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Prof. Maciej Demel, twórca Teorii Wychowania Fizycznego
i Wychowania Zdrowotnego twierdzi ¿e: Kultura Fizyczna  jest jedn¹
z trzech sk³adowych kultury ogólnej, dwie pozosta³e kultury to, kultura
materialna i kultura duchowa. Kultura materialna jest rezultatem
przekszta³cania przyrody. Kultura duchowa jest efektem
przekszta³cania siê samego cz³owieka w toku walki o opanowanie
i wykorzystanie przyrody. Kultura Fizyczna oddzia³uje poprzez
podstawowe formy: wychowanie fizyczne, sport, rekreacjê, turystykê
i rehabilitacjê.
***
Zas³u¿eni Che³mianie Dla Kultury Fizycznej, S³ownik
Biograficzny, czêæ druga  to moja kolejna pozycja ksi¹¿kowa.
Ksi¹¿ka ta zawiera biogramy wybitnych sportowców wszystkich
dyscyplin sportowych i organizatorów ¿ycia sportowego, zwi¹zanych
z Che³mem i z Ziemi¹ Che³msk¹, urodzeniem b¹d dzia³alnoci¹. S¹
wród nich wybitni nauczyciele wychowania fizycznego, trenerzy,
lekarze, inicjatorzy dzia³acze licznych klubów i organizacji sportowych.
Wród prezentowanych postaci znajd¹ Pañstwo sylwetki osób
bardzo zas³u¿onych ale ju¿ nie¿yj¹cych. Niektóre nazwiska by³y
przywo³ywane w nielicznych i wyrywkowych publikacjach prasowych,
ale wiêkszoæ to spo³ecznicy szerzej nieznani.
W pamiêci m³odego pokolenia zapisali siê jako pasjonaci
ró¿nych dyscyplin sportu, czêsto wspieraj¹cych w³asnymi rodkami
finansowymi ich uprawianie przez liczne grupy m³odzie¿y.
Wydawnictwo to wzbogaci historiografiê regionaln¹ i ogólnopolsk¹
i bêdzie promowa³o Che³m w regionie i w Polsce.
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WITALIS BIELECKI (1892-1976) 
sportsman; pracownik Referatu Hodowli Koni przy
Ministerstwie Rolnictwa i Dóbr Koronnych oraz
Zarz¹du Stadnin Pañstwowych w Polsce; koniuszy
w Pañstwowej Stadninie Koni Janów Podlaski
Wygoda 1928-1944; pracownik Oddzia³u
Nettelau ratuj¹cy Polskie konie zrabowane
i wywiezione do Niemiec 1944-1946; koniuszy
w Pañstwowej Stadninie Koni Posadowo 19461950; Dyrektor Pañstwowych Stadnin Koni
w Kadynach 1950-1951 i w Walewicach 1951-1958; hodowca-twórca rasy
konia polskiego; znawca i konsultant hodowli konia; organizator aukcji i
parad koni oraz zawodnik sportowych pokazów-zawodów hippicznych;
spo³ecznik; dzia³acz sportu hippicznego; trener nauki jazdy konnej i hippiki
sportowej; tworzy³ folklor i regionalizm oraz ruch wycieczkowy
i krajoznawczo-turystyczny w Walewicach i regionie.
Urodzi³ siê 5 lipca 1892 r., na Ukrainie na pograniczu Wo³ynia,
Podola i Naddnieprza w Karolówce powiat Berdyczów na Ziemi
Kijowskiej (w herbowej rodzinie szlacheckiej, wówczas podupadaj¹cej
jak i ówczesna Polska) wyznania rzym.-kat. Ojciec jego posiada³ tu
rodzinne bobra a w nich dworek okaza³y. Jego ród posiada³ od koñca XVI w.
swoje dobra obok rezydencji najpotê¿niejszych polskich rodów
magnackich m. in. w miejscowociach  O³yka, Winiowiec, Brody i Troki.
By³ synem Jana i Henryki z domu Moszkowska. Polskich rodów
szlacheckich, tu osiad³ych w granicach Rzeczypospolitej, przywilejami
króla polskiego. Ich przodkowie walczyli o te ziemie obok króla na
chwa³ê Najjaniejszej Rzeczypospolitej jako dowódcy chor¹gwi
lub regimentów  zasiadali te¿ w królewskich radach wojennych.
W domu rodzinnym by³ wychowywany w duchu wartoci
moralnych i patriotycznych, oraz szacunku do pracy i obrony ojczyzny.
Jako dziecka fascynowa³a go historia, militaria i konie. Mia³ te¿
rodzeñstwo dwie urodziwe siostry Konstancjê i Zofiê i brata Antoniego.
*Konstancja  polubi³a oficera arystokratê dworu carskiego
S. Kossakowskiego, ich syn Henryk by³ genera³em Wojska Polskiego,
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walczy³ pod Monte Cassino, by³ cz³onkiem Sztabu Generalnego Wojska
Polskiego  po 1918 r. mieszka³a w Warszawie;
*Zofia  polubi³a Edwarda Szkliñskiego Profesora Gimnazjum
Krzemienieckiego, ich dobra znajdowa³y siê w O³yce i Ryczyszczach 
po 1918 r. mieszka³a w Krakowie;
*Antoni  o¿eniony z Aniel¹ córk¹ pisarki Marii Konopnickiej,
by³ rotmistrzem u³anów Wojska Polskiego stacjonowa³ w garnizonie
w Trembowli, tu mieli swoje dobra, w latach 1925-1939 by³
pracownikiem Ministerstwa i Sztabu Wojska Polskiego  (by³ jednym z
grona osobistych doradców genera³a W. Sikorskiego 1935-1939)  po
1918 r. mieszka³ w Warszawie.*
Nauki pobiera³ system szko³y domowej, naucza³a rodowa
guwernantka, a z powodu sytuacji politycznej edukacjê ukoñczy³
w Litynie w 1909 r. na poziomie szko³y redniej. Do 1 kwietnia 1910 r.
przebywa³ w rodzinnym domu, pomaga³ ojcu przy pracach w maj¹tku ,
m. in. w hodowli koni.
By³ urodziwy, dobrze zbudowany i wysportowany, zg³êbi³
i posiad³ sztukê fechtunku i broni palnej oraz tzw. ludow¹ medycynê.
Zna³ siê na koniach i bardzo dobrze jedzi³ konno, mia³ maniery
przywódcze, wzbudza³ szacunek i respekt. By³ cz³onkiem i uczestniczy³
w towarzysko-politycznym ¿yciu kresowej szlachty Rzeczypospolitej.
By³ dobrym myliwym, bra³ udzia³ w polowaniach szlacheckich. W³ada³
biegle j. rosyjskim i niemieckim, s³abiej angielskim, zna³ te¿ gwary
tubylcze ukraiñskie, tatarskie i kozackie.
Utrzymywa³ kontakty z przyjació³mi z Soko³a Polskiego. Bra³
udzia³ w gonitwach i popisach jazdy konnej ze strzelaniem w których
uczestniczyli m. in. kozacy, Tatarzy i ludy Ukrainy. Najwa¿niejsze
odbywa³y siê ko³o Kamieñca Podolskiego, a w 1911 r. jedn¹ z takich
gonitw ze strzelaniem i fechtunkiem wygra³.
Jego m³odoæ kszta³towa³a siê na pograniczu, jak¿e dzikich
wówczas terenów Wo³ynia, Podola i Naddnieprza. Pozna³ tajemnice
tej ziemi i tych ludów która by³a i jego i bezkresne stepy, po których
hulali kozacy, Tatarzy w³¹cznie z niektór¹ zdzicza³¹ szlacht¹ polsk¹
zbieg³¹ tu na banicjê na kresy z Rzeczypospolitej.
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W podró¿ach po rozleg³ych stepach, koñ sta³ siê jego wielkim
przyjacielem a z czasem namiêtnoci¹. Rzoleg³e stepy by³y przez wieki
terenami ci¹g³ych walk wyzwoleñczych, a i potyczek na lachy s¹siady.
By³ to te¿ czas zmierzchu Rzeczypospolitej, jako wielkiego mocarstwa, gdzie
jej granice od XVI w. obejmowa³y i te tereny i siêga³y nawet a¿ do Smoleñska,
Po³tawy czy Kudaku. By³y to czasy tajemniczo-romantyczne a wojny
okrutne. Wiele prze¿y³ tu w tym czasie, zawsze czuj¹c siê Polakiem, dlatego
jego charakter by³ twardy ale prawy, by³ te¿ wielkim patriot¹.
*Jedziectwo  by³o poniek¹d zawodem szlacheckim,
a nastêpnie ziemiañskim: na koniu s³u¿ono w obronie ojczyzny,
na koniu wêdrowano po polach pilnuj¹c prac rolnych, konno wyruszano
czêsto na ³owy, które z kolei by³y podstawow¹ rozrywk¹ tej grupy
spo³ecznej. Jedziectwo sta³o siê wiêc sztuk¹ bycia szlachcicaziemianina z natur¹ i koniem.*
Chc¹c siê usamodzielniæ, od 1 kwietnia 1910 r., do po³owy
1913 r. pracowa³ w Dobrach Ko³odeñskich jako Dozorca-Nadzorca
Lasów. W³acicielem maj¹tku Ko³odno by³ hrabia Grocholvi, który
powierza³ mu te¿ opiekê swoje konie  zaprzyjanili siê.
Kontynuowa³ te¿ swoj¹ edukacjê w Krzemieñcu ukoñczy³
G³ówn¹ Szko³ê Rolnicz¹ (a przy niej kursy specjalistyczne) a w Liceum
Krzemienieckim zda³ maturê.
*Twórca s³ynnego Polskiego Liceum Krzemienieckiego
(1805-1833) zwanego Atenami Wo³ynskimi, Tadeusz Czacki (17651813) w sporz¹dzonym w 1803 r. projekcie O gimnazjach
w wo³yñskiej gubernii i innych dla obojej p³ci zaleca tak¿e uprawianie
przyjemnych telentów do których zalicza rysunki, muzykê i niektóre
sztuki gimnastyczne, zw³aszcza p³ywanie. Liceum Krzemienieckie, jako
polska placówka, promieniowa³o i dzia³a³o do 1914 r.*.
Nastêpnie w tym¿e 1913 r. zosta³ wcielony do wojska
rosyjskiego do Carskiej Artylerii Konnej. S³u¿bê odbywa³
w doborowych carskim garnizonach, Winiowiec i Kamieniec Podolski
do listopada 1918 r., w stopniu kaprala. Za honorowo-wzorow¹ s³u¿bê
proponowano mu stopieñ oficerski i s³u¿bê dla cara  odmówi³ jako
patriota, planowa³ powrót do Polski.
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Sytuacja polityczna komplikowa³a siê dlatego, ¿e jako Polak,
na pocz¹tku 1918 r. zrzuci³ mundur carski i natychmiast w styczniu 1919 r.,
gotowa³ siê do ewakuacji do Polski.
Zawar³ w tym czasie zwi¹zek ma³¿eñski ze szlachciank¹ pann¹
Janin¹ z d. Zawadzka herbu Rogala dobra rodowe na Wo³yniu,
wykszta³cona, zna³a j. francuski, grê na fortepianie i prace szlachciance
przysta³e  w domu by³a s³u¿ba i rodzinna guwernantka. Ród
Zawadzkich od wieków s³u¿y³ królowi i Rzeczypospolitej. Z tego
zwi¹zku mieli i wychowali dwie córki Mariê (ur. 27.11.1918 r.  zm.
1991 r.) i Danutê (ur. 24.01.1923 r.).
*Dawna Rosja by³a ju¿ w 1920 r. ca³kowicie zdruzgotana,
na jej miejscu powstawa³o nowe pañstwo. Z którym Polacy zetrzeæ siê
musieli zbrojnie w walce o wp³ywy wród tzw. narodów peryferyjnych,
a le¿¹cych na obrze¿ach dawnego pañstwa carów. 25 kwietnia 1920 r.
J. Pi³sudski podj¹³ ofensywê na odcinku Frontu Po³udniowoWschodniego przekonany, ¿e jej powodzenie i pokonanie bolszewików
doprowadzi do urzeczywistnienia jego koncepcji federacyjnej  w tym
przypadku do niepodleg³oci Ukrainy na czele z atamanem Semenem
Petlur¹, z którym zawar³ 4-dni wczeniej polityczne porozumienie.
7 maja 1920 r. J. Pi³sudski zaj¹³ Kijów, ju¿ 14 maja 1920 r. Armia
Czerwona przesz³a do skutecznego kontruderzenia. W obliczu zagro¿enia
nawa³nicy hord bolszewickich-krasnoarmiejców, z Ukrainy ewakuowano
wszelkie urzêdy polskie, inni ewakuowali siê sami. Bolszewicy doszli a¿
do Warszawy, a na zajêtych terenach szerzyli ideologiê bolszewick¹ i
komunizm, podatn¹ szczególnie wród ch³opstwa i s³u¿by folwarcznej w
miastach by³o trudniej. Zapanowa³ chaos i bezprawie na terenach
zajêtych przez bolszewików. Wreszcie, J. Pi³sudski, Armiê Czerwon¹
wypêdzi³ (18.10.1920 r. zakoñczenie walk  18.03. 1921 r. zawarto pokój),
pañstwo polskie obroni³o swoj¹ niepodleg³oæ, ¿ycie powraca³o do
normy, a terenami granicznymi ze Zwi¹zkiem Radzickim by³y woj. 
wileñskie, nowogródzkie, poleskie, wo³yñskie i tarnopolskie. Ukraina
wesz³a w sk³ad Zwi¹zku Radzieckiego  skoñczy³y siê wp³ywy
II Rzeczypospolitej*.
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Na prze³omie 1919-1920 r., z grup¹ przyjació³ i z rodzin¹, ¿on¹
Janin¹ i córeczk¹ Mari¹, przyby³ do Polski w poszukiwaniu miejsca
do egzystencji.
Po powrocie w 1920 r. do Polski z Ukrainy, gdzie zostawi³
wszelkie dobra, mia³ chwilowe k³opoty. Pocz¹tkowo zamieszka³ z rodzin¹
u przyjaciela, gdy sytuacja unormowa³a siê, wraz z urodzeniem drugiej
córki Danuty w 1923 r., zamieszkali w Nowym Winiowcu  Ziemia
Wo³yñska, pow. krzemieniecki, diecezja £ucka, poczta Winiowiec.
By³ wrogiem bolszewizmu, by³ zwolennikiem i popiera³
wszelkie idee Marsza³ka J. Pi³sudskiego. W latach 1920-1926 pracowa³
w dobrach hrabiego, dawnego przyjaciela jako zarz¹dca, z którym
w przesz³oci mia³ ró¿ne interesy. Po przewrocie majowym w 1926 r.
do lata 1928 r., pracowa³ w Pañstwowym Maj¹tku Rolno-Hodowlanym
w okolicach Bia³ej Podlaskiej.
Dnia 1 lipca 1928 r. otrzyma³ etat w Stadninie Koni Janów
Podlaski Wygoda jako podkoniuszy. Nastêpnie w nagrodê
za wzorow¹ i fachow¹ pracê w hodowli konia, awansowa³ w 1931 r.
na koniuszego. Janów Podlaski zwany te¿ niegdy Biskupim, by³
pierwsz¹ i najwiêksz¹ na ziemiach polskich pañstwow¹ stadnin¹ koni
s³awn¹ na ca³y wiat  za³o¿on¹ 18 grudnia 1817 r. Od 1924 r. Janów
specjalizowa³ siê w hodowli koni czystej krwi arabskiej  tu stworzon¹
polsk¹ szko³ê hodowli koni, s³ynn¹ na ca³y wiat.
*Koniuszy tytu³ szlachecki  w Polsce piastowskiej mianowany
przez króla jako zarz¹dca stad i stajni królewskich; w XVII w. zosta³
jednym z dygnitarzy pañstwowych; w hierarchii dworskiej koniuszy
sytuowa³ siê za miecznikiem a przed kuchmistrzem; od czasów Zygmunta
I osobno Koniuszy Wielki Koronny (urz¹d dworski I Rzeczypospolitej) i
Koniuszy Wielki Litewski. Koniuszy w ka¿dym okresie  by³ zarz¹dc¹
wszystkich m. in. królewskich, pañstwowych lub indywidualnych stajni i
stadnin*.
W Stadninie Koni Janów Wygoda poza obowi¹zkami
koniuszego, wspó³organizowa³ i uczestniczy³ w aukcjach, pokazach
i paradach koni oraz sportowych zawodach hipicznych. W Janowie
zamieszka³ z rodzin¹, a córki Maria i Danuta w tutejszej szkole rozpoczê³y
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edukacjê. Natomiast ¿ona Janina prowadzi³a dom i nadzorowa³a rodzinne
gospodarstwo.
W 1932 r., przez kilka miesiêcy, jako znawca hodowli koni
z kilkoma masztalerzami goci³ w nowopowsta³ej Pañstwowej Stadninie
Koni w Bia³ce ko³o Krasnegostawu (obok Che³ma), pomagaj¹c
w rozruchu stadniny i rozwoju hodowli koni.
W grudniu 1938 r. rozpocz¹³ pracê na Wygodzie w charakterze
z-cy kier. stadniny, a po 4-miesi¹cach zosta³ jej kierownikiem, in¿.
Andrzej Krzyszta³owicz (szlachcic, ukoñczy³ Uniwersytet Poznañski,
mia³ tu praktyki i pisa³ pracê dyplomow¹ o koniach, na których zna³ siê
od dziecka, ojciec by³ administratorem w maj¹tku Czartoryskich
k\ Jaros³awia). Nastêpnie obaj panowie poznali siê i zaprzyjanili.
Nale¿y podkreliæ, ¿e pracownicy Stadniny Wygoda byli to
ludzie szlachetni wyj¹tkowi, szanuj¹cy pracê o du¿ej godnoci
i kulturze osobistej, praca tu by³a zaszczytem. Wygoda w oczach
okolicznych mieszkañców jawi³a siê jak co w rodzaju nadbu¿añskiego
Eldorado. Pensja masztalerza jako pracownika pañstwowego wynosi³a
95 z³ miesiêcznie, zni¿ka PKP, mundury s³u¿bowe, na dodatek ka¿dy
posiada³ w³asne gospodarstwo, w którym zatrudnia³ parobków. Jak dom
pod blach¹  mawiano w Janowie  to na pewno masztalerza.
Wybuch³a II-wojna wiatowa, dzia³ania wojenne spowodowa³y,
¿e 11 wrzenia 1939 r. dobytek, konie i ludzi ewakuowano na Wo³yñ,
zniszczeniu uleg³y zabudowania stadniny. Jednak trudnoci transportu
i wojna spowodowa³y, ¿e czêæ koni wraca³a na Wygodê.
Gdy nadszed³ okres okupacji, od padziernika 1939 r., w³adzê
nad Stadnin¹ Koni Janów-Wygoda obj¹³ Wehrmacht. komendantem
niemieckim tej naukowej instytucji jak nazywali j¹ Niemcy, zosta³ p³k.
Hans Fellgiebel, który rekonstruowa³ stadninê (jako ju¿ niemieck¹)
pod nazw¹ Hauptgestut Janów Podlaski (stadnin¹ interesowa³ siê
bardzo sam Hitler). Polska fachowa-obsada w tym przedsiêwziêciu
by³a niezast¹piona, dziêki p³k. Fellgiebelowi personel polski by³
traktowany doæ dobrze.
W ocenie komendanta p³k. H. Fellgiebla  koniuszy Witalis
Bielecki by³ wyró¿niaj¹cym siê koniarzem na Wygodzie, uczestniczy³
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w pokazach koni i sportowych zawodach hippicznych. Nadzór w tym
czasie nad polskimi pracownikami Stadniny mia³ te¿ okrutny
dla polaków Hans Schulz  wachmistrz Wehrmachtu.
W 1942 r. w stadninie by³o 300 koni czystej krwi arabskiej
i pó³krwi angloarabskiej, te rasy decydowa³y o skutecznoci kierunku
hodowli, podobnie jak w latach miêdzywojennych. Europejska s³awa
Janowa, cudowne tereny nadbu¿añskie, zadecydowa³y te¿
o popularnoci stadniny wród oficerów i w³adzy Trzeciej Rzeszy, którzy
tu czêsto gocili  omawiano tu te¿ szykowany s³ynny zamach na Hitlera.
*Refleksje autora nad zwi¹zkami familijnymi. W Stadninie
Koni Janów-Wygoda poznali siê i pobrali moi rodzice, Danuta Bielecka
c. Witalisa z Witoldem Koz³owskim s. Antoniego, który w czasie okupacji
pracowa³ tu jako masztalerz, ojciec jego Antoni Koz³owski w³aciciel
dóbr na Polesiu i Wo³yniu, by³ zarz¹dc¹ maj¹tku rolniczo-hodowlanego
i stadniny koni Wygoda. Najstarsza siostra Witolda, Zofia Koz³owska
polubi³a Andrzeja Krzyszta³owicza kierownika Stadniny*.
Dnia 1 grudnia 1943 r. Gestapo wykry³o w Janowie dzia³alnoæ
AK  obecnoæ Gestapo, ci¹g³e ³apanki, przeszukania, aresztowania
oraz strach przez wywozem do pracy do Niemiec  zak³óci³y spokój
pracowników w stadninie. Wiosn¹ 1944 r., widoczny by³ ju¿
nieuchronnie zbli¿aj¹cy siê front i klêska Niemiec  i zbli¿aj¹ca siê
wolnoæ. W tym czasie córki Maria i Danuta pracuj¹ce w szklarni,
wysz³y za m¹¿, tworz¹c rodziny, by³ to warunek aby nie podlegaæ
nakazowi wywozu do Niemiec do pracy  po wyzwoleniu los ich rozdzieli³.
W maju 1944 r. p³k Fellgiebel nie ukrywa³ faktu, ¿e konie
bêd¹ rych³o ewakuowane na zachód (jak wszystkie konie
z Rzeczypospolitej rabowane przez Niemców). Rzeczywicie 13 lipca
1944 r. wywieziono z Janowa stado ogierów a w 3-dni póniej
na tu³aczkê uda³y siê wszystkie konie ze stadniny, przechodz¹c marszem
do Bia³ej Podlaskiej, tu za³adowano je do wagonów kolejowych.
Wygodê opuci³o ponad 240-koni, a z punktów kopulacyjnych 150ogierów, towarzyszy³o im 55-Polaków masztalerzy i obs³uga, którzy mogliby
uciec w ka¿dej chwili, jednak godnoæ zwi¹zania siê z koñmi traktowali
jak misjê na dobre i na z³e. Tak rozpoczê³a siê tu³aczka koni polskich do
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Niemiec do Saksonii. Po drodze Gestapo aresztowa³o p³k. Fellgiebela,
podejrzany za udzia³ w zamachu na Hitlera, dosta³ 10-lat twierdzy, wojnê
prze¿y³, po latach bawi³ w Janowie, mile witany. Dosz³o do spotkania z Witalisem
Bieleckim.
Ostatecznie stadnina dotar³a do zak³adu remontowego wojsk
niemieckich w Sohland ko³o Libawy w Saksonii, pokonuj¹c trasê kolejow¹
Bia³a Podlaska-Warszawa-Poznañ-¯agañ- Zielona Góra-ZgorzelecReichenbach  ¿ona Janina zosta³a w Poznaniu. Znaleziono tam dobre
warunki pobytu, obszerne stajnie soczyste pastwiska, du¿o paszy. By³o
ciê¿ko, dobrze ¿e nie byli traktowani jak wywiezieni do Niemiec na roboty
(z opask¹ P), za pracê otrzymywali 150-marek za miesi¹c. Dobre traktowanie
zawdziêczali nowemu niemieckiemu komendantowi stadniny F. Bonnetowi
 z pochodzenia Alzatczyk.
Kiedy na pocz¹tku lutego 1945 r. armia radziecka i polska
przekroczy³a Odrê, prys³ spokój w Saksonii, a przera¿eni Niemcy w ucieczce
na zachód poci¹gnêli za sob¹ i konie i ludzi z Janowa. Tak te¿ 13 lutego
1945 r., 400 klaczy ogierów i rebi¹t marszem pieszym wyruszy³o w kierunku
Drezna. Droga by³a trudna licz¹ca 100km.  dzia³ania wojenne spowodowa³y,
¿e za³oga polska by³a ju¿ nieliczna. W³adze niemieckie do pomocy
przydzieli³y jeñców ró¿nej narodowoci (byli to skazañcy), nie mieli pojêcia
w obchodzeniu siê z koñmi.
Niemcy masowo uciekali w g³¹b Rzeszy, blokowali drogi,
rozstrzeliwano podejrzanych. Deszcze, zima, g³ód i strach dawa³y siê we
znaki, co dwie 2-godz. postoje ¿eby nakarmiæ przestraszone i oszo³omione
konie. Bombardowania nêka³y i ludzi i konie które pada³y czêsto albo
rozbiega³y siê. Co chwile niemieckie-patrole, przyda³a siê znajomoæ
niemieckiego bo by ich rozstrzelano.
Niejednokrotnie wyprowadza³ grupê z opresji, panowa³ nad sytuacj¹
i dogadywa³ siê z Niemcami (kilku te¿ zna³o niemiecki). Przyda³a siê jego
pomoc medyczna chorym kolegom. W wielu przypadkach Niemcy brali
ich za swoich.
W koszarach w Morytzburgu, oberleutnant Lipke da³ obstawê
stadninie. Po kilku dniach pod obstrza³em i bombardowaniem wyruszyli
w kierunku Torgau n\ £ab¹ 90km. od Drezna. W tu³aczce po drogach Niemiec
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trudno by³o o zachowanie higieny  nêka³y ich wszy, g³ód i ró¿ne choróbska,
chorowa³y te¿ konie i rebiêta. W Torgau ulokowano ich w koszarach
kawalerii niemieckiej, obok wczeniej ju¿ przyby³ych stad ogierów z Bia³ki
k\ Krasnegostawu (powsta³a w 1930 r.), Dêbicy, Bogus³awic i stadniny
kozienickiej.
Tu stadnin¹ i stadem janowskim szczególnie zainteresowa³ siê sam
genera³ SS Heinrich Himmler. Dziêki niemu stadnina otrzyma³a pe³ny sk³ad
krytych wagonów na dalsz¹ drogê, zakoñczon¹ w zak³adzie remontowym
w Schonbeken-Grabau, folwarku Nettelau w pobli¿u Kilonii (by³o tu ju¿
kilka stadnin z Polski, inne dochodzi³y). Komendantem Oddzia³u Nettelau
zosta³ in¿. Andrzej Krzyszta³owicz, a Witalis Bielecki nale¿a³ do najlepszych
pracowników, Oddzia³u Nettelau za³ogi Janów-Wygoda.
Od marca 1945 r. do zakoñczenia II wojny wiatowej, Polakom nie
wolno by³o opuszczaæ terenu stadniny, grozi³a kara 2-tyg. areszt i ogolenie
g³owy. Warunki i wy¿ywienie marne, czarny chleb, marmolada z brukwi
lub czerwonych buraków, odrobina margaryny i czarna gorzka kawa, bardzo
rzadko miêso i ziemniaki  tu zobaczyli upadek Niemiec III-Rzeszy.
Brytyjskie samoloty bombardowa³y prawie wszystko, na wieæ
o kapitulacji III-Rzeszy, Polacy natychmiast wywiesili na stajni Polsk¹ bia³oczerwon¹ flagê uszyt¹ z rêczników, przed dalszym bombardowaniem 
i tak po zakoñczeniu wojny polskie stadniny znalaz³y siê w brytyjskiej
strefie okupacyjnej.
Tu w maju 1945 r. powsta³ Zarz¹d Stadnin Polskich
w Niemczech, powo³any z inicjatywy oficerów zwolnionych z oflagów
i roztaczaj¹cych pieczê organizacyjn¹ nad oko³o 500 pracownikami
i 1.500 koñmi, ze wszystkich polskich pañstwowych orodków
hodowlanych. Pierwszym szefem zarz¹du zosta³ p³k. W³adys³aw
Rozwadowki, jesieni¹ 1945 r. zast¹pi³ go p³k. Stefan Zamoyski,
wspomagany przez dr Henryka Harlanda. Kierownikiem Stadniny
Janów-Wygoda oficjalnie mianowano in¿. Andrzeja Krzyszta³owicza
 koniuszy Witalis Bielecki zosta³ cz³onkiem zarz¹du.
W marcu 1946 r., tu w okupacyjnej strefie brytyjskiej pojawi³a
siê komisja Ministerstwa Rolnictwa (nowej w³adzy Polskiej) z gen.
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Leonem Bukojemskim na czele, celem uzgodnienia z w³adzami
brytyjskimi trybu powrotu do Polski i koni i ludzi. W sk³adzie komisji
by³ Franciszek Bochenek koniuszy Stadniny Koni Janów PodlaskiWygoda, który przywióz³ listy i nowe wieci z Polski, bo tu propaganda
obraz Polski (jak mówiono bolszewickiej) malowa³a czarno, a nawet
krwawo, uleg³o jej wielu pracowników Janowa, dlatego czêæ pozosta³a
w Niemczech inni wyjechali, wiêkszoæ do Kanady. Po uzgodnieniach
brytyjsko-olskich, do repatriacji koni przydzielono Polakom dwa
stateczki ¿eglugi przybrze¿nej, rejs po 50 koni  wiele wspania³ych
polskich koni bezpowrotnie przepad³y w perypetiach wojennych.
W sierpniu 1946 r. pierwsze polskie konie z Niemiec z portu
Lubeki pop³ynê³y do Polski do portu Gdynia, a ostatnie przyp³ynê³y
do Polski 4 listopada 1946 r.  konie janowskie przyby³y do Polski
29 wrzenia 1946 r. i natychmiast skierowano je do Pañstwowej
Stadniny Koni Posadowo:
Po wojnie i okrutnej okupacji hitlerowskiej kraju i przesz³o
2-latach wyczerpuj¹cej i bohatersko-patriotycznej tu³aczce po drogach
Niemiec III-Rzeszy, w walce o prze¿ycie i zachowanie polskiego konia,
grupa wytrwa³ych ludzi przywioz³a konie jako dobro Najjaniejszej
Rzeczypospolitej z powrotem do Polski  a tu nie wolna by³a jeszcze
Polska  tylko bolszewicka rzeczywistoæ PRL.
Po powrocie do Polski, Stadninê Koni Janów-Wygoda
od 29 wrzenia 1946 r. ulokowano tymczasowo w Pañstwowej
Stadninie Koni Posadowo ko³o Nowego Tomyla (Poznañskie)
poniewa¿ zabudowania Wygody, uleg³y zniszczeniu wojn¹, i wymaga³y
dalszego remontu  tu Witalis Bielecki sprawowa³ obowi¹zki
koniuszego, sprowadzi³ te¿ ¿onê Janinê. *Posadowo to maj¹tek
hrabiostwa Tyszkiewiczów w tym pa³ac, zabudowania, parki i stadnina
do hodowli ma³ego stadka konii* w tym czasie nie spe³nia³o warunków
dla rozwiniêtej hodowli konia szlachetnego.
Brak miejsca, niewielkie pastwiska i nie sprzyjaj¹cy klimat,
to wszystko spowodowa³o, ¿e po roku konie czystej krwi arabskiej
przeniesiono z PSK Posadowo  kierowanej pocz¹tkowo przez
in¿. A. Krzyszta³owicza  do Albigowej ko³o £añcuta, Micha³owa
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i Nowego Dworu. Konie janowskie mia³y staæ w PSK Posadowo rok,
tymczasem dopiero po 4-latach z ³¹k wielkopolski w 1950 r. trafi³y
do Janowa  akurat w dniu wymiany pieniêdzy.
*Po II wojnie po 1945 r., Stadnina Koni Janów-Wygoda by³a
wschodnim terenem PRL granicznym z ZSRR  a przedwojenne
II Rzeczypospolitej województwa  wileñskie, nowogródzkie, poleskie,
wo³yñskie i tarnopolskie  odebrane, wesz³y w jego sk³ad.*
Jesieni¹ 1948 r., konie janowskie, mia³y byæ transportowane
na Wygodê, jednak czas siê przed³u¿a³. W tym czasie znajduj¹ce siê
w PSK Posadowo inne konie, wymaga³y osobnego zarz¹dcy, do tej
chwili in¿. A. Krzyszta³owicz zarz¹dza³ wszystkim. W³anie opiekê
nad tymi koñmi powierzono koniuszemu Witalisowi Bieleckiemu.
Poparcie jako dla znakomitego hodowcy konia, by³o inspirowane przez
in¿. A. Krzyszta³owicza w porozumieniu z Naczelnym Dyr. Centralnego
Zarz¹du Hodowli Konia w Polsce (C.Z.H.K.) lek. wet. St. Kurowskim.
Jak siê póniej okaza³o W. Bielecki z in¿. A. Krzyszta³owiczem
i z Nacz. Dyr. C.Z.H.K, ustalili, ¿e W. Bielecki nie jedzie z koñmi
do Janowa, zostaje w PSK Posadowo, i bêdzie tworzy³ nowe stadniny
hodowli koni rasy szlachetnej  nawet pomocne w przysz³oci dla Janowa.
Dnia 15 grudnia 1948 r., Witalis Bielecki  zosta³ wybrany
z tzw. awansu spo³ecznego (wspierany przez Nacz. Dyr. C.Z.H.K.
i czynniki polityczne), delegatem z PSK Posadowo do Poznania
na I Centralny Zjazd  Zwi¹zku Zawodowego Robotników
i Pracowników Rolnych (ZZR i PR)  bra³ te¿ udzia³ w dyskusji.
Nastêpnie z poparciem w³adz zjazdu oficjalnie zosta³ cz³onkiem ZZR
i PR Nowy Tomyl przy PSK Posadowo.
Dnia 26 kwietnia 1950 r. W. Bielecki  z polecenia Nacz. Dyr.
C.Z.H.K, za fachow¹ i wzorow¹ pracê oraz osi¹gniêcia w hodowli
konia polskiego zosta³ mianowany i otrzyma³ w Poznaniu podczas
Wielkiego wiêta Konia Polskiego medal dyplom i tytu³
Dyplomowanego Przodownika Pracy jak na tamte czasy by³o to
wielkie wyró¿nienie i osi¹gniêcie zawodowe.
Po odejciu koni janowskich z in¿. A. Krzyszta³owiczem,
z Pañstwowej Stadniny Koni Posadowo do Janowa, koniuszy W. Bielecki
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kierowa³ ni¹ samodzielnie, a¿ do 15 padziernika 1950 r., a po
wyprowadzeniu wszystkich koni do innych stadnin, w krótkim czasie PSK
Posadowo zosta³o rozwi¹zane i obecnie nie istnieje.
Dnia 15 padziernika 1950 r. decyzj¹ Warszawy i Nacz. Dyr.
C.Z.H.K., W. Bielecki z czêci¹ koni z PSK Posadowo, zosta³ przeniesiony
do Pañstwowej Stadniny Koni Kadyny  gm. Tolkmicko, pow. Elbl¹g,
woj. Gdañsk  ju¿ jako zarz¹dca t¹ stadnin¹. Tu z dniem 15 stycznia
1951 r. powo³ano go równie¿ z tzw. wa¿nego w tym czasie politycznie,
awansu spo³ecznego do zorganizowania Zespo³u Kadyny i mianowano
go dyrektorem Zespo³u ¯u³awsko-Mazurskiej Pañstwowej Stadniny Koni
Kadyny, przez Biuro Kadr i Szkolenia Okrêgowego Zarz¹du Pracowników
Gospodarstw Rolnych w Gdañsku  poleceniem z Warszawy Naczelnego
Dyr. C.Z.H.K. W PSK Kadyny, W. Bielecki na stanowisku dyrektora
pracowa³ do 1 grudnia 1951 r. Z misji mu powierzonej wywi¹za³ siê
doskonale, zorganizowa³ Zespó³ w PSK Kadyny i w nim wzorowe
zarz¹dzanie, za co otrzyma³ od Nacz. Dyr. C.Z.H.K., medal, dyplom i
tytu³, Wzorowego organizatora i hodowcy konia w Polsce, by³o to w
tym czasie najwiêksze wyró¿nienie w Polsce.
W nagrodê i awansem, z dniem 1 grudnia 1951 r., Nacz. Dyr.
C.Z.H.K., przeniós³ W. Bieleckiego na stanowisko Dyrektora Zespo³u
Pañstwowej Stadniny Koni Walewice  gm. Bielawy, pow. £owicz, woj.
£ód. W dalszym ci¹gu aktywnie udziela³ siê, by³ ju¿ wtedy znanym
i cenionym hodowc¹ koni oraz cz³onkiem Polskich centralnych organizacji,
w zarz¹dzaniu i hodowli koni w Polsce. Uczestniczy³ w centralnych
naradach i kursach, które niejednokrotnie te¿ sam prowadzi³.
Inspirowa³ wielkie akcje wród miejscowej ludnoci nad ochron¹
rodowiska i zasobów okolicznych lasów i zbiorników wodnych. By³
cz³onkiem Polskiego Zwi¹zku £owieckiego, uczestniczy³ w polowaniach,
w których kultywowa³ staropolskie szlacheckie tradycje ³owieckie. Powo³a³
te¿ w Walewicach Ko³o £owieckie. Prowadzi³ wspólnie z myliwymi
racjonaln¹ gospodarkê len¹ i pog³owia zwierzyny ³ownej dba³ o hodowlê
jak mówi³ typowo Polskiej zwierzyny.
Mia³ psa Foksa (foksterier szorstkow³osy), wiernego
przyjaciela i towarzysza wszelkich wycieczek i podró¿y oraz wypraw
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do lasu i na polowania. Talizmanem jego egzystencji by³a figurka Matki
Boskiej, towarzyszy³a mu zawsze na dobre i na z³e  obecnie jest
w Che³mie w domu w którym mieszka³ i dokoñczy³ ¿ywota.
Zawsze by³ wierny swoim rodowym zasadom szlachcica,
Polaka-patrioty i chrzecijanina (oraz ideom J. Pi³sudskiego). Mimo
wszêdobylskiej s³u¿by bezpieczeñstwa, uroczycie obchodzi³
w domu i kultywowa³ w regionie wiêta kocielne i narodowe, na wzór
jak mówi³ staropolskich szlacheckich  szczególnie Wielkanoc i Wigiliê
Bo¿ego Narodzenia (w wielu rodzinnych wiêtach uczestniczy³em).
***
Z przekazu które sam wiêtowa³ w rodzinnym dworku i je
kultywowa³ 
*Wigilia Bo¿ego Narodzenia  ma w polskiej tradycji
wi¹tecznej wyj¹tkowo rodzinny i serdeczny charakter. W powi¹zaniu
z obyczajem uznaj¹cym gocinnoæ za cnotê, z towarzysk¹ otwartoci¹
i zami³owaniem do domowych tzw. zasiadów, zwyczaje wi¹teczne
przekszta³ci³y siê w szczególny rytua³ kulinarny i rodzinny, który
na d³ugo przed wiêtami dyktowa³ rozk³ad i charakter zajêæ w dworskiej
kuchni i obyczajach rodowych. W dniu Wigilii we dworze jedzono ma³o,
oczekuj¹c na wieczerzê przy pierwszej gwiedzie. Na postne niadanie,
jeli by³o, podawano na przyk³ad kartofle w mundurkach, ledzie w
oliwie z cebul¹, sa³atkê jarzynow¹ na czerwono bo z gotowanych
buraczków, grzybki marynowane w occie, rydze solone z oliwa i cebul¹,
by³y te¿ zimne przysmaki a wszystko popija³o siê gor¹cym bia³ym
¿urem okraszonym mietan¹. Od witu we dworze kuchni, stajni,
powozowni, psiarni a nawet budynkach folwarcznych, krz¹ta³a siê
s³u¿ba, kucharze, lokaje, ochmistrzyni, szafarze i pokojowe, czyniono
ostatnie przygotowania do wigilijnej wieczerzy. Szczególnie
przygotowywano stó³ pierwszy najwa¿niejszy w dworskiej sto³owej
hierarchii, w tzw. izbie sto³owej, jadalni czy salonie w zale¿noci
od pozycji rezydencji szlacheckiej. Stó³ drugi te¿ z domowymi lub
rezydentem, przygotowywano te¿ sto³y ni¿sze, o szarym koñcu,
goszcz¹cych chudopacho³ków czy czelad, by³ te¿ osobny stó³
lokajski, furmañski, garderobianej czy dla s³u¿by tylko na nich jad³o
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gorsze. Pierwszy stó³ wigilijny, dekorowano szczególnie i wystawnie,
k³adziono tkany bia³y obrus a pod nim rozk³adano wi¹zkê siana, lub
ziarno oraz ozdobniki: wiece, kandelabry i ga³¹zki zielone, szopka
a na centralnym miejscu op³atki oraz rodowa zastawa, srebrne sztuæce
i porcelana æmielowska. Tradycj¹ dla urodzaju w k¹tach jadalni
stawiano snopy zbó¿, a we dworze wieszano ga³êzie zielone i wi¹zki ze
zbó¿. Dla zabawy wyci¹gano spod obrusa pojedyncze db³a, wró¿¹c
z nich d³ugoæ swego ¿ycia. Do sto³u siadano by³a wymagana etykieta
i wed³ug tradycji danego dworu, by³o przynajmniej jedno miejsce wolne
a nikt w tym dniu nie móg³ byæ odprawiony od drzwi. Od zasobnoci
w³aciciela dworu i stanu zale¿a³o ile sto³ów bêdzie i kto bêdzie przy
nich biesiadowa³. Kulimek  nadzoruj¹cy kuchni¹ dworsk¹, mia³
baczenie na dzie³a kulinarne kuchmistrza. Przygotowane potrawy
zanim trafi³y na stó³ dworski, kuchcik i lokaje przynosili je do kredensu,
mieszcz¹cego siê bok jadalni, sk¹d s³u¿ba dworska wedle potrzeby
dostarcza³a na stó³ pod okiem kamerdynera. Postna kolacja wigilijna
sk³ada³a siê zwykle z siedmiu, dziesiêciu lub dwunastu dañ. Zaczyna³y
j¹ zupy, w zale¿noci od regionu i domowego zwyczaju. Tak wiêc
na wigilijnym stole spotyka³y siê najczêciej barszcz z uszkami
z grzybów, zupa migda³owa z ry¿em i rodzynkami, zupa rybna lub
grzybowa. Nastêpnie karp z jarzynkami w tzw. szarym sosie
z migda³ami lub szczupak faszerowany po ¿ydowsku. Podawano potem
kapustê z grzybami i sma¿one na oleju ryby z w³asnych stawów,
najczêciej karpie, liny lub karasie. Wreszcie wje¿d¿a³ na stó³ mak
tarty z ³amañcami, a do tego wymienity kompot z suszonych owoców,
liwek, jab³ek i gruszek z w³asnego sadu smako³yk po obfitym jedzeniu,
pito te¿ wino. W wielu domach na Kresach i w tych, które kultywowa³y
tradycjê tamtych stron, do obowi¹zkowych dañ wigilijnych nale¿a³a
kutia, przyrz¹dzona z gotowanej w ca³oci pszenicy, miodu i maku
oraz kluski z makiem, cukrem i miodem, paszteciki z grzybami, kotleciki
z ry¿u i sosem grzybowym i kapusta z grochem. Do niezbêdnych
sk³adników wigilijnego sto³u nale¿a³a te¿ wi¹teczna strucla z makiem,
z czasem równie¿ pierniki w³asnego wypieku na miodzie. Oprócz tego
na stole zjawia³y siê te¿, bakalie sk³adaj¹ce siê z suszonych owoców
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lub sma¿one w cukrze, morele, brzoskwinie, orzechy w³oskie lub
laskowe, figi, daktyle i cukierki. Tradycj¹ dworskiej kolacji wigilijnej
by³o dzielenie siê op³atkiem, ¿yczenie i modlitwa, czynnoci te sam
pan dworu zaczyna³. Obdarowywano te¿ prezentami, wró¿ono czy rok
bêdzie lepszy, zabawne by³o tzw. ciskanie kop do góry. Do tradycji
nale¿a³o równie¿ rodzinne piewanie pastora³ek wspominanie oraz
dysputy a o pó³nocy rodzinny udzia³ w pasterce, jak daleko do kocio³a
to jazda sann¹. Po wieczerzy pan dworu udawa³ siê do obejcia i do
ch³opstwa ³amaæ siê op³atkiem. Na wsi wigilia by³a skromna, po
wieczerzy wigilijnej ch³op udawa³ siê do obory, i dzieli³ siê op³atkiem
ze zwierzêtami, wierzono te¿, ¿e w ten najbardziej szczególny dzieñ w
roku o pó³nocy zwierzêta mówi¹ ludzkim g³osem a i czyni¹ siê cuda.
Nastêpne dwa dni Bo¿ego Narodzenia  a bywa³o te¿, ¿e w trakcie
wieczerzy wigilijnej czyni³a niektóra kresowa szlachta ju¿
odwiedzano krewnych i przyjació³. Ze wzglêdu na odleg³oci dworu
od dworu, czyniono to za pomoc¹ s³ynnych w Polsce kuligów-sanny.
Kuligi obejmowa³y kilka nawet s¹siaduj¹cych ze sob¹ dworów a plan
kuligu czyli szlacheckie szlichtady, uk³adali zwykle prym wiod¹cy
w okolicy. Bywa³o, jak zwyczaj nakazywa³ zajechaæ ca³ym zaprzêgiem,
a jak szlachetki popiwszy to i saniom towarzyszy³a muzyka, wiat³a z
kagañców i pochodni a nawet wystrza³y. Zdarza³o siê, ¿e ogorza³y
szlachetka z kuligiem naje¿d¿a³ s¹siada albo porwa³ lub¹ dla o¿enku.
Gospodarz dworu z daleka s³ysza³ pêdz¹cy kulig w wietle z muzyk¹,
bramy i wrota otwiera³ i goci wita³. Staropolskim zwyczajem jak
mia³ wolê, do³¹cza³ do kuligu i mknêli do nastêpnego dworu.
W kalendarzu zajêæ polskiego dworu utrwali³ siê zwyczaj polowañ.
Wielowiekowa tradycja ³owów i myliwska etykieta wykszta³ci³y bardzo
swoiste formy obyczajowe, regulowane przepisami prawa i systemem
norm zwyczajowych. Przygotowanie polowania, nagonki, transport,
wyznaczanie stanowisk dla myliwych, wszystko to by³o du¿ym
przedsiêwziêciem organizacyjnym, którym zwykle zajmowa³ siê
zarz¹dca lub ³owczy. Polowania stanowi³y bardzo wa¿ny element ¿ycia
ziemiañskiego, a posi³ki myliwskie spo¿ywano zazwyczaj przy ognisku
po zakoñczeniu ³owów albo w domku myliwskim. W zimie raczono siê
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bigosem, wódk¹ i grzanymi na ogniu potrawami, przygotowanymi w
dworskiej kuchni lub ze wie¿o ubitej zwierzyny. Szczególne miejsce w
polskiej tradycji myliwskiej, obok polowañ hubertusowych mia³y
Wielkie Wigilijne polowania dworskie. Myliwi w tym szczególnym
dniu polowania, czynili wszystko aby swym zachowaniem i celnymi
strza³ami zapewniæ sobie dobry przysz³y rok.  Nasze Polskie
Tradycje trzeba pielêgnowaæ korzenie rodowe i gniazda rodzinne.
Dzi Wigilia Bo¿ego Narodzenia, wpisa³a siê w polsk¹ tradycjê, jako
wieczór prawdziwego zbli¿enia, wzajemnego odpuszczenia win, lekcja
mi³oci, najbardziej uroczyste i rodzinne wiêto w roku. Sta³a siê
wieczorem zadumy i refleksji. W ka¿dym polskim domu pachnie
barszczem i grzybami, choinka p³onie wiate³kami, a po kolacji
rozbrzmiewaj¹ kolêdy*.
*Okres Wielkiej Nocy  ma w staropolskiej tradycji wyj¹tkowo
serdeczny charakter. Na przestrzeni wieków zwyczaje wi¹teczne
przekszta³ci³y siê w szczególny rytua³ kulinarny i rodzinny, który na
d³ugo przed Wielkanoc¹ dyktowa³ rozk³ad i charakter zajêæ w dworskiej
kuchni i samym dworze. Po rygorach Wielkiego Postu i Wielkiego
Tygodnia, w którym szczególnie w rodê, pi¹tek i sobotê wstrzymywano
siê od jedzenia, Wielkanoc by³a okazj¹ do powetowania sobie d³ugiej
powci¹gliwoci. Radoæ powrotu do ¿ycia, wiosny i nadziei sprzyja³a
kontaktom towarzyskim i dobremu apetytowi. W czasie tych wi¹t
ludzie chêtnie siê odwiedzali, a g³ówny niedzielny posi³ek, wiecone,
sprzyja³, co tu du¿o mówiæ ob¿arstwu, wybaczanemu jednak przez
koció³. Ju¿ w po³owie Wielkiego Postu rozpoczyna³o siê we dworze
winiobicie i przygotowywanie miêsiwa na Wielkanoc. Dla dworskiego
sto³u szykowano najlepsze miêso i wêdliny, gorsze gatunki sz³y na drugi
stó³ dla s³u¿by. Przygotowanie wiêconego by³o najgorêtszym okresem
dla dworskiej kuchni. Szykowano staropolskie dania na wi¹teczny stó³,
pieczone i nadziewane ptactwo, w tym indyki, g³uszce i cietrzewie.
Pieczono zaj¹ce i krêcono pasztety, przygotowywano do pieczenia ca³e
prosiê lub jagniê. Wielkanocne baby i ciasta z bakaliami by³y kolejnym
misterium, które by³o prawie wy³¹cznie domen¹ pañ. wiecone by³o
tajemnic¹ ka¿dego dworu. W dworskiej jadalni stó³ okryty by³ bia³ym
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obrusem, dekorowany rze¿uch¹ i zielonymi ga³¹zkami brzozowymi.
Porodku, na wielkim pó³misku le¿a³a w ca³oci uwêdzona winka lub
jagniê w pisankach. Miêdzy dwoma srebrnymi lichtarzami, na wzgórzu
rze¿uchy, obowi¹zkowo musia³ byæ baranek wielkanocny z mas³a i z
czerwon¹ chor¹giewk¹. U stóp jego le¿a³y szynki, ubrane wianuszkiem
pisanek, zwoje kie³bas i wêdzonek, pasztety i drób, a obok piêtrzy³y siê
rzodkiewki i zielenina w misach. Dalej ozdobny sernik i torty przeró¿ne,
obok przek³adaniec z lukrowanym Alleluja. Do tego wszystkiego, po
bokach sto³u, ustawiono rzêdy wielkich lukrowanych bab. Na drugim,
bocznym stole, pe³no by³o wieconego dla s³u¿by w tym stosy chlebów,
gomó³ek sera, mas³a i ró¿norodnego, bardziej prostego jedzenia. W Wielki
Pi¹tek przychodzi czas na pisanki, kraszanki, hulanki, m³ode
dziewczêta we dworze lub na wsi zbiera³y siê wówczas gromadnie do
malowania wielkanocnych jajek lub plecenia palm. W Wielk¹ Sobotê
w dzieñ wieconego czekano na ksiêdza, który tego dnia obje¿d¿a³
dwory, wioski i zacianki, wiêc¹c dary bo¿e, najpierw na wsiach, potem
we dworze. W Wielk¹ Niedzielê, po mszy przy stale ze wieconym zbiera³a
siê ca³a rodzina i dzielono siê jajkiem, zawsze zaczyna³ pan domu.
Wielkanoc, by³a zawsze w Polsce wiêtem domowym, rodzinnym,
powiecona ob¿arstwu. Potem, przez dwa dni wiat dojadano wiecone
i nie korzystano z dworskiej kuchni, potrawy podgrzewano w kredensie.
Do woli debatowano i pielêgnowano tradycje rodowe. Niedziela na ogó³
up³ywa³a w cis³ym rodzinnym gronie. Dopiero Poniedzia³ek
Wielkanocny, by³ dniem sk³adania wizyt s¹siadom i znajomym, i dniem
harców i swawoli, s³yn¹cy w ca³ej Polsce z oblewania wod¹. Ró¿ne
nazwy nadawano temu zwyczajowi: oblewanka, lejek, w. lejek, wreszcie
dyngus i migus wtorek te¿ zaliczano do dni wiat Wielkanocnych.*
***
Dnia 24 wrzenia 1953 r., Warszawa  Nacz. Dyr. C.Z.H.K.,
wyró¿ni³ i nagrodzi³ dyr. W. Bieleckiego nagrod¹ pieniê¿n¹, medalem
honorowym dyplomem Za szczególne osi¹gniêcia w pracy hodowli konia,
trzody i zbó¿, oraz pismem, Zespó³ wykaza³ siê najwy¿szym procentem
wykonania planu om³otów i dostaw zbó¿ za 1953 r. Za spe³nienie przez
Zespó³ tego patriotycznego obowi¹zku wobec Pañstwa, wyra¿am Ob. Dyr.
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Witalisowi Bieleckiemu i za³odze zespo³u uznanie i wzywam do dalszego
sumiennego, terminowego i pe³nego wykonania zadañ produkcyjnych. Proszê
te¿ zarz¹dzeniem Ministra Pañstwowych Gospodarstw Rolnych, nagrodziæ
agronoma i g³ównego mechanika zespo³u po 200 z³.
Dnia 2 listopada 1953 r., Warszawa  Nacz. Dyr. C.Z.H.K., z okazji
wiêta pañstwowego, pismem nagrodzi³ Ob. dyr. W. Bieleckiego za wybitne
osi¹gniêcia w pracy zawodowej nagrod¹ w wysokoci 400 z³.
Dnia 17 grudnia 1953 r., Warszawa  Nacz. Dyr. C.Z.H.K.,
w nagrodê za osi¹gniêcia dyr. W. Bieleckiego, zaliczy³ go do I-grupy
finansowej, w do³¹czonym pimie Dyr. W. Bielecki jest wzorowym
pracownikiem, w krótkim czasie swojej pracy w tym Zespole, (pocz¹wszy
od 1951 r.) podniós³ Zespó³ do najlepszych w kraju, co do wydajnoci z ha.,
pog³owia koñskiego, produkcji zwierzêcej, wykonania planów produkcyjnych
i terminowych odstaw dla Pañstwa, rozszerzy³ te¿ wspó³zawodnictwo, a
Zespó³ corocznie otrzymuje, honorow¹ nagrodê oraz Proporzec Okrêgu
£ód.
*Walewice  to rozleg³y i architektonicznie zabytkowy
arystokratyczny maj¹tek, le¿¹cy w otoczeniu urokliwych terenów
krajobrazowych. Mieszka³a tu w latach 1789-1817 hrabina Maria Walewska
z £¹czyñskich, ¿ona szambelana Anastazego Walewskiego, która w latach
1807-1910 mia³a zwi¹zek-romans z Napoleonem-I, odwiedza³a go
europejska arystokracja. Na terenie maj¹tku znajduje siê, klasycystyczny
pa³ac z XVIII w., stylowe galerie i pawilony, powozownia, zabudowania
rzemielniczo-gospodarcze i zabytkowy rozleg³y krajobrazowy park, przez
który przep³ywa urokliwa rzeczka Mroga dop³yw Bzury, na terenie maj¹tku
jest s³ynna stadnina koni*.
Od pierwszych dni pracy, a¿ do odejcia na emeryturê,
w Pañstwowej Stadninie Koni Walewice  Witalis Bielecki jako dyrektor,
odpowiedzialny by³ nie tylko, za stadninê a w niej za hodowlê koni rasowych,
produkcjê zbó¿ i hodowlê trzody zwierzêcej.
Odpowiada³ te¿  za stan ca³ego maj¹tku zniszczonego wojn¹
oraz za kompleks prac którym nadzorowa³. W tym nad odbudow¹
renowacj¹ i rekonstrukcj¹ maj¹tku Walewice. Ochron¹ zabytków
i rodowiska maj¹tku Walewice - dla kultury polskiej dla przemys³u
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pami¹tkarskiego oraz dla turystyki miejscowej polskiej
i miêdzynarodowej.
Ponadto tworzy³ szlaki krajoznawczo-turystyczne i budowa³
miejscowy folklor i regionalizm; tworzy³ bazê noclegow¹; prowadzi³
naukê jazdy konno; goci³ delegacje pañstwowe i miêdzynarodowe;
organizowa³ jazdê turystyczno-folklorystyczn¹ powozami po regionie;
kultywowa³ regionalne stroje i obrzêdy okolicznej ludnoci; prowadzi³
szkolenie wyczynowej hippiki i zawodników z kadry narodowej;
prowadzi³ wczasy w siodle; organizowa³ pokazy i aukcje koni; zawody
hippiczne i powo¿enia zaprzêgów konnych; organizowa³ wystawy
rasowych koni i dorobku plonu zbó¿ i trzody; organizowa³ do¿ynki
jako wielkie imprezy regionalne.
Dla zwiêkszenia plonów i wydajnoci w pracy, prowadzi³
z miejscowymi gospodarzami, szkolenia na podstawie osi¹gniêæ PSK
Walewice. Reaktywowa³ mimo zakazów politycznych podupad³e i stare
zawody polskich cechów jak  rymarz, ciela, bednarz, bartnik, kowal,
z³otnik, rusznikarz, ptasznik, ³owczy, zdun itd., które z powodzeniem
rozwija³y siê za jego dyrektorowania w PSK Walewice i wród
okolicznej ludnoci.
Jego sukcesy zawodowo-osobiste w pracy by³y zawsze
doceniane przez Naczelnego Dyrektora Centralnego Zarz¹du Hodowli
Koni w Polsce i w³adze pañstwowe, a¿ do odejcia na emeryturê,
za które by³ corocznie nagradzany  pomimo, ¿e w tym czasie ¿ycie
w Polsce podlega³o ci¹g³ej celowej rusyfikacji i bolszewickim
represjom dlatego w ankietach czêsto nie przyznawa³ siê nawet do
swego pochodzenia. Zawsze jednak przestrzega³ i wymaga³ dyscypliny
osobistej i zawodowej od siebie kolegów i pracowników, dlatego
osi¹ga³ bardzo dobre wyniki.
Dyrektorem Pañstwowej Stadniny Koni Walewice by³ do 30
czerwca 1958 r., a na emeryturê odszed³ 1 lipca 1958 r. Do 1960 r.
mieszka³ dalej w PSK Walewice, jak dotychczas z ¿on¹, w skrzydle
pa³acu, udziela³ siê zawodowo i spo³ecznie. Nastêpnie przeniós³ siê
do Che³ma i zamieszka³ u córki Marii, która osiad³a w Che³mie
z rodzin¹ po wyzwoleniu. Natomiast druga córka Danuta przyby³a
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do Che³ma z rodzin¹ w 1954 r. i równie¿ tu osiad³a na sta³e.
Do 1966 r. udziela³ siê jeszcze na forum ogólnopolskich
organizacji zwi¹zanych z hodowl¹ konia-polskiego, jako konsultant,
wyk³adowca lub trener. W tym czasie mia³ kontakty w Pañstwowej
Stadninie Koni w Bia³ce k.\ Krasnegostawu 30km. od Che³ma
(dyrektorem PSK w Bia³ce w tym czasie by³ jego przyjaciel Kazimierz
Guziuk). Uczestniczy³ w pokazach i zawodach sportowych
oraz wystawach i akcjach koni, nawet jako sêdzia lub doradca. Przez
kilka lat utrzymywa³ kontakty ze Stadnin¹ Koni Janów-Wygoda, bra³
udzia³ w pokazach i zawodach sportowych oraz s³ynnych na ca³y wiat
aukcjach koni-arabów (równie¿ nawet jako sêdzia). Dyrektorem
Stadniny w dalszym ci¹gu by³ in¿. Andrzej Krzyszta³owicz.
*Kazimierz Guziuk, pracowa³ te¿ w Stadninie Koni JanówWygoda jako masztalerz do 1944 r. By³ pracownikiem Oddzia³u
Nettelau, ratuj¹ce polskie konie w Niemczech w latach 1944-1946.
Nastêpnie z polecenia Nacz. Dyr. C.Z.H.K. w Polsce z PSK Posadowo
skierowany do PSK Bia³ka, na stanowisko pierwszego dyrektora i twórcy
tej stadniny.  Praca w Janowie i tu³aczka z koñmi po Niemczech
zaowocowa³a przyjani¹ miêdzy Guziukiem i Bieleckim.*
Po 1966 r., jego pasj¹ sta³a siê turystyka piesza, której
powiêca³ du¿o czasu, a w rodzinie by³ autorytetem spraw zwi¹zanych
z koniem i patriotyczn¹ histori¹ Polski, któr¹ przekazywa³ w czasie
rodzinnych gawêd  czêsto w³anie wnukom. Do koñca ¿ywota
imponowa³ kultur¹, humorem, sprawnoci¹ i sportow¹ sylwetk¹.
Zmar³ w Che³mie dnia 19 grudnia 1976 r. (w wieku 84 lat,
wylew) i zosta³ pochowany na zabytkowym Cmentarzu przy ul.
Lwowskiej w Che³mie, ¿ona jego Janina zmar³a 19 listopada 1968 r. 
spoczywaj¹ oboje w grobowcu.
**
*Ostatnio odkryty a cenny historycznie ma³y epizod z ¿ycia
córki Danuty (ur. 24 stycznia 1923 r. w Nowym Winiowcu)  Edukacjê
rozpoczê³a w Publicznej Szkole Powszechnej w Janowie Podlaskim,
kontynuowa³a j¹ w Gimnazjum w Bia³ej Podlaskiej (przerwana wojn¹).
Jako uczennica by³a uzdolniona ruchowo muzykalnie i aktorsko.
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Nale¿a³a do szkolnych organizacji, klubu sportowego, dru¿yny
harcerskiej (by³a dru¿ynow¹), hufca WF i PW i ko³a teatralnego.
Aktywnie uczestniczy³a w kulturalnym i sportowym ¿yciu szkolnym.
Bra³a udzia³ w zawodach sportowych, zlotach harcerskich i wystêpach
teatrzyku.
Wybuch wojny w 1939 r. przerwa³ jej edukacjê. Podczas
okupacji, jako harcerka zwi¹za³a siê z ruchem oporu konspiracyjnego
Rejonu Janowskiego, jako ³¹czniczka i informatorka AK szczególnie
grup w których bardzo aktywnie dzia³ali Robert Bluczyñski i Jerzy
Wyrolak ps. Mors  wiernych przyjació³ z lat m³odoci
i patriotycznego szkolnego ¿ycia.
W czasie okupacji dla bezpieczeñstwa osobistego i pracy
konspiracyjnej, pracowa³a na Wygodzie jako ogrodniczka na polu
i w szklarni stadniny. Gdy Gestapo wykry³o w Janowie dzia³alnoæ AK,
nast¹pi³y ³apanki, przeszukania, aresztowania oraz strach przez wywozem
do pracy do Niemiec  zak³óci³o to spokój pracowników w stadninie.
Dlatego te¿ 26 grudnia 1942 r. wysz³a za m¹¿ za Witolda
Koz³owskiego (te¿ dzia³acza ruchu oporu, pracowa³ jako masztalerz
w stadninie), by³ to warunek aby nie podlegaæ nakazowi wywozu do
Niemiec do pracy w Rzeszy  dalej konspirowa³a.
Gdy w 1943 r. Gestapo namierzy³o dzia³alnoæ AK w³anie na
Wygodzie (jej dzia³alnoæ wielu uchroni³a), chwilowo do aresztowañ
nie dosz³o  czêciowo przerwa³a dzia³alnoæ. Komendantem Stadniny
Wygoda jak ju¿ wspomina³em by³ p³k. Hans Fellgiebel, który by³
forowany przez samego Hitlera, i jego w³adza nad Polakami
pracuj¹cymi w stadninie (jako wielkiego niemieckiego orodka
badawczego) by³a absolutna i w³aciwie trwa³a do czerwca 1944 r.,
dlatego Gestapo siê z nim liczy³o. P³k. Fellgiebel szanowa³ i bardzo
wysoko ceni³ fachowoæ i pracê Polaków a wielu korzysta³o z parasola
jego ochrony i jego niewiedzy.
Po wyzwoleniu (i namierzeniu jej dzia³alnoci w AK) w latach
1945-1948 mia³a k³opoty z now¹ w³adz¹ PRL. Ze zwi¹zku
ma³¿eñskiego mieli i wychowali 4-synów: Jaros³awa, Wojciecha,
Waldemara i W³adys³awa. W 1954 r. rodzina przenios³a siê do Che³ma,
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i docelowo tu zamieszkali.*(ród³o: Z penetracji tematu patrz te¿ 
Bia³a w mojej pamiêci (41), S³owo Podlasia 6\98, 10-16.02.1998 r.;
i zdjêcie z 1941 r. )*
**
RÓD£A I OPRACOWANIA:
*Wspomnienia córki Danuty Bieleckiej (po mê¿u Koz³owska) mieszkaj¹cej
w Che³mie (matka autora); *Wspomnienia Witolda Koz³owskiego (ojciec autora) mê¿a Danuty
Bileckiej, w latach 1939-1944, podczas pracy w Stadninie Janowskiej zaprzyjani³ siê
z Witalisem Bieleckim; *Wspomnienia Zofii Koz³owskiej-Krzyszta³owicz (najstarsza z 4-sióstr
Witolda ojca autora) i Andrzeja Krzyszta³owicza, Dyrektora Stadniny Koni Janów-Wygoda (Polskiej
i wiatowej s³awy hodowcy, znawcy i selekcjonera konia), i kwerenda archiwum rodzinnego Janów
Podlaski lata 1972-1976, 1983 r. i 1992; *Tadeusz Bochenek Wspomnienia z pracy w Pañstwowej
Stadninie Koni Wygoda w Janowie Podlaskim maszynopis, 1977 r. niektóre fakty, kolegi Witalisa
Bieleckiego z pracy w Stadninie Koni w latach 1928-1944; *Agencja Nieruchomoci Rolnych
Oddzia³ Terenowy w Warszawie Filia w £odzi (archiwum)  kserokopie dokumentów z teczki
osobowej Witalisa Bieleckiego; *Informacje ze Stadniny Koni Kadyny 2008 r.; *Dziêkujê za pomoc
w uzyskaniu faktów zwi¹zanych z Witalisem Bieleckim, Monice Golis \ Specjalista ds. finansowokadrowych Stadniny Koni Walewice Spó³ka z o.o. 2008 r.; *Ireneusz J. Kamiñski Konie Rubinowe
Wyd. Lubelskie. Lublin 1982; *Wspomnienia najstarszej wnuczki Henryki a zarazem córki Marii
Bieleckiej (po mê¿u Pogonowska) mieszkaj¹cej w Che³mie; *Wspomnienia Waldemara A.
Koz³owskiego wnuka-autora, z kilkakrotnych wakacji i wi¹t spêdzonych w PSK Walewice i okolicy
50-lata; *Rodzinne spotkanie i w¹tki-wspomnienia genera³a WP Henryka Kossakowskiego (syna
siostry Witalisa Bieleckiego), Che³m 60-lata; *Wspomnienia Dyr. PSK Bia³ka, Kazimierza Guziuka,
przyjaciela rodziny Koz³owskich, (w latach 1939-1944 Witold Koz³owski pracowa³ w Stadninie
Janowskiej, tu te¿ siê zaprzyjani³

z K. Guziukiem, tu te¿ Witold Koz³owski polubi³ Danutê

Bileck¹ córkê Witalisa), Che³m 60-lata; *Wspomnienia i fakty ze Zjazdów Rodu Zawadzkich,
herbu Rogala z linii Eligiusza i Katarzyny z domu Paradiss od XV w. oraz rodów skoligaconych
i powinowatych z Zawadzkimi, Bieleckich jak i ich familii  Kossakowskich, Koz³owskich,
Pogonowskich, Zderkiewiczów i ich potomnych etc., etc, etc.
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Maria Bielecka
c. Witalisa

Bia³a Podlaska 1941r.
Danuta Bielecka w towarzystwie
ww. przyjació³ z AK

Danuta Bielecka
c. Witalisa

Danuta Bielecka-(Koz³owska) i Witold Koz³owski w dniu lubu.
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Pismo panienki Janiny Zawadzkiej pochodzace z 1914 r.
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LUDWIK CHOMICKI (1888-1940) 
lekarz, bojownik o wolnoæ, spo³ecznik,
dzia³acz sportowy, orzecznik na POS,
opiekun medyczny miejskich zwodów
sportowych i rangi SKS MKS i KOSL,
organizator akcji dobroczynnych 
wspó³tworzy³ che³msk¹ szkolno-miejsk¹
higienê i medycynê wychowania fizycznego
i sportu.
Urodzi³ siê 25 sierpnia w 1888 r. Dyplom lekarza uzyska³
w Kijowie w 1913 r. Praktykê lekarsk¹ (specjalnoæ choroby kobiece
i dzieciêce) rozpocz¹³ w Che³mie od 3 wrzenia 1913 r., specjalnoæ
okulista - kapitan rezerwy. By³ w gronie za³o¿ycieli w Che³mie 15
listopada 1917 r. Ko³a Polskiej Macierzy Szkolnej, w której by³
skarbnikiem  walczy³ o woln¹ Polskê, z zaborcami i rusyfikacj¹, i o
odbudowê biologiczn¹ spo³ecznoci che³mskiej. Promowa³ sportowohigieniczny styl ¿ycia m³odzie¿y szkolnej i spo³ecznoci Che³ma.
Lekarz szkolny Gimnazjum Czarniecczyków od roku
szkolnego 1923/1924 a¿ do 1939 r.  wspó³twórca higieny i medycyny
szkolnej. Na jego wniosek jako opiekuna, powsta³a w roku szkolnym
1934\35 pracownia higieniczna dla klas VII oraz równoleg³ych kursów
innych rednich szko³ach w Che³mie  uwa¿ana te¿ jako pracownia
miêdzyszkolna. Pracownia przyczyni³a siê do pog³êbienia wiadomoci
o zdrowiu m³odzie¿y, co wp³ynê³o korzystnie na higienê ¿ycia
codziennego, a w dalszej konsekwencji i ogó³u. Wyk³ady jego
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,
spo³ecznej itp. Wprowadzi³ te¿ specjalne karty zdrowia i karty
obserwacyjne na lekcje wychowania fizycznego, które wizytowa³ jak
i inne zajêcia sportowe.
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Od 1925 r. dzia³a³ w wielu organizacjach spo³ecznych
o charakterze sportowym na terenie miasta i powiatu szczególnie
w LMK, LOPP i Hufcu WF i PW. By³ dzia³aczem i sêdzi¹ sportowym
szczególnie dyscyplin: p³ywania, lekkiej atletyki, tenisa ziemnego
i kolarstwa. Od 1930 r. z polecenia UW WF i PW w Lublinie by³,
organizatorem komisji i orzecznikiem na Pañstwow¹ Odznakê
Sportow¹ (POS) w Che³mie i powiecie.
W 1936 r. kierownik Oddzia³u Ubezpieczeñ Spo³ecznych
w Chemie. D³ugoletni pracownik Che³mskiej Kasy Chorych i Oddzia³u
PCK w Che³mie (dorywczo te¿ pracowa³ w szpitalu w. Miko³aja
w Che³mie). By³ równie¿ aktywny w codziennym ¿yciu spo³ecznoci
Che³ma, a¿ do 1939 r. Prowadzi³ te¿ prywatn¹ praktykê lekarsk¹.
Czonek Rady Miejskiej w Chemie (z ramienia Polskiego Zjednoczenia
Gospodarczego) w latach 1927-1932 sekretarz Rady Miejskiej i cz³onek
Komisji Rewizyjnej.
Zamieszka³y Che³m Brzeska 12, Ob³oñska 20, Ma³y Rynek 5.
W czasie wojny w 1939 r. bra³ udzia³ w obronie miasta,
a podczas okupacji dzia³a³ w ruchu oporu. Zgin¹³ w 1940 r. (jak wynika
z informacji prawdopodobnie) w Katyniu.

RÓD£A I OPRACOWANIA:
*APLOCH. Akta m. Che³ma, sygn. 647 i 649; Zwierciad³a 1923-1933; Kronika
Nadbu¿añska 1933-1939; K.P. Janczykowski materia³y m. in. na temat zagadnienia æwiczeñ
cielesnych i higieny w Gimnazjum od 1915 r.
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HENRYK DERLAK (1928-1987)
 pi³karz no¿ny, dzia³acz sportowy i zwi¹zkowy.
Urodzi³ siê 15 lutego 1928 r. w miejscowoci Alojzów, syn
W³adys³awa i Jadwigi. Edukacjê rozpocz¹³ w Szkole Powszechnej
kontynuowa³ (po wyzwoleniu) w szkole redniej w Che³mie. Gra³ w
Che³mskiej dzielnicowo-podwórkowej nastêpnie okrêgowej (lidze OZPN)
dru¿ynie pi³karskiej. By³ w grupie reaktywuj¹cej powojenne ¿ycie sportowe
w Che³mie.
Przez ca³y czas pracy zawodowej by³ zwi¹zany z Pionem
Spó³dzielczoci Pracy  Zwi¹zku Zawodowego Pracowników Handlu i
Spó³dzielczoci  (PSS, MHD, Hurtownia Tekstylna itd.) awansuj¹c od
pracownika poprzez cz³onka i prezesa zarz¹du do dyrektora (ZZPHiS w Polsce)
 Odzia³ Przedsiêbiorstwa MHD w Che³mie.
Od 1948 r. rozpocz¹³ dzia³alnoæ w ramach Zwi¹zku Robotniczych
Stowarzyszeñ Sportowych Oddzia³ w Che³mie na mocy którego zosta³a
utworzona Miêdzyzwi¹zkowa Rada Kultury Fizycznej i Sportu  (która mia³a
wp³yw na powstawanie zrzeszeñ sportowych poszczególnych zwi¹zków
zawodowych skupiaj¹ce kluby sportowe dzia³aj¹ce przy zak³adach pracy).
Od 1952 r. (nawi¹zuj¹c do w\w dzia³añ) dzia³acz zwi¹zkowy,
Zrzeszenia Sportowego (ZS) Start i wspó³twórca rekreacyjnosportowego ruchu w rodowisku spó³dzielczoci pracy i rzemios³a
w Che³mie. Uczestniczy³ w szkoleniach specjalistycznych
organizowanych przez Polsk¹ Centralê Handlu i Spó³dzielczego Sportu.
W 1953 r. powo³a³ wraz z kolegami w Che³mie KS Spójniê
w Pionie Spó³dzielczoci przy Che³mskiej Hurtowni Tekstylnej
z sekcjami pi³ki siatkowej i tenisa sto³owego oraz pion gier
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wietlicowych. Pion gier by³ realizowany w wietlicy zak³adowej PSS
przy ul. £¹cznej w Che³mie. wietlica by³a pierwszym rekreacyjnym
obiektem dla pracowników i cz³onków rodowiska spó³dzielczoci
pracy  okrelano j¹ te¿ wietlic¹ rodowiskow¹ bo uczêszcza³y
do niej dzieci biedne i oczekuj¹ce pomocy.
Najwiêkszym osi¹gniêciem KS Spójni Che³m, by³o zdobycie
latem w Warszawie w 1955 r. dwóch tytu³ów Mistrza Polski
Spó³dzielczoci Pracy  przez dru¿yny siatkówki i ping-ponga.
By³ w gronie pierwszych dzia³aczy zwi¹zkowych w Che³mie
ZS Start i propagatorem idei tego ruchu. Wspó³tworzy³ zwi¹zkowe
ko³a-kluby sportowe pod nazw¹ Zwi¹zkowiec i Sparta w Che³mie.
Patronat finansowy nad tym ruchem przejê³o ZS Start, a porednio
Centralny Zwi¹zek Spó³dzielczoci Pracy.
Jesieni¹ 1955 r. w gronie dzia³aczy powo³a³ MiêdzyZak³adowy KS Che³mianka Che³m w pionie ZS Start, który mia³
rozwi¹zaæ najwa¿niejsze problemy che³mskiej kultury fizycznej 
pierwsze biuro klubu mieci³o siê przy ul. Zwi¹zku Walki M³odych Nr
3 w Che³mie. Wspó³tworzy³ te¿ pierwsz¹ dru¿ynê pi³karsk¹ KS
Che³mianki Che³m.
W 1969 r. w ramach reorganizacji finansowej przenosi KS
Che³miankê pod patronat Federacji Budowlanych (Cementowni) 
biuro klubu mieci³o siê w Dziale Socjalnym LZPC ul. 22 Lipca Nr 2.
W latach 1969-1974 pe³ni³ funkcjê Prezesa KS Che³mianka Che³m
i opiekuna dru¿yny pi³karskiej  odpowiada³ te¿ za dyscyplinê sportow¹
dru¿yny.
By³ ¿onaty, mia³ dzieci. Po przejciu na emeryturê, udziela³ siê
spo³ecznie i sportowo w Che³mie i regionie. Za dzia³alnoæ otrzyma³
wiele nagród i dyplomów.
Zmar³ 2 sierpnia 1987 r. w Che³mie i zosta³ pochowany na
Cmentarzu Komunalnym przy ul. Mocickiego w Che³mie.
RÓD£A I OPRACOWANIA:
*APLOCH; Prasa sportowa; Na podstawie archiwum Zygmunta Berezeckiego
przyjaciela Henryka Derlaka  obaj dzia³acze zwi¹zkowo-sportowi.
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TEOFIL GNIAZDOWSKI (1875-1946)
 lekarz, spo³ecznik, bojownik o wolnoæ,
publicysta, dzia³acz-sêdzia i lekarz sportowy,
organizator i orzecznik na POS, dzia³acz
i lekarz POW, skautingu-harcerstwa, Soko³a
i Towarzystwa Cyklistów, opiekun medyczny
miejskich zwodów sportowych i rangi SKS,
MKS i KOSL, sponsor akcji charytatywnych 
twórca che³mskiej szkolnej higieny i medycyny,
wychowania
fizycznego
i
sportu
oraz miejskiego systemu opieki zdrowotno-leczniczej, higieny ogólnej
i rodzinno-domowej.
Urodzi³ siê w 1875 r. Dyplom lekarza uzyska³ w Charkowie
w 1908 r. Praktykê lekarsk¹ (specjalnoæ chirurg , choroby wewnêtrzne,
ginekolog) rozpocz¹³ w Che³mie i powiecie od 31 lipca 1907 r.
Od 1915 r. cz³onek i lekarz Polskiej Organizacji Wojskowej
oraz dzia³acz-wspó³twórca ruchu skautowo-harcerskiego w Che³mie.
Tworzy³ ruch narodowowyzwoleñczy  walczy³ o owiatê polsk¹,
poprawê warunków higieny i zdrowotnoci ¿ycia spo³ecznoci Che³ma
i Ziemi Che³mskiej.
W latach 1915-1919 by³ pierwszym lekarzem szkolnym w Szkole
Filologicznej  Gimnazjum Czarniecczyków. Podniós³ rangê sta³ego
lekarza szkolnego i higieny szkolnej uczniów sal lekcyjnych
i gimnastycznych i wychowania fizycznego oraz rolê sta³ej szkolnej
opieki lekarskiej. Dziêki jego staraniom od 1928 r. notujemy poprawê
w tej dziedzinie  nastêpnie by³ lekarzem konsultantem higieny
i medycyny szkó³ rednich i powszechnych i zawodowych w Che³mie
(by³ te¿ lekarzem Szko³y Rzemielniczej). Wprowadzi³ te¿ do szkó³
obowi¹zkowe porady higieniczno-lekarskie i regularne badania,
a wyniki badañ i wszelkie obserwacje oraz informacje o stanie zdrowia
by³y odnotowywane w specjalnych kartach zdrowia, w potrzebie lekarz
wzywa³ na konfrontacje rodziców lub opiekunów albo te¿ wysy³a³
pimienne zawiadomienia. Æwiczenia fizyczne m³odzie¿y te¿ podlega³y
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kontroli lekarza, s³absi byli odsuwani od ciê¿kich æwiczeñ lub czasowo
zwalniani, szczególnym badaniom podlega³a m³odzie¿ bior¹ca udzia³
na koloniach obozach sportowych, harcerskich lub PW oraz ró¿nego
rodzaju rozrywkach sportowych. Z biegiem czasu m³odzie¿
przyzwyczai³a siê do opieki lekarskiej. Do obowi¹zków lekarza
szkolnego nale¿a³o te¿ wyg³aszanie pogadanek na tematy higieny,
bywanie na lekcjach gimnastyki w sali na boisku na k¹pielisku, branie
udzia³u w ró¿nych wycieczkach oraz ogólna bezporednia obserwacja.
Od 1924 r. wspiera³ finansowo i ideowo wielk¹ akcjê
prowadzon¹ w Che³mie i na Ziemi Che³mskiej z propagowan¹ przez
Zwierciad³o pt. Ofiary na fundusz olimpijski oraz wszelkie akcje
wypoczynkowe jak obozy i kolonie letnie dla dzieci biednych 
organizowane w Sawinie.
Od 1924 r. by³ Przewodnicz¹cym S¹du Honorowego Soko³a,
a od 1926 r. (kadencjê) Prezesem Che³mskiego Towarzystwa
Gimnastycznego Sokó³. Popularyzowa³ wród spo³eczeñstwa Che³ma
i powiatu, gimnastykê systemu Sokolego, wycieczki i festyny
kulturalno-sportowe.
Od 1926 r. zacz¹³ na ³amach Zwierciad³a publikowaæ swoje
naukowe wyk³ady-wywody ³¹cz¹c aspekty medycyny, pedagogiki,
psychologii, wychowania fizycznego i sportu  w formy dydaktycznowychowawcze. Pierwszy jego cykl pt. wp³yw wychowania fizycznego
i sportu na ustrój cielesny i duchowy cz³owieka, by³ wielkim apelem
do spo³ecznoci che³mskiej  dbania 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
m. in. cykl pt. idea³y i potrzeby wychowania fizycznego to wielki
kompleks sfery kultury fizycznej oddzia³ywuj¹cej na spo³eczeñstwo w
oparciu o ekonomiê i warunkami pracy.
Na specjalnej konferencji 6 marca 1927 r. pt. w sprawie
wychowania fizycznego, na zjedzie Towarzystwa Cyklistów
w Che³mie podczas wyk³adu m. in. powiedzia³ i podkrela³:
¿e wychowanie fizyczne jest równorzêdnym z umys³owym, dlatego
nale¿y d¹¿yæ do wydobycia z m³odzie¿y jak najwiêkszego rozwoju
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zarówno si³ umys³owych, jak fizycznych. Wyg³osi³ te¿ wiele pogadanek
na tematy kultury fizycznej, higieny i medycyny, w miecie i w terenie.
Od 1930 r. z polecenia UW WF i PW w Lublinie by³
organizatorem komisji i orzecznikiem na Pañstwow¹ Odznakê Sportow¹
(POS) w Che³mie i powiecie.
Przez wiele lat by³ Prezesem Che³mskiej Kasy Chorych
i Oddzia³u PCK w Che³mie, (dorywczo te¿ pracowa³ w szpitalu w.
Miko³aja w Che³mie). Prowadzi³ te¿ prywatn¹ praktykê lekarsk¹.
Zamieszka³y Lubelska 32. Dyrektor Szpitala w. Miko³aja
w Che³mie w latach 1932, 1934, 1936, 1939.
Prezes Zwi¹zku Lekarzy Pañstwa Polskiego - Obwód Che³m
1936. Cz³onek Rady Przybocznej przy Komisarzu Miasta Che³ma 19181919. Cz³onek Tymczasowego Zarz¹du Miasta 1918-1919
(odpowiedzialny za owiatê, dobroczynnoæ i higienê). Cz³onek Rady
Miejskiej Che³ma w latach 1919-1927.
By³ równie¿ aktywny w codziennym ¿yciu spo³ecznoci Che³ma
a¿ do 1939 r. Gdy wybuch³a wojna w 1939 r., bra³ udzia³ w obronie
miasta Che³ma, a podczas okupacji dzia³a³ w konspiracji.
Po wyzwoleniu  Od 1944 r. by³ cz³onkiem Miejskiej Rady
Narodowej w Che³mie  wspó³tworzy³ ruch odbudowy powojennego
¿ycia  kultury, medycyny i sportu w Che³mie i regionie. By³ te¿ radnym.
Zmar³ 20 sierpnia 1946 r. w Che³mie i zosta³ pochowany na
zabytkowym cmentarzu przy ul. Lwowskiej w Che³mie.

RÓD£A I OPRACOWANIA:
*APLOCH. Akta m. Che³ma, sygn. 647 i 649; Zwierciad³a 1923-1933; Kronika
Nadbu¿añska 1933-1939; Archiwum I LO Czarniecczyków w Che³mie; K.P. Janczykowski 
zagadnienia æwiczeñ cielesnych i higieny w Gimnazjum od 1915 r.
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JA N G R Z E G O R C Z Y K ( 1 9 3 5 - 1 9 6 4 ) 
lekkoatleta sprinter, nauczyciel wychowania
fizycznego, pedagog  twórca szkolnego ruchu
sportowego.
Urodzi³ siê 5 stycznia 1935 r. w Che³mie. Edukacjê rozpocz¹³
w Szkole Æwiczeñ przy Liceum Pedagogicznym w Che³mie,
kontynuowa³ w Gim. i Liceum im. St. Czarnieckiego w Che³mie, które
ukoñczy³ w 1953 r. Jako uczeñ by³ uzdolniony ruchowo, wykazywa³
uzdolnienie do lekkiej atletyki i biegania bra³ udzia³ w zawodach
sportowych  reprezentowa³ Che³m w województwie.
Kszta³ci³ siê w Warszawie na Akademii Wychowania Fizycznego
 by³ cz³onkiem AZS-AWF sekcji lekkoatletycznej, by³ doskona³ym
sprinterem  studia ukoñczy³ w 1958 r.
Po uzyskaniu dyplomu, od wrzenia 1958 r. zosta³ nauczycielem
wychowania fizycznego w (nowo powsta³ym) Technikum Budowlanym
w Che³mie, w którym pracowa³ do 1964 r. By³ pierwszym
wykwalifikowanym nauczycielem wychowania fizycznego w Technikum
i jako pierwszy tworzy³ szkolny ruch wychowania fizycznego i sport
wyczynowy, powo³a³ te¿ pierwsze Szkolne Ko³o Sportowe.
By³ inicjatorem urz¹dzenia w szkole zaplecza do wychowania
fizycznego w tym sali gimnastycznej i boiska sportowego. By³ równie¿
wspó³organizatorem wielu zawodów sportowych w szkole i na terenie
Che³ma. Jako nauczyciel wykazywa³ wielki entuzjazm w pracy z
m³odzie¿¹, powiêcaj¹c jej swój czas wolny, zachêca³ m³odzie¿ do
uprawiania sportu.
Sam równie¿ uprawia³ sport wyczynowo na studiach  by³
sprinterem i biega³ na 100 i 200 metrów. Podczas VI Akademickich
Mistrzostw Polski w 1956 r. w biegu na 200m zdoby³ z³oty medal.
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Równie¿ w 1956 r. podczas Lekkoatletycznych Mistrzostw Polski
Seniorów w biegu sztafetowym 4 x 100m. zdoby³ srebrny medal 
odnosi³ te¿ inne sukcesy.
By³ bardzo pracowity, pedantyczny, pe³en entuzjazmu dla
swojej pracy, pogodny i bardzo lubiany przez m³odzie¿
W 1964 r. ciê¿ka choroba przerwa³a nagle jego aktywn¹
dzia³alnoæ na rzecz tworzenia sportowego ruchu w Technikum
Budowlanym i w Che³mie.
Zmar³ 27 grudnia 1964 r. i zosta³ pochowany na zabytkowym
cmentarzu przy ul. Lwowskiej w Che³mie.

RÓD£A I OPRACOWANIA:
*Kronika ZNP w Che³mie; Archiwum i Kroniki Technikum Budowlanego
w Che³mie; Prasa sportowa.
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MICHA£ JARMU£OWICZ (1922-1991) 
pi³karz no¿ny, sêdzia pi³ki no¿nej, dzia³acz
sportowy.
Urodzi³ siê 6 kwietnia 1922 r. we Lwowie. Od m³odych lat gra³ w pi³kê
no¿n¹ w dru¿ynie szkolnej i podwórkowej. W okresie miêdzywojennym by³
bramkarzem Klubu Sportowego w Tomaszowie Lubelskim.
Po wojnie (1945) los rzuci³ go do Che³ma. W Che³mie
rozpocz¹³ pracê zawodow¹ i dzia³alnoæ sportow¹. Krótki okres gra³
w pi³kê no¿n¹ w KS ZZK Kolejarz Che³m. Po ukoñczeniu kursów
sêdziowskich w 60-latach wspó³organizowa³ (z Przew. Alfredem
Ostrowskim) Okrêgowe Kolegium Sêdziów w Che³mie.
Do 1976 r. nale¿a³ do organizacji Sêdziowskiej w Lubelskim
Okrêgowym Zwi¹zku Pi³ki No¿nej. Sêdziowa³ zawody jako sêdzia
g³ówny w lidze okrêgowej i klasie A OZPN. Pe³ni³ te¿ funkcjê asystenta
na pi³karskich zawodach miêdzynarodowych.
Czynnie udziela³ siê w organizacjach sêdziowskich, bêd¹c
cz³onkiem Zarz¹du w 80-latach. Równie¿ pracowa³ spo³ecznie
w Wydziale Gier i Dyscyplin CHOZPN  za to zosta³ odznaczony
Srebrn¹ Honorow¹ Odznak¹ Polskiego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej (PZPN).
W czasie swojej kariery sêdziowskiej prowadzi³ 843 spotkania
pi³karskie. By³ inicjatorem reaktywowania rozgrywek trampkarzy
i fundatorem pucharu dla zwyciêzcy tej kategorii wiekowej.
D³u¿szy czas by³ wzorowym pracownikiem wodoci¹gów i kanalizacji
MPGK w Che³mie. £¹czy³ pracê zawodow¹ ze spo³eczno-sportow¹.
Zmar³ 12 listopada 1991 r. i zosta³ pochowany na Cmentarzu
Komunalnym przy ul. Mocickiego w Che³mie.
RÓD£A I OPRACOWANIA:
*Kronika WKS Gwardii i MKS Granicy Che³m; z relacji kolegi Jerzego Morawskiego.
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MAREK W£ADYS£AW KARWOWSKI
(1945-2004)  nauczyciel wychowania
fizycznego, trener, dzia³acz sportowy.
Urodzi³ siê 14 kwietnia 1945 r. w Che³mie, syn Stanis³awa
i Marii z d. Wasyñczuk. Edukacjê rozpocz¹³ w Szkole Podstawowej Nr
5 w Zamociu, kontynuowa³ w Technikum Mechanicznym w Che³mie
które ukoñczy³ w 1965 r. W latach 1966-1968 odbywa³ zasadnicz¹ s³u¿bê
wojskow¹, ukoñczy³ jako chor¹¿y. Posiada³ tytu³ Mistrza Cukiernika
(lukiernika) i przez pewien okres pracowa³ w rodzinnej fabryczce(manufakturze) przy ul. Ob³oñskiej nr 9 wyrabiaj¹c s³odycze.
By³ cz³onkiem i zawodnikiem Szkolnego Ko³a Sportowego
(SKS) Zrzeszenia Sportowego (ZS) Zryw przy Technikum
Mechanicznym w Che³mie, i uprawia³ wyczynowo dyscypliny sportowe:
lekk¹ atletykê, p³ywanie i hokej na lodzie. By³ te¿ reprezentantem dru¿yn
che³mskich (i liczy³ siê w okrêgu) w hokeju na lodzie (1957-1964)
i p³ywaniu (1958-1964).
Po ukoñczeniu Technikum Mechanicznego kolejno pracowa³
 (02.08.1965-27.04.1966) Fabryka £o¿ysk Tocznych Kranik
technolog norm; (wojsko); (01.06.1968-30.06.1970) WPKS i UP
Mostostal W-wa KGR Che³m st. tech. d\s sprzêtu; (19.09.197030.04.1971); ChPB Che³m majster; (15.05.1971-29.02.1972) PBR
Che³m lusarz; (01.03.72-28.02.75) WPKS i UP Mostostal W-wa
KGR Che³m starszy mechanik; (11.03.75-31.10.76) WZSR SCH
MZP Lublin Zak³ad Nr 2 Che³m kier. techniczny; (01.06.76-01.11.79)
ZW WOPR Che³m sekretarz zarz¹du; (02.11.1979-15.09.80) MOSiR
Che³m instruktor d\s sportu. W latach 1986-1989 i 1991-1992
prowadzi³ indywidualn¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹.
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By³ wspó³twórc¹ (jako doskona³y p³ywak) powo³ania 30 marca
1976 r. Wojewódzkiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia
Ratunkowego (WOPR) w Che³mie  i przyj¹³ funkcjê sekretarza.
Posiada³ uprawnienia trenerskie WOPR i szkoli³ kadry ratowników
wodnych  nastêpnie aktywny dzia³acz Che³mskiego WOPR
na akwenach wodnych i J. Bia³ym.
Kszta³ci³ siê w Poznaniu, tu ukoñczy³ w 1982 r. Akademiê
Wychowania Fizycznego, tu te¿ uzyska³ tytu³ trenera II-klasy
z p³ywania. Nastêpnie pracowa³ jako nauczyciel wychowania
fizycznego w Szko³ach Podstawowych Nr 4, Nr 7 i (ostatnio) Nr 8
w Che³mie. Prowadzi³ te¿ SKS i sekcjê p³ywania.
Jako che³mski radny i aktywny przewodnicz¹cy komisji kultury
fizycznej, by³ inicjatorem wielu akcji i inicjatyw sportowych w miecie
i terenie. Z jego inicjatywy m. in. powsta³a  Miejska Hala Sportowa.
By³ cz³onkiem-dzia³aczem i zawodnikiem w miejskich klubach
sportowych  karate, tenisa ziemnego, p³ywania i koszykówki. By³
¿onaty i mia³ dzieci.
Zmar³ 12 lutego 2004 r. w Che³mie i zosta³ pochowany
na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Mocickiego w Che³mie.

RÓD£A I OPRACOWANIA:
*Archiwum rodzinne; Prasa Sportowa.
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MICHA£ KIÑCZYK (1883-1962) 
nauczyciel, bojownik o wolnoæ i szko³ê polsk¹,
dzia³acz owiatowy i sportowy, spo³ecznik,
pedagog.
Urodzi³ siê 28 wrzenia 1883 r. wyz. rzym.-kat. w £apajówce,
gm. £apajówka, pow. Kamionka Strumi³owa, woj. Tarnopol. By³ synem
Wawrzyñca (i matki ze lepeckich herbu lepowron). Rodzice posiadali
gospodarstwo rolne. Ojciec pracowa³ te¿ jako urzêdnik w Urzêdzie
Gminy. Rodzina sk³ada³a siê z 12-dzieci.
Wychowany by³ w duchu patriotyzmu i mi³oci do ojczyzny
oraz szacunku do pracy. Sytuacja rodziny, zmusza³a go od m³odych
lat do samodzielnoci. Jako ch³opiec udziela³ korepetycji. Od m³odoci
by³ przeciw zaborom i rusyfikacji.
Edukacjê rozpocz¹³ w Publicznej Szkole Powszechnej,
kontynuowa³ w Ma³opolskim Gimnazjum Klasycznym 
z przygotowaniem do zawodu nauczyciela. Kszta³ci³ siê od 1904\1905 r.
na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie.
Studia ukoñczy³ w 1910 r.  specjalizuj¹c siê w filozofii klasycznej.
Po uzyskaniu dyplomu w 1910 r., rozpocz¹³ pracê jako
nauczyciel w Gimnazjum VI im. St. Batorego we Lwowie  zaliczany
by³ ju¿ w tym czasie do wybitnych nauczycieli. W latach 1915-1916
pracowa³ w Gimnazjum Realnym S. S. Nazaretanek we Lwowie, gdzie
uczy³ ³aciny. W okresie jego pracy tzw. Lwowskim, zajmowa³ siê te¿
m³odzie¿¹ zbiedzon¹ wojn¹, bezdomn¹, pozbawion¹ nieraz opieki
rodzicielskiej, a skupionej w Towarzystwie Szko³y Ludowej we
Lwowie. Wród m³odzie¿y szerzy³ ju¿ wtedy, idee patriotyczne
i zdrowotno-higieniczne które realizowa³ te¿ i poprzez tzw. sporty
Jordanowskie oraz wycieczki o charakterze narodowym.
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Ze Lwowa przeniós³ siê do Stopnicy woj. kieleckie, tu zosta³
dyrektorem Gimnazjum Mêskiego. Nastêpnie uczy³ ³aciny i polskiego
w Gimnazjum w Krasnymstawie, organizowa³ te¿ wycieczki
krajoznawczo-historyczne. Jako patriota walczy³ z rusyfikacj¹ o woln¹
Polskê o szko³ê i jêzyk polski. By³ zapalonym mi³onikiem staro¿ytnoci,
g³osi³ piêkno i wpaja³ je m³odzie¿y. By³ humanist¹ znawc¹ jêzyków
klasycznych, jêzyka i literatury ojczystej, w razie potrzeby by³ te¿
nauczycielem historii i filozofii, a tak¿e przedmiotów cis³ych.
By³ w gronie za³o¿ycieli 15 listopada 1917 r. w Che³mie Ko³a
Polskiej Macierzy Szkolnej w której pe³ni³ funkcjê sekretarza  by³o to
spowodowane jego dalsz¹ walk¹ o Polsk¹ szko³ê i zdrowotnoæ uczniów
zaniedbanych latami zaborów. W 1919 r. zawar³ zwi¹zek ma³¿eñski
z Eugeni¹ Izabel¹ Baner, z tego zwi¹zku mieli i wychowali 6-dzieci.
Latem 1923 r. przeniós³ siê do Che³ma, a od 1 wrzenia 1923 r.
otrzyma³ etat nauczyciela w Gimnazjum im. St. Czarnieckiego 
i naucza³ ³aciny i jêzyka polskiego. Krzewi³ Polskoæ wród m³odzie¿y
oraz kultowe has³o które zawsze g³osi³ kocham ciê ojczyzno wiêta
i obowi¹zkowo wymaga³ od uczniów aktu lubowania ojczynie.
Szczególnie wspiera³ Szkolny Hufiec WF i PW i Harcerstwo  jako
wyrazicieli sprawnoci fizycznej, wojskowej i militarnej dla
obronnoci ukochanej ojczyzny.
W 1927 r. zosta³ cz³onkiem Soko³a i otrzyma³ tytu³ druhaprzodownika, a w lutym 1929 r. zosta³ wybrany Prezesem Towarzystwa
Gimnastycznego Sokó³ w Che³mie. Jako prezes i instruktor
kulturalno-sportowy Soko³a, popularyzowa³ wród spo³eczeñstwa
Che³ma i powiatu, gimnastykê systemu Sokolego, wycieczki i festyny
kulturalno-sportowe, a przede wszystkim idee narodowo-patriotyczne.
Od 1930 r. by³ dzia³aczem i prelegentem owiatowokulturalnym i rekreacyjno-sportowym w Che³mskim Kole Kolejowego
Przysposobienia Wojskowego  Odzia³ PKP Che³m. By³ zaliczany
do che³mskiej elity tworz¹cej postêpowy ruch spo³eczny.
W 1936 r. za zas³ugi na polu pracy pedagogicznej, owiatowej,
spo³ecznej i wycieczkowo-sportowej zosta³ odznaczony przez
Prezydenta Rzeczypospolitej  Z³otym krzy¿em zas³ugi.
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Udziela³ siê te¿ spo³ecznie. W latach 30-tych pe³ni³ obowi¹zki
Prezesa BBWR. By³ w komitecie budowy pomnika poleg³ych 7 pp.
Leg. w Che³mie ods³oniêtego w 1933 r. W latach 1935 i 1938 by³
komisarzem wyborczym Ok. 36 z siedzib¹ w Che³mie.
Gdy wybuch³a wojna w 1939 r. pozosta³ w Che³mie i bra³ udzia³
w obronie miasta. W pierwszych dniach wojny zosta³ mianowany
komisarycznym wiceprezydentem m. Che³ma przez genera³a brygady
Wo³kowickiego. W czasie okupacji dzia³a³ w ruchu oporu  okresowo
prowadzi³ te¿ tajne nauczanie.
Po wyzwoleniu  od 1 wrzenia 1944 r. podj¹³ prace
w Gimnazjum i Liceum im. St. Czarnieckiego w Che³mie. Jednoczenie
organizowa³ Gimnazjum i Liceum dla Doros³ych w Chemie, którego
od 5 lipca 1949 r. by³ dyrektorem (wkrótce za przekonania polityczne
zosta³ odwo³any). Jednak do chwili mierci tj. do 1962 r. naucza³ ju¿
tylko w Czarniecczykach. Praca dydaktyczna i pedagogiczna
stanowi³a treæ jego ¿ycia. Znajdowa³ jednak czas na pracê spo³eczn¹.
Zmar³ 8 maja 1962 r. i zosta³ pochowany na zabytkowym
cmentarzu przy ul. Lwowskiej w Che³mie.

RÓD£A I OPRACOWANIA:
*Zwierciad³o 1923-1933; Kronika Nadbu¿añska 1933-1939; Archiwum I LO
Czarniecczyków w Che³mie; Kronika ZNP w Che³mie; Wywiad z Janem Grzel¹ druheminstruktorem Soko³a (1925-1939)  dzia³aczem Soko³a do 1939 r.
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STEFAN ROMAN KOMENDA (1934-2008)
 pi³karz no¿ny, dzia³acz pi³ki no¿nej.
Urodzi³ siê 9 lutego 1934 r. w Rejowcu. Edukacjê rozpocz¹³
w Szkole Podstawowej kontynuowa³ w Technikum Mechanicznym
w Che³mie. By³ cz³onkiem i zawodnikiem w latach 1953-1957
Szkolnego Ko³a Sportowego (SKS) Zrzeszenia Sportowego (ZS)
Zryw przy Technikum Mechanicznym w Che³mie, dyscyplin
sportowych: pi³ki no¿nej i lekkiej atletyki (ZS Zryw by³a organizacj¹
ogólnopolsk¹, dzia³a³o w latach 1953-1957 w pionie zrzeszaj¹cym
szkolnictwo zawodowe, rzemielnicze, pielêgniarskie, ekonomiczne,
felczerskie itd., z baz¹ przy Technikum Mechanicznym w Che³mie).
Od 1953 r. przez dwie kadencje by³ Przewodnicz¹cym Rady Ko³a
SKS Mechanik przy Technikum Mechanicznym w Che³mie. W latach
1953-1957 by³ zawodnikiem dru¿yny pi³karskiej ZS Zryw Che³m,
a w latach 1958-1964 dru¿yny pi³karskiej KS Che³mianki Che³m.
Dzia³a³ te¿ na rzecz rozwoju i popularyzacji pi³ki no¿nej
w Che³mie i terenie. By³ ¿onaty mia³ dzieci.
Zmar³ 30 maja 2008 r. w Che³mie i zosta³ pochowany
na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Mocickiego w Che³mie.

RÓD£A I OPRACOWANIA:
*Kronika ZS Zryw przy Technikum Mechanicznym w Che³mie; Prasa Sportowa.
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ANDRZEJ STANIS£AW KUSZPIT (19492007)  spo³ecznik, dzia³acz rekreacyjnosportowy szczególnie Towarzystwa Krzewienia
Kultury Fizycznej (TKKF).
Urodzi³ siê 14 listopada 1949 r. w Che³mie. By³ synem Romana
i Heleny z d. Brania, zamieszka³ych w Uchaniach pow. Hrubieszów.
Edukacjê rozpocz¹³ w Szkole Podstawowej w Uchaniach. W 1961 r.
rodzina przenios³a siê do Che³ma tu ukoñczy³ Szko³ê Podstawow¹ Nr
4 w Che³mie. W 1962 r. zmar³ jego ojciec, matka samotnie wychowa³a
dzieci 4-synów i córkê  pracowa³a zawodowo w WSS w Che³mie
w handlu i gastronomii.
Od 1963 edukacjê kontynuowa³ w Technikum Mechanicznym
przy ul. Pocztowej w Che³mie, które ukoñczy³ w 1968 r.  jako wzorowy
uczeñ i sportowiec z wynikiem bardzo dobrym i specjalnoci¹ technik
mechanik obróbki skrawaniem.
Zwi¹zek ma³¿eñski zawar³ w Che³mie 25 grudnia 1970 r.
z Jadwig¹ Sosnowsk¹ (rodowit¹ Che³miank¹ absolwentk¹ Technikum
Ekonomicznego). Z tego zwi¹zku mieli i wychowali dwóch synów
Artura i Mariusza (obaj ukoñczyli Technikum Mechaniczne  nastêpnie
Artur ukoñczy³ Politechnikê wiêtokrzysk¹, a Mariusz Politechnikê
Lubelsk¹).
Po ukoñczeniu Technikum, pracowa³ w nastêpuj¹cych
zak³adach pracy w Che³mie: w latach 1968-1969 w Parowozowni w
Che³mie jako adiunkt trakcji parowej; w latach 1969-1970 w PSP Us³ugi
Wielobran¿owe jako mechanik precyzyjny; w latach 1970-1971
w Che³mskich Zak³adach Metalowych jako brakarz kontroli jakoci;
w latach 1971-1973 w Cementowni Che³m II w budowie jako technik
dokumentacji; w latach 1973-1995 w Che³mskich Zak³adach Obuwia
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od brygadzisty poprzez mistrza, kierownika z awansem a¿ na szefa
produkcji  od 29 maja 1995 r. w zwi¹zku z chorob¹ przebywa³
na rencie inwalidzkiej.
Jeszcze gdy by³ uczniem Technikum Mechanicznego, sport
siê sta³ jego pasj¹ (a to za spraw¹ Czes³awa ciubaka nauczyciela
wychowania fizycznego) szczególnie koszykówka  by³ reprezentantem
szko³y w koszykówce. W latach 1963-1968 gra³ w dru¿ynie MKS
Che³m, prowadzonej przez Stanis³awa Podlewskiego  dru¿yna w tym
czasie gra³a w lubelskiej okrêgowej lidze juniorów.
W 1973 r. rozpocz¹³ prace w nowopowsta³ych Che³mskich
Zak³adach Obuwia w Che³mie. Od samego pocz¹tku inspirowa³ w pracy
ruch rekreacyjno-sportowy oraz uprawianie sportu. Nastêpnie
wspó³tworzy grupê dzia³aczy-animatorów ¿ycia sportowego
w zak³adzie pracy  podbudowany idea³ami TKKF.
Wiosn¹ 10 marca 1976 r. przy Che³mskich Zak³adach Obuwia
powo³uje w grupie dzia³aczy-kolegów Ognisko TKKF Krzepa jedno
z najwiêkszych i najlepiej dzia³aj¹cych w Che³mie  pe³ni¹c
jednoczenie funkcjê cz³onka i skarbnika zarz¹du. Rozpocz¹³ te¿
dzia³alnoæ w Zarz¹dzie Wojewódzkiego TKKF w Che³mie, w którym
dzia³a³ do 1992 r.  by³ cz³onkiem zarz¹du i skarbnikiem.
Popularyzacji ruchu rekreacyjno-sportowego wród ludzi pracy
i spo³ecznoci che³mskiej odda³ siê ca³kowicie, a dzia³alnoæ
w Krzepie i TKKF sta³a siê jego pasj¹  z wywiadu: Ognisko
skupia³o w czasie powo³ania 160 cz³onków sporód za³ogi, licz¹cej
3.280 osób, cz³onkowie i ich rodziny doæ licznie bior¹ udzia³
w æwiczeniach i masowych imprezach rekreacyjno-sportowych, i mimo
k³opotów dzia³alnoæ promieniuje na ca³y Che³m, dru¿yny Krzepy
w pi³ce no¿nej, siatkówce, koszykówce czy ping-pongu graj¹ i licz¹ siê
w ligach zak³adowych i turniejach.
Od 1980 r. by³ Przewodnicz¹cym Zak³adowej Rady Kultury
Fizycznej i Turystyki, ju¿ wtedy by³ znanym oddanym i cenionym
dzia³aczem TKKF w Che³mie i regionie  by³ Przew. Komisji
Rewizyjnej, a od 1988 r. zosta³ Prezesem Ogniska TKKF Krzepa na
3-kadencje.
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Z wywiadu Co roku urz¹dzam tzw. cie¿kê zdrowia w lasku
Borek, dla mieszkañców pobliskich osiedli 30-lecia i Kociuszki
i te¿ dla wszystkich. Organizujê dla ogniska rekreacyjny sprzêt namioty,
³y¿wy, sanki, narty, pi³ki, dresy itd. Promujê biegi narciarskie, turystykê
rowerow¹, masowe imprezy sportowe, akcje sobotnio-niedzielne na
grzyby i ryby do w³asnego orodka w Zbere¿u nad Bugiem,
zak³adowe festyny a to lotki, slalomy i biegi prze³ajowe. Jako Ognisko
TKKF promujemy i organizujemy zloty ognisk rekreacyjno-sportowych
nad Jeziorem Bia³ym ko³o W³odawy po rywalizacjê sportow¹ o
najlepszy zak³ad pracy.
Otrzyma³ odznaczenia: Honorow¹ odznakê TKKF (1978),
Honorowa srebrn¹ odznake TKKF (1979), Honorow¹ z³ota odznakê
TKKF (1982), Br¹zowy krzy¿ zas³ugi (1983), Br¹zow¹ odznakê
zas³u¿ony dzia³acz kultury fizycznej (1984), Medal 40-lecia Polski
Ludowej (1984), Medal za zas³ugi w upowszechnianiu kultury fizycznej
(1994), Medal br¹zowy 40-lecia TKKF (1997), Medal srebrny 50-lecia
TKKF (2007)  oraz wiele dyplomów z podziêkowaniem za zas³ugi dla
rozwoju sportu i rekreacji w Che³mie, terenie i województwie. Wiêkszoæ
otrzyma³ z r¹k, w³adz miejskich, zarz¹du g³ównego i w³adz krajowych.
Zmar³ 18 grudnia 2007 r. i zosta³ pochowany na Cmentarzu
Komunalnym przy ul. Mocickiego w Che³mie.

RÓD£A I OPRACOWANIA:
*Archiwum rodzinne w posiadaniu ¿ony Jadwigi w Che³mie; Wywiad z ¿on¹ Jadwig¹
w Che³mie; Wywiad z A. S. Kuszpitem Zwi¹zkowiec 14 wrzesieñ 1986 r. Nr 37; Archiwum
Che³mskiego TKKF w Che³mie.
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KAZIMIERZ £ATYÑSKI (1940-1996) 
ciê¿ko atleta podnosi³ ciê¿ary waga kogucia,
mistrz Polski LZS, nauczyciel wychowania
fizycznego, dzia³acz sportowy i LZS  twórca
ruchu podnoszenia ciê¿arów w Che³mie
i regionie.
W 1956 r. w gronie przyjació³ i pasjonatów ciê¿ko atletów
powo³a³ w miejscowoci Ruda Huta 17km. od Che³ma grupê si³aczy
do podnoszenia ciê¿arów  jako pierwsz¹ w regionie (w grupie tej by³
te¿ Che³mianin olimpijczyk Marian Zieliñski).
Nastêpnie w 1957 r. powo³a³ pierwsze Ko³o Sportowe Ruda
Huta a w nim pierwsz¹ profesjonaln¹ sekcjê podnoszenia ciê¿arów w
barwach zielonych Ludowych Zespo³ach Sportowych (KS LZS Ruda
Huta)  w tym czasie licz¹c¹ siê w okrêgu. By³ twórc¹ wiejskiego
ruchu sportowego oraz ruchu tzw. zielonych  Ludowych Zespo³ów
Sportowych w Che³mie i powiecie.
W 1960 r. (sekcja podnoszenia ciê¿arów KS LZS Ruda Huta
dzieli siê) jedn¹ grupê ciê¿arowców przenosi do istniej¹cego ju¿ KS
LZS Gryf Che³m i tu zak³ada pierwsz¹ w Che³mie sekcjê podnoszenia
ciê¿arów  by³ te¿ jednym z pierwszych trenerów nowej sekcji.
W 1963 r. jako ciê¿arowiec w barwach KS LZS Gryf Che³m,
zdoby³ z³oty medal i mistrzostwo okrêgu i LZS wynikiem 270kg. W latach
1965-1966 ponownie zdobywa te tytu³y i osi¹ga 275kg. W 1967 r.
w Kielcach zdobywa mistrzostwo Polski LZS w wadze koguciej
wynikiem 280kg. Posiada³ tytu³ trenera II klasy specjalnoæ
podnoszenie ciê¿arów.
Ukoñczy³ te¿ Akademiê Wychowania Fizycznego. Nastêpnie
pracowa³ jako nauczyciel wychowania fizycznego w che³mskich
szko³ach podstawowych  ostatnio uczy³ wychowania fizycznego
w szkole podstawowej w Rudzie Hucie. By³ wyró¿niaj¹cym siê

54

S³ownik biograficzny - Kazimierz £atyñski

nauczycielem wychowania fizycznego i wychowawc¹ m³odzie¿y
wiejskiej. By³ ¿onaty i mia³ dzieci.
Zmar³ 20 kwietnia 1994 r.

RÓD£A I OPRACOWANIA:
Sprawozdania LZS w Che³mie; W. A. Koz³owski, Dzieje kultury fizycznej na ziemi
che³mskiej; Prasa Sportowa.
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MIKO£AJ £OGOSZ (1937-2008)
 bramkarz pi³karz no¿ny, spo³ecznik,
prezydent m. Che³ma, dzia³acz sportowy  m.
in. sponsorowa³ akcje sportowe.
Urodzi³ siê 14 kwietnia 1937 r. By³ synem W³adys³awa i Adeli
z d. Archipcewska. Edukacjê rozpocz¹³ w Szkole Podstawowej Nr 3
(przy ul. Lubelskiej), kontynuowa³ w Technikum Mechanicznym (przy
ul. Pocztowej) w Che³mie. Jako uczeñ wykazywa³ wielki talent do gier
sportowych  posiada³ zdolnoci organizacyjno-przywódcze.
Jego m³odoæ wyros³a na idea³ach patriotyczno-sportowych KS
Kolejarz Che³m, a przede wszystkim renomy dru¿yny pi³ki no¿nej, w tym
czasie nale¿¹cej do najlepszych na Lubelszczynie, a i licz¹cej siê w kraju.
Jako uczeñ Technikum Mechanicznego, w latach 1953-1957
by³ cz³onkiem KS Zryw. Reprezentowa³ szko³ê w biegach, p³ywaniu
i grach sportowych. Przede wszystkim by³ bramkarzem pi³ki no¿nej
(m³odzików i juniorów) s³ynnej dru¿yny KS Zryw Technikum
Mechanicznego  która w latach 1953-1957 by³a mistrzem regionu,
powiatu, województwa oraz finalist¹ Mistrzostw Polski.
Kronika Zryw  W dniach 12-15 lipca 1956 r. w Krakowie
odby³a siê II Centralna Spartakiada Zrzeszenia Sportowego Zryw (ranga
obecnych mistrzostw Polski m³odzików-juniorów). Uczestniczyli w niej
sportowcy Zryw z Technikum Mechanicznego z Che³ma (którzy wygrali
eliminacje wojewódzkie i strefowe). I tak  Jerzy Pejo w biegu na 800m.
wynikiem 2.01,6min. wywalczy³ br¹zowy medal (i pierwsze kó³ko
olimpijskie), Tadeusz Wosk w rzucie kul¹ na odleg³oæ 14.22m. równie¿
wywalczy³ br¹zowy medal  br¹zowe medale wywalczyli te¿ znakomici
m³odzi pi³karze-trampkarze a wród nich jako bramkarz Miko³aj £ogosz.
W zwi¹zku z tym sukcesem Ko³o ZS Zryw przy Technikum
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Mechanicznych w Che³mie w nagrodê zorganizowa³o sportowy obóz
wêdrowny tras¹ Krynica, Zakopane, Tatry Wysokie Czechos³owacja,
Zakopane, Kraków. Kierownikiem obozu by³ nauczyciel i trener Czes³aw
ciubak a wychowawc¹ grupy Romuald Tomczyk.
Nastêpnie w latach 1957-1964 by³ bramkarzem dru¿yny pi³ki
no¿nej KS Che³mianka Che³m. Jako talent bramkarski i dobry
organizator, by³ w grupie tworz¹cej sportowy poziom i wizerunek
pi³karski dru¿yny KS Che³mianki w Che³mie i w okrêgu. Przez
pewien czas bra³ udzia³ w tworzeniu m³odego zaplecza kadry KS
Che³mianki i prowadzi³ treningi z bramkarzami. By³ te¿ w grupie
wychowawczej  dyscyplin i kar.
Po ukoñczeniu Technikum Mechanicznego rozpocz¹³ pracê
zawodow¹  pierwsza w PKS Che³m. Nastêpnie na pocz¹tku 1960 r. podj¹³
pracê w Miejskim Przedsiêbiorstwie Gospodarki Komunalnej (MPGK) w
Che³mie. Szybko awansowa³ po szczeblach kariery zawodowej. Po
utworzeniu województwa che³mskiego w 1975 r. zosta³ dyrektorem MPGK.
W 1988 r. dostrze¿ony przez w³adze miejskie awansowa³ na
stanowisko prezydenta m. Che³ma. Prezydentem by³ przez dwa lata,
do pierwszych wyborów samorz¹dowych do 1990 r. Da³ siê poznaæ
jako bardzo dobry gospodarz miasta. Nawi¹zywa³ ³atwy kontakt
z ludmi, a mieszkañcy cenili go za szczeroæ, otwartoæ i to, co robi³
dla miasta. Po odejciu z urzêdu przeszed³ na emeryturê i rozpocz¹³
dzia³alnoæ gospodarcz¹.
W dalszym ci¹gu udziela³ siê na polu spo³eczno-sportowym.
Sponsorowa³ wiele akcji sportowych na terenie miasta, a nawet
indywidualnie poszczególnych zawodników.
Zmar³ (spêdzaj¹c czas wolny na dzia³ce) 18 czerwca 2008 r. i zosta³
pochowany na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Mocickiego w Che³mie.
RÓD£A I OPRACOWANIA:
*Kronika KS ZS Zryw przy Technikum Mechanicznym w Che³mie 1953-1957;
Album KS Che³mianki lata 1955-1965 w³asnoæ H. Derlaka; Prasa sportowa tego okresu;
Wywiad Kazimierza Mazurka che³mskiego radnego; Rozmowy przyjacielskie autora
z Miko³ajem £ogoszem na temat jego dokonañ.
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STANIS£AWA MARMUROWSKA (19041961)  nauczycielka wychowania fizycznego,
bojowniczka o polsk¹ szko³ê, dzia³aczka
owiatowo-sportowa, pedagog.
Urodzi³a siê 8 lipca 1904 r. w Lubomlu na Wo³yniu. Edukacjê rozpoczê³a
w Publicznej Szkole Powszechnej na Wo³yniu, gdy rodzina przenios³a siê do
Che³ma, kontynuowa³a j¹ w Gimnazjum im. S. Czarnieckiego w Che³mie 
z wynikiem pomylnym, to zdecydowa³o o jej planach pracy - nauczyciela.
W latach 1931-1932 r. ukoñczy³a w Poznaniu, z zakresu
wychowania fizycznego, swój pierwszy Pañstwowy Wy¿szy Kurs
Nauczycielski (WKN) w tym czasie du¿ej rangi, z mo¿liwoci¹ uczenia
 æwiczeñ cielesnych, gimnastyki i piewu.
Po kursie podjê³a pracê pedagogiczn¹ jako nauczyciel w 7klasowej szkole powszechnej w Lubomlu, gdzie (poza innymi
przedmiotami) uczy³a te¿ gimnastyki i piewu. Krzewi³a wród
m³odzie¿y wychowanie fizyczne oraz sportowy i higieniczny tryb ¿ycia.
Ju¿ wtedy da³a siê poznaæ jako dobry nauczyciel i pedagog.
W 1937 r. za wzorow¹ pracê na polu zawodowym i walki
o polsk¹ szko³ê, otrzyma³a od ministra krzy¿ zas³ugi a od kuratora
Br¹zowy Medal za D³ugoletni¹ S³u¿bê. Nastêpnie przeniesiono j¹ do
Che³ma, tu niespodziewanie wybuch³a wojna (1939) nastêpnie okres
okupacji. W czasie okupacji uczy³a w jedynej szkole w Che³mie.
Po wyzwoleniu  od wrzenia 1944 r. (do 1961) kontynuowa³a
zawód nauczycielki i uczy³a w kilku Szko³ach Podstawowych Nr 1, 5
i 6 w Che³mie w klasach I  IV, a jej specjalnoci¹ by³o wychowanie
fizyczne  a pocz¹tkowo gimnastyka i piew. Prowadzi³a te¿ chór szkolny.
Z obowi¹zków wywi¹zywa³a siê bardzo sumiennie. By³a
wzorem dobrej sumiennej i fachowej nauczycielki. By³a ceniona
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i szanowana przez uczniów i w³adze owiatowe. Choæ by³a osob¹
samotn¹, zawsze utrzymywa³a kogo z rodziny.
Wspó³tworzy³a w Che³mie i powiecie powojenny szkolny ruch
wychowania fizycznego i sportu. Od 14 lutego 1950 r. dzia³a³a w powo³anej
Komisji Samokszta³ceniowej w Che³mie, jako nauczycielka SP Nr 1 w Che³mie
 jej fachowoæ zosta³a zauwa¿ona przez owiatowe w³adze Che³ma.
W dalszym procesie doszkalania nauczycieli wychowania
fizycznego, podczas 2-dniowej konferencji w dniach 26 i 27 maja 1950 r.
w Che³mie, dla nauczycieli wychowania fizycznego szkó³
podstawowych z powiatu che³mskiego, na polecenie inspektora
szkolnego prowadzi³a lekcje pokazowe z klasami I  IV.
Dnia 3 marca 1951 r., Prezydium Powiatowej Rady Narodowej
Wydzia³ Owiaty w Che³mie przes³a³o do Powiatowego Komitetu Kultury
Fizycznej ewidencjê kwalifikowanych nauczycieli wychowania fizycznego
powiatu che³mskiego  widnia³a na tej ewidencji by³a te¿ wyró¿niona.
Od 1951 r. by³a konsultantem sprawuj¹cym opiekê nad
Szkolnymi Ko³ami Sportowym na terenie powiatu che³mskiego 
w tym przypadku odpowiada³a za SKS i sport w SP Nr 5 w Che³mie.
W dniu 27 maja 1954 r. odby³y siê w Che³mie Letnie Igrzyska
Harcerskie w których uczestniczy³o 140 dzieci ze wszystkich szkó³ z miasta.
Szko³a SP Nr 1 w Che³mie (w której pracowa³a) zajê³a 4-miejsce by³o
to wyró¿nienie, wyró¿niono ja te¿ za wzorow¹ organizacjê Igrzysk.
W dniu 29 lipca 1954 r., Prezydium Miejskiej Rady Narodowej
w Che³mie wydzia³ owiaty sporz¹dzi³o sprawozdanie z dzia³alnoci kultury
fizycznej na terenie miasta Che³ma zatwierdzone przez kierownika wydzia³u
i kierownika referatu WF Krystynê Wolwowicz  sporód dzia³aj¹cych w
tym czasie na terenie miasta Che³ma 8 szkó³ podstawowych  otrzyma³a
bardzo wysokie noty, za pracê i ¿e ukoñczy³a wakacyjny kurs nauczycielski
(wkn) z wyró¿nieniem, by³a wówczas nauczycielk¹ SP Nr 1 w Che³mie.
Zmar³a w 1961 r. i zosta³a pochowana na cmentarzu przy
ul. Lwowskiej w Che³mie.
RÓD£A I OPRACOWANIA:
*Akta osobowe szkó³; Kronika ZNP w Che³mie; APLOCH.
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ANTONI MALANKA (1933-2008)  st.
sier¿. ¿o³nierz zawodowy WP, instruktor WF
i PW, organizator ¿o³nierskiego ¿ycia
sportowego.
Urodzi³ siê 4 stycznia 1933 r., syn Józefa i Karoliny. Rozkazem
Dowódcy Dywizji przydzielony do Pu³ku  Oddzia³u Wojsk Ochrony
Pogranicza (WOP) w Che³mie. Ukoñczy³ kursy sztabowe
oraz owiatowo-sportowe. Posiada³ te¿ tytu³ instruktora WF i PW.
Prowadzi³ w Oddziale-koszarach WOP, ¿o³nierskie ¿ycie
owiatowo-sportowe w tym zajêcia usprawniaj¹ce z wychowania
fizycznego oraz treningi sportowe. By³ wychowawc¹ m³odzie¿y
i twórc¹ sportowych sukcesów Che³mskiego Oddzia³u WOP.
Odpowiada³ za wyszkolenie sportowo-wyczynowe ¿o³nierzy
(s³u¿by zasadniczej) i dru¿yn poszczególnych dyscyplin sportowych
oraz ich wystêpy jako reprezentacje Che³mskiego Oddzia³u WOP na
zawodach i Mistrzostwach Polski Wojsk Wewnêtrznych.
By³ oddany swojej sportowo-wychowawczej pracy-s³u¿by
dla dobra ¿o³nierzy, jako przysz³ych obywateli. By³ ¿onaty mia³ dzieci.
Zmar³ 20 maja 2008 r. w Che³mie i zosta³ pochowany na Cmentarzu
Komunalnym przy ul. Mocickiego w Che³mie.

RÓD£A I OPRACOWANIA:
*Wywiady i rozmowy z A. Malank¹.
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MARIAN JAN
(GERING)-M£ODZIANKOWSKI
(1909-1991)  nauczyciel geografii i piewu,
muzyk (gra³ na skrzypcach), pedagog, tworzy³
ruch wycieczkowy i krajoznawczo-turystyczny.
Urodzi³ siê 19 czerwca 1909 r. w Rudzie Hucie pow. Che³m. By³
synem Karola Geringa szlifierza szk³a w miejscowej hucie i Emilii
z d. Kutnikowska (w 1946 r. zmiana nazwiska z Gering na
M³odziankowski). Wychowywa³ siê poród 8-rodzeñstwa, rodzina ¿y³a
skromnie.
Gdy mia³ 6-lat rodzina w wyniku dzia³añ wojennych w 1915 r.
zosta³a wysiedlona przez w³adze carskie w g³¹b Rosji, do miasteczka
Borysoglebsk gubernia Tambowska  powsta³a tu spora kolonia polska.
Tu rozpocz¹³ edukacjê w szkole elementarnej z polskim jêzykiem
nauczania  ukoñczy³ 3-klasy. Z koñcem wojny w 1918 r. rodzina
powróci³a do Che³ma i tu zamieszkali.
Edukacjê kontynuowa³ (wraz z rodzeñstwem) w Szkole
Powszechnej im. T. Kociuszki, nastêpnie w Gimnazjum im. S.
Czarnieckiego w Che³mie. W 1924 r. (zmuszony) przeniós³ siê
do Pañstwowego Seminarium Mêskiego w Che³mie, ze wzglêdu
na warunki materialne. W 1921 r. niespodziewanie zmar³ jego ociec.
W 1928 r. ukoñczy³ Seminarium, wiadectwo upowa¿nia³o go do
pracy zawodowej. Jako uczeñ Seminarium, by³ te¿ cz³onkiem
renomowanego Szkolnego Ko³a Sportowego Zdrów, tu pozna³
walory i metody dzia³ania wychowania fizycznego, sportu, ruchu
wycieczkowo-krajoznawczego i higieny szkolnej  uczestniczy³
w wycieczkach i rajdach oraz obozach i zawodach sportowych.
Dnia 1 wrzenia 1928 r. otrzyma³ etat pedagoga w Szkole
Powszechnej w Rossoszu pow. Bia³a Podlaska. Los by³ dla niego
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zmienny i tak: od 6 stycznia 1929 r. uczy³ w Szkole Powszechnej
w £aszczowie pow. Tomaszów; od kwietna 1929 r. w Przeworsku; od
1 stycznia 1930 r. w Antoniówce; i od wrzenia 1930 r. w Komarowie.
W szko³ach tych uczy³ wielu przedmiotów, m. in. geografii i piewu,
prowadzi³ te¿ chóry szkolne i wiejskie.
Zmiany miejscowoci pracy wytworzy³y w nim odruch
podró¿owania, spowodowa³o to, ¿e poza muzyk¹ i geografi¹
zainteresowa³y go wszelkie wycieczki geograficzne, historyczne i
krajoznawcze  które organizowa³ te¿ dla m³odzie¿y. W tym czasie
zda³ wa¿ny egzamin kwalifikacyjny i uzyska³ pe³ne prawa do
wykonywania zawodu  nauki geografii.
W latach 1933-1936 (podczas wakacji) kszta³ci³ siê w ognisku
muzycznym prowadzonym przy s³ynnym Liceum Krzemienieckim. Tu
pozna³ nauczycielkê Tatianê Jezów, nastêpnie zawarli zwi¹zek ma³¿eñski
23 czerwca 1936 w Che³mie. Z tego zwi¹zku mieli i wychowali dwoje
dzieci syna Ludomira-Jerzego (1937) i córkê Stanis³awê (1940). Po lubie
wyjechali na Wo³yñ. Od 1 wrzenia 1936 r. w Katerburgu pow. krzemieniecki
otrzyma³ stanowisko kierownika szko³y powszechnej a ¿ona nauczycielki.
Dnia 17 wrzenia 1939 r. sowieci wkroczyli do Rzeczypospolitej,
unikn¹³ jednak wywózki na Sybir bo zna³ jêzyk ukraiñski. Wojna
niemiecko-sowiecka (22 czerwca 1941 r.) i wkroczenie hitlerowców na
Wo³yñ, spowodowa³o ich ucieczkê do Krzemieñca  tu prowadzi³ tajne
nauczanie. Wobec terroru na Polakach, uciekaj¹ i 7 czerwca 1942 r. przybyli
do Che³ma  tu prze¿yli okupacjê. Aby utrzymaæ rodzinê muzykowa³ na
skrzypcach m. in. w restauracjach. Prowadzi³ te¿ tajne nauczanie, pracowa³
te¿ jako kasjer w elektrowni do padziernika 1945 r.
Po wyzwoleniu  od 5 padziernika 1945 r. zosta³ zatrudniony
w Szkole Æwiczeñ przy Liceum Pedagogicznym w Che³mie jako
nauczyciel geografii i piewu (¿ona uczy³a w SP im. X-Lecia póniej
w SP przy I Liceum). W 1947 r. ukoñczy³ w Warszawie Wy¿szy Kurs
Nauczycielski (WKN) w zakresie geografii i piewu. Ci¹gle podnosi³
swoje kwalifikacje zawodowe. W latach 1949-1954 kszta³ci³ siê
w £odzi (zaocznie) w Wy¿szej Szkole Pedagogicznej  dyplom da³
mu prawo uczenia geografii we wszystkich typu szko³ach.
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*Dnia 1 wrzenia 1950 r. powo³ano w Che³mie Szko³ê
Ogólnokszta³c¹c¹ Stopnia Podstawowego i Licealnego TPD, przy ul.
Ob³oñskiej 51. Od 10 wrzenia 1954 r. (zmiana nazwy i budynku szko³y)
ju¿ jako Szko³a Podstawowa i II Liceum Ogólnokszta³c¹ce TPD w
Che³mie przy ul. Szpitalnej 14. Od 1 wrzenia 1967 r. ju¿ samodzielnie
jako Liceum Ogólnokszta³c¹ce Nr 2 w Che³mie (w 1966 r. decyzj¹
Wydzia³u Owiaty budynek opuci³y klasy szko³y podstawowej). Od 19
czerwca 1974 r. ju¿ jako II Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Che³mie*.
Od 1 wrzenia 1950 r. wraz z powo³aniem II LO w Che³mie
otrzyma³ etat nauczyciela geografii i piewu, prowadzi³ te¿ chór szkolny.
Z czasem sta³ siê legend¹  II LO w Che³mie w zakresie aktywnego
ruchu geograficznego-wycieczkowego i krajoznawczo-turystycznego.
W latach 1952-1972 by³ wicedyrektorem II LO w Che³mie. W 1952 r.
powo³a³ przy II LO w Che³mie, Ko³o Geograficzno-Krajoznawcze, a od
1956 r. dzia³a³o ju¿ jako Ko³o Turystyczno-Krajoznawcze. Tworzy³ ruch
krajoznawczo-turystyczny w szkole i regionie. By³ bardzo ceniony
i lubiany przez m³odzie¿. By³ te¿ cz³onkiem PTTK.
W wyniku coraz bardziej pogarszaj¹cego siê stanu zdrowia,
30 wrzenia 1971 r. otrzyma³ I-grupê inwalidzk¹  a w 1972 r. przeszed³
na emeryturê. Jednak dalej udziela³ siê spo³ecznie.
By³ cz³onkiem Polskiego Towarzystwa Geograficznego,
i odby³ 3-kursy w 1960 r., 1963 r. i 1965 r. W latach 1948-1951 by³
przedstawicielem ZAIKS-u i ARTOS-u. W latach 1968-1970 nale¿a³ do
orkiestry symfonicznej Stowarzyszenia Mi³oników Ziemi Che³mskiej.
Za pracê otrzyma³: Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski,
Z³oty Krzy¿ Zas³ugi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Odznakê
1000-lecia Pañstwa Polskiego, Z³ot¹ odznakê ZNP i wiele dyplomów.
Dnia 17 kwietnia 1985 r. zmar³a jego ¿ona. Choroba coraz bardziej
mu dokucza³a mimo troskliwej opieki syna. Zmar³ 25 marca 1991 r.
i zosta³ pochowany na zabytkowym cmentarzu przy ul. Lwowskiej
w Che³mie.
RÓD£A I OPRACOWANIA:
*Kronika SKS Zdrów; Zwierciad³a lata 1924-1928; Akta osobowe i archiwum II LO
w Che³mie; Kronika ZNP w Che³mie; Wspomnienia Edwarda Sza³aja kolegi z pracy.
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MARIAN MUCHA (1928-1996) 
nauczyciel wychowania plastycznego
i wychowania fizycznego, dzia³acz owiatowosportowy, pedagog, tworzy³ ruch wycieczkowy
i sportowy w miecie i powiecie.
Urodzi³ siê 26 stycznia 1928 r. w Lubartowie, syn Filipa
i Wandy. Tu rozpocz¹³ edukacjê w Szkole Powszechnej, kontynuowa³
w Pañstwowym Liceum Nauczycielskim w Che³mie. Jako uczeñ
Liceum, by³ cz³onkiem renomowanego Szkolnego Ko³a Sportowego
Zdrów. W którym pozna³ walory i metody dzia³ania wychowania
fizycznego i sportu oraz ruchu wycieczkowo-krajoznawczego i higieny
szkolnej  uczestniczy³ w wycieczkach i rajdach oraz obozach
i zawodach sportowych. Nale¿a³ do ZHP i ZMP. Kszta³ci³ siê te¿
w Wy¿szej Szkole Zawodowej, któr¹ ukoñczy³ z przygotowaniem
pedagogicznym.
Nastêpnie po ukoñczeniu Liceum Pedagogicznego, pracowa³
jako nauczyciel: od 1 wrzenia 1949 r. do 31 sierpnia 1951 r. w Szkole
Podstawowej w Kamieniu; od 1 wrzenia 1951 r. do 31 sierpnia 1952 r.
w Wydziale Owiaty w Che³mie jako referent owiaty doros³ych;
od 1 wrzenia 1952 r. do 31 sierpnia 1954 r. w Szkole Podstawowej Nr
3 w Che³mie; od 1 wrzenia 1954 r. do 1976 r. jednoczenie w SP Nr
3 i II LO i do 1984 r. w II LO w Che³mie.
W latach 1949-1954 by³ nauczycielem prac rêcznych
i wychowania fizycznego, prowadzi³ te¿ SKS i wspó³tworzy³ wiejski
szkolny ruch sportowy i wycieczkowy. W latach 1954-1984 uczy³ w II
LO w Che³mie by³ nauczycielem wychowania technicznego, praktycznego
i plastycznego  do 1968 r. prowadzi³ te¿ popo³udniowe zajêcia sportowe
i SKS, czêsto dobrowolnie, sporadycznie wychowanie fizyczne.
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Od 1951 r. by³ konsultantem sprawuj¹cym opiekê nad
szkolnymi ko³ami sportowym na terenie powiatu che³mskiego 
jednoczenie przy SP w Kamieniu prowadzi³ SKS z sekcjami: lekka
atletyka, pi³ka rêczna, sporty zimowe.
Dnia 3 marca 1951 r., Prezydium Powiatowej Rady Narodowej
Wydzia³ Owiaty w Che³mie przes³a³o do Powiatowego Komitetu
Kultury Fizycznej ewidencjê kwalifikowanych nauczycieli
wychowania fizycznego powiatu che³mskiego  widnia³ na tej
ewidencji by³ te¿ wyró¿niony, ukoñczy³ te¿ wakacyjny kurs
nauczycielski (wkn) I-stopnia.
W dniu 29 lipca 1954 r., Prezydium Miejskiej Rady Narodowej
w Che³mie Wydzia³ Owiaty sporz¹dzi³o sprawozdanie z dzia³alnoci
kultury fizycznej na terenie miasta Che³ma zatwierdzony przez
kierownika wydzia³u i kierownika referatu WF Krystynê Wolwowicz 
Na terenie miasta Che³ma by³o 8 szkó³ podstawowych, by³ wyró¿niony
jako nauczyciel wychowania fizycznego wtedy ju¿ SP Nr 3 w Che³mie,
ukoñczy³ w tym czasie Wy¿szy Kurs Nauczycielski (WKN).
Zwi¹zek ma³¿eñski zawar³ w Che³mie 19 wrzenia 1954 r. z Iren¹
z d. Oleñko, z tego zwi¹zku mieli i wychowali 2-synów Marka i Andrzeja.
W 1969 r. PWRN w Lublinie Woj. KKF i T wyda³ mu
w nagrodê legitymacjê kierownika wycieczek szkolnych  jako
wspó³twórcy ruchu wycieczek szkolnych. W 1971 r. ukoñczy³ kurs
BHP III-stopnia dla kierowników ognisk metodycznych zajêæ
praktyczno-technicznych zorganizowanych przez NOT O. Woj. Lublin.
Opinia dyrektora z 1972 r.: Z obowi¹zków jako nauczyciel
wychowania technicznego wywi¹zuje siê dobrze, program realizuje
sumiennie. Ci¹gle stara siê udoskonalaæ urz¹dzenia w pracowni.
Podejcie do uczniów w³aciwe. Bierze udzia³ w pracach komisji
przedmiotów artystycznych oraz konferencji dla nauczycieli
wychowania technicznego. Zastrze¿eñ do postawy moralnej na terenie
szko³y i poza ni¹ nie ma. Odpowiedzialny jest za dekoracjê w szkole
z okazji ró¿nych uroczystoci.
W latach 1973-1974 (wytyczne Ministra Owiaty
i Wychowania) z polecenia Wydzia³u Owiaty i Wychowania oraz
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Kultury PPRN w Che³mie pe³ni³ funkcjê kierownika pó³internatu przy
II LO w Che³mie  a w nim te¿ i funkcjê pedagoga-wychowawcy
m³odzie¿y.
W czasie pracy w II LO w Che³mie poza obowi¹zkami
nauczyciela by³ te¿ cz³onkiem zespo³u kierowniczego szko³y
i odpowiada³ za: sprawy zwi¹zkowe i kontakty z ZNP, akcje socjalne
wczasy i zapomogi, uroczystoci zwi¹zkowe i stosunki miêdzyludzkie,
opiekê nad TKK, organizowanie zebrañ i pedagogizacjê rodziców,
opiekê nad popraw¹ warunków zdrowotnych pracowników i
m³odzie¿y.
Od 1954 r. (przy II LO w Che³mie) wspó³twórca ruchu
sportowego i wycieczkowego w szkole i powiecie. Za pracê otrzyma³
Z³oty Krzy¿ Zas³ugi (1975) i Krzy¿ Kawalerski Orderu odrodzenia
Polski (1987). Na emeryturê przeszed³ w 1984 r., w dalszym ci¹gu
udziela³ siê zawodowo i spo³ecznie.
Zmar³ 28 lipca 1996 r. i zosta³ pochowany na Cmentarzu
Komunalnym przy ul. Mocickiego w Che³mie.

RÓD£A I OPRACOWANIA:
*Akta personalne i archiwum II LO w Che³mie; APLOCH.
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ALFRED OSTROWSKI (1935-2005) 
pi³karz no¿ny, dzia³acz sportowy i spo³eczny.
Urodzi³ siê 17 sierpnia 1935 r. W latach m³odzieñczych
uprawia³ lekkoatletykê, boks, tenis sto³owy i gry zespo³owe  jednak
pasj¹ jego sta³a siê pi³ka no¿na.
Jego m³odoæ wyros³a na idea³ach patriotyczno-sportowych
KS Kolejarz Che³m, a przede wszystkim renomy dru¿yny pi³ki
no¿nej, w tym czasie nale¿¹cej do najlepszych na Lubelszczynie
(i licz¹cej siê w kraju).
Jako m³odzik by³ zawodnikiem dru¿yny pi³karskiej KS Kolejarz
Che³m, a od 1955 r. nowoutworzonego M-ZKS Che³mianka Che³m.
W 1961 r. kontuzja wykluczy³a go z dalszej kariery pi³karza. W tym
czasie ukoñczy³ w Lublinie z wyró¿nieniem kurs sêdziowski
organizowany przez Wydzia³ Sêdziowski w Lublinie.
W bogatej karierze sêdziego g³ównego, prowadzi³ zawody
szczebla centralnego (obecnie III liga), oraz jako sêdzia liniowy
meczów I i II ligi. By³ taktowny, rzetelny, sumienny i doskonale znaj¹cy
swój zawód sêdziego. By³ wybitn¹ osobowoci¹  dzia³acz sportowy
pi³ki no¿nej i organizator zawodów sportowych i pi³karskich.
Sêdziowa³ ponad 1.000 meczy pi³karskich. Po zakoñczeniu
kariery sêdziego, zasili³ szeregi obserwatorów, oceniaj¹cych pracê
sêdziów na boisku. By³ wyznaczany na wa¿ne i trudne mecze, co
wiadczy³o o wielkim zaufaniu w³adz pi³karskich do niego. Jego
sumiennoæ i wielka wiedza sêdziowska, a tak¿e korygowanie b³êdów
pope³nionych przez sêdziów wp³ynê³y niejednokrotnie na podniesienie
poziomu prowadzenia zwodów.
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Po reorganizacji administracyjnej dokonanej w Polsce w 1975 r.,
zosta³ Przewodnicz¹cym Wydzia³u Sêdziowskiego powsta³ego
w Che³mie Okrêgowego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej. Jego zaanga¿owanie
i dowiadczenie da³o nowoczesne formy dzia³ania. Funkcjê t¹ pe³ni³
do koñca swoich dni z przerw¹ jednej kadencji.
Zawsze stawia³ sobie i swoim podopiecznym wysokie
wymagania, co podnosi³o poziom sêdziowania na Lubelszczynie. By³
wzorem do naladowania przez m³odych adeptów sztuki sêdziowskiej.
Jego dzia³alnoæ spo³eczna, powiêcona organizacji
sêdziowskiej, by³a niejednokrotnie kosztem ¿ycia rodzinnego. W swojej
pracy wprowadza³ najnowsze metody wychowawcze i szkoleniowe,
co przysparza³o mu wielu zwolenników w wiadku pi³karskim. Jego
zas³ugi by³y dostrzegane przez w³adze OZPN i PZPN, za co by³
odznaczany medalami, odznakami i dyplomami. W³aciwie pracowa³
do koñca swych dni. By³ ¿onaty i mia³ dzieci.
Zmar³ 7 marca 2005 r. i zosta³ pochowany na cmentarzu
w Che³mie.

RÓD£A I OPRACOWANIA:
*Archiwum rodzinne. Prasa Sportowa.
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MARIA HELENA PATRYN (1895-1978) 
nauczycielka wychowania fizycznego,
bojowniczka o polsk¹ szko³ê i kulturê fizyczn¹,
orzekaj¹ca na POS, dzia³aczka owiatowosportowa, spo³eczniczka, pedagog.
Urodzi³a siê 24 marca 1895 r. w Stryju na kresach, córka
Maksymiliana i Emilii (ojciec by³ ch³opem ma³orolnym). Wychowana
by³a w duchu wielkiego patriotyzmu do ojczyzny. Du¿o czasu
powiêca³a dla egzystencji rodziny kosztem nauki  bardzo rani³a j¹
rusyfikacja.
Edukacjê rozpoczê³a w Szkole Powszechnej kontynuowa³a
w Seminarium Nauczycielskim w Stryju, które ukoñczy³a w 1915 r. 
to zadecydowa³o o zawodzie nauczyciela. W 1920 r. zawar³a zwi¹zek
ma³¿eñski. Wkrótce wyjecha³a do £ukowa i tu od wrzenia 1920 r.
rozpoczê³a pracê w 4-klasowym Klasycznym Gimnazjum ¯eñskim jako
nauczycielka niemieckiego i prac rêcznych.
W 1925 r. ukoñczy³a Roczny Kurs Instruktorsko-Metodyczny
Wychowania Fizycznego w Warszawie, a w 1926 r. Wakacyjny Kurs
Studium Wychowania Fizycznego w Poznaniu przy Uniwersytecie
Poznañskim, z uprawnieniami nauki (wychowania fizycznego)
gimnastyki-æwiczeñ cielesnych w szko³ach rednich.
Od 1 wrzenia 1934 r. nauczycielka gimnastyki dziewcz¹t
Pañstwowego Koedukacyjnego Gimnazjum im. St. Czarnieckiego w
Che³mie. Wprowadzi³a nowatorskie metody pracy do dydaktycznego
programu z wychowania fizycznego  rozbudowa³a dzia³ gimnastyki,
gier i zabaw oraz formy pracy na wie¿ym powietrzu.
W latach 1935-1939 poleceniem UW WF i PW w Lublinie,
dzia³a³a w che³mskich komisjach orzekaj¹cych na presti¿ow¹
Pañstwow¹ Odznakê Sportow¹ (POS). W latach 1936-1937 by³a
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opiekunk¹ Szkolnego Ko³a Sportowego ¯eñskiego Czarniecczyków
 wprowadzi³a tañce narodowe i organizacjê wi¹t narodowych.
W 1935 r. ukoñczy³a w Pu³awach Kurs Metodyczny Wychowania
Fizycznego. Wspó³tworzy³a w Che³mie i na kresach Rzeczypospolitej
w latach 1934-1939 nowoczesny ruch kultury fizycznej.
*W 1937 r. roz³¹czono koedukacjê, w wyniku czego powsta³y
w Che³mie dwie szko³y rednie  Mêskie I Liceum i Gimnazjum im.
Stefana Czarnieckiego oraz ¯eñskie II Liceum i Gimnazjum im.
Królowej Jadwigi w Che³mie, które prowadzi³y odrêbn¹ dzia³alnoæ 
¯eñskie II Liceum i Gimnazjum im. Kr. Jadwigi, w³aciwie 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 w kraju. W ¯eñskim Gimnazjum
nauczano w oparciu o idee i program naukowy dr Jadwigi
M³odowskiej*.
Od 1937 r. pierwsza nauczycielka (wychowania fizycznego)
gimnastyki dziewcz¹t w ¯eñskim II Liceum i Gimnazjum im. Królowej
Jadwigi w Che³mie (w którym wychowanie fizyczne jako przedmiot
realizowane by³o w 90% w oparciu o ju¿ sprawdzony system
edukacyjny w Czarniecczykach)  jednak tworzy³a ca³y system
wychowania fizycznego i sportu i dopasowa³a do potrzeb szko³y.
Wspó³tworzy³a w szkole organizacje realizuj¹ce idee wychowania
fizycznego i sportu: jak Sodalicja, Harcerstwo, Liga Obrony
Powietrznej i Przeciwgazowej, Liga Morska i Kolonialna
oraz Przysposobienie Wojskowe oparte na musztrze.
Dziêki jej pracy dzia³a³o aktywnie Szkolne Ko³o Sportowe
które 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 które organizowa³a. Wojnê
(1939 r.) i okupacjê prze¿y³a w Che³mie.
Po wyzwoleniu  od 1945 r. uczy³a w Liceum ¯eñskim jako
nauczyciel wychowania fizycznego, (a po z³¹czeniu w 1954 r. obu
szkó³)  uczy³a wychowania fizycznego w Pañstwowym I LO im. S.
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Czarnieckiego w Che³mie. W 1948 r. ukoñczy³a we Wroc³awiu KursObóz Wychowania Fizycznego.
Poza wychowaniem fizycznym, prowadzi³a ¿eñski sport przy
SKS Czarniecczycy (nazwa ta utrzyma³a siê do 1964 r.). By³a
opiekunk¹ szkolnego Ko³a PCK. Prowadzi³a zespó³ taneczny który
by³ wizytówk¹ szko³y na wszelkich imprezach i otrzymywa³ nagrody
na wojewódzkich eliminacjach. W latach 1961-1962 by³a kierowniczk¹
i wychowawczyni¹ internatu ¿eñskiego przy I LO w Che³mie.
Jako nauczycielka Liceum ¯eñskiego (od 1945 r.)
wspó³tworzy³a w Che³mie powojenny ruchu owiaty i kultury fizycznej.
Od 1950 r. dzia³a³a w pierwszej grupie nauczycieli wychowania
fizycznego zwo³anej przez Boles³awa Wirskiego w sprawie
zorganizowania Komisji Samokszta³ceniowej, prowadzi³a te¿ w tej
komisji lekcje pokazowe dla nauczycieli z Che³ma i powiatu.
Bardzo (wymaga³a i) dba³a o mowê ojczyst¹, higienê, kulturê,
kulturê fizyczn¹, wygl¹d i estetykê m³odzie¿y oraz ich zaanga¿owanie
w wiêta narodowe  jako oddany pedagog na wszystkich wywiera³a
pozytywny wp³yw. Jej dzia³alnoæ i osi¹gniêcia podyktowane by³y
mi³oci¹ do ojczyzny, któr¹ wpaja³a wychowankom. By³ towarzyska,
¿yczliwa i energiczna  by³a wybitn¹ indywidualnoci¹.
Na emeryturê przesz³a w 1963 r. (z powodu s³abn¹cego
wzroku). Za pracê otrzyma³a: Srebrny Krzy¿ Zas³ugi (1960) i Krzy¿
Kawalerski Odrodzenia Polski (1977) oraz wiele nagród i dyplomów
podziêkowania.
Zmar³a w 1978 r. i zosta³a pochowana na Cmentarzu przy ul.
Lwowskiej w Che³mie.

RÓD£A I OPRACOWANIA:
*Akta personalne i archiwum I LO w Che³mie; APLOCH; Kronika ZNP w Che³mie.
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JANUSZ FRANCISZEK PYC (19422007)  lekkoatleta, trener lekkiej atletyki,
dzia³acz sportowy, cz³onek PZLA i OZLA,
wspó³twórca che³mskiej lekkiej atletyki.
Urodzi³ siê 3 grudnia 1942 r. w Che³mie  rodzinny dom
mieci³ siê przy ul. Ob³oñskiej nr 16 w Che³mie. Edukacjê rozpocz¹³
w Szkole Podstawowej kontynuowa³ w Technikum Mechanicznym
w Che³mie (1962)  specjalnoæ mechanik obróbki skrawaniem.
W szkole podstawowej polubi³ bieganie. Jako uczeñ szko³y
redniej zacz¹³ trenowaæ u trenera Bogdana Szyszkowskiego twórcy
che³mskiego wonderteamu lekkoatletycznego licz¹cego siê w okrêgu
i kraju. Jednak kontuzja wykluczy³a go z dalszego biegania, startów
zawodniczych i z treningów.
W grudniu 1974 r. Urz¹d Powiatowy w Che³mie Wydzia³
Owiaty i Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki
zatrudni³ go jako instruktora sekcji lekkiej atletyki w Szkolnym
Orodku Sportowym przy II LO w Che³mie im. Manifestu Lipcowego
ul. Szpitalna 10 (orodek podlega³ pod ZO SZS w Lublinie,
a finansowany by³ przez Klub rodowiskowy SZS AZS Lublin).
Od wrzenia 1976 r. zarz¹dzeniem ZO SZS Lublin i GKKFiT,
sekcja LA II LO w Che³mie, zosta³a przekazana pod Zarz¹d MKS
Che³m. Po tych zmianach pracowa³ ju¿ jako instruktor sekcji
lekkoatletycznej przy ZOW SZS w barwach MKS Che³m
(kierownikiem SZS by³ Henryk Raczek). Poza prac¹ w MKS do
31 maja 1979 r. szkoli³ te¿ grupy igrzyskowe m³odzików ze Szkolnego
Orodka Sportowego przy II LO w Che³mie.
Od 1 wrzenia 1976 r. zatrudniony te¿ jako instruktor sekcji
lekkiej atletyki przy Ludowym Klubie Sportowym (LKS) Agros
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Che³m, pod patronatem Rady Powiatowej Zrzeszenia Sportowego
Ludowe Zespo³y Sportowe (LZS)  szkoli³ grupê m³odzie¿y szkó³
che³mskich specjalizacja biegi.
Po zmianach strukturalnych w ZS LZS  w latach 2001-2003
instruktor sekcji lekkiej atletyki KS Agros Ogniwo Che³m nastêpnie
(po dalszych zmianach) od 2003 r. instruktor sekcji lekkiej atletyki
(nowopowsta³ego) Miejskiego Klubu Sportowego Agros Che³m 
wychowa³ wielu doskona³ych lekkoatletów (w 2005 r. sekcja la.,
podzieli³a siê na dwie). By³ wspó³twórc¹ lekkiej atletyki w Che³mie,
regionie, okrêgu a jego wychowankowie jako m³odzicy i juniorzy liczyli
siê nawet w Polsce.
By³ d³ugoletnim pracownikiem Zak³adu Metalowego
AGROMET w Che³mie. Dzia³a³ te¿ w Szkolnym Zwi¹zku
Sportowym, Miêdzyszkolnym Klubie Sportowym, Towarzystwie
Krzewienia Kultury Fizycznej i Ludowych Zespo³ach Sportowych w
Che³mie i w regionie. Sponsorowa³ wiele akcji z lekkiej atletyki w
Che³mie i powiecie. Od 2003 r. by³ te¿ Prezesem Miejskiego Klubu
Sportowego Agros Che³m.
Zmar³ 23 grudnia 2007 r. i zosta³ pochowany na Cmentarzu
Komunalnym przy ul. Mocickiego w Che³mie.

RÓD£A I OPRACOWANIA:
*Wywiady i rozmowy z Januszem Pycem; Prasa sportowa.
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HENRYK TADEUSZ REJA (1941-1994)
 pi³karz no¿ny, oficer major WP, instruktor i
dzia³acz sportowy pi³ki no¿nej.
Urodzi³ siê 6 marca 1941 r. w miejscowoci Kupiec ko³o
Lublina. ¯o³nierz WP oficer zawodowy  by³ cz³onkiem kadry
zawodowej (Oddzia³u WOP) Nadbu¿añskiego Oddzia³u Stra¿y
Granicznej w Che³mie. Wspó³tworzy³ ¿o³nierskie koszarowe sportowe
¿ycie. By³ wielkim mi³onikiem pi³ki no¿nej. Dlatego ukoñczy³ kurs
instruktora pi³ki no¿nej i by³ szkoleniowcem w Gminnym Ludowym
Klubie Sportowym Granica Lubycza Królewska. Nastêpnie s³u¿bowo
przeniesiony do Che³ma.
W 1976 r. powo³a³ (w gronie kolegów) Ko³o Sportowe z sekcj¹
pi³ki no¿nej, czyli reaktywuje po latach przerwy WKS Gwardiê
Che³m. W 1977 r. zg³asza dru¿ynê do Lub. OZPN i rozgrywek kl.
A. By³ cz³onkiem od 1987 r. Zarz¹du Klubu i kierownikiem ca³ej
sekcji pi³ki no¿nej, nastêpnie trenerem jednej z jej grup. Od 13 lipca
1991 r. (WKS Gwardia Che³m) po zmianach ju¿ jako Miejski Klub
Sportowy Granica Che³m.
By³ oddany swojej sportowo-wychowawczej pracy-s³u¿by dla
dobra ¿o³nierzy i klubu. By³ ¿onaty mia³ dzieci. Po przejciu na
emeryturê, w dalszym ci¹gu udziela³ siê sportowo na rzecz rozwoju
pi³ki no¿nej w klubie Granicy, Che³mie i regionie  zawsze s³u¿y³
pomoc¹, rad¹ i dowiadczeniem.
Zmar³ 3 sierpnia 1994 r. w Che³mie i zosta³ pochowany na
Cmentarzu Komunalnym przy ul. Mocickiego w Che³mie.
RÓD£A I OPRACOWANIA:
* Kronika WKS Gwardii i MKS Granicy Che³m; z relacji kolegi Jerzego Morawskiego.
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HERMAN SAWICKI (1914 - ?)  tenisista
ziemny, adwokat-prawnik, trener, dzia³acz
sportowy  sponsorowa³ wiele zawodów
tenisowych.
Urodzi³ siê 13 maja 1914 r. w Ja³cie na Ukrainie. W wyniku
dzia³añ wojennych rodzina ewakuowa³a siê do Polski, a los rzuci³ ich do
Che³ma  tu zamieszkali. Tu te¿ rozpocz¹³ edukacjê w Szkole Powszechnej,
kontynuowa³ w Gimnazjum im. S. Czarnieckiego w Che³mie na wydziale
humanistycznym, które ukoñczy³ (z matur¹) w 1933 r.
Jako Czarniecczyk wykazywa³ siê sprawnoci¹ na lekcjach
wychowania fizycznego i zajêciach sportowych. Reprezentowa³ szko³ê
na zawodach sportowych szkolnych i miejskich i rangi SKS, MKS i KOSL
 a tenis ziemny sta³ siê jego pasj¹. Uczestniczy³ w kulturalno-sportowym
¿yciu szko³y i miasta. By³ cz³onkiem szkolnej dru¿yny harcerskiej i PW.
By³ cz³onkiem i zawodnikiem Szkolnego Klubu Sportowego (SKS)
Czarniecczycy. Posiada³ Pañstwow¹ Odznakê Sportow¹ (POS) wrêczan¹
za szczególne zas³ugi z wychowania fizycznego i sportu. By³ cz³onkiem
Szkolnego Ko³a Krajoznawczo-Turystycznego im. W. Pola, uczestniczy³
w wycieczkach, wêdrówkach, rajdach, zlotach i obozach naukowych,
krajoznawczych, turystycznych i sportowych.
*Popularyzacja tenisa ziemnego w Che³mie i okolicy jako gry
ogólnorozwojowej i sportowej mia³a swój pocz¹tek w 1923 r. (kiedy
powsta³ kort w Gimnazjum), a pod k¹tem wyczynowym od 1927 r. By³o
to za spraw¹ zainteresowañ Czarniecczyków i nauczyciela
wychowania fizycznego K. Janczykowskiego. W latach 1923-1927 na
korcie, jako pierwszym w Che³mie odbywa³y siê lekcje, gry w tenisa
i treningi oraz mecze turniejowo-pokazowe. Kortem opiekowali siê
cz³onkowie UKS-SKS Czarniecczy. Od 1930 r. (nowopowsta³y) Klub
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Sportowy Polonia Che³m  cz³onek Polskiego Zwi¹zku Lawn Tenis
 zaj¹³ siê szkoleniem m³odzie¿y i organizacj¹ turniejów. KS Polonia
finansowa³ utrzymanie kortu, a ze wzglêdu na drogi sprzêt  by³a to
gra elitarna. Tenis ziemny by³ sportem do wyboru dlatego nie wszed³
do programu wychowania fizycznego, a m³odzie¿ szkolna uczestniczy³a
w turniejach tenisowych ró¿nej rangi ale ju¿ jako zawodnicy klubów
pozaszkolnych. Prezesem KS Polonii by³ adwokat Aleksander Gross
 adwokaci te¿ sponsorowali utrzymanie kortu*.
Od 1931 r. by³ cz³onkiem-zawodnikiem KS Polonia, posiada³
statut cz³onka Polskiego Zwi¹zku Lawn Tenis. Uczestniczy³
w turniejach i promowa³ tenis ziemny. W czasie wojny i okupacji by³
w Che³mie, sporadycznie gra³ w tenisa.
*W latach 1939-1944 Che³m podlega³ rygorom okupacyjnych
w³adz niemieckich a kort ulega³ niszczeniu z braku nad nim nadzoru.
W czasie okupacji na korcie sporadycznie grali w tenisa niemieccy
wy¿si urzêdnicy i oficerowie*.
Po wyzwoleniu  od 1945 r. by³ w gronie ludzi reaktywuj¹cych w
Che³mie powojenne ¿ycie kulturalno-sportowe i jako Czarniecczyk przede
wszystkim wspó³tworzy³ ruch wychowania fizycznego i sportu oraz turystykê.
*W latach 1945-1946 pod jego kierunkiem kort odnowili
sportowcy i Czarniecczycy. Kort o¿y³, nadal odbywa³y siê na nim
lekcje i zajêcia sportowo-treningowe. Odby³y siê tu te¿, z jego inicjatywy
w 1947 r. pierwsze powojenne mistrzostwa Che³ma w tenisie ziemnym.
W latach 1948-1975 kort Czarniecczyków by³ miejscem treningów
zawodników sekcji tenisowych MKS i M-Z KS Che³mianki Che³m.
Od 1975 r. kort znajduj¹cy siê na widoku dyrekcji i uczniów tak zacnej
Uczelni Czarniecczyków niszcza³ nadal, wobec braku
zainteresowania  wkrótce przesta³ istnieæ*.
W 1948 r. zorganizowa³ pierwsz¹ grupê wyczynow¹, z któr¹
prowadzi³ treningi i zawody sportowe. Nastêpnie od 1950 r. grupa ta,
wystêpuje ju¿ jako sekcja pod patronatem MKS, od 1962 r. (szukaj¹c
mo¿liwoci rozwoju) pod patronatem M-Z KS Che³mianka, od 1973 r.
pod patronatem KS Zjednoczeni i od 1975 r. pod patronatem KS Cement
Che³m. Od 1972 r. zawodnicy liczyli siê w OZTZ i wystêpowali w II lidze.
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W 1975 r. zdobyli dru¿ynowego Mistrza Okrêgu. Pod koniec 1979 r.
grupa-sekcja tenisa ziemnego któr¹ prowadzi³ od 1948 r. zosta³a rozwi¹zana.
By³ w gronie ludzi, którzy powo³ali w 1955 r. MiêdzyZak³adowy Klub Sportowy Che³mianka Che³m a przy nim m. in. sekcjê
tenisa ziemnego i zosta³ jej pierwszym trenerem i prezesem. Prowadzi³
treningi  jako entuzjasta sportu i twórca che³mskiego tenisa ziemnego
 a jego podopieczni-zawodnicy liczyli siê w regionie i kraju. Wychowa³
te¿ swoich nastêpców. Z jego inicjatywy na terenie stadionu im. PKWN
w Che³mie w 60-latach przyst¹piono do budowy nowoczesnego kortu z
³aweczkami dla widowni  istnieje do obecnej chwili.
W miêdzyczasie kszta³ci³ siê i ukoñczy³ studia prawnicze. Uzyska³
te¿ inne specjalizacje prawnicze. Nastêpnie zwi¹za³ siê z che³mskim s¹demsadownictwem jako ceniony adwokat-prawnik. By³ znany w Che³mie
i regionie jako wzorowy i szanowany obywatel oraz ceniony znawca prawa.
Posiada³ w³asn¹ kancelariê adwokacko-prawnicz¹. Patronowa³ te¿ karierom
wielu m³odych adeptów, którzy wyroli potem na doskona³ych prawników.
Od 1946 r. dzia³a³ w grupie PTK zorganizowanej przez K.
Janczykowskiego w celu reaktywacji powojennej turystyki w Che³mie
i regionie. Od 1948 r. by³ cz³onkiem Oddzia³u PTK w Che³mie.
W 1961 r. zosta³ nowym prezesem Oddzia³u PTTK w Che³mie,
natomiast dotychczasowemu prezesowi do 1961 r. Kazimierzowi
Janczykowskiemu nadano tytu³ Prezesa Honorowego.
W³aciwie do 1980 r. by³ aktywny w (che³mskim i lubelskim
sporcie) tenisie ziemnym, organizowa³ turnieje oraz czêste wyjazdy
szkoleniowe na mecze pokazowe z udzia³em mistrzów w tym m. in.
Wojciecha Fibaka do Warszawy na korty WKS Legii (przez kilka
lat z nim wspó³pracowa³em). W rodowisku (sportowym  tenisa
ziemnego) Che³ma i regionu zwano go mecenasem  i ka¿dy wiedzia³
o kogo chodzi. By³ lubiany i szanowany, typ przywódcy, by³
wychowawc¹ m³odzie¿y  humanista-pedagog.
Zmar³ ...?
RÓD£A I OPRACOWANIA:
*Archiwum I LO w Che³mie; Prasa sportowa; By³em wiadkiem jego dokonañ
sportowych w tenisie ziemnym.
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JANUSZ SKIBIÑSKI (1948-2004) 
nauczyciel mechaniki i przedmiotów
zawodowych, informatyk, pedagog, kurator,
animator ¿ycia kulturalnego i kultury fizycznej.
Urodzi³ siê 14 maja 1948 r. w Che³mie, syn Alfreda i Zofii z d.
Jêdrzejewska. Edukacjê rozpocz¹³ w Szkole Podstawowej,
kontynuowa³ w II LO w Che³mie. Kszta³ci³ siê we Wroc³awiu, tu
w 1971 r. ukoñczy³ studia magisterskie na Wydziale Mechanicznym
Politechniki Wroc³awskiej.
Nastêpnie dokszta³ca³ siê dalej o ró¿ne formy doskonalenia
zawodowego, m. in. ukoñczy³: studium pedagogiczne IKNiBO
w Lublinie w 1975 r.; podyplomowe studium z zakresu informatyki
na Uniwersytecie Wroc³awskim w 1977 r.; i podyplomowe studium
dla wizytatorów metodyków CDN w Gliwicach w 1979 r.
Pracê zawodow¹ rozpocz¹³ w maju 1971 r. w Cementowni
Che³m, nastêpnie pracowa³ na stanowisku zastêpcy kierownika
Wydzia³u Mechanicznego. Od 1973 r. by³ nauczycielem przedmiotów
zawodowych w Zespole Szkó³ Mechanicznych w Che³mie, wizytatorem
metodykiem Kuratorium Owiaty i Wychowania w Che³mie,
i wicedyrektorem szko³y. W latach 1985-1994 pe³ni³ funkcjê dyrektora
Zespo³u Szkó³ Zawodowych Nr 5 w Che³mie. Natomiast w latach 19941997 by³ Kuratorem Owiaty w Che³mie.
Gdy by³ kuratorem  wspiera³ i szeroko propagowa³ we
wszystkich podleg³ych mu szko³ach (i nie tylko) ruch kulturalnonarodowy, rekreacyjno-sportowy, wycieczkowy, krajoznawczoturystyczny i wszelkie akcje z tym zwi¹zane. By³ wspó³twórc¹
tworzenia w swojej szkole tradycji jubileuszowo-zjazdowych, jako
zas³u¿onych szkó³-jubilatek.
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Jak mówi³ Jubileusze szkó³ to bardzo wa¿ne wiêta w ich
¿yciu. S¹ jedynymi okazjami do wyeksponowania, utrwalenia
najwa¿niejszych wydarzeñ z historii danej szko³y oraz jej dorobku.
Przywo³uje siê z przesz³oci nazwiska nauczycieli wychowawców
i uczniów, ludzi którzy odnosili sukcesy, zwyciêstwa, odczuwali
satysfakcje i prze¿ywali radosne chwile. Z okazji takich uroczystoci
powstaje dokumentacja ukazuj¹ca zwi¹zki i wiêzi absolwentów
ze szko³¹. Dokonuje siê oceny sprzed lat, i tworzy siê tradycje.
W 1997 r. przeszed³ na emeryturê, przez pewien okres
w niepe³nym wymiarze godzin uczy³ przedmiotów zawodowych,
w Zespole Szkó³ Zawodowych Nr 5 w Che³mie. Udziela³ siê te¿
spo³ecznie.
Za pracê dydaktyczno-wychowawcz¹ i spo³eczn¹ m. in.
otrzyma³: Srebrny krzy¿ zas³ugi (1998), Br¹zowy medal za zas³ugi
dla obronnoci kraju (1989), Z³ot¹ odznakê ZNP (1993), Z³ote
i Br¹zowe medale za zas³ugi dla L O K, Medale za zas³ugi
w upowszechnianiu Kultury Fizycznej, Nagrody Ministra Owiaty,
Kuratora Owiaty, oraz tytu³ Najlepszy mistrz, nauczyciel,
wychowawca m³odzie¿y.
W pracy pedagogicznej, zawodowej i spo³ecznej (jak mówi³)
uto¿samia³ siê z mylami H. Sienkiewicza: Nie rzeczywistoæ sama,
ale serce, z jakim ku niej przystêpujemy, daje rzeczom kszta³ty i kolory
 oraz Heldera Camara: Je¿eli marzy tylko jeden cz³owiek, pozostaje
to tylko marzeniem. Je¿eli za bêdziemy marzyæ wszyscy razem, bêdzie
to ju¿ pocz¹tek nowej rzeczywistoci.
Zmar³ 26 czerwca 2004 r. w Lublinie i tu spoczywa.

RÓD£A I OPRACOWANIA:
Archiwum Zespo³u Szkó³ Zawodowych Nr 5 w Che³mie; Rozmowy przyjacielskie
z Januszem Skibiñskim o jego sukcesach.
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STANIS£AW SKIBIÑSKI (1919-1980)
 biolog, konserwator przyrody, muzealnik,
archiwista, regionalista, etnograf, autor wielu
publikacji naukowy, badacz przesz³oci ziemi
che³mskiej,
by³
typem
badacza
systematycznego i wytrwa³ego.
Uczeñ i naladowca idei K. Janczykowskiego. Pieszo
przemierzy³ wioski, ³¹ki, lasy, pola. Zebra³ bardzo du¿o naukowopraktycznych spostrze¿eñ etnograficznych, historycznych,
archeologicznych i przyrodniczych. Stara³ siê przekazywaæ zdobyte
wiadomoci w ró¿nych regionalnych i ogólnopolskich dziennikach.
Na swym koncie ma 255 publikacji, pierwsza ukaza³a siê drukiem
w Kronice Nadbu¿añskiej w 1938 r. a ostatnia w 1982 r. Publikacje
dotycz¹ ochrony flory i fauny, przyrody nieo¿ywionej oraz z etnografii,
historii, archeologii i pojêtej kultury zwi¹zanej z dzia³alnoci¹ Muzeum
Che³mskiego. By³ cz³onkiem PTK, PTTK i LOP. Zapisa³ szczególn¹
kartê jako zas³u¿ony dla Che³ma. Dnia 25 kwietnia 1959 r. nak³adem
Komisji Krajoznawczej przy Zarz¹dzie Okrêgowym Polskiego
Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Lublinie (którego by³
cz³onkiem), wyda³ folder-broszurkê informacyjn¹ Che³m a w 1960
r. wyda³ Podziemia Che³mskie, przedstawi³ w niej rys, geograficzny,
historyczny, turystyczny, zwiedzanie miasta, wa¿niejsze zabytki
powiatu che³mskiego, informacje o po³¹czeniach PKS i PKP oraz plan
ródmiecia Che³ma z legend¹ zwiedzania zabytków i stan noclegowy
w tym czasie istnia³ tylko jeden turystyczny Hotel Miejski
Traktorzysta ul. Lubelska 30 (30 miejsc) i jedno profesjonalne
Schronisko Szkolne przy Lic. Czarnieckiego ul. Gimnazjalna 4 (40
miejsc). W tym czasie biuro Oddzia³u PTTK w Che³mie mieci³o siê
przy ul. Zwi¹zku Walki M³odych 3 (obecnie Pocztowa).
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***
Urodzi³ siê 3 wrzenia 1919 r. we wsi Stañków ko³o Che³ma,
syn Romana. By³ najstarszym z omiorga dzieci ch³opskiej rodziny.
Edukacjê rozpocz¹³ w Szkole Powszechnej w Okszowie (tu ukoñczy³
5-klas) kontynuowa³ eksternistycznie w Gimnazjum im. St. Staszica
w Lublinie, a po wyzwoleniu od 1949 r. w Liceum Ogólnokszta³c¹cym
dla doros³ych w Che³mie. Kszta³ci³ siê na Uniwersytecie Wroc³awskim
na wydziale biologii (zaliczy³ 5-semestrów)  tu zg³êbia³ te¿ wiedzê
z zakresu astrologii, archeologii i historii.
*
¯ycie mia³ ciê¿kie, los go nie oszczêdza³  jednak mimo
wszystko realizowa³ swoje pasje. W marcu 1940 r. wywieziony na
roboty do III Rzeszy pracowa³ u bauera w Ilsenburgu w górach Harzu.
W grudniu 1940 r. ucieka. W tydzieñ póniej schwytany ju¿ w Polsce
przez ¿andarmów i przewieziony do obozu pracy we Frankfurcie,
póniej do wiêzienia w Berlinie. Pod koniec 1941 r. ponownie na roboty
w góry Harzu. Po zakoñczeniu wojny 13 wrzenia 1945 r., wróci³ do
Che³ma.
*
By³ wspó³za³o¿ycielem Stowarzyszenia Mi³oników Ziemi
Che³mskiej (1959). Jako publicysta nale¿a³ do che³mskiej grupy
literackiej Pryzmaty (1956-1980). Przez wiele lat sprawowa³ funkcjê
Sekretarza Zarz¹du Powiatowej nastêpnie Wojewódzkiej Ligi Ochrony
Przyrody w Che³mie. By³ zapalonym dzia³aczem PTK i PTTK
w Che³mie. W ramach TWP wyg³osi³ dziesi¹tki odczytów i prelekcji.
Obok Kazimierza Janczykowskiego i Wiktora Ambroziewicza
by³ trzecim fundamentalnym filarem che³mskiego Muzeum.
Zgromadzi³ pokane zbiory publikacji i dokumentów, posiada³
olbrzymi¹ wiedzê o regionie  czêsto nazywano go che³mskim
D³ugoszem.
*
Jego pokane i najwa¿niejsze zbiory znajduj¹ siê 
w Bibliotece Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie,
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w Oddziale Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
w Che³mie i w Che³mskiej Bibliotece Publicznej w Che³mie
*
Za swoj¹ dzia³alnoæ zawodowa, spo³eczn¹ i publicystyczn¹
otrzyma³ wiele nagród i dyplomów oraz  Medal Manifestu Lipcowego,
Odznakê zas³u¿ony archiwista i Z³oty Krzy¿ Zas³ugi.
Zmar³ 1 wrzenia 1980 r. i zosta³ pochowany na zabytkowym
cmentarzu przy ul. Lwowskiej w Che³mie.

RÓD£A I OPRACOWANIA:
Jego dorobek naukowy to zbiory, materia³y itd. patrz: Che³mska Biblioteka Publiczna
w Che³mie; Biblioteka (KUL) Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie; w Oddziale
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Che³mie
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JAN SMYDA (1927-1992)  pi³karz no¿ny,
st. sier¿. ¿o³nierz zawodowy WP, instruktor WF
i PW, organizator ¿o³nierskiego ¿ycia
sportowego, trener pi³ki no¿nej, cz³onek OZPN
i PZPN.
Urodzi³ siê 6 listopada 1927 r. w miejscowoci Kokoszka na
kresach, syn Micha³a i Janiny. W m³odoci interesowa³ siê sportem,
gra³ w miejscowej dru¿ynie pi³karskiej. Z koñcem wojny (1944 r.)
zwi¹za³ siê jako ¿o³nierz z Wojskiem Polskim i uczestniczy³ w marszu
wyzwalania ziem polskich  nastêpnie los rzuci³ go do Che³ma.
*WKS Chor¹¿ak istnia³ od pocz¹tku powo³ania Oficerskiej
Szko³y Artylerii (OSA) w Che³mie od 1944 r. by³ reprezentantem
podchor¹¿ych na niwie wychowania fizycznego i sportu  natomiast
WKS OSA reprezentowa³ sport wyczynowy szko³y. Z pocz¹tkiem 1946
r. zakoñczy³ w Che³mie swoj¹ dzia³alnoæ WKS OSA, wraz z nim
dru¿yna pi³ki no¿nej, która w tym czasie liczy³a siê w OZPN. By³o to
podyktowane przeniesieniem z Che³ma Oficerskiej Szko³y Artylerii 
po spe³nieniu misji w pierwszych latach powojennych 944-1946. W
zwi¹zku z odejciem OSA z Che³ma, decyzj¹ Dowódcy {Wojsko Polskie
Garnizon Che³m} pp³k. Zieliñskiego jesieni¹ 1946 r., powo³ano przy
Che³mskim Pu³ku Wojsk Ochrony Pogranicza (WOP), WKS Gwardiê
Che³m a przy nim dru¿ynê piki no¿nej. W\g rozkazu D-cy Dywizji,
powo³anie Gwardii jako WKS by³o koniecznoci¹ w Che³mie. Z
pocz¹tkiem 1947 r. dru¿yna pi³karska Gwardii zosta³a zg³oszona
do rozgrywek w Lubelskim OZPN*.
Rozkazem D-cy Dywizji przydzielono go, do Pu³ku  Oddzia³u WOP
w Che³mie. Wkrótce ukoñczy³ szko³y i kursy sztabowe oraz owiatowosportowe. Uzyska³ te¿ tytu³ instruktora WF i PW. Nastêpnie prowadzi³
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w koszarach ¿o³nierskie ¿ycie owiatowo-sportowe w tym usprawniaj¹ce
zajêcia z wychowania fizycznego  by³ wychowawc¹ m³odzie¿y.
Z czasem otrzyma³ przydzia³ do pracy w WKS Gwardia
Che³m w sekcji pi³ki no¿nej  poleceniem D-cy Pu³ku. Mia³ stworzyæ
dru¿ynê pi³ki no¿nej licz¹c¹ siê w rejonie, a nawet w kraju, oraz w
turniejach o puchar granicy WOP. Dziêki jego pracy, dru¿yna pi³ki
no¿nej WKS Gwardii przy Oddziale WOP w Che³mie, poza
sukcesami w OZPN osi¹gnê³a du¿y sukces, zdobywaj¹c na w³asnoæ
tzw. Puchar Granicy WOP (by³a to wielka impreza w tym czasie o
w¹tkach politycznych i ideologicznych). Wygra³a trzykrotnie silnie
obsadzony ogólnopolski turniej dru¿yn pi³karskich stra¿nic
przygranicznych WOP. Idea poszczególnych turniejów mia³a m. im.
na celu wymianê dowiadczeñ s³u¿by granicznej i zacienienie
kontaktów sportowych poszczególnych oddzia³ów lub stra¿nic WOP
w Polsce.
Po sukcesach pi³karskich WKS Gwardii Che³m w pucharach
i L.OZPN, otrzyma³ nazwy  znawcy pi³ki no¿nej, sportowca-pi³karza,
selekcjonera i szperacza talentów. Po sukcesach i kursach otrzyma³
tytu³ trenera II-klasy, uznanie w OZPN i PZPN oraz wiele odznaczeñ,
wyró¿nieñ i dyplomów. By³ znany jako znawca pi³ki no¿nej w regionie
a nawet i w Polsce, kiedy jedzi³ i szuka³ nowych talentów do WKS
Gwardii Che³m. Wychowa³ wielu wspania³ych m³odych ludzi
pi³karzy i prawych obywateli.
Po przejciu do cywila, nadal udziela³ siê sportowo i spo³ecznie
w jednostce, miecie i regionie. W 1987 r., dziêki jego zaanga¿owaniu
pi³karze Gwardii ponownie awansowali do III-Ligi w L.OZPN 
przyznano mu te¿ etat kierownika klubu. Jednak wkrótce zrezygnowa³
z pracy w klubie, ze wzglêdu na stan zdrowia, coraz bardziej dokucza³a
mu choroba.
Zmar³ 22 maja 1992 r. i zosta³ pochowany na Cmentarzu
Komunalnym przy ul. Mocickiego w Che³mie.
RÓD£A I OPRACOWANIA:
*Kronika WKS Gwardii Che³m; Prasa sportowa.
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EDWARD SZA£AJ (1929-2008) 
lekkoatleta, nauczyciel wychowania fizycznego,
trener, dzia³acz owiatowy sportowy
i turystyki, pedagog.

Urodzi³ siê 3 kwietnia 1929 r. we W³odzimierzu
Wo³yñskim na Ukrainie, syn Grzegorza i Marii z d. Mironiuk.
We W³odzimierzu rodzina mieszka³a do 1943 r., tu rozpocz¹³
edukacjê w Szkole Powszechnej kontynuowa³ od 1946 r.
w Liceum Pedagogicznym w Che³mie które ukoñczy³ w 1950 r.
W latach 1943-1946 mieszkali w Wojs³awicach, a od 1946 r.
w Che³mie. Nale¿a³ do ZMP i ZHP.
W 1952 r. ukoñczy³ we Wroc³awiu Pañstwowy Wy¿szy
Kurs Nauczycielski (WKN) z wychowania fizycznego. Nastêpnie
ukoñczy³ w Warszawie i w Pu³awach wakacyjne kursy
nauczycielskie (wkn) z wychowania fizycznego, uzyskane
dyplomy upowa¿ni³y go do nauki w szko³ach rednich.
Jako uczeñ liceum, by³ cz³onkiem renomowanego
Szkolnego Ko³a Sportowego Zdrów, tu pozna³ walory i metody
dzia³ania wychowania fizycznego, sportu, ruchu wycieczkowokrajoznawczego i higieny szkolnej  uczestniczy³ w wycieczkach
i rajdach oraz obozach i zawodach sportowych  by³ dobrym
lekkoatlet¹. 12 wrzenia 1948 r. Zarz¹d wybra³ go wice.
przewodnicz¹cym SKS Zdrów na kadencjê.
Po ukoñczeniu liceum uczy³ wychowania fizycznego w
nastêpuj¹cych szko³ach: od 1 marca 1950 r. do 31 sierpnia 1950 r.
w Szkole Podstawowej w Olchowcu; od 1 wrzenia 1950 r. do
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15 lutego 1952 r. w Szkole Podstawowej w Wólce Tarnowskiej;
od 15 lutego 1952 r. do 31 sierpnia 1952 r. w Szkole Podstawowej
Nr 5 w Che³mie; i od 1 wrzenia 1952 r. do 1992 r. w Szkole
Ogólnokszta³c¹cej Stopnia Podstawowego i Licealnego TPD
(obecne II LO) w Che³mie (poleceniem PWRN w Lublinie
Wydzia³ Owiaty)  a¿ do przejcia na emeryturê. Od 1 wrzenia
1967 r. (uczy³ te¿ i w II LO), z polecenia Wydzia³u Owiaty PPRN
w Che³mie pe³ni³ obowi¹zki podinspektora szkolnego d\s
wychowania fizycznego i sportu.
Od 1950 r. poza nauk¹ wychowania fizycznego by³
opiekunem SKS, i odpowiada³ za ¿ycie sportowe szko³y i
rodowiska, pe³ni³ te¿ wiele funkcji spo³eczno-sportowych. Od
1950 r. krzewi³ te¿ w terenie wycieczki i wêdrówki szkolne oraz
ruchu krajoznawczo-turystyczny. Od 1951 r. by³ konsultantem
sprawuj¹cym opiekê nad Szkolnymi Ko³ami Sportowymi na
terenie powiatu che³mskiego. Od 1952 r. wspó³twórca ruchu
sportowego i turystycznego w II LO w Che³mie i regionie.
Dnia 3 marca 1951 r., PPRN Wydzia³ Owiaty w Che³mie
przes³a³ do PKKF ewidencjê kwalifikowanych nauczycieli
wychowania fizycznego powiatu che³mskiego  na której siê
znajdowa³. W dniach 10, 11 i 12 maja 1951 r., odby³a siê
w Che³mie pierwsza konferencja nauczycieli wychowania
fizycznego dla miasta Che³ma i powiatu  w nagrodê jako
wyró¿niony prowadzi³ lekcje pokazowe z lekkiej atletyki. PWRN
w Lublinie WKKF i T wyda³ mu w 1969 r. legitymacjê kierownika
wycieczek szkolnych.
Ucz¹c w Szkole Podstawowej w Wólce Tarnowskiej
wychowania fizycznego by³ jednoczenie kierownikiem szko³y.
Powo³a³ tu pierwsze wiejskie ko³o LZS i zorganizowa³ cykl
festynów ludowo-sportowych z lekkiej atletyki, biegów
prze³ajowych i gier sportowych.
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W dalszym ci¹gu siê dokszta³ca³ i po odbytych kursach uzyska³
tytu³y instruktora: z pi³ki siatkowej w Che³mie, z gimnastyki sportowej
w Wolsztynie i jazdy figurowej i sportów zimowych w Katowicach.
W 1957 r. w Warszawie na AWF uzyska³ tytu³ trenera II klasy
z lekkiej atletyki. Wkrótce przy szkole powo³a³ sekcjê la  i dziêki
jego pracy II LO sta³o siê baz¹ sportu i lekkiej atletyki w miecie,
regionie i w MKS. Przyczyni³ siê do rozwoju i sukcesów che³mskiej
gimnastyki sportowej, ³y¿wiarstwa figurowego i narciarstwa
biegowego. By³ wspó³organizatorem i sêdzi¹ cyklu miêdzyszkolnych
zawodów sportowych w Che³mie i regionie.
W 1959 r. zawar³ w Che³mie zwi¹zek ma³¿eñski z Eulali¹ Rit¹
z d. Szeniawska, z tego zwi¹zku mieli i wychowali dwoje dzieci 
syna Krzysztofa i córkê Monikê.
Kszta³ci³ siê w Warszawie gdzie ukoñczy³ w 1965 r. Akademiê
Wychowania Fizycznego. W 1982 r. otrzyma³ patent ¿eglarza
jachtowego, co spowodowa³o, ¿e przy szkole poza ko³ami turystyki
pieszej i rowerowej, powo³a³ sekcjê sportów wodnych.
Od 1978 r. by³ cz³onkiem Che³mskiego Oddzia³u PTTK
i przewodnikiem turystyki pieszej. W latach 1965-1977 udziela³ siê
w TPD i w Ognisku TKKF Mi przy CHSM w Che³mie. Jako
dzia³acz PKKF i T posiada³ honorow¹ legitymacjê do bezp³atnego
wstêpu na imprezy sportowe w kraju a¿ od 1971 r. W latach 19872003 by³ cz³onkiem che³mskiego chóru Hejna³.
Po przejciu na emeryturê w 1992 r. dalej udziela³ siê sportowo
i spo³ecznie. Uprawia³ turystykê piesz¹ i rowerow¹ oraz p³ywanie.
Dzia³a³ te¿ w Solidarnoci, pe³ni³ funkcjê Przewodnicz¹cego
Zwi¹zku Solidarnoci Nauczycieli.
Opinia ze szko³y, By³ bardzo dobrym nauczycielem
wychowania fizycznego, doskona³y organizator i animator wielu akcji
owiatowo-sportowych na terenie macierzystej szko³y, jak
i miejscowego rodowiska. Dziêki jego inicjatywie i operatywnoci
przy II LO w Che³mie zosta³y wybudowane piêkne obiekty sportowe. Z
obiektów tych korzysta m³odzie¿ szkolna i pozaszkolna oraz wiele
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klubów sportowych. Uczniowie startuj¹ we wszystkich zawodach
i odnosz¹ sukcesy. Od 1957 r. do obecnej chwili pe³ni³ funkcjê sekretarza
Zarz¹du Miejskiego SZS i MKS.
Za pracê otrzyma³: Z³ot¹ odznakê SZS (1969), Srebrny krzy¿
zas³ugi (1972), Odznakê przyjaciel dziecka i Zas³u¿ony dzia³acz kultury
fizycznej (1973), Z³oty krzy¿ zas³ugi (1975), i Medal Komisji Edukacji
Narodowej (1982).
Zmar³ 14 maja 2008 r. i zosta³ pochowany na Komunalnym
Cmentarzu przy ul. Mocickiego w Che³mie.

RÓD£A I OPRACOWANIA:
*Archiwum i akta osobowe II LO w Che³mie; APLOCH; Wywiady i rozmowy
przyjacielskie z Edwardem Sza³ajem (moim pierwszym nauczycielem wychowania fizycznego);
Prasa sportowa.
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ZBIGNIEW SZCZEPAÑSKI (1951-2006)
 lekkoatleta maratoñczyk, nauczyciel
wychowania fizycznego, instruktor lekkiej
atletyki, dzia³acz owiatowy i sportowy.
Urodzi³ siê 22 padziernika 1951 r. w Che³mie, syn Ryszarda
i Stanis³awy z d. Sionkowska, mieszkali w kol. Czu³czyce gm. Sawin.
W rok póniej rodzina wyjecha³a do ¯agania. Tu rozpocz¹³ edukacjê
w Szkole Podstawowej kontynuowa³ w Zasadniczej Szkole Zawodowej
ze specjalnoci¹ malarza. Mia³ talent do biegania i uprawia³
lekkoatletykê z czasem maraton sta³ siê jego specjalnoci¹.
Od 1971 r. odbywa³ s³u¿bê w jednostce wojskowej
we Wroc³awiu. Tu rozpocz¹³ sportow¹ karierê biegacza i by³
zawodnikiem sekcji lekkiej atletyki WKS l¹sk Wroc³aw. Po odbyciu
s³u¿by zosta³ w WKS l¹sk jako podoficer zawodowy dalej trenowa³
biegi. W 1975 r. z powodu kontuzji i stanu zdrowia przerwa³a karierê.
Odszed³ z wojska, przyjecha³ do Che³ma, i zamieszka³ w kol. Czu³czyce
gm. Sawin. W 1976 r. uzyska³ tytu³ instruktora LA.
Od 1 grudnia 1976 r.  do 30 listopada 1981 r. by³ zatrudniony jako
instruktor sekcji lekkiej atletyki w grupie biegi rednie w Ludowym Klubie
Sportowym Agros Che³m (rejestracja w Wojewódzkiej Federacji Sportu
w Che³mie). Szkoli³ te¿ grupy spartakiadowe ze ZSR Okszów i grupê m³odsz¹
ze Zbiorczej Szko³y Gminnej w Che³mie. Mieszka³ w kol. Czu³czyce gm.
Sawin posiada³ gospodarstwo rolne 1.92 ha.
Sporadycznie biega³ prze³aje i maratony. Zdoby³ wiele medali
na lekkoatletycznych zawodach ogólnopolskich, prze³ajach
i mistrzostwach Polski. W 1977 r. w barwach LZS, podczas jednego
z ogólnopolskich maratonów, zdoby³ z³oty medal i ustanowi³ rekord
okrêgu  widnieje on w tabelach do obecnej chwili.
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Zwi¹zek ma³¿eñski zawar³ 4 padziernika 1980 r. w Rejowcu
Fabrycznym z Halin¹ Ma³gorzat¹ z d. Swatowska (zamieszkali
w Rejowcu Fabrycznym ul. Che³mska nr 111\10), z tego zwi¹zku mieli
i wychowali dwie córki.
Od 1 grudnia 1981 r.  do 30 maja 1982 r. (reorganizacja
LZS) pracowa³ w Miejskim Orodku Sportu i Rekreacji w Rejowcu
Fabrycznym jako magazynier sprzêtu sportowego i te¿ jako instruktor
lekkiej atletyki (prowadzi³ grupê m³odzików).
Od 1 czerwca 1982 r.  do 30 czerwca 1983 r. (reorganizacja LZS)
pracowa³ w Radzie Woj. ZS LZS Che³m, jako magazynier sprzêtu
sportowego i instruktor sekcji lekkiej atletyki. Latem 1982 r. utworzy³
pierwsz¹ wyczynow¹ grupê biegaczy na bazie che³mskich szkó³
podstawowych  jako sekcja lekkiej atletyki przy Klubie Sportowym
Agros Che³m pod patronatem Rady Powiatowej Zrzeszenia
Sportowego Ludowe Zespo³y Sportowe. Od 1984 r. ju¿ jako kierownik
i instruktor tej sekcji.
Po zmianach strukturalnych w ZS LZS  w latach 2001-2003
instruktor sekcji lekkiej atletyki KS Agros Ogniwo Che³m nastêpnie
(po dalszych zmianach) od 2003 r. instruktor sekcji lekkiej atletyki
(nowopowsta³ego) Miejskiego Klubu Sportowego Agros Che³m 
wychowa³ wielu doskona³ych lekkoatletów (w 2005 r. sekcja la.,
podzieli³a siê na dwie).
Szukaj¹c nowych mo¿liwoci szkoleniowych, w styczniu 2005 r.
za³o¿y³ w Rejowcu Fabrycznym (swój ostatni) Ludowy Klub Sportowy
Agros a przy nim sekcjê z lekkiej atletyki. Zgrupowa³ w nim (swoich)
zawodników z Miejskiego Klubu Sportowego Agros Che³m oraz
chêtn¹ m³odzie¿ do trenowania z Rejowca i okolicy. By³ dumny z klubu
i wychowanków, którzy nastêpnie liczyli siê na arenie ogólnopolskiej.
Udziela³ siê spo³ecznie i na rzecz rozwoju ruchu sportowego w miecie
i powiecie. Sêdziowa³ i organizowa³ wiele imprez, zwodów i festynów
oraz sportowych akcji dla dzieci i m³odzie¿y.
Od 2000 r. zaanga¿owa³ siê jako wspó³organizator i sêdzia w
Che³mie, w wielkiej ogólnopolskiej akcji sportowej dla m³odzie¿y tzw.
czwartków lekkoatletycznych. Nie by³o chwili w jego ¿yciu bez

96

S³ownik biograficzny - Zbigniew Szczepañski

dzia³alnoci sportowej dla m³odzie¿y. By³ dzia³aczem kultury fizycznej
a przede wszystkim przyjacielem i wychowawc¹ m³odzie¿y. By³ te¿
managerem, sponsorem i wspó³twórc¹ wspó³czesnej, wyczynowej
lekkiej atletyki w Che³mie, Okrêgu a nawet w Polsce.
Aktywnie dzia³a³ (i by³ cz³onkiem) w: Okrêgowym i Polskim
Zwi¹zku Lekkiej Atletyki (OZLA) i (PZLA), Ludowych Zespo³ach
Sportowych (LZS), Szkolnym Zwi¹zku Sportowym (SZS),
Miêdzyszkolnym Klubie Sportowym (MKS), i Towarzystwie
Krzewienia Kultury Fizycznej (TKKF).
Zmar³ 8 sierpnia 2006 r.  a jeszcze dzieñ wczeniej przebieg³
maraton.

RÓD£A I OPRACOWANIA:
*Archiwum KS Agros Che³m; Prasa sportowa.
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ANDRZEJ TOMZA (1931-2006) 
reprezentowa³ wyczynowe strzelectwo sportowe,
olimpijczyk, dzia³acz sportowy.
Urodzi³ siê 6 sierpnia 1931 r. w Lublinie, syn Henryka i Marii
z d. Grabowska. Od dzieciñstwa interesowa³y go militaria  broñ palna
i strzelanie. Edukacjê rozpocz¹³ w Szkole Powszechnej kontynuowa³
od wrzenia 1944 r. w Gimnazjum i Liceum im. Stefana Czarnieckiego
w Che³mie, które ukoñczy³ w 1950 r.  (jego pierwszym nauczycielem
wychowania fizycznego by³ Budzisz, pracowa³ krótko musia³ odejæ
bo nale¿a³ do AK, nastêpnym by³ Boles³aw Berezecki który rozmi³owa³
m³odzie¿ do sportu. Dopiero Witold Fa³kowski (kolejny i ostatni)
nauczyciel wychowania fizycznego, wywar³ na nim du¿e wra¿enie
i ukierunkowa³ go. W. J. Fa³kowski (1914-1994) ps. Wik, komendant
ZS, instruktor WF i PW, ¿o³nierz WP i AK  Od 1944 r. wspó³twórca
powojennego ruchu kultury fizycznej w Che³mie, znawca broni palnej.
W. Fa³kowski poza nauk¹ wychowania fizycznego w Czarniecczykach,
odpowiada³ za PW  Przysposobienie Wojskowe).
Podczas pierwszych zorganizowanych na szkolnej strzelnicy
pokazów strzeleckich w ramach PW  wygra³ zawody, zosta³ zauwa¿ony
przez W. Fa³kowskiego  i od tej chwili nauczyciel wysy³a³ go w ramach
Powszechnej Organizacji S³u¿ba Polsce i Przysposobienia
Wojskowego na kolejne zawody strzeleckie.
W³aciwie od 1948 r. zaczê³a siê jego zawodnicza kariera
strzelecka  (jak wspomina³ mia³ pierwsze wielkie perypetie
z karabinem typ Mosim nr 8204, sam problem rozwi¹za³ i wykry³
u siebie zdolnoci rusznikarza-wynalazcy)  kiedy to w tym roku wygra³
w Lublinie eliminacyjne wojewódzkie zawody wraz z dru¿yn¹.

98

S³ownik biograficzny - Andrzej Tomza

Zwyciêstwo kwalifikowa³o dru¿ynê i jego na centralne zawody
w ramach Powszechnej Organizacji S³u¿ba Polsce w Bydgoszczy 
tu uplasowa³ siê w pierwszej 30-zawodników.
Po zdaniu w 1950 r. matury, z niewiadomych przyczyn nie
móg³ w tym roku zdawaæ na studia, dlatego rozpocz¹³ jesieni¹ swoj¹
pierwsz¹ pracê w Pañstwowej Odlewni ¯eliwa Nr 2 w Che³mie 
pracowa³ rok.
Nastêpnie w 1951 r. dosta³ siê na studia i kszta³ci³ siê
na Politechnice Warszawskiej Wydzia³ Mechaniki Konstrukcyjnej.
Realizuj¹c swoje pasje strzeleckie, przy uczelnianym klubie AZS
(i przy poparciu rektora) utworzy³ miêdzyuczelnian¹ sekcjê strzeleck¹.
W ramach swojej inicjatywy organizowa³ sprzêt i grupê osób
zainteresowanych strzelaniem. W sprawie pozyskania karabinów pisa³
nawet do Sztabu Generalnego  sk¹d dosta³ pozwolenie na zakup
nowych 10-karabinków 5-sztuk typ Bruno i 5-sztuk typ ZKN.
Od 1952 r. by³ animatorem masowych ogólnopolskich zawodów
strzeleckich wszelkiej formu³y. Nastêpnie z najlepszych uczestników
strzelania kontrolnego, wy³oni³ 20-najlepszych zawodników i z nich
utworzy³ profesjonaln¹ sekcje strzeleck¹ przy AZS (pod patronatem kadry
narodowej). Wkrótce na podstawie osi¹ganych wyników, zosta³
powo³any do kadry narodowej i objêty szkoleniem centralnym. W 1955 r.
ukoñczy³ studia i rozpocz¹³ indywidualne specjalistyczne treningi
strzeleckie, w ramach kadry narodowej.
W 1958 r. otrzyma³ jako cz³onek kadry narodowej, swoj¹
pierwsz¹ profesjonaln¹ broñ wyczynow¹, pó³automatyczny szwajcarski
szybkostrzelny pistolet sylwetkowy. Aby unowoczeniæ system
strzelnicy, sam zbudowa³ i opatentowa³ przyrz¹d do obracania tarcz 
nastêpnie zosta³ on odkupiony od niego przez Polski Zwi¹zek Strzelecki
(PZS). Tworzony przez niego pomocniczy specjalistyczny sprzêt do
strzelania, pomaga³ mu æwiczyæ strzelanie w ogródku domowym.
W 1958 r. uczestniczy³ po raz pierwszy jako reprezentant Polski
(formu³a strzelania pistolet sylwetkowy), w Strzeleckich Mistrzostwach
wiata w Moskwie, a w 1959 r. w Strzeleckich Mistrzostwach Europy
w Mediolanie. W obu zawodach doszed³ do fina³ów  osi¹ga³ coraz
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lepsze wyniki. W latach 1958-1959 uczestniczy³ te¿ w kilku
mistrzowskich zawodach strzeleckich organizowanych w ramach
bratnich pañstw, w Budapeszcie, Pradze, Sofii i Warszawie  we
wszystkich uplasowa³ siê na miejscach medalowych.
W 1960 r. podczas Miêdzynarodowych Zawodów Strzeleckich
zorganizowanych w Polsce osi¹gn¹³ szczyty kariery  i w strzelaniu
z pistoletu do sylwetki osi¹gn¹³ 595pkt.\na600 i by³ to wyniki lepszy
od rekordu wiata 592\600  od 1960 r. przygotowywa³ siê do igrzysk.
Po tych zawodach, trener-selekcjoner kadry narodowej
niespodziewanie bez jego zgody przestawi³ go na now¹ formu³ê
strzelania  pistolet strzelanie dowolne  dosz³o do konfliktu, jednak
decyzja zapad³a (strzelanie z pistoletu do sylwetki a dowolne ró¿ni siê
znacz¹co i trzeba lat aby siê przestawiæ).
Ju¿ w nowej formule, w ramach eliminacji do kadry olimpijskiej
przeszed³ wszystkie zawody kontrolne, i zakwalifikowa³ siê na Igrzyska
Olimpijskie w Rzymie w 1960 r.  tu zaj¹³ 13-miejsce, by³ niezadowolony
ze startu. Konflikt trwa³ i narasta³, dlatego w 1961 r. odszed³ z kadry.
W 1962 r. za namow¹ kolegów, zosta³ zawodnikiem (ju¿ wtedy
renomowanego w Polsce) Klubu Strzeleckiego Wawel. Ju¿ jako
zawodnik KS Wawel, wygra³ kilka znacz¹cych zawodów strzeleckich
w tym bardzo wa¿ny trójmecz Polska  NRD  Jugos³awia rozegrany
w Zagrzebiu  w formule strzeleckiej pistolet sylwetkowy.
Równie¿ w 1962 r. na Mistrzostwach wiata w Kairze zaj¹³ 7miejsce, a w 1963 r. podczas Mistrzostw Europy w Sztokholmie
równie¿ dobrze strzela³ i minimalnie przegra³ medal.
W 1964 r. forma zwy¿kowa³a, przeszed³ wszystkie kwalifikacje
które gwarantowa³y mu udzia³ w Igrzyskach Olimpijskich w Tokio.
Zamiast w spokoju przygotowywaæ siê do Tokio, (¿¹dny zwyciêstw)
jedzie swoim motorem Jaw¹ do Krakowa, na równie¿ presti¿owe
zawody strzeleckie  wypadek, z³amana noga, szpital i koniec marzeñ
o Igrzyskach w Tokio. Po wyjciu ze szpitala postanowi³ zakoñczyæ
sportow¹ karierê strzeleck¹.
Powróci³ do rodzinnego Che³ma, tu zamieszka³ docelowo 
w gronie przyjació³ szuka³ miejsca do pracy. Dyplom in¿yniera
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mechanika konstrukcyjnego w krótkim czasie da³ mu mo¿liwoæ
pracy zawodowej w Zak³adzie Cementowni Che³m II w Che³mie.
Jego twórczoæ konstruktora obejmuj¹ca liczne wnioski
racjonalizatorskie jakie realizowa³ w czasie pracy, mia³a wp³yw na
wydajniejsze normy uzyskiwane przez Zak³ad Cementowni Che³m.
Z czasem (jako ceniony fachowiec) zosta³ szefem biura konstrukcyjnego
a nastêpnie dyrektorem rozruchu. Praca w cementowni bardzo go
fascynowa³a.
W wolnych chwilach od pracy nie zapomina³ o sporcie i pasji
strzeleckiej oraz o sztuce rusznikarza-racjonalizatora jak¹ posiad³,
(mo¿na te¿ stwierdziæ, ¿e sta³ siê nieoficjalnie autorytetem i doradc¹
sztuki strzelecko-rusznikarskiej w okolicy).
W 1968 r. zaprzyjani³ siê z p³k Eugeniuszem Gumbarewiczem
D-c¹ Oddzia³u WOP w Che³mie (propagatorem ¿ycia kulturalnosportowego ¿o³nierzy), w wyniku czego zosta³ jakby konsultantem
sportowej sztuki strzeleckiej. W 1970 r. jego projektu w oddziale przy
zbiegu ulic Lubelskiej i Trubakowskiej wybudowano nowoczesn¹
strzelnicê sportow¹ na której prowadzi³ z kadr¹ oficersk¹ i nie tylko tzw.
musztrê strzeleck¹ i strzelanie sportowe (obecnie obiekt ten niszczeje).
Tu te¿ w oddziale pozna³ najnowsze osi¹gniêcia sztuki rusznikarskiej.
Lubi³ polowaæ, by³ zapalonym myliwym i cz³onkiem Ko³a
£owieckiego w Che³mie. Uczestniczy³ w myliwskich sportowych
zawodach strzeleckich do rzutków. By³ cz³onkiem Ligi Obrony Kraju
w Che³mie i przez pewien czas konsultantem sztuki strzeleckiej. By³
indywidualist¹ i samotnikiem raczej tajemniczy a zarazem otwarty na
swoje wszelakie szaleñstwa rusznikarsko-strzeleckie.
Zmar³ 17 lipca 2006 r. (zastrzelonego z broni ma³okalibrowej
znaleziono ko³o domu w ogródku) i zosta³ pochowany na cmentarzu w Che³mie.

RÓD£A I OPRACOWANIA:
*Wywiady z Andrzejem Tomz¹ (wspomnienia kolegów); Prasa sportowa.
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KRYSTYNA MARIA WOLWOWICZ
(1928-1975)  nauczycielka wychowania
fizycznego, instruktor WF, dzia³acz sportowy,
spo³ecznik, pedagog
Urodzi³a siê 1 marca 1928 r. w Lisznie gm. Paw³ów, córka
W³adys³awa i Stanis³awy z d. Uchmanów. Edukacjê rozpoczê³a w 1935 r.
w Szkole Powszechnej w Lisznie. Po ukoñczeniu 6-klas przerwa³a naukê.
Czas wojny i okupacji przebywa³a w domu rodzinnym. W 1942 r. pomagaj¹c
rodzinie pracowa³a w mleczarni. Nastêpnie przenios³a siê do Che³ma.
Po wyzwoleniu kontynuowa³a edukacjê w Gimnazjum
Ogólnokszta³c¹cym im Kr. Jadwigi w Che³mie. Po dwóch latach
(sprawy materialne) przenios³a siê do Pañstwowego Liceum
Pedagogicznego w Che³mie  powód zdobycie zawodu nauczycielki.
Jako nauczyciel wychowania fizycznego uczy³a w nastêpuj¹cych
szko³ach: od 1 wrzenia 1949 r. do 24 czerwca 1951 r. w Szkole
Podstawowej w Stajnem; od 1 wrzenia 1951 r. do 24 czerwca 1952 r.
w Szkole Podstawowej Nr 1 w Che³mie; od 1 wrzenia 1952 r. do
1 wrzenia 1957 r. w Prezydium Miejskiej Rady Narodowej Wydzia³
Owiaty w Che³mie jako kierownik referent wychowania fizycznego;
(rok uczy³a we Wroc³awiu w Szkole Podstawowej Nr 21); od 1 wrzenia
1958 r. w Szkole Podstawowej Nr 4 w Che³mie.
Od 1950 r. krzewicielka w terenie wychowania fizycznego,
sportu i ruchu wycieczek krajoznawczo-turystycznych. Dnia 3 marca
1951 r., Prezydium Powiatowej Rady Narodowej Wydzia³ Owiaty
w Che³mie przes³a³o do Powiatowego Komitetu Kultury Fizycznej
ewidencjê kwalifikowanych nauczycieli wychowania fizycznego
powiatu che³mskiego  by³a na wykazie ukoñczy³a te¿ wakacyjny kurs
nauczycielski (wkn) Wychowania Fizycznego I-stopnia. Od 1952 r.
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dzia³a³a w pierwszym nauczycielskim metodycznym Miêdzyszkolnym
Zespole Wychowania Fizycznego w Che³mie, by³a w tym czasie
kierownikiem referatu WF.
Od 29 lipca 1954 r., pracownik Prezydium Miejskiej Rady
Narodowej w Che³mie Wydzia³ Owiaty na stanowisku Kierownik
Wydzia³u i Kierownik Referatu, sporz¹dza³a sprawozdania
z dzia³alnoci kultury fizycznej z terenu miasta Che³ma i powiatu.
Ukoñczy³a w tym czasie Wy¿szy Kurs Nauczycielski (WKN) z
wychowania fizycznego.
Opinia kierownika SP Nr 4 w Che³mie: Jest nauczycielk¹
klas I  IV i wychowawczyni¹ klasy IV. Przez stosowanie
nowoczesnych metod i upowszechnianie postêpu pedagogicznego w
pracy zawodowej osi¹ga zadawalaj¹ce wyniki. Jest dobrym
wychowawc¹ m³odzie¿y. Przed uczniami stawia wysokie wymagania,
sprawiedliwie i obiektywnie oceniaj¹c ich postêpy. Systematycznie
wspó³pracuje z rodzicami. Prowadzi lekcje kole¿eñskie. Kwalifikacje
zawodowe uzupe³nia poprzez uczestnictwo w konkursach
i konferencjach metodyczno-przedmiotowych  Mi³a pogodna
kole¿eñska pieszy³a zawsze wszystkim z rad¹ i pomoc¹. By³a wra¿liwa
na ludzkie k³opoty. ¯ycie nie szczêdzi³o jej trosk, a mimo to potrafi³a
zachowaæ spokój i ducha.
Od 1 stycznia 1965 r. by³a pierwszym starszym referentem
wychowania fizycznego, sportu turystyki i wypoczynku w (pierwszym)
Miejskim Orodku Sportu, Turystyki i Wypoczynku w Che³mie
(MOSTiW). *(MOSTiW by³ tworzony od 1960 r. dla che³mskiego
spo³eczeñstwa, by³ finansowany i podlega³ organizacyjnie
i merytorycznie pod Powiatowy Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki
w Che³mie)*. Dnia 24 lipca 1967 r. uzyska³a dyplom Studium
Nauczycielskiego w Che³mie  kierunek nauczanie pocz¹tkowe
i wychowanie fizyczne.
Urz¹d Pow. w Che³mie, Wydzia³ Owiaty i Wychowania,
Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki powo³a³ j¹ z dniem 31 sierpnia
1974 r. na stanowisko dyr. Szko³y Podstawowej Nr 4 w Che³mie. Za
wybitne osi¹gniêcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej, dnia
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16 padziernika 1974 r. w Warszawie od Ministra Owiaty
i Wychowania Jerzego Kuberskiego, otrzyma³a  Nagrodê Stopnia
Drugiego.
Zmar³a 3 lipca 1975 r. (nagle i niespodziewanie jak wspominali
przyjaciele) i zosta³a pochowana na Cmentarzu Komunalnym przy
ul. Mocickiego w Che³mie.

RÓD£A I OPRACOWANIA:
*Akta osobowe; APLOCH; Prasa sportowa.
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JADWIGA
CZAPKA (¿yje w USA)
 lekkoatletka specjalizacja skok w dal. Z³ota
medalistka Mistrzostw Polski Juniorów z Olsztyna
z 1967 r. w skoku w dal z wynikiem 5.82m. By³ to
pierwszy z³oty medal i tytu³ dla Che³ma. Kontuzja
z 1968 r. wykluczy³a j¹ z Igrzysk Olimpijskich
w Meksyku i przerwa³a jaj karierê sportow¹. Jej
rekord widnieje do dzi w tabelach okrêgu. Od
27 lat Amerykanka Iga Clark obecnie mieszka w
San Antonio  Texas.
Urodzi³a siê 9 marca 1950 r. w Che³mie, córka Stanis³awa
i Marii z d. Patyra. Edukacjê rozpoczê³a w SP Nr 3 kontynuowa³a w II
LO w Che³mie przy ul. Szpitalnej nr 10. Kszta³ci³a siê na UMCS
w Lublinie  ukoñczy³a 2-semestry Historii Sztuki.
Jej przygoda ze sportem rozpoczê³a siê w V-klasie SP Nr 3
nastêpnie w II LO w Che³mie gdy mia³a 11-lat. By³a chorowita i chuda.
Sport by³ dla niej lekarstwem i wielk¹ mi³oci¹. Trenowa³a z olbrzymi¹
pasj¹. Doskonal¹c swój talent, trafi³a do klubu pod opiekê trenera Bogdana
Szyszkowskiego (twórcy che³mskiego wonderteamu lekkoatletycznego
licz¹cego siê w okrêgu i kraju), nastêpnie do kadry narodowej.
Jak wspomina³a Ca³y czas w drodze treningi i zawody. Mia³am
17-lat wracalimy poci¹giem z zawodów z Wilna do Olsztyna na
Mistrzostwa Polski Juniorów, noc nie przespana, burza szala³a, brak
pieniêdzy na hotel, traf trener zabra³ mnie do akademika, spa³am na
pod³odze na materacu  po po³udniu start, wygra³am skok w dal i
zdoby³am z³oty medal i tytu³ Mistrzyni Polski Juniorów.
Szczyt jej kariery przypada³ na lata 1966-1968. W tym czasie
by³a cz³onkiem kadry narodowej i olimpijskiej (trzy kó³ka olimpijskie).
Trenowa³a w grupie sprinterów i skoczków w dal na obiektach
sportowych w Centrum Przygotowañ Olimpijskich w Spale i AZSAWF Warszawa, (wraz z Ew¹ K³obukowsk¹ i Iren¹ Kirszenstien(Szewiñsk¹), trenerem grupy by³a El¿bieta Krzesiñska, z³ota medalistka
Igrzysk Olimpijskich z Melbourne 1956 r. w skoku w dal.
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Jako reprezentantka Polski, startowa³a w lekkoatletycznych
meczach miêdzypañstwowych z Czechos³owacj¹, NRD, Rumuni¹
i Wêgrami oraz ze Sportowymi Federacjami Estonii, Litwy, £otwy,
Bia³orusi i Ukrainy.
Jej rekordy
..100m.  12*5s.,
200m.  25*2s.,
80m pp³.  11*0s.,
skok w dal  5.82m.
Jak wspomina³a W wieku 17-lat startowa³am w zawodach
lekkoatletycznych w piêciu pañstwach. W 1967 r. w Plebiscycie
na najlepszego sportowca Lubelszczyzny  zdoby³am II-miejsce.
W 1968 r. w roku przygotowañ olimpijskich, mia³a pewne
miejsce na Igrzyska, by³a w wielkiej formie. Podczas zawodów
naderwa³a ciêgno Achillesa, (po leczeniu) na ostatnim obozie urwa³o
siê zupe³nie  by³ to dla niej dramat i koniec kariery. Jak wspomina³a
Mia³am 18-lat  a mój ukochany sport zrobi³ ze mnie inwalidkê.
Powróci³a do Che³ma, szuka³a spokoju i przyjació³ i celu
dalszej egzystencji. Po pewnym czasie ukoñczy³a Szko³ê Kosmetyczn¹
Mistrzyni Kasperskiej w Warszawie i odby³a praktykê w Warszawskiej
Pollenie. Nastêpnie prowadzi³a w Che³mie zak³ad kosmetycznofryzjerski. Jak wspomina³a Pracowa³am bardzo ciê¿ko aby byæ kim.
Praca by³a dla mnie wszystkim, usamodzielni³a mnie, da³a poczucie
godnoci i szacunku. Sta³am siê emancypantk¹.
W 1977 r. nieoczekiwanie wyemigrowa³a do USA
i zamieszka³a w Nowym Yorku, by³o jej ciê¿ko. Po czasie, ukoñczy³a
renomowan¹ Szko³ê Kosmetyczn¹. Jak wspomina³a Mimo zmêczenia
pracowa³am i zawsze siê umiecha³am. Zawsze szanowa³am etykê
zawodow¹  to moja dewiza ¿yciowa.
Los tak chcia³  i j¹ wynagrodzi³. Pewnego dnia mia³a wypadek
samochodowy, mê¿czyzna sprawca wypadku zainteresowa³ siê ni¹, po
5-tygodniach pobrali siê. Jak wspomina³a Od 27-lat ma³¿eñstwa
mieszkam w bezpiecznej i ekskluzywnej dzielnicy w San Antonio w
Texasie. Mam piêkny samochód, dom z basenem, tarasami, fontannami,
kominkiem itd. Mam galeriê antyków i obrazów. Jako rodzina nale¿ymy
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do ekskluzywnego (coantry)-klubu. M¹¿ ma 2m. i 4cm. wzrostu, syn
Patryk ma 23 lata, rodzina uprawia sport. Sama uprawiam tenis ziemny
i golfa. Rodzina mê¿a ma du¿e ranczo 60km. kw. (ropa naftowa,
grzechotniki, pumy, dzikie winie, jelenie itd.  teren jak
w westernach). Ja czujê siê bezpieczniej w miecie. Jako kosmetyczka
pracuje od 35-lat. Prowadzê zak³ad kosmetyczny i fryzjerski oraz inne
biznesy. Sprzedajê te¿ w³asne kosmetyki ze swoim imieniem. Têskniê
za Polsk¹, jak mam czas lecê do kraju, mam tu tatê i ma³e grono
przyjació³.

RÓD£A I OPRACOWANIA:
*Archiwum trenera Bogdana Szyszkowskiego; Tabela rekordów OZLA;
Korespondencja Jadwigi Czapki  Igi Clark z autorem z 2006 r.
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Marsza³ek Józef Pi³sudski w Che³mie, na powiêcenie
Szko³y Rolniczej jego imienia w Okszowie 
Dzieñ pierwszy 6 czerwiec 1925 r.  3.00 rano poci¹g z
Marsza³kiem Pi³sudskim przyby³ do Rejowca, tu do 6.30 goci³
Marsza³ek. Poczym powozem Marsza³ek odjecha³ do wiêcicy.
wiêcica udekorowana odwiêtnie, wita brama triumfalna zbudowana
przez Stra¿ Po¿arn¹ z drabin i bosaków przystrojona wieñcami i
kwiatami. Na niej portret Marsza³ka i napis Witaj ukochany Wodzu.
7.00 Genera³ Orlicz-Dreszer wizytuje teren. Wkrótce ukazuj¹ siê
powozy, wioz¹ce Marsza³ka i Jego otoczenie. Zagrzmia³a komenda,
wyrówna³y szeregi, burza okrzyków powita³a Dostojnego Gocia,
krótki raport, podziêkowanie, Marsza³ek przechodzi wzd³u¿ plutonu
honorowego Stra¿y i zatrzymuje siê przed delegacj¹ miejscowych
w³ocian, przyjmuj¹cych Marsza³ka chlebem i sol¹, 60-letni gospodarz
Mañkowski sk³ada ho³d Temu co Polskê odbudowa³, wspomnienia
Marsza³ka z 1915 r. Stra¿ honorowo, odprowadza Marsza³ka do domu
Lechnickich dla odpoczynku przed dalszymi trudami. Tego¿ dnia
powita³ Komendanta, Prezes Powiatowego Zwi¹zku Legionistów
Urbañczyk.
Dzieñ drugi 7 czerwiec 1925 r.  8.00 przed domem Zdzis³awa
Lechnickich, stanê³a ze wszystkich szkó³ dziatwa czworobokiem, Stra¿
Po¿arna i t³umy mieszkañców gminy, rodek zajê³y delegacje: Urz¹d
Gminy, so³tysi i radni z wójtem na czele, przedstawiciele kó³ek
rolniczych z Micha³em Kruczyñskim, miejscowych legionistów z
Miszczakiem, kó³ m³odzie¿y i ogniska nauczycielskiego z £omottem.
Wszyscy zebrani entuzjastycznymi Niech ¿yje przyjêli ukazanie siê
Marsza³ka we drzwiach. Przy ¿yczeniach, probach, deklaracjach i
piewie obrzucony deszczem kwiatów, ¿egnany tysiêcznymi
¿yczeniami odjecha³, Drogi Wódz do Che³ma. Przeje¿d¿aj¹c przez
Sto³pie Marsza³ek Pi³sudski, zosta³ zatrzymany przez ludnoæ i
spontanicznie witany okrzykami Niech ¿yje nasz Komendant, po czym
ruszy³ w dalsz¹ drogê.
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Che³m  Przy Bramie Tryumfalnej w Che³mie przy ogrodzie
miejskim, Marsza³ka wita³ napis Witaj pierwszy ¯o³nierzu i obywatelu
Polski, gdy powóz wioz¹cy Marsza³ka zbli¿y³ siê, galowa orkiestra 7
pp. Leg. gra³a hymn narodowy, a kompania honorowa prezentowa³a
broñ. Marsza³ek wysiad³ z powozu odebra³ raport, potem przeszed³
przed frontem kompanii honorowej. Nastêpnie Burmistrz A. Hilgier
wyg³osi³ przemówienie, po którym Marsza³ek wita³ kolejno
przywódców, wyznañ religijnych (katolickie, prawos³awne i
¿ydowskie) i organizacji spo³ecznych, w tym czasie ¿ywio³owe okrzyki
Niech ¿yje. Nastêpnie Marsza³ek wszed³ na przygotowan¹ trybunê,
aby odebraæ defiladê wojskowa 7 pp. Leg. i 2 pac (prosto z manewrów
z taborem i kuchni¹), nastêpnie defilowa³ oddzia³ Zwi¹zku
Strzeleckiego i Seminarium Mêskie. Po defiladzie, odby³a siê msza w
kociele parafialnym, na czeæ Marsza³ka chór zapiewa³ najstarszy
hymn Nowowiejskiego Z³amane ber³a, a ksi¹dz dziekan wyg³osi³
chwalebne przemówienie. Nastêpnie Marsza³ek powróci³ do zbiegu
ulic Lubelskiej i Ob³oñskiej sk¹d wzd³u¿ szpaleru m³odzie¿y
wszystkich szkó³ che³mskich przejecha³ ulicami Ob³oñsk¹, Kopernika
i Pi³sudskiego do siedziby Sejmiku Powiatowego, gdzie Pan Marsza³ek
udzieli³ krótkich audiencji: D-cy garnizonu i pu³ków, PO, Zwi¹zku
Strzeleckiemu, ZWM, Zwi¹zku Legionów, Seminarium
Nauczycielskiemu, dyr. dr M³odowskiej, uczennica V-kursu Maria
Chrzanowska wrêczy³a Marsza³kowi specjalny numer Seminarzysty,
a reprezentacja dziatwy szkolnej wrêczy³a dla córeczki Marsza³ka
wielk¹ lalkê w ludowym stroju che³mskim. Po audiencji, w Sali Sejmiku
odby³ siê Bankiet, tu przemawiali Starosta Boles³aw Miêdzyb³ocki,
ziemianin sêdzia Kozerski i Marsza³ek. Po bankiecie Marsza³ek uda³
siê do Okszowa na ceremoniê Powiêcenia Szko³y.
Okszów  W Okszowie wita³a Brama Triumfalna i wielkie rzesze
ludnoci okolicznych wiosek, delegacje z gmin Krzywiczki i Bukowy
orkiestra z Sawina. Gdy powóz wioz¹cy Marsza³ka zbli¿y³ siê do
Bramy, podszed³ wójt gm. Krzywiczki Wawrzyniuk i przywita³
Marsza³ka chlebem i sol¹, przy ogólnych wiwatach, nastêpnie powóz
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wjecha³ na dziedziniec szkolny, tu wita³ dyr. Szymankiewicz. Marsza³ek
dokona³ aktu powiêcenia szko³y i ks. dziek. Kosior (dnia 7 czerwca
1925 r.). Przemawiali, Starosta Miêdzyb³ocki i cz³onek Wydzia³u Pow.
i Prez. Komisji Szkolnej Sejmiku Makowski oraz przedstawiciel
Wydzia³u Rolnictwa Woj. Lubelskiego, kantatê odpiewa³ chór
Seminarium. Po czym w szkolnej sali odby³ siê podwieczorek, za
Marsza³kiem stanê³a honorowa Stra¿ Strzelecka ze sztandarem.
Dworzec kolejowy  Po 2-godz. biesiadowania gocie udali
siê na dworzec kolejowy, tu wita³ marsza³ka in¿. Gut w towarzystwie
dzieci z kwiatami. Nastêpnie wród okrzyków Pan Marsza³ek przeszed³
przed frontem kompani honorowej na peron i wsiad³ do specjalnego
wagonu doczepionego do poci¹gu Brzeskiego. Wród spontanicznych
wiwatów i po¿egnañ Pan Marsza³ek odjecha³. Nale¿y podkreliæ, ¿e
podczas wizyty tak dostojnego gocia, i mimo wielkiej spontanicznoci
ludnoci, panowa³ ³ad i porz¹dek.

ród³o: *Zwierciad³o 1925 r.
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*4 lipca 1925 r. Kazimierz Czernicki pisa³  Tow. Wzajemnej
Adoracji ju¿ dzia³a w Che³mie. Cz³onkowie  to ludzie stoj¹cy przy
pe³nych ¿³obach, czyli zajmuj¹cy dobrze sytuowane posady i
stanowiska spo³eczne. Dzia³alnoæ  Towarzystwa lub Bractw
Adoracyjnych polega na wzajemnym opowiadaniu na zebraniach
publicznych i wobec W³adz o olbrzymich zas³ugach i ofiarnej pracy
panów prezesów, dyrektorów, sêdziów, inspektorów i innych
utytu³owanych osobistoci. Skutki dzia³alnoci  Towarzystw owych
s¹ takie, ¿e rz¹dzi: blagier, karierowicz, zero moralne i spo³eczne,
szkodnik, pró¿niak  a powinien kto zdolniejszy i odpowiedzialniejszy.
Wszyscy cz³onkowie Adoracji zgodnym chórem piewaj¹ Ten bardzo
zas³u¿ony itd. Przyk³ad (niezast¹pionego tyrana) Inspektora Szkolnego
p. Sowiñskiego  tak maltretowa³ i przenosi³ nauczycieli, a¿ wreszcie
Kurator przeniós³ go do Pu³aw  i uczyni³ to dla dobra publicznego, a
Rada i Wydzia³ niech widz¹ wszystko, a tak broni³ go dyr. W.
Ambroziewicz.
*Dnia 6 sierpnia 1925 r., wskutek ciê¿kiej choroby zmar³ Z-ca
Kom. Policji Powiatu Konstantynowskiego by³y Kier. Kom. Policji
Powiatu w Che³mie St. Przewodnik Teofil Biegacki. By³ ceniony za
du¿y wk³ad w usportowienie funkcjonariuszy Policji w Che³mie.
*Henryk Che³miñski  zam. w Che³mie od 18 kwietnia 1921 r. dzia³a
jako rzeczywisty cz³onek Ligi ¯eglugi Polskiej (L¯P) w Warszawie
honorowo i bezp³atnie. Zbiera datki i propaguje pisma morskie, zebra³
razem 622. 575 mk. na rzecz LP¯. Na potwierdzenie w\w sumy okaza³
pokwitowanie podpisane przez Prezesa Oddzia³u Che³mskiego L.¯.P.
ksiêdza prefekta Chrucika.
*13 b. m. zmar³ i zosta³ pochowany w Che³mie Franciszek
Chmielewski (ur. 1841 r. w Parczewie). Walczy³ jako jeden z

Aneks ..

117

pierwszych w s³ynnym oddziale Langiewicza Powstania Styczniowego,
po jego st³umieniu dzia³a³ konspiracyjnie ukrywaj¹c siê przed
Moskalami. Walczy³ te¿ z Moskalami pod Soko³owem, Zaciszem,
Kodeniem i £omazami, i by³ te¿ torturowany przez carskich siepaczy.
Na kilka lat emigrowa³ do Francji. Po powrocie do kraju, o¿eni³ siê w
1868 r. z Klementyn¹ Gadomsk¹ z Che³ma. Z ma³¿eñstwa tego mieli
12-dzieci, wychowali je na dobrych obywateli kraju i Che³ma.
*30 czerwca 1925 r. po d³ugiej chorobie zmar³ w Che³mie
Bronis³aw Gorgol (Sokó³), dzia³acz Soko³a, b. cz³onek Bojówki
PPS w 1905 r. oraz b. wachmistrz 1 Pu³ku U³anów Beliny.
*mjr Eugeniusz Greszel, w 1924 r. zosta³ powo³any na wy¿szy
kurs dowódców batalionowych i 8 maja wyjecha³ z Che³ma. Chocia¿
krótko w miecie bawi³, to jednak okazale pokaza³ siê na stanowisku
szefa wychowania fizycznego i wojskowego m³odzie¿y wród
cz³onków wszystkich Stowarzyszeñ sportowych. ¯yczymy mu
pomylnoci w s³u¿bie dla Ojczyzny.  Znany by³ w szerokich ko³ach
naszego miasta i powszechnie lubiany jako kierownik Przysposobienia
Wojskowego organizator popisów i defilad w czasie obchodów oraz
organizator zwi¹zków sportowych na wsi w okolicach Che³ma, i
niestrudzony propagator idei Przysposobienia Wojskowego wród
spo³eczeñstwa.  W wakacje 1925 r. odby³ siê w Dubicy Obóz Letni
D.O.K. Nr IX. M³odzie¿ czas spêdza³a przewa¿nie na boisku
sportowym, ucz¹c siê lekkoatletyki i na æwiczeniach wojskowych w
terenie. Grup¹ oficerów-wychowawców dowodzi³ mjr Greszel jako
krzewiciel idei PW, napisa³ Loretañski-uczestnik obozu.  Pod koniec
1925 r. zosta³ przeniesiony z Che³ma, na stanowisko D-cy III batalionu
83 pp. w Kobryniu.
*Opiece-Pomocy dla Weteranów, Sejmiku i Magistratu m.
Che³ma polecamy 95-letniego starca Kazimierza Jaglewicza Weterana
s³ynnego Powstania z 1863 r., który w s³ynnej partii  powieszonego
przez Moskali Bogdanowicza, walczy³ za Niepodleg³oæ Polski, a który
dzi, w Wolnej i potê¿nej Rzeczypospolitej, ¿yje w nêdzy w Che³mie,
przy ul. Lubelskiej (obok Koszar) w domu p. Rutkowskiego  sierpieñ
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*Andrzej Kubicki  po 24-letniej obywatelskiej pracy na
ziemiach tzw. Che³mszczyzny i po 6-letniej w m. Che³mie, opuszcza
nasz gród wspania³y jako obywatel i pedagog i przenosi siê do D¹browy
Górniczej  marzec 1925 r.
*2 grudnia 1925 r., prze¿ywszy 64-lat zmar³ w Che³mie w
cierpieniach Jan Odorkiewicz (1869-1925). Z domu ¿a³oby ul.
M³ynarska 5, na mszê 4 b. m. do Kocio³a Parafialnego  kupiec, ³awnik
S¹du Pokoju w Che³mie, by³y wspó³pracownik firmy £. I. Borkowski
w Warszawie.
**
*Przy ul. Lubelskiej naprzeciw Ogrodu Miejskiego stoi
drewniany budynek, w którym mieci³a siê  za czasów okupacji 
niemiecka kantyna, nastêpnie  ju¿ po rozbrojeniu  wietlica
¿o³nierska, teatr, kino Colosseum, a teraz teatr, arena i tanc-buda
Polonia. Dlaczego w³anie Polonia? Czy dlatego, ¿e po bardzo
wielu przedstawieniach ukraiñskich i ¿ydowskich lub wystêpach
miêdzynarodowych atletów w rodzaju Breitbarda odbywaj¹ siê jedna
lub dwie zabawy polskie w karnawale? (sierpieñ 1925 r.)
*Uroczystoci zamkniêcia tegorocznego sezonu kolonii letnich
dla m³odzie¿y Szkó³ Powszechnych zorganizowanych w Dorohusku,
kierownik kolonii St. Wi¹czkowski. Program: pi³ka no¿na, æwiczenia
dziewcz¹t wywijad³ami, budowanie piramidek 20-kowych, chór,
przedstawienie teatralne itp. Spec-poci¹g m³odzie¿ przywiezie, witaj¹,
rodzice, cz³onkowie Rady i Magistratu m. Che³ma, Dozór Szkolny,
Inspektorat, Rada Szkolna, Opieki Szkolne itd. (sierpieñ 1925 r.)
*26 wrzenia 1925 r., w Gimnazjum Pañstwowym im. Stefana
Czarnieckiego (jako pierwszej uczelni polskiej Ziemi Che³mskiej)
odby³a siê ¿a³obna uroczystoæ, hufce ze sztandarami, w kaplicy
szkolnej mszê odprawi³ prefekt Gim. ks. W³. Chrócik, kpt. Jakiewicz
odegra³ na skrzypcach pieni, prof. K. Janczykowski odpiewa³ Ojcze
nasz, dyr. W. Ambroziewicz ods³oni³ tablicê, powiêconej zmar³ym
nauczycielom pt.: Jan Ulanowski i Wac³aw Uzdowski 1915-1917
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polegli w 1920 r., ks. Stanis³aw Sonne wspó³za³o¿yciel szko³y prefekt
1915-1920 zmar³ 1924 r. i Antoni Korzeniowski 1919-1923 zmar³ 1924 r.,
Czeæ ich pracy.
*12 i 13 padziernika 1925 r. w Resursie wyst¹pi³
i zademonstruje ciekawe eksperymenty, Bohmson mistrz sportu
ciê¿koatletycznego, srebrny medalista Miêdzynarodowej Olimpiady.
*24 padziernika 1925 r., zawarli zwi¹zek ma³¿eñski Halina
Micewiczówna (córka D-cy 7 pp. Leg. i D-cy Garnizonu p³k.
Micewicza) i por. Kazimierz Bielawski, znany sportowiec, cz³onek
WKS 7 pp. Leg. Che³m.
*W padzierniku 1925 r., Kolejarz Radomski, jeden z 4samolotów ofiarowanych wojsku przez pracowników kolejowych Dyr.
Radomskiej, lata³ nad Che³mem i rzuca³ ulotki, podziêkowania
ofiarnoci kolejarzy.
*Polowanie padziernikow¹ niedziel¹ 1925 r., we wsi Bere¿ce
urz¹dzi³o Che³mskie Towarzystwo Prawid³owego-Mylistwa,
z udzia³em 14-myliwych, upolowano: 4-kuropatwy, 23-zajêcy i 8drapie¿ników.
ród³o: *Zwierciad³a lata 1923-1925
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Równie¿ wspó³tworzyli che³msk¹ szkoln¹ (i miejsk¹) higienê
i medycynê wychowania fizycznego i sportu szkó³ rednich
i powszechnych oraz wszelkich zak³adów owiatowo-naukowych 
ka¿da z ni¿ej wymienionych osób 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).
Byli te¿ lekarzami szpitala im. w. Miko£aja w Che£mie.
Kazimierz Zaleski  urodzi³ siê w 1877 r. dyplom lekarza
uzyska³ w 1906 r. na wydziale Medycyny w Warszawie. Praktykê lekarsk¹
(specjalnoæ ogólna i choroby kobiece) rozpocz¹³ w Che³mie od 10
listopada 1918 r. Dzia³acz Che³mskiego TG Sokó³ od 1926 r., a od
1929 r. skarbnik.
Zofia Czarkowska  urodzi³a siê w 1902 r. dyplom lekarza
uzyska³a w 1927 r. na wydziale Medycyny w Warszawie. Praktykê
lekarsk¹ (specjalnoæ choroby p³ucne) rozpoczê³a w Che³mie od 19
lipca 1927 r.
ród³o: *APLOCH
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ZIEMIA CHE£MSKA 1597
* herb ziemi che³mskiej z kroniki polskiej z 1597 r.
Joachima Bielskiego
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Niemcy, Nettelau, marzec 1946 r., Witalis Bielecki z m³odym ogierem na
pastwisku Folwarku Nettelau, (jako pracownik Oddzialu Nettelau ratujacy
polskie konie wywiezione do Niemiec 1944-1946).

