i ³y¿wach, p³ywanie, gry
dru¿ynowe i gry polowe.
Wype³nienie tego schematu w³aœciw¹ treœci¹, a wiec nazwami
wybranych zabaw, gier i æwiczeñ, da nam ca³y roczny materia³ nauczania.
Pozostanie wtedy przyj¹æ zasadê jego podzia³u, a wiêc pó³rocza, okresykwarta³y, – czy zadaniem naszym miesi¹ce – i odpowiednio roz³o¿yæ go
w czasie.
Inna zasada da nam inny schemat. Na przyk³ad w rozk³adzie
materia³u zasady uk³adu lekcji (æwiczenia wstêpne, æwiczenia g³ówne i
æwiczenia koñcowe), stworzy zupe³nie odrêbne ujêcie, zw³aszcza, jeœli
przy tym uk³adzie wyró¿ni siê uwzglêdniane w uwagach do programu,
cztery, a w³aœciwie piêæ typów lekcji æwiczeñ cielesnych – a) lekcji
z³o¿onych z gier i zabaw, b) lekcji z³o¿onych z æwiczeñ gimnastycznych,
c) lekcji poœwiêconych sportom, d) lekcji poœwiêconych grom i
æwiczeniom polowym, e) lekcji prowadzonych w izbach szkolnych.
Oparcie rozk³adu materia³u na toku lekcyjnym na przyk³ad
Sikorskiego da nam znów zupe³nie odrêbny schemat. Ale s¹ to sprawy
wtórne. Rzecz¹ bezsporn¹ pozostanie fakt, i¿ bez ró¿nicy na schemat
najw³aœciwszym œrodkiem prowadz¹cym do realizacji programu jest i
bêdzie dobrze zrobiony rozk³ad materia³u.
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A NEKS

1. Archiwalia

Protokó³ - z posiedzenia magistratu miasta Che³ma 20.10.1938r.
APLOCH- akta m.Che³ma

2. Wycinki z prasy

„Kronika Nadbu¿añska” 1939, nr 12, s. 2.

„Kronika Nadbu¿añska” 1939, nr 12, s. 2.

3. Fotografie

Halina Kotwica - pierwsze miejsce w skoku wzwy¿ 142 cm

Lipert - Zwyciêzca „biegu narodowego” 3.05.1935r.

Dziewczêta „Czarnecczycy” w czasie meczu siatkówki 30-lata.

Grupy sportowe SKS „Zdrów” rok szkolny 1928/1929.
Dolne zdjêcie siedzi w œrodku prof. Wirski.

Bronis³aw Pietruszyñski, Kazimierz Berezecki, W³adys³aw Gorczyñski
najlepsi lekkoatleci SKS „Zdrów”, Che³m 1934r.

Grupa siatkarek SKS „Czarniecczyków” z prof. Janczykowskim 30-lata.

Grupa lekkoatletek SKS „Zdrów” z prof. Wirskim 30-lata.
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Kazimierz Pawe³ Janczykowski

(skrót artyku³u s.105-106)
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