Waldemar Antoni Kozłowski
- nauczyciel WF, sportowiec, trener, regionalista, dokumentalista,
autor książek popularno-naukowych historyk kultury fizycznej i turystyki;
- pionier i twórca dokumentu-kroniki historii kultury fizycznej
i turystyki Chełma – ziemi chełmskiej;
- jako jedyny zgłębił tą wiedzę a poprzez swoje kolejne książki,
uchronił wiele faktów, zdarzeń i informacji dla potomnych od zapomnienia.
Absolwentem AWF Biała Podlaska. Studia podyplomowe ukończył
na AWFiS Gdańsk. Posiada tytuł trenera II klasy z piłki ręcznej, oraz
Trzeci (najwyższy) Stopień Specjalizacji Zawodowej z Wychowania Fizycznego, który uzyskał
w Warszawie. Posiada też tytuły instruktora dyplomowanego z piłki koszykowej, piłki nożnej, tenisa
stołowego i lekkiej atletyki. Ponadto animatora sportu dzieci i młodzieży oraz kierownika
wypoczynku-wycieczek szkolnych i obozów wędrownych.
Za swoje osiągnięcia został uhonorowany przez Ministra Edukacji Narodowej, Medalem
Komisji Edukacji Narodowej oraz przez Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego Honorową
Odznaką za Zasługi w Sporcie Szkolnym.
Uczestnik finałów MP nauczycieli w tenisie ziemnym i stołowym. Pisał do lokalnej gazety ST
Chełmski ponad 300-artykułów popularno-naukowych z cyklów: „Z dziejów kultury fizycznej na
Chełmszczyźnie”, „Sport – mity – obyczaje”, „Pisali przed laty”. Zorganizował w Chełmskim
Archiwum, cykliczne wystawy pt. „Kultura fizyczna w Chełmie od XV w. do obecnej chwili”. Pisze
do Rocznika Chełmskiego, Ksiąg Zjazdowych „Czarniecczyków”, Kwartalnika Wychowanie
Fizyczne i Sport, Zielonego Biuletynu LPO. Założyciel-członek (04.12.2004r.) Stowarzyszenia
„Rocznik Chełmski” i członek Chełmskiego Towarzystwa Naukowego (2010r.).
Dotychczas opublikował następujące wydawnictwa książkowe:
1.Dzieje Kultury Fizycznej na Ziemi Chełmskiej, Chełm 1994.
2.Kazimierz Paweł Janczykowski. Życie.., 1888-1972, Chełm 2000.
3.Organizacje paramilitarne o charakterze sportowym…..1918-1939….Chełm 2001.
4.Życie sportowe w Chełmie w latach 1918-1939, Chełm 2004.
5.Zasłużeni Chełmianie dla kultury fizycznej, Słownik biograficzny, Część pierwsza, Chełm 2007.
6.Krajoznawstwo i Turystyka w Chełmie w latach 1918-1939, Chełm 2007.
7.Sport w organizacjach paramilitarnych na ziemi chełmskiej w latach 1918-1939, Chełm 2008.
8.Wychowanie fizyczne i sport szkolny w Chełmie w latach 1918-1939, Chełm 2008.
9. Zasłużeni Chełmianie dla kultury fizycznej, Słownik biograficzny, Część druga, Chełm 2009.
10.Dzieje piłki nożnej w Chełmie w latach 1919-2010, Chełm 2010.
11.Kazimierz Paweł Janczykowski (1888-1972),Chełm 2011.
12.Ruch krajoznawczo-turystyczny współczesnej aktywnej turystyki w Chełmie – ziemi chełmskiej
latach (1906)-1944 – 2010, Chełm 2011.
13.Kultura fizyczna w Chełmie i w powiecie chełmskim w latach 1944 – 2010. Chełm 2011.
14.Bolesław Zygmunt Wirski (1900-1972) i jego dokonania, (w tym SKS „Zdrów” 1923-1966 i MKS
1934-1939),Chełm 2012.
15.Liga Żeglugi Polskiej 1921-1924, Liga Morska i Rzeczna 1925-1930, Liga Morska i Kolonialna
1931-1939, Liga Morska 1945-1952 w Chełmie i w powiecie chełmskim, Chełm 2012.
16.Chelmskie Towarzystwo Cyklistów (1922-1939), Chełm 2013.
17.Edward Szałaj (1929-2008), Chełm 2013.
18.Rozwój turystyki w Chełmie i w powiecie chełmskim, Chełm2014.
*Nakręcił też film biograficzny o Kazimierzu P. Janczykowskim (1888-1972), Chełm 1998.
Nikt dotąd nie pokusił się do poruszenia tego tematu, nawet w szczątkowych zagadnieniach.
Dlatego książki te są pierwszymi pozycjami traktujące ten temat i jako pierwsze są dokumentem
odkrywczym i pierwszym źródłem wiedzy. Sprowokują też czytelników, do zastanowienia się nad
sensem badania naszej przeszłości i sensem tworzenia w imię wzniosłych naukowych ideałów
historycznych i patriotycznych: – „Cokolwiek ojczyzny się tyczy, od niepamięci uchronić”.
Prace jego autorstwa są cennym źródłem wiedzy i informacji o tradycjach kultury fizycznej
i turystyki ziemi chełmskiej – promuje tym Chełm-Chełmskie i region na arenie ogólnopolskiej.

Waldemar Antoni Kozłowski

Folklor - Kultura
Dzielnic Chełma
- do 1989 r. -

- książkę dedykuję żonie Marii i dzieciom
z podziękowaniem za cierpliwość dla
mojej bezinteresownej i pracochłonnej
pasji autorsko-wydawniczej -

Chełm 2016
1

„Cokolwiek Ojczyzny się tyczy
Od niepamięci uchronić”
Statut T-wa Przyjaciół Nauki 1800

© Copyright by Waldemar Antoni Kozłowski
Materiał zdjęciowy okładki – Waldemar Antoni Kozłowski
www.waldemark.za.pl – (autora)
Google – Waldemar Antoni Kozłowski

Opracowanie graficzne tabel-zdjęć – Tomasz Witos
Projekt graficzny okładki – mgr sztuki Grzegorz Jegorow
Redakcja tekstu – Anna Zofia Kozłowska

Wydawca – Autor
Druk: drukarnia a4 – Chełm, ul. Piotra Skargi 4A, tel. 535 400 008

ISBN : 978 – 83 – 933759 – 2 – 9
2

Powyższą książkę sponsorowali :
Gospodarstwo Rolne Ewa i Gabriel Zembrzyccy Łowcza, gm. Sawin
Usługi Archeologiczne Stanisław Gołub
Przedsiębiorstwo Usług Mieszkaniowych Spółka z o.o. w Chełmie
Sklepy Majster – Wiesław Jarmulski – Ul. Lwowska 16, Al. J. Piłsudskiego 28
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Chełmie
Chełmska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Wojciech Bejda

3

Spis treści :
Od autora…………………………………………………………………5
– Chełm w dziejach –
Rozdział I – Późne średniowiecze.………...………………………….7
Rozdział II – Rzeczpospolita Szlachecka…..………....……………….11
Rozdział III – Zabory….………...……………………………………...17
Rozdział IV – Okupacja austriacka 1915 – 1918 ..……………………21

Rozdział V – II RP 1918 – 1939...…………………………………….. 25

Rozdział VI – PRL 1944 – 1989………...………………………………40
Dzielnica Pilichonki…………………………………..46
Dzielnica Lubelska „8”………………………………53
Dzielnica Kolejowa…………………………………...60
Dzielnica Dyrekcja……..…………………………….65
Dzielnica Hrubieszowska…………………………….70
Charakterne ulice…………………..………………………...72
Ciekawostki Chełma z okresu PRL...................…...………..80
Wspomnienia chełmian…………………...……...………………..104
Pionierzy – Big-beatu – w Chełmie……………...……….……....…...163
Rozdział VII – Giganci i wielcy chełmskiego sportu 1944 – 1989 …….203
1 – Moja praca nauczyciela i trenera…………......206
2 – Analiza sportu chełmskiego 1944 – 1989..........227
Refleksje autora książki do chełmskich czasów PRL……….…….….…233
1 – Wspomnienia lat dziecięco – młodzieżowych…………………….233
2 – Ciąg dalszy : lata prawie dorosłe………………………………….246
3 – Smaki-barwy egzystencji klasy robotniczej-(proletariatu) w PRL...256
4 – Ruch młodzieżowy kulturalno-rozrywkowy…………………..….262
5 – Wybrane kultowe podróże – eskapady…………………………...267
6 – Kartki – Bony : Kolejki…………………………………………… 283
7 – Wycieczka do krainy Pocahontas…..…...…………………………287
4

Od autora
O czasy, o obyczaje. Jakże się zmieniacie !!!
W 2014 r. wyszła moja kolejna pozycja książkowa, pt. Rozwój turystyki
w Chełmie i w powiecie chełmskim. Jest to trzeci tom moich książek sfery
turystyki – uważam, że tworzą one podstawowe kompendium wiedzy dotyczące
sfery turystyki w Chełmie – ziemi chełmskiej.
Jednym z rozdziałów ww. pozycji miała być Łobuzerska kultura-folklor
turystyka dzielnicowa w Chełmie. Jednak po wielu dysputach w gronie moich
przyjaciół, oceniłem, że Łobuzerska…., powinna wyjść jako osobna pozycja
książkowa. Powinna być też rozszerzona, ze względu na ciekawy i osobliwy
materiał. Ożyły dawne wspomnienia, namiętności i mity – wtedy jeszcze nie
przepuszczałem jaką skarbnicą wiedzy będzie ta książka dla nas i potomnych.
W trakcie penetrowania i zbierania materiałów, napotykałem wielu
dawnych kolegów-kompanów doli i niedoli tzw. dawnych łobuzerskich czasów
– prowokowało to do wspomnień, dyskusji i refleksji a nawet sporów.
Zastanawiałem się nad napisaniem takich wspomnień, które miały by być,
z jednej strony wspomnieniami a nawet kroniką, a z drugiej strony źródłowym
i naukowym dokumentem wydarzeń tamtych już zapomnianych lat. Zdawałem
też sobie sprawę, że to będzie bardzo trudne.
W pierwszej wersji opracowanie to zatytułowałem, Łobuzerska kulturafolklor turystyka dzielnicowa w Chełmie. Tytuł ten bardzo spodobał się wielu
moim dyskutantom – jednak mnie on bardzo intrygował. Z czasem zacząłem
modyfikować tytuł i treść aż do obecnego stanu – jak wnioskowałem łobuzerska
i jej wątek sam się ujawni. Tu też – folklor – daje nam całą gamę barwności
zachowań nietypowych, utrzymanych w konwencji – wzbogaca też kulturę
regionalizm – tu wplecione są też wątki turystyki i sportu.
Ostatecznie książka ta wyjdzie pt. – Folklor-Kultura Dzielnic Chełma –
i jest to moja kolejna pozycja książkowa. Początkowo zawarty w niej materiał
miał obejmować lata 1945 – 1983 do stanu wojennego, jednak wątki
i idea przenikają do 1989 r. jako epoki PRL. W tym czasie wielu łobuziakówweteranów zniszczonych życiem odeszło, wielu wyrosło i dorosło, część weszła
na drogę pokoju i asymilowała się, a część emigrowała. Zakończyły się czasy
tzw. charakternych ciemnych typów i dzielnicowych granic – a powstawały
osiedla jako wielokulturowe skupiska ludzi (i również folkloru).
W trakcie opracowania tej pozycji, twórczość naukowa sprowokowała
mnie do rozszerzania zakresu czasowego – ponieważ istotną rolę odgrywa tu
idea tego stanu – sięgająca II RP, a nawet wcześniej. Dlatego jeszcze bardziej
rozbudowałem okres czasowy, co jest widoczne w spisie treści. Przedstawiłem
też gigantów a zarazem moich dobrych kolegów – i wiele kultowych informacji.
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Kiedy właściwie od 1973 r. jako student AWF zbierałem materiały na
temat kultury, kultury fizycznej i turystyki Chełma-ziemi chełmskiej (z przerwą
1981-1989 spowodowaną prześladowaniem mnie przez służby bezpieczeństwa
czego chodzę, czego szukam, czego ludzi nachodzę, dla koga pracuję, itd.),
napotkałem wielu wspaniałych ludzi, twórców chełmskiej kultury, kultury
fizycznej i turystyki, takich jak : Jan Grzela, Zygmunt Berezecki, Czesław
Małdachowski, Stanisław Karwowski, Waldemar Kursa, Jan Puchowski, i inni:
którzy przekazywali mi wiele informacji, dokumentów, zdjęć itd. dotyczących
m.in. ww. tematu – z czasem staliśmy się kolegami.
Niezapomniane ich gawędy sięgające czasów II RP, były zarazem kroniką
życia towarzysko-obyczajowego Chełma jak i regionu oraz lekcją patriotyzmu
i prawdziwej historii Polski. Wreszcie informacje te przechowywane przeze
mnie przez lata, doczekały się ujawnienia i wzbogacą treść tej książeczki.
Konwencję twórczą i fabułę zmieniałem wielokrotnie, weryfikowałem też
źródła. Wydaje mi się, że stworzyłem ciekawy dokument, a wiele faktów
zostanie zachowanych dla potomnych. Jest to materiał pionierski. Pomijałem
wiele nazwisk – ale te, które przytoczyłem są kultowe i wspominam je z
sentymentem-przyjaźnią dawnych niezapomnianych wspólnie spędzonych lat.
Jest to moja historia i moich kompanów, może już zapomnianych
dawnych lat, starego i biednego Chełma i tzw. charakternego złotego okresu
chłopaków z dawnych lat – w dziejach grodu Chełm.
Bardzo Dziękuję Wszystkim Tym, którzy mimo anonimowości – wspierali
mnie w stworzeniu tego dzieła – (może napiszę II część).
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Rozdział I
Późne średniowiecze
*
- Chełm jako gród wczesnośredniowieczny należał do wielkich struktur
osadniczych – określanych mianem Grodów Czerwieńskich.
- Rozwój miasta Chełma dokonywał się wokół wykształconego
w średniowieczu układu urbanistycznego.
- Współczesny plan Chełma pozwala na łatwe odczytanie dziejów jego
rozwoju i narastania zabudowy w poszczególnych wiekach – dominuje tu
Gorka zwana Zamkową, Katedralną lub potocznie „Górką” – tu rodził się
Chełm.
- Podróżnicy przybywający do Chełma dawniej i dziś, zachwycają się
malowniczym położeniem miasta i jego przyrodą.
- Szczególna urokliwość okolicy, według zapisów kronikarskich, była
jedną z przyczyn założenia tutaj grodu, a później miasta. Przemawiały za tym
także inne istotne czynniki takie jak: warowność miejsca, walory przyrodnicze,
układ traktów handlowych i sprzyjające warunki polityczno-gospodarcze.
Na zamku w Lubomlu 7 stycznia 1392 r. król Władysław Jagiełło
wystawił przywilej, nadający miastu Chełm prawa magdeburskie.

*
Handel zawsze stanowił w Chełmie podstawową dziedzinę gospodarki
miejskiej, rozwijał się zwłaszcza w czasie targów, oraz jarmarków. Możliwości
prawne, skłaniały do zakładania sklepów i rozwijania handlu.
Zamek chełmski za panowania Jagiellonów stanowił bezpieczne
schronienie w czasie najazdów i spełniał bardzo ważna rolę w systemie
obronnym państwa polskiego.
Król Władysław Jagiełło w częstych podróżach na Litwę, kilkakrotnie
przejeżdżał przez Chełm: w 1412 r. kiedy jechał na spotkanie z Witoldem;
następnie dwukrotnie w 1415 r. i 1421 r., oraz 1427 r. kiedy jadąc z okolic
Grodna po łowach, przybył na zapusty do Chełma. W tych wszystkich
podróżach oparciem dla dworu królewskiego był zamek chełmski.
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Od 1425 r. jak pisał kronikarz Długosz – 15 lat po bitwie pod
Grunwaldem, sponsorowane w nagrodę przez króla – przez pewien czas
odbywały się na wschodzie kraju w tym i w Chełmie - ziemi chełmskiej turnieje
strzeleckie z kuszy i gonitwy konne, na które ciągnęła okoliczna brać
szlachecko-rycerska. Po pewnym czasie tradycja ta zanikła – po ewolucji armii
w dalszej perspektywie stan rycerski z całym swym rytuałem nie miał racji bytu.
Od 1439 r. doroczne jarmarki organizowane na święto Narodzenia
Najświętszej Marii Panny 8 września, czyli w wielki odpust chełmski, miały
szczególną oprawę. Zwyczaj łączenia jarmarków z odpustami wówczas był
powszechny. Wraz z pielgrzymami, kupcami i kramarzami jak od wieków do
miejsc pokutnych, w tym do Chełma ciągnęły, zgraje wszelakich łotrzyków,
złodziejaszków i kuglarzy dla przygodnego i łatwego życia.
Chełm miasto nad Uherką w XV w. stanowił już ważny węzeł drogowy
między zachodem i wschodem m.in. drogi z i do Wołynia, Lublina, solna z żup
podkarpackich, z Drohobycza przez Lubaczów, Hrubieszów i dalej przez
Łęczną do Parczewa i na Podlasie lub przez Włodawę do Brześcia Litewskiego.
Od XIV w. w mieście działała znacząca komora celna. Kupcy najczęściej
handlowali artykułami spożywczymi i tekstylnymi, sprzedawano dużo
wszelkich napojów, w tym miód pitny. Najwięcej było piekarzy, krawców,
młynarzy i szewców. Handlem zajmowali się kramarze, sukiennicy i kupcy,
z czasem Żydzi handel opanowali.
W XV w. Chełm zamieszkiwało 1000 mieszkańców, byli to przede
wszystkim: Polacy, Rusini, Żydzi (w mniejszości Niemcy i inni). Często
dochodziło między nimi do waśni i niezgodny na tle religijnym (w tym
kulturowo-bytowym). Ludność miasta wyznawała religię rzymskokatolicką,
prawosławną, greckokatolicką i mojżeszową.
XV-wieczne miasto Chełm było ważnym centrum administracyjnopolitycznym, stolicą ziemi chełmskiej, a także wchodzącego w jej skład powiatu
chełmskiego. Chełm odgrywał ważną rolę w administracji kościelnej, dlatego
też, znaczący wpływ na wychowanie młodzieży miał kler, a przy kościołach
ogniskowało się życie kulturalno-oświatowe. Szkolnictwo w tym czasie
reprezentowały szkółki przykościelne. Duchowni katoliccy byli dobrze
wykształceni. Dlatego też można przyjąć, że duchowni katoliccy pracujący w
Chełmie stanowili elitę intelektualną miasta.
Podział ludności na nacje nastąpił dość wcześnie. W miastach litewskoruskich i w Chełmie już w XV w. panowało rzeczywiste równouprawnienie
prawosławnych i katolików.
W życiu miasta Chełma ważną rolę spełniało pospólstwo złożone
z majstrów-rzemieślników i kupców. Plebs miejski, warstwa nie posiadająca
własności, pozostawała na usługach bogatego mieszczaństwa.
Mieszkańcy miasta za swoje czyny, sprawy gardłowe i kryminalne
odpowiadali przed wójtem powołanym przez króla – miał ludzi do utrzymania
porządku. Mało kto w tym okresie posiadł sztukę pisania i czytania.
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Konkluzje :

- Wszelkie ćwiczenia fizyczne o charakterze użytkowym i kulturowym,
gry i zabawy, popisy sprawności oraz inne formy aktywności ruchowej
stanowiły od wieków niezbędny element wychowania młodego pokolenia oraz
życia obyczajowego, tu obrzędów religijnych, uroczystości publicznych
i rodzinnych. Powszechne były m.in. biegi, rzuty dzidą, ciskanie kamieniami,
strzelanie z łuku, gonitwy konne, pływanie, walki na kije, pląsy i tańce. Służyły
one przede wszystkim zdobywaniu przez młodzież sprawności fizycznej
niezbędnej do walki.
- W Polsce średniowiecznej – podobnie jak i w ówczesnej Europie –
można wyróżnić dwa nurty kultury fizycznej (wychowania) : rycerski
i mieszczańsko-plebejski.
- Można stwierdzić, że średniowiecznemu wychowaniu młodzieży
w Chełmie bliższy był nurt mieszczańsko-plebejski, który był bardziej osadzony
i podporządkowany wpływom kleru-(kościoła). Wiele mądrości-nowości, mogło
przywędrować wraz z pielgrzymami i towarzyszącymi im osobami
z krzyżujących się szlaków handlowo-pielgrzymkowych.
- Należy sądzić, że ludność miejska średniowiecznego Chełma musiała
uprawiać ćwiczenia, które przygotowywały ich do obrony miasta, a więc przede
wszystkim strzelectwo – z łuku, z kuszy, rusznic, następnie z broni palnej – od
którego zależało bezpieczeństwo miasta. Tak tworzyły się grupy-stowarzyszenia
strzeleckie, zwane następnie bractwami kurkowymi – które uczyły strzelania i
chroniły miasta. Najstarsze bractwo kurkowe powstało w Poznaniu,
prawdopodobnie w 1253 r.
- Rozwój bractw kurkowych w Polsce nastąpił w XVI i XVII w.
Bractwa odgrywały coraz większą rolę w organizacji życia towarzyskiego i
rekreacyjnego środowisk mieszczańskich tu – zawody, uczty, zabawy, festyny.
- Wśród ludu wiejskiego, zdarzały się ćwiczenia, przede wszystkim,
dźwiganie ciężarów i rzucanie kamieniami lub oszczepami. Miały one charakter
kultowy-obrzędowy, uprawiano je podczas różnych uroczystości, świąt oraz
jarmarków.
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Satyra rozpusty szlacheckiej

10

Rozdział II
Rzeczpospolita Szlachecka
- Losy Chełma w czasach Rzeczpospolitej Szlacheckiej odzwierciedlały
zarazem losy całego obszaru pogranicza kulturowego i etnicznego polskoruskiego, wzloty i upadki tej ziemi, lata rozkwitu, stagnacji i kryzysu. Wynikało
to z ogólnej sytuacji politycznej, gospodarczej i militarnej kraju, długotrwałych
wojen, niosącej ruiny, rekwizycji ze strony przemaszerowujących wojsk,
kradzieży i grabieży.
- Wraz z rozwojem miast bogacił się też stan mieszczański-szlachecki.
Bariery klasowe i brak herbu rodowego zastępowane były tworzeniem cechów,
a ich członkowie z czasem tworzyli bractwa, które dbały o porządek i broniły
miasto przed nieprzyjacielem.
- Przedmieścia zamieszkiwała ludność uboższa, trudniąca się rolnictwem,
która w czasie napadów chroniła się za murami miasta. Jurydyki były
prywatnymi ośrodkami władzy duchownej lub świeckiej. Przedmieścia
i jurydyki miały charakter głównie rolniczy, jednak były tu też zlokalizowane
niektóre warsztaty produkcyjne – młyny, tartaki czy folusze.
Od 1621 r. nad stanem bezpieczeństwa w mieście Chełmie i jego obrony
przed nieprzyjacielem, czuwał powołany pierwszy regiment straży miejskiej regiment konny. Składał się on z wybranych rekrutów i był w stałej gotowości
bojowej, gasił też pożary i godził waśnie rodzinno-rodowe – rozwiązany przez
carskie władze zaborcze. Do tej pory dla bezpieczeństwa, budowano mury
zamykające miasto, a obywatele byli zaopatrzeni w broń, kule oraz proch
i bronili miasta – panował też obowiązek straży.
W 1628 r. w Chełmie znajdowały się 274 domy, wśród nich było 35 tzw.
domów zajezdnych, mieszczących gościńce i szynki. Odnotowano też, 26
rzemieślników różnych branż a byli to m.in.: krawcy, tkacze, kuśnierze, szewcy,
kowale, ślusarze, złotnicy, piekarze, sukiennicy, czapnicy.
Na rynku miejskim stał ratusz miejski. Był to murowany budynek
dwupiętrowy, z wysoką wieżą więzienną. Przetrzymywano tu aresztantów
i drobnych rozrabiaków.
Od XVII w. pojawiają się w Chełmie nazwy ulic: Brzeska, Błońska,
Piwowarska, Sobacza, Wielka. Chełm liczył 322 domy mieszczańskie. Prym
w mieście wiodło kilka rodzin mieszczańskich-szlacheckich, członkowie tych
rodzin byli bezkarni, urządzali burdy i pijaństwa oraz skandale miłosne –
właściwie taki styl życia był w tym czasie normą.
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Lustracja z 1769 r. wykazała 260 domów – 166 w obrębie miasta i 94 na
przedmieściach. Od 1769 r. szlachta budowała murowane kamienice.
W XVIII w. nowe nazwy ulic: Gęsia, Bramy Murowanej, Św. Ducha,
Rynkowa, Biskupia, Uściługska. Chełm liczył 2400 mieszkańców
a najczęściej wymienianymi ulicami były: Lubelska, Brzeska, Błońska,
Sobacza, Wielka, Gęsia, Św. Ducha, Rynkowa.
W 1648 r. po raz pierwszy mowa jest o ulicy brukowanej.
W końcu XVIII w. w ratuszu miejskim mieścił się areszt wojskowy.
Wraz z rozwojem miast i szlaków handlowych, m. in. i do Chełma,
przybywali szukający łatwego życia wędrujący hultaje, basałyki, huncwoty,
urwipołcie, itd.
Stan bezpieczeństwa miasta był pierwszoplanową sprawą. Ciągłe wojny,
najazdy, stacjonowanie lub przemieszczanie się różnych wojsk pustoszyło
miasto. Mieszczanie wykorzystywali często stacjonujących w mieście żołnierzy
do załatwiania drobnych porachunków z sąsiadami. W konsekwencji, aby nie
dopuścić do napadów, sami mieszczanie sprawowali straż w mieście.

Stan kultury i oświaty w tym czasie w mieście był niski. Większość
mieszczan nie znała sztuki pisania lub czytania. Obywatele chełmscy ważne
dokumenty podpisywali najczęściej krzyżykami. Oświatę i kulturę w Chełmie
i okolicy szerzyli min. przybyli do miasta Pijarzy, poprzez swoje Kolegia,
w których kształcono młodzież szlachecką. Wprowadzono tu też nowe systemy
nauki oraz ćwiczenia cielesne jako przedmiot, w którym realizowano sprawność
fizyczną oraz wędrówki i wycieczki w terenie, jako formy wychowania.
Działała też w tym czasie szkoła unicka. Na początku stosunki między tymi
szkołami były poprawne. Z czasem często dochodziło do walk pomiędzy
dwoma szkołami. Studenci Kolegium Pijarskiego prowokowali i wzniecali
częste awantury na ulicach miasta a ofiarami padali obywatele obrządku
greckiego. Wybryki te często przybierały niebezpieczne rozmiary. W 1677 r.
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studenci pijarscy napadli na kościół unicki i bili studentów szkoły katedralnej,
znieważyli też ich profesorów, a po wyjściu z kościoła obrzucali wychodzących
kamieniami. Poziom naukowy i wychowawczy kolegium pijarskiego nie zawsze
był zadawalający. Wizytacje wykazywały, na braki w pracy wychowawczej
i dydaktycznej. Studencka młodzież pochodzenia szlacheckiego Kolegium
Pijarskiego była rozbestwiona i nic nie robiła sobie z wszelkich zakazów lub
nakazów. Nie dość, że często wywoływała bijatyki, to też często wędrowała po
miejskich lub podmiejskich gospodach i urządzała huczne i upojne biesiady.
Ludność żydowska płaciła im nawet za pozostawienie ich w spokoju. W 1715 r.
wizytator zalecił aby wysiłek wychowawczy był większy, by rektor z prefektem
czuwali nad właściwym-celowym wychowaniem studentów, aby nie
wywoływali więcej zamieszek-burd i bójek w mieście – to też nie dawało
skutecznych rezultatów. W okresie działalności KEN kolegium pijarskie
przekształciło się w szkołę powiatową, a następnie podwydziałową, która
służyła nadal okolicznej szlachcie i mieszczaństwu chełmskiemu.
Ogólnie obyczajowość mieszczan była prymitywna, awantury i bójki
uliczne w mieście były zjawiskiem pospolitym. Do awantur i bójek dopuszczali
się również ojcowie miasta, burmistrz i ławnicy. Rody napadały na rody,
sąsiedzi na domy sąsiadów dopuszczając się rękoczynów, a nawet okaleczeń. Tu
też dominowali studenci Kolegium Pijarskiego, którzy napadali na mieszczan na
rynku i ulicach miasta, w biały dzień. W drugiej połowie XVII w. nasiliła się
brutalizacja życia w mieście – dochodziło często do zabójstw. Właściwie
sądzono się o wszystko: o pobicia, kradzieże, zdrady, majątki itd. Wykonywanie
wszelkich kar należało do kata, który je wykonywał na podstawie mocy
przepisów prawa – na obrzeżach miasta funkcjonowała szubienica. Kary
wymierzane przez sądy w zależności od winy, były surowe ale i okrutne
i obejmowały różne tortury. Winnego bito rózgami, po plagach rózg nawet
obcinano uszy i wypędzano z miasta. Okrutnicy ginęli też na szubienicy, bito
przywiązanego do pręgierza, lub ścinano gilotyną. Zbrodnie pospolite
zanotowane w księgach miejskich od XVII w. do zaborów były świadectwem
niepohamowanej natury ludzkiej, wyrażały ogólny poziom kultury mieszczan
chełmskich i rzucały światło na obowiązujące wówczas prawo.
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Miasto Chełm w ostatnich latach Rzeczpospolitej – mimo wielu
przeciwności losu – dźwigało się ekonomicznie. Wspólnie z innymi miastami
osiągnęło częściowy sukces wyrażony w uchwałach Sejmu Czteroletniego –
jednak działania wojenne i trzeci rozbiór Polski zahamowały jego wzrost
gospodarczy.

*satyra z hulaszczego życia naszej kochanej beztroskiej szlachty
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Konkluzje :

- Można by stwierdzić, że w czasach Rzeczpospolitej Szlacheckiej
kształtowały się tzw. staropolskie tradycje wychowania – wychowania
fizycznego.
- Odrodzenie – okres wielkich przemian społecznych, rozwoju nauki
i kultury – przyniósł również głębokie przeobrażenia w dziedzinie wychowania
i sposobie traktowania ciała ludzkiego.
- Pedagogowie tego okresu, przeciwstawiając się średniowiecznemu
systemowi
wychowania
ascetycznego,
domagali
się
wychowania
zapewniającego pełny rozwój osobowości człowieka. Chcieli wychowywać
ludzi zdrowych, harmonijnie zbudowanych i radosnych.
- Wychowanie fizyczne stało się więc niezbędnym składnikiem
renesansowych koncepcji wychowawczych.
- W bogatej literaturze pedagogicznej okresu oświecenia znajdujemy
teoretyczne uzasadnienie potrzeby wychowania fizycznego dzieci i młodzieży.
- Znaczenie wychowania i wychowania fizycznego oraz wychowania
poprzez wychowanie fizyczne podnosili w swych dziełach projektodawcy
i współpracownicy Komisji Edukacji Narodowej .
- Niewątpliwie reformatorami chełmskiej oświaty byli Pijarzy, którzy
zakładali tu swoje Kolegia, w których promowali systemy wychowawcze (dla
różnej młodzieży), a ćwiczenia cielesne – wychowanie fizyczne podnieśli do
rangi przedmiotu, gdzie wycieczki służyły jako formy wychowawcze.
- Wszelkie idee KEN, zostały zahamowane na skutek rozbiorów Polski
(i rusyfikacji). Stanowiły one jednak źródło twórczych inspiracji dla rozwoju
teorii i praktyki wychowania i wychowania fizycznego w XIX i początkach XX
stulecia – i są ona zawsze na czasie.
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Rozdział III
Zabory
*

Chełm po trzecim rozbiorze – znalazł się chwilowo pod zaborem
austriackim i przeżywał poważne trudności gospodarcze. Ustrój miasta ulegał
przekształceniom. W Chełmie była siedziba podprefekta. Kolegium pijarskie w
1796 r. przemianowano na gimnazjum.
Wojna Księstwa Warszawskiego z Austrią wyzwoliła Chełm spod zaboru
austriackiego 10 lutego 1809 r.
Chełm w okresie zaboru austriackiego stracił pozycję stołecznego miasta
Ziemi Chełmskiej. W tym czasie mieszczanie żydowscy zdobyli pełną przewagę
nad ludnością chrześcijańską. W 1867 r. Chełm ponownie odzyskał status
miasta powiatowego.

*
Chełm pod zaborem rosyjskim pełnił ważną rolę jako centrum
rosyjskiego życia cerkiewno-religijnego, a zwłaszcza umysłowego życia.
W Chełmie działało też wiele carskich rosyjskich agenturalnych
i antypolskich organizacji nadzorowanych przez samego cara.
Dawne trakty wychodzące z miasta tylko niekiedy pokrywają się
z obecnymi drogami. Trakt lubelski do XIX w. biegł groblą przy stawie
miejskim utwardzoną drewnianymi balami, za którymi skręcał w prawo i przez
ul. Browarną a dalej Wygonem na Staw i Ochożę w stronę Lublina. Po regulacji
Uherki i zabudowie terenów w rejonie ul. Rejowieckiej, przebieg głównego
traktu handlowego – miał duży wpływ na dzieje miasta.
Przy brodzie na Uherce w 1799 r. zbudowana została karczma zwana
Brodzką. Następna karczma na drodze do Lublina znajdowała się już na
gruntach majątku Horodyszcze i zwana była Malowaną lub Zieloną.
Dawniej wyjazd z miasta w określonym kierunku odbywał się jedną
z bram miejskich, szlakami, po ominięciu przedmieść, prowadzącymi do innych
ośrodków miejskich.
Za Bramą Zamojską, umiejscowioną w południowym fragmencie murów
miejskich, rozciągało się tzw. Pole Katowskie lub ku szubienicy. Jeszcze
w XVIII w. stała tu szubienica, przy drodze do Zamościa. Zgodnie ze starym
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zwyczajem skazanych na powieszenie grzebano w pobliżu szubienicy, stąd
nazwa ul. Katowska. Nazwa ta funkcjonowała jeszcze do 1960 r., następnie
zmieniono nazwę na ulicę Partyzantów.
W Chełmie w tym czasie mieszkało kilku lekarzy, którzy opiekowali się
zdrowiem mieszczan i szpitalami (lekarze ogólni i chirurdzy medycyny).
Leczeniem biednej ludności miasta i chłopów zajmował się jedyny felczer.
W 1846 r. uregulowano następujące ulice: Podwalną, Czarną, Brzeską,
Seminaryjną, a w 1848 r. ulice : Zejście, Lwowską i Lubelską.
W 1848 r. wielki pożar spustoszył miasto, następnie po częściowej
regulacji Chełma, jego strukturę urbanistyczną tworzyły: rynek, plac targowy,
plac do obozów wojskowych plac musztry oraz 20 ulic. W 1913 r. prawie
wszystkie ulice były wybrukowane.
Od połowy XIX w. po kolejnym pożarze ratusza areszt chełmski mieścił
się w murowanych domach prywatnych.
Do 1860 r. poza Magistratem i Sądem Pokoju nie było w Chełmie innych
tego typu urzędów publicznych. Chełm w tym czasie liczył 3 661 mieszkańców.
W 1860 r. poza wieloma sklepami (124) nie brakowało rozmaitych
zakładów gastronomicznych i hotelarskich, jak cukiernia, 15 szynków
wódek i piwa, 8 karczm, 2 traktiernie-(jadłodajnie), 8 zajazdów i hotel.
Po likwidacji wydziałowej szkoły pijarskiej, Chełm utracił pozycję
ośrodka oświatowego.
W 1866 r. granice miasta obejmowały : Trubaków, Zawadówkę, Nowiny
oraz Osady Plebanka i Malowane. Do miasta należały pola orne wsi Żółtańce
i Wereśce. W mieście było 65 domów murowanych i 125 drewnianych, 19
domów murowanych państwowych i 2 należące do gminy miejskiej.
Pojawiły się oznaczenia ulic : Wesoła (obecnie Kopernika), Lubelska,
Świętoduska (obecnie Mickiewicza), Budowska, Podwale, Władyczyńska,
Trubakowska, Krótka, Rynek, Seminaryjna, Pocztowa, Pokrowska,
Kolejowa, Końska.
Dopiero w 1867 r. pojawił się zarząd powiatu, a w 1912 r. rząd
gubernialny. Po kasacie Unii, w 1875 r. nastąpiło przymusowe przejście jej
wyznawców na wiarę prawosławną.
W 1877 r. najważniejszym wydarzaniem było oddanie do użytku linii
Kolei Nadwiślańskiej, która połączyła Chełm z Kowlem.
W 1902 r. Chełm wizytował car Mikołaj II.
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W 1905 r. w Chełmie było 500 domów, w 1910 r., 701, a w 1917 r., 937.
Od 1906 r. Oddział Polskiej Macierzy Szkolnej (PMS), częściowo
konspiracyjnie, prowadził działania w Chełmie i regionie : nad odbudową
oświaty polskiej, nad wychowaniem zgnębionego społeczeństwa, nad
wychowaniem dzieci trudnych i zaniedbanych w wyniku okrutnej rusyfikacji –
szczególnie po klęsce powstania styczniowego w 1863 r.
W 1909 r. Chełm liczył 510 domów, i 22 685 mieszkańców.
W 1913 r. działały cztery prywatne książnice, w tym najbardziej znana
i zasłużona dla kultury chełmskiej książnica Bolesława Piotrowskiego.
W 1913 r. czynne były dwa „kinematografy” : Syrena i Oaza.
W 1914 r. Rząd Gubernialny Chełmski powziął decyzję o wcieleniu do
miasta wsi Obłonie oraz osad: Obłonie, Antonin, Pilichonki i Trubakówka.
Włączono wygon miejski i ziemię należącą do mieszczan – chciano w ten
sposób podnieść Chełm do rangi miasta gubernialnego – tworzono też
dzielnicę gubernialną. Chełm liczył 26 380 mieszkańców.

Konkluzje :

- Do 1915 r. krajobraz architektoniczny Chełma był zdominowany
przez budowle sakralne cerkiewne, i gdyby nie działania wojenne (1914),
budowano by je z każdej okazji rozkazem cara.
- Właściwie w okresie zaborów-rusyfikacji, wszelkie łamanie prawa
przez społeczeństwo polskie było natychmiast karane ze szczególnym
okrucieństwem. Dlatego ze strachu mało kto dopuszczał się złych czynów.
- Oczywiście cały czas trwała walka narodowowyzwoleńcza, pomimo
codziennego nadzoru szpicli i policji carskiej – zgnębionej polskiej społeczności
chełmskiej.
- Za najcięższą karę uważano tzw. zesłania na Syberię.
- Do I wojny światowej 1914 r., Chełm był podzielony na sześć rewirów
policyjnych – może był to początek tworzenia się podziałów w następstwie
których powstały tzw. dzielnice Chełma.
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Rozdział IV
Okupacja austriacka 1915-1918

W sierpniu 1915 r. Chełm opuściło wojsko i urzędy rosyjskie, natomiast
wkroczyły okupacyjne wojska austriackie – w wyniku przesuwającego się
frontu I wojny światowej.
Chełm w latach 1915 – 1918 do uzyskania niepodległości był pod
okupacją wojsk austriackich. Po latach zaborów i rusyfikacji, nastąpił okres
większej swobody polityczno-społecznej. Ujawniło się też wiele, konspiracyjnie
działających, polskich organizacji.
We wrześniu 1915 r. powstał Komitet Obywatelski (jako chełmska
władza), który zorganizował Szkołę Filologiczną w Chełmie. Ujawniły się też,
tajne szkółki elementarne działające i prowadzone od 1906 r. przez PMS.
W 1916 r. ponownie zaczęła funkcjonować w Chełmie i w regionie
Polska Macierz Szkolna z siedziba przy ul. Lubelskiej 65.
Dnia 22 września 1915 r. mimo wojny i okupacji utworzono w Chełmie
polską średnią Szkołę Filologiczną – (późniejsze Gimnazjum im. Stefana
Czarnieckiego, obecnie I LO w Chełmie).

Konkluzje :

- Ćwiczenia cielesne – wychowanie fizyczne (po raz pierwszy) jako
obowiązkowy przedmiot szkolny w Szkole Filologicznej – jeden z działów
tworzyły wycieczki i wędrówki.
- Jesienią 1915 r. przy szkole została utworzona pierwsza koedukacyjna
drużyna skautowa.
- Skauting – harcerstwo od 1915 r. tworzyło jako pierwsze w Chełmie
szkolny system wychowawczy dla różnej młodzieży – biednej, zagubionej,
osamotnionej i trudnej wynikiem rusyfikacji i działaniami wojennymi – poprzez
wycieczki, obozy, terenoznawstwo, higienę, oraz zdobywanie sprawności
organizacyjnych i samodzielności życiowej.
- Skauting – harcerstwo było pierwszą w Chełmie organizacją, która
zajęła się biedną i trudną młodzieżą – wychowawczo jak i organizacyjnie,
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a poprzez wycieczki i obcowanie z naturą wyrabiało w niej nawyki humanitarne
– proces ten w tej formie trwał do wojny 1939 r.
- Przy szkole szybko zorganizował się i zadomowił jeden z oddziałów
Chełmskiego Sztabu Polskiej Organizacji Wojskowej – tworząc tu w tym czasie
bazę szkoleniową i propagandową.
- Polska Organizacja Wojskowa (POW) – stała się jakby drugą szkołą
wychowawczą w tym czasie w Chełmie, a jej program szkoleniowy, o wielkich
ideałach bojowników-wyzwolicieli, oparty na ćwiczeniach wojskowych,
zgrupował najlepszą patriotycznie młodzież, pośród której było wiele młodzieży
zaniedbanej-trudnej po latach zaborów. Wycieczki, wędrówki, marsze, obozy,
terenoznawstwo – stały się stałymi elementami wyszkolenia, każdego członka
POW. Tu też odnalazła się i znalazła swoje miejsce tzw. młodzież trudna –
osamotniona, zdemoralizowana okresem rusyfikacji i wojny, ale patriotyczna.
Następnie będąc członkiem POW, brała udział w wyzwalaniu Chełma
w listopadzie 1918 r.
- Prowadzona wielokierunkowa działalność turystyczna, której
naczelnym hasłem było „Poznaj swój kraj, Ojczyźnie służ”, wniosła duży wkład
w patriotyczne wychowanie młodego pokolenia.
- Pierwszym lekarzem – szkolnym, skautowym i POW od 1915 r.,
oraz twórcą chełmskiej miejskiej i szkolnej medycyny i higieny – był dr Teofil
Gniazdowski. Urządził on pierwszy gabinet lekarski, który udzielał porad
higieniczno – lekarskich młodzieży. Wprowadził też tzw. karty zdrowia gdzie
wpisywano regularne badania, które były podstawą do prowadzenia dożywiania
biednej młodzieży. Wspominał: „jak poczucie i idea narodowowyzwoleńczej
walki POW wyzwalała patriotyzm w biednej i zaniedbanej młodzieży
i jednoczyła ich z młodzieżą szkolną w walce w słusznej sprawie
w 1918 r. – tym samym uszlachetniała ją a i za razem dawała jej pewności”.
- Od 1915 r. prowadzono współpracę szkoły z domem. Powstała Rada
Opiekuńcza która prowadziła troskliwą opiekę oraz pomoc moralną i materialną.
- Opłatę czesnego, oraz dostarczanie ubrań i książek, niosło nowo
powołane Towarzystwo Przyjaciół Uczącej się Młodzieży, założone w Chełmie
10 października 1915 r.
- W 1918 r. Chełm liczył 16 267 mieszkańców.
- Wszystkie wycieczki i wyjścia w teren organizowane przez skautów
i POW w tym czasie były kierowane najczęściej do lasu Borek, do Kumowa
Dolina i w okolice Sawina.
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1985.
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Rozdział V
II Rzeczpospolita 1918-1939
Lata niewoli zaborów i okrutnej rusyfikacji – mającej na celu
biologiczne, kulturowe, duchowe i pokoleniowe wyniszczenie narodu polskiego
– odcisnęły piętno w procesie odbudowy społeczności polskiej w Chełmie w
latach 1918 – 1939.
Najbardziej w tych wszystkich perypetiach rusyfikacyjno-wojennych
ucierpiały dzieci, młodzież, rodziny biedne i prześladowane.
Po 1918 r. władze chełmskie nie były przygotowane na kompleksowe
działania, mające na celu poprawę opieki i wychowania dzieci i młodzieży
zaniedbanej tzw. trudnej.
W niepodległym Chełmie po 1918 r., powstawało najwięcej
narodowowyzwoleńczych polskich organizacji spośród wszystkich miast okręgu
lubelskiego po Lublinie. Pomimo tego w kraju, a nawet bliskim Lublinie i jej
prasie, Chełm prawie do 1927 r., był określany i jawił się jako tzw. prowincja,
głęboka prowincja czy zacofana prowincja.
Po 1918 r. Chełm stanowił ważny ośrodek miejski i był siedzibą powiatu.
W 1921 r. Chełm liczył 23 221 mieszkańców. W 1925 r. do obszaru Chełma
włączono: wsie Trubaków i Okszów oraz kolonie Żółtańce, Pokrówkę
i Bieławin. W 1925 r. powstała koncepcja budowy Nowego Miasta – Dyrekcji.
Po 1 kwietnia 1928 r. miasto otrzymało też przywileje. Głównym źródłem
utrzymania mieszkańców był przemysł i handel. Do 1928 r. na czele miasta stał
burmistrz, następnie po wydzieleniu miasta z powiatu Zarządowi Miejskiemu
przewodniczył prezydent. Do 1938 r. w pobliżu na tzw. Wygonie znajdowały
się trzy baraki dla bezdomnych. Przy Szpitalu Miejskim Św. Mikołaja
funkcjonował przytułek dla starców.
Jednym z najważniejszych problemów władz Chełma w latach 1918 –
1939, był niewątpliwie tzw. stan bezpieczeństwa społeczno-politycznego miasta
Chełma i powiatu chełmskiego, (tu problem mniejszości narodowych). Drugim
było bezrobocie. Chełm jako jedno z miast przygranicznych, narażony był na
wszelkie bolszewickie prowokacje polityczne i przestępcze. Wędrował tu tzw.
margines społeczny dla łatwego życia – dlatego Policja Państwowa musiała być
szczególnie czujna. Teren miasta Chełma podzielony był na 8 dzielnic
policyjnych, posiadał 128 ulic, 5 placów publicznych i dwa ogrody miejskie.
W Chełmie właściwie nie dochodziło do poważniejszych tzw. przestępstw
kryminalnych, ale powszechnością były wszelkie kradzieże mieszkaniowe,
sklepowe, jarmarczne oraz pijaństwo i łobuzeria oraz tzw. szemrane sprawy.
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Do najpopularniejszych kin działających w Chełmie należały : Apollo, Corso,
Scala, Strzelec.
Powszechnością codziennego życia mieszkańców Chełma – były
wszelkie kłótnie i zwady, a nawet i bójki, jakie zachodziły pomiędzy bezkarną
i prowokującą społecznością żydowską, która wchodziła w posiadanie
wszelkiego mienia w Chełmie, a ubożejącą m. in. z tego powodu polską
społecznością Chełma. W konsekwencji ubożała jej zdrowotność, kultura,
obyczajowość, a następnie i egzystencja poszczególnych jednostek, grup czy
skupisk-środowisk mieszkańców Chełma. Wynikało to z bezradności władzy
i braku jej kompetencji. Brakowało odpowiedniej organizacji państwowej, która
by zajęła się pomocą-problemami rosnącej biedoty, jak i rosnącemu problemowi
biednej-trudnej młodzieży w Chełmie.
Żydzi generalnie pilnowali tylko swoich spraw. Problemy polskie jak
obronność czy bezpieczeństwo itd. w ogóle ich nie interesowały. W Chełmie
działały międzynarodowe stowarzyszenia, które wspierały finansowo Gminę
Żydowską i biedne rodziny żydowskie. Żydzi tworzyli tzw. grupy finansowe –
które miały wspomagać biednych współbraci, wykupywać co się da, wchodzić
w posiadanie wszelkiego mienia. Funkcjonowało też powszechnie w tym czasie
w Chełmie – niby takie sobie – powiedzonko Żydowskie skierowane do
Polaków : „nasze kamienice a wasze ulice”.
Rosła liczba biednych i zaniedbanych dzieci-młodzieży w Chełmie,
która bez pomocy państwa stawała się trudna a nawet łobuzerska
i często sama szukała swojej drogi życiowej.
Dla przeżycia i zdobycia pieniędzy trudna młodzież :
- najczęściej kulturalnie żebrała-kradła albo szulersko-teatralnie
opanowała gry w oczko, trzy karty i inne sztuczki bazarowe, działając na
rynkach, targach, jarmarkach a nawet i na ulicach,
- odbywała wycieczki szulersko-zarobkowe po powiecie chełmskim, ale
tylko w niedziele, święta państwowe, św. kościelne, odpusty, wesela, dożynki,
różnego rodzaju imprezy itd.,
- to tworzyło jakby folklor, łobuzerskiego życia w Chełmie, do którego
chełmianie się przyzwyczajali,
- w Chełmie istniało 7 szkół powszechnych. Ważną rolę w wychowaniu
młodzieży spełniało harcerstwo.
Wiodące miejsca – tzw. rozpustne – w Chełmie :
- Hotele : Centralny – ul. Lubelska 42; Wiktoria – ul. Lubelska 30,
Angielski – ul. Św. Mikołaja 12, Brystol – ul. Kopernika 10, Kowelski – ul.
Kolejowa 85 – właścicielami wszystkich hoteli byli Żydzi.
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- Zawodowi paserzy : (ulice) Wygon 37 i 39, Lubelska 57, Szkolna 13,
Ogrodowa 73, Katowska 4, Lwowska 37, Wojsławicka 4.
- Znane meliny : Szkolna 16, Pocztowa 9 i 44, Lwowska 3 i 12 i 13,
Wygon 37 i 39, Katowska 2 i 64, Kozia Górka, Łączna 19, Lubelska 111.
- Znani sutenerzy : Pocztowa 14, Obłońska 8, Trubaków 13, Łączna 5,
Lubelska 111.
- Potajemne wyszynki alkoholu : piwiarnie – Lwowska 9 i 12, Kolejowa
23 i 49 i 83, Lubelska 81 i 85 i 156, Podwalna 3, Pijarska 2, jadłodajnia –
Pierackiego 10 – w 90% ww. biznes był w posiadaniu Żydów.
W kawiarniach, cukierniach, herbaciarniach, piwiarniach :
mimo zakazu, sprzedawano pokątnie wódkę w filiżankach do kawy, grano
w karty. Królowali geszefciarze i szemrane towarzystwo. Przykłady :
- Cukiernia-restauracja „Caffe de Paris” przy ul. Lubelskiej 64, miała
opinię hulaszczej spelunki.
- Hulaszcze awantury miłosne w Chełmie wywoływali najczęściej
podoficerowie 7 pp. Leg. – w dzielnicy Pilichonki.
- Handel fałszywymi 5-dolarówkami był powszechny w Chełmie,
powszechny był też nielegalny wyszynk alkoholi.
- Zbieg ulic Podwalnej i Piłsudskiego od pewnego czasu stał się
ulubionym miejscem pobytu rozpustnic wolnej miłości.
- Wytwarzano papierosy w pokątnych fabryczkach.
- Na targowicy miejskiej przy ul. Lwowskiej 12, królowała gra w 3 karty,
paskarstwo, paserstwo, handel dolarami, grasowali kieszonkowcy, geszefciarze
i doliniarze (oczywiście na innych bazarach, rynku i ulicach też).
- Hotele Angielski i Petersburski w Chełmie cieszyły się największą
rozpustną reputacją i miejscem schadzek.
- Powszechne było pijaństwo i awantury lokalne.
- W herbaciarniach, kawiarniach i restauracjach, pokątnie uprawiano
karciany hazard, najczęściej grano w oczko. W herbaciarni przy ul. Uściługskiej
przed dłuższy czas istniało małe kasyno karciane, a w kawiarni przy ul.
Pocztowej 14 działała szulernia.
- Znana była też z rozpusty w Chełmie Restauracja przy ul. Lubelskiej 61
i Bar Kolejowy przy ul. Kolejowej 74.
Kieszonkowcy, doliniarze i wszelka brać szemrana zjeżdżała do
Chełma na gościnne występy zapraszana przez miejscową ferajnę. Najczęściej
z Lublina, z Zamościa, z Włodawy z powiatu warszawskiego, z Łucka, ze
Lwowa, wspólnie przygotowywała i urządzała akcje, a także wspólnie balowała.
Grasowali też w Chełmie przybysze z powiatu chełmskiego najczęściej z
Sawina, z Rejowca, z Wojsławic i ze Żmudzi – miała z kogo brać przykład
biedna i zaniedbana chełmska młodzież.
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Dobry zarobek mieli również chełmscy fiakrzy-dorożkarze, którzy po
Chełmie i okolicy wycieczkowo wozili upojoną brać swawolną-rozpustną.
Wozili ich po lokalach, po domach, albo kulturalnie na łono natury do lasu
Borek i Kumowa Dolina, do wsi Stołpie – ideą majówek lub sobotnioniedzielnych wycieczek hulaszczo-rekreacyjnych. Dorożki podróżowały, nawet
do Sawina, Dorohuska lub Uhruska nad Bugiem – i tu znanych karczm.
Znane były w Chełmie hasła :
„Precz z alkoholem” – takie hasło lansowało społeczeństwo, widząc co
się działo na niektórych zabawach karnawałowych (i innych), zamienionych w
pijackie awantury – lub – „Czy możebna jest walka z alkoholizmem” – W
Chełmie nic się nie robiło w tym kierunku. Stały pustkami m. in. teatr kolejowy,
nie działał uniwersytet ludowy, nie było pogadanek ani odczytów, a ludzie
tłumnie dążyli do sklepów, knajp i restauracji zamiast do zabawy, sportu,
rozrywki i wycieczek – czyżby wpadli w jarzmo ALKOHOLU.
Z chełmskiego bruku
Ledwie wyjdę na ulicę,
By się przyjrzeć kobiet czarom,
Wnet cni Srule i Moryce,
Stają w poprzek mym zamiarom.
Bo gdy wezmą się pod ręce
I zagrodzą chodnik cały,
To się spacer równa męce,
To jest kawał nad kawały.
Lub gdy zaczną „szczebiot miły”,
Po rosyjsku, bądź w żargonie,
Gdzie pieprz rośnie śpiesz co siły,
Albo zawsze chodź w „ogonie”.
Napisał – Ryś.
Od 1923 r., a konkretnie od 1925 r. teren miasta Chełma, dzielił sie
samoczynnie, na rewiry, obszary, skupiska, czyli na dzielnice, które
odzwierciedlały – historię, tradycję, status społeczny, poziom i zasobność życia,
kulturę, obyczajowość a nawet stan higieny i oświaty oraz zasobność w zakłady
pracy – mieszkańców danej dzielnicy.
Do najważniejszych, obszarowych i kultowych dzielnic Chełma, które
były identyfikowane z ulicami miasta, należały : Lubelska, Pilichonki,
Kolejowa, Hrubieszowska, Dyrekcja.
Należałoby wymienić tu też, jakby podległe wpływom dzielnicowym
tzw. ulice charakterne, związane historią ale leżące na styku ww. dzielnic. To
Lwowska, Sienkiewicza, Pocztowa, Obłońska, Narutowicza, Mickiewicza,
tworzyły one swój folklor i pracowały na swoją renomę i reputację.
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Najbiedniejszymi dzielnicami Chełma, gdzie od pokoleń panowało
zacofanie, ubóstwo, biedota, analfabetyzm, a nawet przesądy i zabobony były,
Pilichonki, Kolejowa, Hrubieszowska.
Najbogatszymi dzielnicami Chełma była, Lubelska wraz z tzw. starym
miastem-starówką, na której znajdowało się najwięcej punktów handlu w
mieście oraz tworzone Nowe Miasto tzw. Osiedle Dyrekcja zamieszkałe
przeważnie przez wyższej rangi pracowników PKP Chełm.
Należy podkreślić, że wiele innych ulic, było ważnych w Chełmie. Miały
swój charakter i tworzyły swój folklor środowiskowy – ale wkradała się tam
często bieda.
Z czasem mieszkańcy przyzwyczajali się do obszaru swojej dzielnicy. Tu
czuli się najlepiej i byli gotowi bronili ją przed obcymi. Kultywowano
dzielnicowe zachowania i swoisty folklor – a w nim swojskie : sklepiki,
piekarnie, a przede wszystkim miejsca lokalnej kultury-rozrywki, jak bazary,
bary, restauracje, herbaciarnie i inne zakłady gastronomiczne – tu panował
potajemny handel, hazard, itd. Tworzyła się nawet barwna gwara dzielnicowa,
na podstawie której identyfikowano, kto skąd się wywodzi. Często zauważali to
przyjezdni, którzy podróżowali do i po Chełmie.
W latach 1918-1939 w Chełmie obok ludności polskiej, najliczniejszą
grupę stanowili Żydzi, dalej Ukraińcy (zwani też przez władzę „Rusinami”),
Rosjanie, Białorusini, Niemcy. Chełm w latach 1918 – 1939 był największym
miastem żydowskim na kresach. Najwięcej zatrudnionych osób w tym czasie
było w rzemiośle, przemyśle, handlu, komunikacji i transporcie.
Charakterystyczną grupę społeczno-zawodową w Chełmie w okresie II
RP stanowiła tzw. służba domowa. W większości były to kobiety miejscowe
lub dziewczęta wiejskie raczej ładne i powabne, szukające możliwości zarobku.
Zatrudniane były przez ludzi dobrze sytuowanych – którzy decydowali o ich
losie a nawet o ich przyszłości. Niesprawdzona kandydatka w konsekwencji
dopuszczała się często kradzieży biżuterii, odzieży, pieniędzy, mienia itd. a
następnie nawet uciekała – policja, dochodzenia, ciągnące się sprawy. Ww.
incydenty były niedopuszczalne dla reputacji domu, dlatego rodziny tuszowały
takie sprawy. Urodziwe dziewczyny były nawet szkolone i specjalnie
podstawiane jako służba domowa do bogatych domów, dla kradzieży,
wywołania skandalu, mezaliansów – zaś dla zgody wyłudzano pieniądze.
W większości domy w Chełmie były drewniane i parterowe (były też
lepianki). Wyjątki stanowiły wielopiętrowe murowane kamienice mieszczące się
w tzw. starym mieście. Właścicielami domów były indywidualne osoby lub
różnego rodzaju instytucje. Przeważnie mieszkania znajdowały się na piętrach
lub z tyłu domu a dla biednych na poddaszu lub w suterenach. Z przodu
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budynku mieściły się wszelkie punkty handlowe, instytucje itd. Domy
w śródmieściu kryte były różnymi materiałami ogniotrwałymi, natomiast na
peryferiach i skupiskach biedoty strzechą (słomą, trzciną lub patykami).
Wyjątkiem w Chełmie były wielopokojowe kamienice na osiedlu Dyrekcji (z
cegły, kryte dachówką), posiadające kuchnie, spiżarnie i łazienki. Umeblowanie
domu w zależności od statutu, potrzeby lub od sytuacji finansowej, np. :
bogatsi, posiadali meble, łóżka, stoły, krzesła, zastawę kuchenno-pokojową,
kuchnię kaflową, podłogę z drzewa, ubikację, łazienkę, światło elektryczne, :
biedniejsi – ławy, klepisko, kuchnię-palenisko, szafki, wyrko, wodę i wc na
dworze, lampy naftowe.
Życie codzienne większości mieszkańców Chełma miało swoje
uwarunkowanie w tradycjach historycznych. Tradycje te budowały
przywiązanie chełmian do kultu religijnego i z tym związanymi obyczajami oraz
obrzędami, bez względu na status społeczny lub posiadania. Pomimo wielkiej
religijności, chełmianie mieli zawsze wielkie kłopoty z moralnością.
W tym czasie nie wszyscy w Chełmie posiadali wodę i kanalizację,
często śmieci zalegały po śmietnikach i podwórkach, a brudy spływały
rynsztokami, w wyniku czego odór zatruwał całe miasto. Właściciele nie
sprzątali posesji, nie chlorowali miejsc gospodarczych. Cuchnące podwórka
były plagą Chełma. Przeważnie o higienę nie dbały tzw. mniejszości narodowe.
Pomyje mieszkańcy wylewali do rynsztoków.
O higienę i estetykę, nie dbali również właściciele hurtowni, zakładów
pracy, sklepów, piekarni, itd. Resztki i odpady wyrzucano na prowizoryczne
śmietniska, lub nawet na ulicę.
Najważniejszą kultową ulicą w Chełmie, była zawsze ulica Lubelska,
która ciągnęła się spod Górki Katedralnej. Przy niej miały swoje siedziby,
najważniejsze organizacje, które wywierały wpływ i tworzyły współtworzyły
polityczne, społeczno-gospodarcze i kulturalno-sportowe życie miasta Chełma
i okolicy. Oczywiście kultowym miejscem ulicy Lubelskiej a nawet miasta
Chełma i okolicy był budynek pn. Resursa – w nim skupiało się całe
kulturalne życie Chełma i okolicy.
Ulicę Lubelską można by podzielić w\g zamożności na trzy części:
- pierwsza – najważniejsza i najbogatsza, ciągnąca się od Górki
Katedralnej do tzw. starego parku miejskiego do skrzyżowania z ul. Obłońską,
- druga – biedniejsza ciągnąca się, od tzw. starego parku miejskiego, do
mostku na rzece Uherce – przystanku kolejowego,
- trzecia – ciągnąca się od mostku na rzece Uherce – przystanku
kolejowego aż do krzyżówek Lubelskich, obszar ten to dzielnica Pilichonki,
najbiedniejsza w Chełmie.
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Mieszkańców ulicy Lubelskiej od Górki Katedralnej do przystanku
kolejowego – szczególnie mieszkańców od Górki do tzw. starego parku
miejskiego – nazywano mieszczuchami, szlachciurami, burżujami. Określenia
takie dotyczyły też mieszkańców tzw. chełmskiego starego miasta-starówki
i ulic-dorzeczy do ul. Lubelskiej tego obszaru.
Kultowymi restauracjami, kawiarniami, cukierniami, piwiarniami w
których można było w miarę smacznie zjeść oraz przyjemnie i kulturalnie
spędzić czas w Chełmie do 1939 r. (była tu prasa do poczytanie a w niektórych
lokalach był zakaz palenia tytoniu) były :
- Kawiarnia restauracja-bar „SIM”........ul. Lubelska 50
- Cukiernia-kawiarnia...............................ul. Lubelska 68
- Piwiarnia…………………………….....ul. Lubelska 79
- Restauracja………………………….....ul. Lwowska 6
- Restauracja………………………….....ul. Kolejowa 64
- Bar Kolejowy…………………………..ul. Kolejowa 74
- Cukiernia-kawiarnia……...……………ul. Sienkiewicza 20

Konkluzje :

W 1918 r. po uzyskaniu niepodległości, powołano w Chełmie pierwszy
Hufiec Harcerski, który w 1919 r. nawiązał współpracę z 7 pp. Leg.,
stacjonującym w Chełmie.
W 1919 r. utworzono przy Hufcu, Koło pn. „Pogotowie Harcerskie”,
skupiające najlepszych skautów-harcerzy. Koło miało służyć do specjalnych
zadań, tj.: reagowanie w razie nagłej potrzeby, zamieszek lub działań
wojennych, oraz innych wynikłych z ówczesnej sytuacji politycznej. Koło
szkoleniowo-militarnie wspierał 7 pp. Leg. W skład Koła weszła m.in.
przeszkolona trudna młodzież, która następnie brała udział w działaniach w
wojnie bolszewickiej. Należy podkreślić, że w tym czasie w Chełmie
stabilizowała się sytuacja polityczna i militarna.
Po wojnie bolszewickiej, przy Hufcu w Chełmie został powołany Klub
„Ulicznika” i świetlica dla młodzieży trudnej, wałęsającej się po mieście,
zwanej potocznie ulicznikami. Celem klubu była ciągła opiekuńczowychowawcza praca pod nadzorem harcerzy. W klubowej świetlicy harcerze
prowadzili odczyty i zajęcia kulturalne a w terenie wycieczki i ruch
krajoznawczo-turystyczny, a zajęcia wojskowe z terenoznawstwa i musztry
prowadzili oficerowie 7 pp. Leg.
W 1927 r. przy Radzie Drużynowych ZHP w Chełmie powołano Koło
Przyjaciół Harcerstwa, które miało być instytucją opiekuńczą i pomocniczą –
prowadziło też działania na rzecz tzw. trudnej młodzieży.
W dniu 1 czerwca 1924 r. z inicjatywy 7 pp. Leg., (w gronie wszystkich
sportowych organizacji) powołano w Chełmie Radę Wychowania Fizycznego –
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powód bardzo zły stan zdrowia i stan wychowania chełmskiej młodzieży
szkolnej, oraz jej przydatności do służby wojskowej.
Prace nad wychowaniem młodzieży zaniedbanej, niezorganizowanej
i trudnej prowadziły też organizacje chełmskie :
- przede wszystkim: Polska Macierz Szkolna (PMS) – ogólnie poprzez
oświatowe pogadanki i wycieczki do miejsc kultu narodowego;
- Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego (TUR) – wśród młodzieży
robotniczej poprzez wycieczki do fabryk i zakładów pracy celem odbywania
praktyk;
- Związek Młodzieży Wiejskiej (ZMW) – w środowisku wiejskim poprzez
sport i wycieczki szlakiem kultury wiejskiej, oraz współpracy z innymi
wiejskimi organizacjami;
- sporadycznie poprzez sport i wycieczki : Kolejowe Przysposobienie
Wojskowe (KPW), przede wszystkim w rodzinach kolejowych i środowisku
PKP;
- wycieczki (w tym wielodniowe) obejmowały cały obszar lubelski, były
też do ważnych historycznie miejsc w kraju;
- organizowane były też kolonie i półkolonie dla młodzieży biednej
i zaniedbanej, przede wszystkim przez Polską Macierz Szkolną, Państwowe
Seminarium Nauczycielskie Żeńskie i Gimnazjum im. S. Czarnieckiego w
Chełmie – przeważnie w Sawinie, Świerżach, Dorohusku i w Chełmie w
budynkach szkolnych.
*
Muszę przedstawić kilka ciekawostek obyczajowych, które dodawały
pikanterii ulicy i uwagi społeczności chełmskiej :
Do historycznie starego grodu – tzw. starego miasta Chełma, w ramach
rozbudowy miasta przyłączano sukcesywnie szereg peryferyjnych miejscowości
– w większości były to wioski i osady a wraz z nimi zamieszkałą je ludność.
Wraz z tymi przemianami do rdzennej kultury miasta przenikały też różne
naleciałości życia wiejskiego, zachowania prostych wieśniaków itd., co można
by było to określić jako, swoisty regionalny folklor wiejski a nawet wiejską
kulturę – regionalizm, jaka by ona nie była. Jak szybko wiejskość asymilowała
się z miastem a jakie były jej wrodzone nawyki, weryfikował czas, miejsce a
nawet zdarzenia okolicznościowe. Dlatego często dochodziło do niespodzianych
i niewyobrażalnych sytuacji obyczajowych, kilka przytoczę :
- jest niedziela w mieście obchodzone jest święto kościelne, idzie procesja
wokół Kościoła Rozesłania Św. Apostołów, a tu ulicą Reformacką dalej ul.
Pocztową chłop wiezie furmanką gnój na pole (jakieś kawałki spadają z fury),
dzień słoneczny smród, szkapina ledwie ciągnie, policja, kłótnia, a chłop nie
popuści, niedziela nie niedziela, on gnój wiezie na pole i już ;
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- jest niedziela święto kościelne, a gospodarz przegania krowy lub konie
przez ul. Lubelską lub ul. Kolejową tamując ruch uliczny i na chodnikach,
albo wiezie ziemniaki lub węgiel ;
- jest niedziela a podczas mszy pod kościołem baby jajka sprzedają, albo
chłopy gorzałę.
Również muszę przedstawić kilka epizodów z chełmskiego brukowego
życia, odnotowanych i lansowanych w prasie lokalnej (przypadkowo wybrane
ale podobne powtarzały się codziennie w chełmskim społeczeństwie) :
- „W niedzielę między godz. 23.00 -24.00, znana Chełmskiej publiczności
Anna Stępniewska ex-żona właściciela cukierni „Caffe de Paris” z opinią
spelunki, będąca w stanie pijanym, spadła z piętra przez okno wprost do
sutereny, łamiąc sobie 2 żebra. Wezwany lekarz miejski p. Sagatowski opatrzył i
skierował pogruchotaną do szpitala św. Mikołaja. Śledztwo w tej sprawie
prowadzi Marchewka Kierownik Działu Karnego przy Komisariacie Policji w
Chełmie – gwałt to czy wypadek”.
- „W Chełmie przy ul. Lubelskiej koło przejazdu PKP mieszkał
przystojny plutonowy 7 pp. Leg. Zygmunt P., a od jakiegoś czasu z uroczą i
piękną 22 letnią Jadzią R. pochodzącą z powiatu i bardzo się kochali. Jak grom z
jasnego nieba wpadła do Chełma mamusia Jadzi i przerwała im idyllę, chcąc
zbłąkaną córkę naprowadzić na drogę cnoty, nie zważając na łzy. Zabrała Jadzię
i wywiozła do gniazda rodzinnego. Zygmunt tymczasem cierpiał bardzo, ale
krótko, bo po tygodniu znalazł ukojenie na łonie przekwitającej 30-letniej
pięknej i znanej chełmianki Helci K., przy której zapomniał o ukochanej Jadzi.
Nie zapomniała cierpiąca Jadzia, zmyliła czujność matczyną i planowała udać
się do umiłowanego Zygmunta. Z braku pieniędzy zdjęła z siebie sukienkę
sprzedała ją za 30.000 mk kupiła bilet i w krótkim czasie w niedzielę
przyjechała do Chełma i podążyła do mieszkania Zygmusia, który zobaczył ją
przez okno. Zaskoczony zabawami miłosnymi z Helcią, uprosił ją aby pozostał
w pokoju a sam przyjmie Jadzię w kuchni a następnie wyprowadzi ją z domu.
Zygmunt czule i namiętnie sam na sam z Jadzią w kuchni, a tu przez dziurkę od
klucza podpatrzyła Helcia i na te czułości wpadła do kuchni, i tu krzyk,
awantura i przepychanki. Zdziwiony Zygmunt przewidując na co się zanosi,
drapnął z placu boju, na którym rozjuszone rywalki rozpoczęły walkę na
paznokcie i pięści, którą na chwilę przerwał przechodzący patrol policji. Jednak
na chwilę bo gdy odeszli policjanci, walka rozgorzała na nowo, bardzo
poszarpana i pobita Jadzia nie wytrzymała i uciekła na Pilichonki gdzie znalazła
schronienie u znajomych. Zwycięska ale też pobita Helcia poczuła się panią
domu a po doprowadzeniu się do ładu oczekiwała ukochanego Zygmunta.
Niestety ukochany Zygmunt nie wracał, a po przemyśleniach przeniósł się do
swej pierwszej miłości Jadzieńki. Na drugi dzień, poczuł się jak panisko,
i hojnie Helci wynagrodził, wyasygnował jej pocztą 20.000 mk na otarcie łez”.
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- „Wieczorem na ul. Obłońskiej znany Bolesław W. po pijanemu wszczął
burdę i pobił dorożkarza nie płacąc mu za kurs. Następnie grasując dalej na ul.
Kolejowej dotkliwie pobił pastucha pędzącego stado krów do domu, bo jedna
nie zeszła mu z drogi. W ślad za nim zawiadomieni policjanci podjęli pościg,
aresztowali go skrytego w ziemniakach i doprowadzili na Komisariat policji”.
- „Zbieg ulic Podwalnej i Piłsudskiego od pewnego czasu stał się
ulubionym miejscem pobytu wieczornego i targowicą kapłanek wolnej miłości,
które spacerując oczekiwały na swych wielbicieli. Wieczorem ulicami tymi nie
przyzwoicie iść z rodziną. Społeczność domaga się od władzy aby i w imieniu
obyczajności znikły te obrzydliwości”.
- „Mądrego konia ma m. in. dorożkarz Glacer Icek zamieszkały ul.
Nadrzeczna 28, który potrafi stać godzinami bez dozoru a w nocy jechać bez
świateł. Jednak policja nie chce uznać wybitnych zdolności końskich
i pociągnęła Icka do odpowiedzialności”.
- „Restauracje dla analfabetów tak ocenili miejscowi notable chełmskie
lokale. Jak można w cukierni, herbaciarni czy kafejce przy kawie lub herbacie
i dobrym ciastku spędzić miło czas bez gazety. To wstyd i sknerstwo, aby
właściciele nie prenumerowali gazet. Powinno się też zakazać w niektórych
lokalach palenia tytoniu”.
- „Sprawca słynnej kradzieży na jubilerze Goldbergu został wykryty
i osadzony za kratami. Okazał się nim znany omal że nie międzynarodowy
złodziej niejaki Boruch Monsztejn. To dzięki sztuce śledczej Komendanta PP
Wolińskiego, który sprawę przejął a walizka kosztowności była zakopana w
pobliżu domu modlitewnego”.
- „Ostatnio w Kościele Parafialnym, do specjalnych puszek, bardzo słabo
wpływają ofiary naszych miliarderów. Czyżby w społeczeństwie daje się
zauważyć zupełny brak odczucia niedoli. A przecież nie tylko biedota
przychodzi do kościoła, bo i właściciele, obszarnicy, kamienicznicy i itd.”.
- „Od pewnego czasu ma się dobrze w Chełmie przy ul. Lubelskiej lokal
zwany Klubem Szachistów. Na ogół jest dobrze, gdyby nie specjalny wysłannik
„Zwierciadła” który incognito odkrył tam, że bywalcy tego klubu nie grają a
nawet nie umieją grać w szachy. Gra się tu jedynie w oczko i inne gry
hazardowe”.
- „Za zakłócanie porządku publicznego i za organizowanie burd i kłótni w
okresie przed i świątecznym policja pociągnęła do odpowiedzialności znanych z
tych zachowań : Goldsztajn Lejbę ul. Kopernika 13, Wolfenberga Zyndla ul.
Szkolna 5, Dawidzona Dawida i Dawidzon Dohę ul. Lubelska 75, oraz
Szypniewskiego W. i Firosza Jana ul. Piłsudskiego 9, morze się opamiętają”.
- „Nawet do gry w tzw. „kółka” trzeba mieć patent. Niejaka Stanisława
Szczotkowska ul. Hrubieszowska 18, zarobkowała na targu grą w „kółka” o
cukierki. Ponieważ nie posiadała patentu, „przedsiębiorstwem” jej zajęła się
policja i władze skarbowe”.
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- „Znane na bruku chełmskim Seweryna Skibnicka, Br. Kapuścińska
i Ryfka Mielnik, czując do siebie wyraźna niechęć na tle „konkurencyjnym” tak
dobitnie się wyrażały na ulicy a nawet stosowały bokserskie zapasy, że
spowodowały wielkie zbiegowisko. Za ten uczynek pociągnięto je do
odpowiedzialności”.
- „Hus Dawid ul. Podwalna 6 i Fogelbryst Abram ul. Pocztowa 25,
przeładowawszy wóz, znęcali się nad końmi, nie mogącymi podołać nadmiernej
pracy. Zauważył to posterunkowy pociągnął ich do odpowiedzialności”.
- „Łaja Karp z ul. Pocztowej zajmuje się stręczeniem służby domowej.
Policja ją ostrzegała i uświadamia, że bez patentu faktorki jest to nielegalne, bo
będzie kara i ukarano ją”.
- „Michał Kot zam. Pilichonki 15 wziąwszy do pomocy 20-letniego syna,
15-letnią córkę i dwoje małych dzieci, „jako żebracza rodzina” chodzili po
domach żebrząc. Dopiero na ul. Budowskiej dzielnicowy zatrzymał rodzinę
i zaprosił na komisariat, do wyjaśnienia”.
- „Mieszkańcy ul. Okszowskiej i pracownicy Parowozowni zmuszeni
przechodzić około smrodliwych rowów zanieczyszczonych przez rektyfikację p.
Daumana, zostali uraczeni nowymi zapachami przez p. Iwrego, przedsiębiorcę
od wywożenia nieczystości, oznaczonych dwoma zerami. Dla skrócenia sobie
kursu konduktorzy beczkowi wylewają ich zawartość na łąkę tuż przed
elektrownią”.
- „Spisani przez służby w tym sanitarne : za nieporządki Lewensztajn
Fiszel ul. Lubelska 6, Sznajderman Szyja i Londen Mendel ul. Przechodnia 16:
za znieczulenie na cywilizację społeczną Chumia Welcher ul. Pocztowa 3e, a też
za dręczenie zwierząt Grunbaojm Lejba ul. Piłsudskiego 7”.
- „Wszystkim w Chełmie znany jest Abuś Herszek Sznajderman, i jego
herbaciarnia, a raczej knajpa przy ul. Uściługskiej 15, gdzie potajemnie
sprzedaje się wódkę, jest wrzodem na ciele miasta. Pijatyki, burdy, awantury,
wieczne scysje z policją – a jednak Abuś otrzymuje koncesje. Któż więc miał w
tym interes, aby dalej trwał ten proceder? Urząd akcyzowy, w imię dobra
publicznego musi się zająć wyświetleniem tej niejasnej sprawy”.
- „W więzieniu Chełmskim pewnej nocy dozorca zauważył brak świateł
w jednej celi. Wszedł po drabinie i usłyszał podejrzane ruchy, zaalarmował
naczelnika więzienia i jednego dozorcę. Okazało się, że więźniowie wybili
dziurę w ścianie do przybudówki znajdującej się obok, gdy do niej wpadli
naczelnik z dozorcami schwycili dwóch więźniów usiłujących się wydostać,
przez dziurę w dachu, reszta więźniów zdążyła wrócić do celi. Po sprawdzeniu
stanu więźniów okazało się, że niema Jęczenia groźnego więźnia, skazanego
ostatnio na 3 lata więzienia. Prasa pisała, nie podobno nie zauważyć, że
więzienie w Chełmie musi znajdować się w opłakanym stanie, skoro więźniowie
robią dziury w ścianie i wędrują na swobodę”.
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Wybrane z wielu ciekawostki biznesowe międzywojennego Chełma
Wymienione zakłady i osoby były bardzo lubiane w Chełmie
- Przedmieście Chełma – Trubaków. Prosperował tu znany w okolicy
parowy browar własność E. Hamaczek i W. Switek – reklama :
Kto Trubakowskie piwo pije ten, oszczędzając, sto lat żyje !
Dlatego pijmy piwo tylko chełmskiego browaru „Nowa Bawarja”
- Na ulicy Lubelska – Pilichonki 1 prosperował zakład – reklama :
Zakład Powozowy A. Matuszewskiego
Przyjmuje się obstalunki i reperacje
- Róg ulic Lubelskiej i Trubakowskiej :
Fabryka maszyn młyńskich i narzędzi rolniczych
Ludwik Raniewicz
-

Młyn Walcowy Jana Boguszewskiego
W Chełmie, ul. Trubakowska 3
Młyn funkcjonuje do chwili obecnej – Zakłady Zbożowe.

-

Sklep kolonialno-spożywczy Bazylego Charłamowa
Chełm. Ul. Trubakowska 5

-

Spółka Kaflarzy M. Kozakiewicz i W. Barański
Ul. Młynarska 36

-

Skład win, likierów, wódek i towarów kolonialnych
St. Łuczkowskiego Chełm, ul. Kolejowa 101

Przyjmuję zamówienia
na rozmaite widoki i obrazy wykonane farbami olejnymi własnego pędzla
Jan Chomik – Chełm Ulica Kolejowa 141
-

Zakład Kowalski Józefa Sentkowskiego
Chełm, ul. Kolejowa 46 wis – a – wis Okszowskiej
bryczki, powozy, wózki wyjazdowe i ciężarowe oraz specjalne kucie koni
- Do sprzedania Autobus FORD 14-osobowy w dobrym stanie
Chełm – ul. Sadowa 31
- Tapicer – Dekorator K. Otachel Chełm – ul. Hrubieszowska 78
- Magazyn Obuwia W. K. Królikowskiego. Chełm – ul. Lubelska 6
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- Krawiec damski i męski F. Sawicki. Chełm – ul. Lubelska 60
- Meble – Zabawki – Wyroby Koszykarskie – Kufry – Walizy itd.
Chełm – ul. 3 Maja (Skład – ul. Budowska 15)
- Dnia 1 czerwca 1938 r. została otwarta pierwsza polska piekarnia
mechaniczna w Chełmie ul. Hrubieszowska 30.
Własność A. Około-Kułak, filie piekarni – Lubelska 57 i Kolejowa 2.
- Pierwsza Spółka Szewców Chełmskich w Chełmie ul. Lubelska 63
A. Chmielewski – S. Wysocki – F. Wleklik
-

Zakład Introligatorski A. Kwiatkowskiego
Chełm – ul. Sienkiewicza 12
Piekarnia Juliana Sierpińskiego Chełm – ul. Pijarska 2

- Zakład Kąpieliskowy i Łaźnia Parowa K. Flis – K. Grzegorczyk
Chełm – ul. Lubelska 66
-

Biuro Porad Józefa Szaruna
Chełm – ul. Kopernika 18 (naprzeciw Sądu)

-

Sprzedaż Win Wódek Likierów Tytoniu Papierosów oraz
Świec Kościelnych i Artykułów Kolonialnych Spożywczych
W. Zajączkowski Chełm – ul. Lwowska 9

-

Mleczarnia „Marysieńka” Otwarta od 15 maja 1925 r.
w ogrodzie z werandą w Kumowa Dolina w której wydaje się
mleko słodkie, zsiadłe, kawę, herbatę, cacao, lody, piwo oraz
różne jedzenia i napoje
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*

„S I M”

Kultowa : Kawiarnia – Restauracja – Bar – „Caffe”
tamtych lat w Chełmie – Lubelska 50
Przykładowe Menu obiadowe
danie pierwsze :
- rosół z makaronem lub kluseczkami lanymi,
- zupa pomidorowa,
- mleko zsiadłe z kartofelkami,
danie drugie :
- kurcze po polsku z mizerią,
- sztukamięs sos chrzanowy,
- pieczeń cielęca,
- pieczeń wieprzowa,
- nóżki cielęce,
- mostek po wiedeńsku,
- pierogi chłopskie,
- racuszki kartoflane ze śmietaną,
- kura w potrawie,
przystawki : jarzyny do wyboru, kapusta, marchewka, szpinak,
sałata, mizeria,
deser : krem waniliowy, czarna kawa, herbata, lody, piwo.
Do dyspozycji P. T. Gości 14 gazet. Pieczywo do obiadu nie dolicza się.

*

Cukiernia Szwajcarska : Lubelska 73 – była kultową i
serwowała wszystkie wyroby Firmy E. Wedel

*Źródła – do rozdziału V :

*

- Przede wszystkim wspomnienia z tego okresu zasłużonych chełmian dla kultury fizycznej i
turystyki w Chełmie i w regionie, ale również i znawców codziennego życia w Chełmie i regionie:
Kazimierz Paweł Janczykowski (1888-1972), Jan Grzela (1905-1996), Marian Malec (1917-2010),
Zygmunt Berezecki (1918-2001), Jan Puchowski (1922-2001)
- Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Chełmie, Akta m Chełma
- „Zwierciadło” 1923 – 1932; „Kronika Nadbużańska” 1933 – 1939
- Delegatura Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Chełmie
- Moje pozycje : W. A. Kozłowski, Krajoznawstwo i turystyka w Chełmie w latach 1918-1939,
Chełm 2007; Sport w organizacjach paramilitarnych na ziemi chełmskiej w latach 1918-1939,
Chełm 2008; Wychowanie fizyczne i sport szkolny w Chełmie w latach 1918-1939, Chełm 2008.
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Lata 1939 – 1944

W latach okupacji hitlerowskiej w Chełmie panował terror i prześladowania. Niemcy
rozwiązali wszystkie polskie organizacje społeczno-sportowe, dlatego życie zeszło do
podziemia-konspiracji – nastąpiła degradacja i dyskryminacja. Niemcy zmienili nazwy ulic na
niemieckie, mieli swoje wydzielone, restauracje, kawiarnie i domy publiczne, a z dwóch kin
jedno było tylko dla Niemców. Zagospodarowali dla siebie jedyny w mieście basen pływacki.
Od 1941 r. powstały Polski Komitet Opiekuńczy, jako jedyny utrzymywał zakłady
dobroczynne, stołówki, schronienia, dożywiał biedne dzieci. Dla zdobycia funduszy
organizowano różne imprezy, w tym loterie fantowe.
W dniu 22 lipca 1944 r. do Chełma wkroczyły wojska Armii Czerwonej – tak
zakończyła się niemiecka – hitlerowska okupacja.
Po latach zaborów i rusyfikacji, okrutnej okupacji niemieckiej – od 1944 r. nastąpiła
następna okupacja bolszewicka – Polski i Chełma
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Rozdział VI
PRL 1944 – 1989
Po wyzwoleniu (po 1944 r.), w większości ulice Chełma przedstawiały
krajobraz raczej ponury. Pomiędzy murowanymi budynkami odstraszały
drewniane domki i budy z niszczejącymi ścianami i dachami – świadczyło to
o miejscowej biedocie. Na szyldach i odręcznych napisach, widniały stare
i nowe niezamalowane reklamy. Na wielu budynkach widniały ślady wojenne
po pociskach i kulach. Las Borek straszył anonimowymi miejscami okrutnych
niemieckich-hitlerowskich zbrodni na ludności chełmskiej.
Ludzie niepewni swojego losu i przyszłości emigrowali z Chełma,
a miasto się wyludniało. W wyniku tzw. eksterminacji nie było w Polsce
i w Chełmie narodowościowej kwestii żydowskiej.
Z balkonu Gmachu odczytano po raz pierwszy tekst Manifestu PKWN.
Pamiętny był po południu wydany z tej okazji bankiet przez siły polityczne oraz
pierwszy powojenny wielki bal w Chełmie. Pierwszą władzę miejską na balu
reprezentował (magnifika z II RP) prezydent miasta Stanisław Gutt z uroczą
małżonką. Tańcom nie było końca, tańczyli tu wojacy ruscy i polscy i damy –
poloneza, mazura i inne łamańce. Damy przełomu II RP – PRL po raz ostatni
prezentowały się tam jeszcze w przedwojennych toaletach i biżuterii.
Następowały czasy sowietyzacji życia społecznego w PRL.
Jeszcze nie zakończyła się wojna, a tu od 1945 r. UB ganiało po okolicy
bandy Małego, Sokoła, Zdybka, i innych. Jeszcze w 1950 r. doszło w Chełmie
do incydentu – na ulicy Szkolnej i Krzywej bandyci w mundurach napadli
i obrabowali chełmianina – po strzelaninie ubecy dopadli ich na dworcu gdzie
ukryli się w wagonach.
Opisując Chełm w okresie PRL, należy przypomnieć, że właściwie do
1957 r. miasto zachowało swój stary charakter i ducha z czasów II RP (19181939). W tym czasie ludzie zmuszeni byli łatać swoje domostwa ale i
potajemnie budowali nowe budynki niezbędne do egzystencji.
Dopiero wraz z budową cementowni Chełm, od 1957 r. zaczęła się
wszechstronna modernizacja miasta, m. in. budowa mieszkań, dróg, kanalizacji,
itd. W 1958 r. wybudowano pierwszy po wojnie budynek w Chełmie który był
zlokalizowany przy ul. Młodowskiej 17. Rozpoczęto także budowę pierwszego
nowego osiedla mieszkaniowego koło Gmachu.
Po wyzwoleniu ulica Lubelska ponownie stała się kultową ulicą Chełma.
Dlatego też życie kulturalno-obyczajowe Chełma szczególnie w latach 19451955, skupiało się właśnie przy ulicy Lubelskiej.
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Większość mieszkańców Chełma, pozostałych w mieście po 1944 r. było
weteranami historyczno-militarnych tradycji i walk o wolną Polskę i Chełm.
Dobrze pamiętali czasy zaborów i rusyfikacji, wojen i okupacji, często
przychodzili tu – na ulicę Lubelską – w nadziei i oczekiwaniu, że coś się
wydarzy, że będą albo przyjdą lepsze czasy. Jakby zatarły się dawne podziały na
dzielnice. Grupy wiekowe były różne, przeważali weterani zaś młodzież też
licznie tu przybywała.
Trzeba tu by było wymienić kilka takich punktów, miejsc, ośrodków,
skupisk, tworzących się przy ul. Lubelskiej, gdzie w latach 1944 - 1955
skupiało się kulturalno-obyczajowe życie, które przyciągało mieszkańców
Chełma – młodzież i dorosłych – a przede wszystkim niezorganizowanych
i wg zainteresowań:
- Pierwszym miejscem-centrum gdzie skupiała się chełmska różna
młodzież w tym szkolna i większość dorosłych, był teren wokół kina
„Zorza” przy ul. Lubelskiej. Budynek i kino „Zorza” istnieje do dzisiaj. Tu w
centrum krążyły wszelkie tajemnice, plotki, sensacje i nowości szpiegowskopolityczne. Tu można było zdobyć i wymienić wszelkie informacje,
z zachowaniem form konspiracyjnych. Można było tu też spotkać barwne
osobowości mieszkańców miasta i powiatu chełmskiego, a najczęściej
z Pokrówki, Rejowca, Pawłowa, Dorohuska, Wojsławic ;
*Uwaga – do kompleksu budynków –
Kino „Zorza” – Magistrat – Biblioteka Miejska :
1 – W 1970 r. przeniesiono spod Magistratu Bibliotekę Miejską do
nowego Domu Kultury na Dyrekcji Górnej. Budynek Biblioteki został
rozebrany w 1972 r. i na jego miejscu wybudowano i oddano do użytku w 1974
r. nowoczesny gmach dla potrzeb administracji Urzędu Miasta Chełma. W
wyniku ogólnopolskich zmian Chełm został miastem wojewódzkim, w związku
z tym faktem w czerwcu 1975 r. gmach przejął Wojewódzki Komitet PZPR w
Chełmie, a Urząd Miasta Chełma został przeniesiony do Gmachu na miejsce
przygotowane po przeniesieniu z Gmachu Szkoły Podstawowej Nr 6, do nowo
wybudowanego budynku na nowym osiedlu.
2 – Z tyłu Magistratu od ulicy Strażackiej, należącej do jego zabudowań,
były budynki socjalno-gospodarcze: stajnia na dwa konie, budynek na dorożkę,
sanie i stróżówka. Od 1930 r. do 1959 r. Magistrat a następnie Urząd Miasta
Chełm, miał na stanie dorożkę i sanie jako środek służbowej lokomocji.
3 – W 1959 r. ww. obiekty zostały zburzone, konie dorożka i sanie
sprzedane. Miasto dostało pierwszy samochód osobowy z demobilu i kierowcę
jako służbowy środek lokomocji.
- Drugim miejscem był budynek dawnej Resursy mieszczący się także
przy ul. Lubelskiej pod nr 4 (tuż przed Górką po lewej stronie), w którym
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powstał Dom Kultury i Sztuki – Powiatowy Dom Kultury w Chełmie.
Odbywały się tu m. in. turnieje-mecze w ping-ponga, szachy, brydża, bilard,
odczyty, spotkania, występy bigbitowe itd. W piwnicach mieściły się kluby
sportowe, salki do ćwiczeń i magazyny;
- Trzecim miejscem była pierwsza po wyzwoleniu w Chełmie dobrze
prosperująca knajpa – kawiarnia „Nowobystrzycka” (po niej kawiarnia
„Bajka”) również mieszcząca się przy ul. Lubelskiej. Na dole mieściła się
sala rozrywkowo-towarzyska, a na górze można było pograć w bilard. Tu
młodzież dobrze się bawiła, tu mieszały się wszystkie społeczności i poglądy
Chełma (w tym czasie było to ważne kulturotwórcze miejsce w Chełmie) ;
- Czwartym miejscem był Ogródek Jordanowski z salką do ćwiczeń
gimnastyki „Sokolej” zorganizowany na terenie starego parku miejskiego
przy ul. Lubelskiej – róg z ul. Obłońską. Funkcjonowało tu również
przedszkole. Można było tu poćwiczyć, pograć w gry świetlicowe i ping-ponga.
- Piątym kultowym miejscem był Gmach PKP w Chełmie,
mieszczącym się na dzielnicy Dyrekcja. Przebywała tu raczej społeczność
związana z PKP, kolejnictwem i tą dzielnicą. W tym czasie wokół Gmachu nie
było jeszcze żadnej budowli, więc okolica była pustkowiem. Wyżej stały tylko
kamienice Osiedla Dyrekcja.
- Kultowymi szkołami w tym czasie były : Liceum „Czarnieckiego”,
Technikum Mechaniczne, Liceum Pedagogiczne, następnie Technikum
Ekonomiczne i II LO. Szkoły były raczej obiektami zamkniętymi. Wszelkie
imprezy rekreacyjne, sportowe i turystyczne odbywające się na terenie ww.
szkoły był przeważnie organizowanie dla młodzieży szkolnej. Jednak dyrekcje
ww. szkół prowadziły prace na rzecz młodzieży trudnej i zaniedbanej.
W 50, 60 i 70-latach ww. szkoły organizowały tzw. ogólne zabawy w
różnych godzinach. Większość chłopaków biegała po szkołach aby załapać się
na balety – czyli na te zabawy.
*Uwaga historyczno-polityczna :
Nadmieniam, że w czasie spotkań, kwerend itd., natknąłem się na
dokumenty lat 1939 – 1944 i 1944 – 1952 świadczące o tym, że:
- część organizacji przerwało swoją działalność we wrześniu 1939 r. Było
to wynikiem represji władz niemieckich-okupacyjnych, które nie zezwalały na
działalność polskim organizacjom szerzącym ideały polskie o treściach
narodowowyzwoleńczych (inne zawiesiły swoją działalność) ;
- część organizacji przedwojennych po 1944 r. w konspiracji jednoczyła
swoich członków oczekując lepszych czasów na jawność i swobodę działania ;
42

- część organizacji po 1944 r. reaktywowała swoją działalność
modyfikując nazwę do nowych warunków PRL z intencją działania (mimo to
były trudności, co w konsekwencji prowadziło to do rozwiązania działalności).
Na początku 1948 r. i 1950 r. w wyniku 2-letniej kasacji – zarządzeniami
różnych Komisji Likwidacyjnych – do spraw sensu i przydatności ww.
organizacji – wszelkie organizacje pochodzące z okresu II RP (1918-1939),
zostały rozwiązane. Jak wynikało z raportów terenowych i zarządzeń
państwowych, dalsza działalność tych organizacji miała szkodliwy wpływ na
ideologiczne wychowanie nowej koncepcji tworzącego się państwa PRL. Wielu
chełmskich działaczy-patriotów zostało zidentyfikowanych w latach 1948 –
1952 przez ubecję sowiecką, a ich los nie jest znany.
Od 1948 r. ulica Lubelska stawała się coraz bardziej tłoczna
i hałaśliwa. Dochodziło tu do różnych zwad, które nie wykraczały poza prawo,
jednak bardzo nie podobały się ówczesnym władzom PRL. Przyczyniło się to
ostrej reakcji milicji i służb bezpieczeństwa – i po prostu po kilku interwencjach
rozgonili towarzystwo.
W wyniku tych wydarzeń po 1950 r., poszczególne grupy wycofały się
na tzw. swoje pozycje. Odżyły tradycje i tak Chełm się podzielił, reaktywowały
się dawne dzielnice, które zaczęły się okopywać na swoich terytoriach i
budować-rozwijać swój folklor-kulturę.
Tak też w nowej okupacyjnej rzeczywistości PRL do najważniejszych
kultowych dzielnic Chełma należały dalej : Pilichonki, Lubelska, Dyrekcja,
Kolejowa i Hrubieszowska; oraz mniejsze podległe charakterne ulice :
Pocztowa, Obłońska, Sienkiewicza, Mickiewicza.
Nie sposób nie wspomnieć kilku słów o ówczesnej chełmskiej władzy
PRL i jej folklorze. Szczególnie w 50 i 60-latach, trwała walka o władzę w
Chełmie i w powiecie (kandydaci pochodzenia sowiecko-polskiego, ukończenie
szkoły partyjnej, i osiągnięcia w zwalczaniu polskiej inteligencji i tzw. wrogów
nowej władzy PRL). W Chełmie rządzili m.in. Rycerz, Polak, itd. – a to takie
polskie-piastowskie nazwiska.
Właśnie w 1956 r. rozpoczęła się wielka redukcja w aparacie partyjnym,
w milicji, w radach narodowych, w UB itd. – tak pozbywano się przypadkowo
przyklejonego balastu poprzednich lat.
Właśnie po tych przemianach w 1956 r. przybył do Chełma niejaki
Wsiewołod Wołczew i zasiadł w Gmachu PKWN jako I sekretarz KP PZPR –
był wychowankiem Armii Radzieckiej i stalinowskiej ideologii – zwano go
powszechnie Wielki Siewka. Upodobał sobie restaurację „Pod Kasztanami”.
Mówił i robił co chciał – wymuszał posłuszeństwo. Niszczył ludzi wsadzał do
więzień, oraz zadzierał z inteligencją – dodawało to barwy brukowym plotkom.
Głosił, że każdy prawdziwy komunista powinien mieć wielu wrogów. Każdego
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traktował jak złodzieja i przestępcę. Nigdy nie rozstawał się z pistoletem
i każdemu nim groził – nazywano go pogromcą Chełma. Dalej by gnębił ludzi,
gdyby nie przypadek – swojak trafił na swojaka – no i się doigrał. Późnym
wiosennym wieczorem któregoś dnia 1959 r. przed świętem i defiladą, pijany
Siewka wyszedł z narady i próbował wsiadać do taksówki krzycząc, że chce
szybko jechać, w dodatku groził pistoletem i stłukł szybę. Taksówkarz nie
chciał jechać – wiesz kim jestem krzyczał Siewka, a taksówkarz a wiesz kim ja
jestem Waśka też Ruski i dał mu w mordę. Następnie Waśka napisał pisma do
KW PZPR do Lublina i do Warszawy. Nazbierało się, no i Siewka został
usunięty z końcem 1959 r. przez swoich – Chełm odetchnął i ulica też !
Pomimo wielu polityczno-społecznych wydarzeń ulica Lubelska dalej
była kultową ulicą Chełma. Latem 1959 r. na wysokich słupach rozbłysły
jarzeniowe latarnie wzdłuż ulicy Lubelskiej, pojawiły się też nowiutkie
błyszczące czerwone autobusy z herbem Chełma oraz ruszyła zawansowana
budowa nowej stacji kolejowej. Blask świateł ukazał brzydotę ulic i biedotę
zaułków Chełma – dlatego władze zabrały się do upiększania miasta.

Zbliżało się XV-lecie PRL, Chełma, Manifestu PKWN itd. Szykowało się
więc wielkie święto i wielka defilada. Pod Chełmem w Kumowej Dolinie,
obozowało wojsko, młodzież, harcerze i inni, ćwiczyli układy do defilady
i parady. W dniu święta XV-lecie wyjątkowo hucznie przemaszerowała przez
miasto kolorowa defilada, były zabawy – jednakże nie wszyscy się cieszyli.
Prawdopodobnie po tych wydarzeniach i przemyśleniach, po 1960 r.
nastąpiła intensywna cywilizacja politycznych możnowładców PRL w Chełmie.
Jesienią 1963 r. odbyły się szczególne tzw. „Dni Chełma”. Odbyło się
wiele imprez politycznych, rekreacyjnych oraz kulturalno-sportowych. Jak
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wspominali – „wspaniale i okazale wypadła żakinada zorganizowana przez
chełmską młodzież były stroje ludowe, ułańskie, kowbojskie i pojawił się
jeździec na koniu” – żakinada była też folklorem i promowała Chełm.
Kiedy w 1975 r. Chełm został miastem wojewódzkim, to nowa fala
turystów politycznych zalała i opanowała Chełm – i powstał KW PZPR.
Władcy polityczni KW przypomnieli sobie, że Chełm to miasto Manifestu
Lipcowego PKWN i można to wykorzystać politycznie oraz propagandowo
i dlatego w 1976 r. zorganizowali tzw. Wielką Studencką „Akcję Chełm 80”.
Żadnej korzyści z tego nie było, po za tym, że młodzież z Polski, poprzez
podróże, poznała walory turystyczno-przyrodnicze Chełma – ziemi chełmskiej.
Dorożki – od 1944 r. z powodzeniem funkcjonowały paradując po
ulicach Chełma. Jednak w 60-latach zaczęto uważać je za przeżytek
i romantyczny rekwizyt dawnej epoki i dawnego Chełma. Ostatnie ich postoje
zlokalizowane były przy ul. Narutowicza i ul. Zakątek – a ostatnia zaczarowana
dorożka w Chełmie dotrwała do 1967 r. – i to był ich koniec.
Znanym w Chełmie był Makary – po wyzwoleniu jeździł swoją dorożką,
następnie służbową dorożką. W 60 i 70-latach jeździł stylowym karawanem
pogrzebowym zaprzężonym w pięknego konia – był to swego rodzaju folklor
obyczajowy. Karawan parkował na końcu uliczki Czerwonego Krzyża w bazie
remontowej MZBM.
Taksówki zapanowały w Chełmie. Mistrz Smutek był najbardziej
znanym i lubianym wśród kierowców taksówkarzy. Był autorytetem przełomu II
RP – PRL. Bił od niego spokój, majestat i zdobyta wiedza nakręcana kołami po
starym bruku chełmskim.
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Dzielnica Pilichonki
Obszar-terytorium dzielnicy Pilichonki

Obejmował teren od mostu na rzece Uherce – przystanku PKP, aż do
krzyżówek lubelskich. Ulicę Trubakowską do Browaru i ulicę Szpitalną do
ulicy Rejowieckiej, wraz z dorzeczami małych uliczek wpadających do
wymienionych już ulic Lubelskiej, Trubakowskiej i Szpitalnej.
Strefa buforowa Pilichonek kończyła się za Młynem Michalenki a przed
starym parkiem miejskim.
W dzielnicy Pilichonki dominowała grupa 40 osób (wiek od 16 do 20 lat)
wywodząca się z obszaru zamieszkałego na odcinku ulicy Lubelskiej i ulic jej
przyległych, od przystanku PKP do skrzyżowania z ulicą Szpitalną. W razie
szerszej draki z intruzami z innej dzielnicy Pilichoniarze jednoczyli się w grupę
nawet 80-100 osób.
Wszelkie sprawy i wyczyny z życia łobuzerskiego Pilichonek znane były
dzielnicowemu, milicji-MO i bezpiece, która rzadko w wewnętrzne bójki
interweniowała – chyba że wybryki dotyczyły spraw państwowych.
Nikt ze znaczących łobuziaków-Pilichoniarzy, nie wykraczał w pojedynkę
poza obszar swojej dzielnicy. Ponieważ tam czyhali łobuziaki-rozbójnicy innej
dzielnicy. Pilichonki w tym czasie były największą i dominującą dzielnicą w
Chełmie – znaną w regionie i w kraju.
Pilichoniarze byli znani, wszyscy czuli przed nimi respekt. Często gościli
w Lublinie na łobuzerskiej ulicy Lubartowskiej, w Warszawie i na Wybrzeżu.
Całe to towarzystwo odwiedzało się – były wizyty i rewizyty (i popijawy).

Terpiczówka

Był to charakterny teren, leżący z boku Pilichonek, pomiędzy ulicami :
Szpitalną, Rejowiecką i Włodawską. Podlegał wpływom dzielnicy Pilichonki.
W tym czasie teren był polny i mało zabudowany. Mieszkańcy raczej nie
należeli do bogatych.
Z początkiem 1950 r., poszczególne grupy wycofały się z ulicy
Lubelskiej na swoje pozycje. Odżyły dawne namiętności i tak Chełm się
podzielił, a także reaktywowały dawne dzielnice z 1925 r., które zaczęły się
okopywać na swoich terytoriach i rozwijać swoją kulturę-folklor.
Szybko też w poszczególnych dzielnicach powstawały oazy rozpusty
niezbędne do kumplowskiego życia towarzyskiego oraz terapii sentymentalno46

politycznej takie, jak restauracje, knajpy, bary, kawiarnie, kafejki, itd., Przy tych
kurortach powstawały jeszcze szybciej i tajemniczo ubeckie dziuple – milicji, a
wśród kelnerów podstawieni kapusie. Bezpieka w ten sposób miała pod okiem
całą elitę miejscowych pijaczków a także zaproszonych gości, i wszelkie
potrzebne informacje. Ideą ówczesnej nowej sowiecko-polskiej władzy PRL
było m. in. – chwycić naród za mordę albo upić społeczeństwo, pijane nie
będzie myślało o potrzebie walki narodowowyzwoleńczej.
Ważną rolę kulturotwórczą spełniały też środowiskowe – dzielnicowe
bazary, targowiska, stragany, sklepiki, kioski, następnie rodzinne warsztatymanufaktury (naprawczo-twórcze) jak szewcy, krawcy, ślusarze, bednarze,
kowale, murarze, stolarze – były też praczki (tak kwitło speluńskie życie).

Restauracja Pod KOZIOŁKIEM

Była kultową oazą rozpusty, dobrze znana na Pilichonkach i okolicy.
Została założona z początkiem 1950 r. i prosperowała do 1963 r. Mieściła się
na parterze kamienicy przy zbiegu-rogu ulic Lubelskiej i Trubakowskiej. Tu
przy trunkach czasami i przy rękoczynach, ludzie pracy udowadniali swoje
racje. Jednak najgłośniej było tu zawsze we wtorki, kiedy to chłopy przyjeżdżali
furmankami z pobliskich wiosek na targ koński do Chełma. Wracając z targu z
pełną kabzą w drodze powrotnej do domu, zatrzymywali się i raczyli swoje
podniebienia trunkami. Zawsze miejscowym chłopakom dawali datki za
pilnowanie fury i konia – chętnych było wielu, nie każdy się załapywał. To były
niezapomniane satyryczne sceny, kiedy pijane chłopy po libacji siadali na fury i
startowali do domu – dobrze, że konie były trzeźwe i znały drogę do domu.
Budynek istnieje obecnie. W budynku tym była mleczarnia, prowadziła ją Nadzia.

Pod Krzakiem – Knajpka u Karolci

Na Pilichonkach, przy ulicy Lubelskiej za słynną piekarnią rodziny
Zakrzewskich, dobrze prosperowała cukierenka. Za nią pośród drzew sadu,
jeszcze lepiej prosperowała znana Pod Krzakiem lub Knajpka u Karolci.
Tajemniczy lokal w latach 1950 – 1965 prowadziła wytworna właścicielka p.
Karolcia Szewińska, wejście było z ulicy Lubelskiej i Szpitalnej. Królowała tu
pieczona „kaczuszka” i inne rarytasy oraz wytworne nalewki co szokowało
i powodowało, że gośćmi biesiadnikami była cała tzw. ówczesna chełmska elita,
władza polityczna i wojskowa – bywał tu też kler-(po cywilnemu).

Kasyno Pod KASZTANAMI

Wraz z nowopowstałą jednostką Wojskową Oddział WOP w Chełmie
przy ulicy Trubakowskiej, prosperowało słynne w regionie Kasyno Pod
KASZTANAMI. Dookoła rosły tu dorodne kasztany, było jak w raju. Wejście
dla cywilów było od ul. Lubelskiej (początkowo wejście było tylko od koszar).
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Od 1957 r. knajpkę tą upodobała sobie ówczesnej władza polityczna – a tym
bardziej urządzane tu dancingi. Następnie, po latach rozprężenia politycznego,
alkohol płynął tu strumieniami, kadra upajała się do woli (bo co miała robić), w
czasach ogłupiałej ideologii sowieckiej wojska polskiego. Picie w wojsku było
też ucieczką od rzeczywistości PRL. Ile tu w kasynie, łkało rozdartych serc
kobiecych, ile rozegrało się tu melodramatów, romansów i rozstań, a nawet
strzelano tu do siebie w obronie, z miłości i na wiwat. W latach 1970-1972
odbywałem służbę wojskową w Oddziale WOP w Chełmie, a ostatni rok służby,
byłem tzw. pisarzem-adiutantem dowódcy oddziału płk Gumbarewicza. W tym
czasie poznałem zaułki życia kadry WP i kulisy kasyna – co widziałem to
widziałem – reszta to tajemnica. W tym czasie u dowódcy pojawił się Andrzej
Tomza – i wszedł z dowódcą w komitywę. Uzgodniono, że właśnie pod koniec
1971 r. przy WOP powstanie nowoczesna strzelnica sportowa (z automatyką)
jego autorstwa. Tomza prowadził również strzelanie sportowe z kadrą, zawody
strzeleckie itd. (Z wojska w 1972 r. zdawałem na studia AWF. Po wyjściu do
cywila – byłem wielokrotnie sprawdzany przez wywiad).
Piekarnia rodziny Zakrzewskich był to pierwszy budynek wybudowany
z cegły na Pilichonkach. Mieściła się przy ul. Lubelskiej prawie na wprost
wpadającej do niej ul. Trubakowskiej. Można by ją określić, że był to kultowy
obiekt dobroczynności Pilichonek. W tych trudnych i biednych czasach
szczególnie 50 i 60-lata, wiele biedoty otrzymywało tu za darmo pieczywo –
(moi rodzice znali się dobrze z p. Zakrzewskimi).
Cukierenka Karolci Szewińskiej, również była w latach 50 i 60-tych
kultowym obiektem dobroczynności Pilichonek. Wiele dzieciaków dostawało tu
słodycze i inne frukta.
Obok był też kultowy sklep piekarniczy PSS.
Ośrodkiem kultury, oświaty, sportu i turystyki promieniującym na
Pilichonki była nowopowstała w 1954 r. przy ul. Szpitalnej 10 szkoła
podstawowa i średnia – obecne II LO. Szkoła w dużym stopniu wpływała na
poziom egzystencji Pilichoniarzy.
Z perspektywy lat oceniając dzielnicę Pilichonki, można stwierdzić, że –
jeszcze w 70-latach panowała tu bieda, ciemnota i zacofanie – a Chełm można
ocenić jako prowincję lub prowincję zacofaną.
Jedyną rozrywką sportową Pilichoniarzy było kibicowanie w sobotnioniedzielnych meczach i turniej piłki nożnej miejscowej wojskowej drużyny
WKS „Gwardii” WOP Chełm oraz zimą meczów hokeja na lodzie
organizowanych w latach 1954-1963 na tzw. starym basenie przy rzece Uherce.
Na terenie parku miejskiego przy tzw. starym basenie obok mostku na
rzece Uherce, przy ul. Kapieliskowej, jeszcze obszar dzielnicy Pilichonki,
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odbywały się męskie pojedynki na pięści tzw. solówki charakterne, pozwanych
przeciwników. Oczywiście były asekurujące grupy i wyznaczani sędziowie –
walki wg umowy były też rewanże. Obecnie miejsca tego już nie ma. Na tym
terenie wybudowano obiekt sportowy sekcji zapasów KS Gryf-Chełm.
Od zbiegu ulic Trubakowskiej i Lubelskiej dalej ul. Lubelską, aż za
skrzyżowanie z ul. Szpitalną, ciągnął się kompleks sportowy – WKS „Gwardii”
Chełm sekcji piłki nożnej przy Chełmskim Oddziale WOP. Obiekt ten był
budowany od wiosny 1946 r., po odejściu z Chełma jednostki wojskowej tzw.
„OSA”. Na terenie tym mieścił się stadion sportowo-lekkoatletyczny z bieżnią
i boiskiem do piłki nożnej, pływalnia odkryta 50 metrowa na 8 torów z
trampolinami i wieżą do skoków do wody, strzelnica, boisko do piłki ręcznej
i zaplecze-magazyn. Odbywały się tu różnego rodzaju zawody sportowe. W
2010 r. obiekt przestał istnieć, a w 2012 r. na części terenu powstało
nowoczesne świetlne skrzyżowanie ulic Lubelska, Trubakowska i Szpitalna.
Przed tą modernizacją nigdy ulice Trubakowska i Szpitalna nie łączyły się
żadnym skrzyżowaniem, a ww. ulice wpadały prostopadle do ul. Lubelskiej.
Wraz ze zbudowaniem tego skrzyżowania ul. Trubakowska uległa zmianie, a jej
historyczne prostopadłe ujście do ul. Lubelskiej – zostało zablokowane.
W 50, 60 i 70-latach – było głodno, biednie i smutno. Nikt nie zajmował
się wychowaniem i czasem wolnym dzieci, a rodzice często byli zapracowani
i zaganiani. Nie było wielkiego wyboru dla dzieciaków biednej dzielnicy
Pilichonki. Dzieciaki same organizowały sobie zabawy :
- zbierały potajemnie naboje na wojskowej strzelnicy,
- biegały na piaskownię do Kumowa Dolina,
- chodziły na tereny piaskowe i sztucznie wytworzone doły z wodą
nawet do kąpania się obok browaru,
- co sprawniejsi grali w piłkę w trampkarzach w WKS „Gwardii”.
Widoczne z ulicy Lubelskiej magazyny Firmy „Herbapol” – wejście od
ul. Browarnej, były w tym czasie rajem zielarskim. Już z daleka roznosił się
zapach ziół i innych medykamentów aromatycznych – jakby wręcz kusiły do
odwiedzin (od jakiegoś czasu Herbapol nie istnieje). Pamiętam, że jako
dzieciaki, zbieraliśmy, zioła, kwiat lipy i inne, następnie przynosiliśmy do
Herbapolu, za co otrzymywaliśmy jakieś kieszonkowe. Oczywiście zbieraliśmy
butelki, złom, makulaturę.

Świetlica Środowiskowa PSS „Społem” działała od 1957 r.

mieściła się w biurowcu przy ul. Łącznej. Była ośrodkiem kulturotwórczym.
Można było tu pograć w gry świetlicowe, ping-ponga itd. Organizowane były tu
imprezy kulturalno-taneczne, zajęcia majsterkowicza, choinki-szopki a nawet
rozdawane były paczki dla biednych dzieci. Tworzył się tu ruch big-beatowy.
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Dzielnica Pilichonki: Uwagi historyczno – społeczne
Pilichonki były osadą peryferyjną, która leżała z dala od centrum
Chełma przy głównej drodze dojazdowej do miasta. Stały się znane od
momentu, w którym ich obszar znalazł się w kręgu zainteresowań władz
miejskich. W 1880 r. władze carskie zdecydowały, że na Pilichonkach
powstał kompleks koszarowy – garnizon wojskowy 65 Moskiewskiego pp. z
cerkwią garnizonową Św. Trójcy – (był to zbieg-róg ulic Lubelskiej
i Trubakowskiej). Ulica Trubakowska była już wymieniana w 1866 r.
W 1914 r. Rząd Gubernialny w Chełmie powziął decyzję o wcieleniu
do miasta Chełma m. in. osady Pilichonki. W owym czasie Pilichonki były
ważną peryferyjną częścią Chełma, dla przestrzennego zagospodarowania
i rozwoju miasta. Pilichonki były ważnym punktem miastotwórczym, a jej
główna ulica nosiła również nazwę Pilichonki.
Ulica Lubelska w 20-latach wiodła od Górki Katedralnej do mostu na
rzece Uherce – przystanku PKP. Dalej do krzyżówek lubelskich prowadziła już
ulica pod nazwą Pilichonki. W latach 30-tych gdy Chełm się rozbudowywał,
zlikwidowano nazwę ul. Pilichonki, a przedłużono ciągłość jako głównej ulicy
Lubelskiej od Górki Katedralnej aż do krzyżówek lubelskich.
Konsekwencją historyczną nazwy – osady i ulicy Pilichonki – było
określona terytorialnie i nazwy dzielnicy Pilichonki.
Pierwsza linia kolejowa w Chełmie dla potrzeb wojskowo-cywilnych
przebiegała przez Pilichonki. Po 1918 r. Pilichonki zostały pocięte kilkoma
liniami torów, które łączyły jedyne-największe w Chełmie strategiczne obiektykoszary wojskowe, mieszczące się po obu stronach ulicy Pilichonki-Lubelskiej,
a ciągnące się po lewej stronie od ul. Trubakowskiej i po prawej stronie od ul.
Szpitalnej, aż do ul. Koszarowej. Zmieniały się stacjonujące tu w koszarach
formacje wojskowe. Obecnie tereny te są pod zarządem wojskowym.
Od kiedy Pilichonki weszły do terytorium miasta prowadzone były
prace nad ich rozbudową. Zawsze panowało tu bezrobocie, bieda, zacofanie i
analfabetyzm, oraz brak higieny, co dawało w konsekwencji niski stopień
zdrowotności i brak perspektyw pracy – to też skutki lat zaborów-rusyfikacji.
- Ta biedota i zacofanie tego ludu, a przede wszystkim ich świadomość
ciągnęła się od początku, kiedy to osada Pilichonki, przechodziła transformacje
od osady do miejskiej dzielnicy. Można by wnioskować, że czas nie wszystkich
jednakowo cywilizował.
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- Do źródeł utrzymania mieszkańców Pilichonek w latach 1918-1939 (a
nawet do 1957 r.), można zaliczyć: pracę w rodzinnych warsztatach jak: szewcy,
kowale, krawcy, stolarze, ślusarstwo; pracę w rolnictwie; przy budowie osiedla
Dyrekcji Kolejowej. Mały odsetek pracował w służbie publicznej, w służbie
domowej lub jako sprzątaczki w hotelach.
- Biedne ulice Pilichonek to: Bednarska, Kowalska, Niska, Chłodna,
Piekarska, Północna, Młynarska.
- Większość terytorium Pilichonek stanowiły koszary - obiekty wojskowe
oraz tory kolejowe.
- Na Pilichonkach w historycznym zabytkowym i murowanym budynku
piętrowym funkcjonowała Szkoła Powszechna im. Adama Mickiewicza.
- Większość zabudowań na Pilichonkach stanowiły drewniane klitki,
które świadczyły o tutejszej biedzie materialnej mieszkańców. Zdarzały się
domy murowane lub w części murowane.
- Na Trubakowie w latach 1944 – 1950 w domu rodziny Pietrzykowskich
funkcjonowała trzy klasowa szkoła – uczęszczały do niej dzieci z okolicy.
- Po wyzwoleniu do 1958 r. na Pilichonkach dalej było ubóstwo. Od 50lat na ul. Chłodnej, Młynarskiej i Nadtorowej zamieszkali rodacy przesiedleni
zza Bugu tzw. repatrianci. W 60-latach przy ul. Młynarskiej powstały baraki,
w których osiedlono rodziny cygańskie. Mała poprawa nastąpiła w latach 1958 –
1963 na polu pracy, oświaty, kultury i poziomu egzystencji.
- Zaradniejsza łobuzerska młodzież, (aby mieć na przyjemności),
zbierała złom, butelki a nawet chodziła do winiarni zbijać skrzynki.
- Po 1963 r. pojawiały się murowane domy zamiast klitek (tych co
współpracowali z władzą). Tym sposobem znikały zaułki biedy. Większość
mieszkańców pozostawała poza zainteresowaniem władzy, musieli radzić sobie
sami (do 1975 r.). Stan wojenny 1981 r. zresetował wiele problemów. Po 1983
r. wspomnieniami były już niektóre, dawne tzw. łobuzerskie czasy i wyczyny
Pilichoniarzy – a zaistniał smutny problem wyludniania się dzielnicy.
- Przemiany w 1989 r. zweryfikowały wszystko, nastąpiło tzw. totalne
upiększanie otoczenia – władza zapragnęła zatrzeć ślady ubóstwa.
Obecnie na Pilichonkach jest pusto, nudno i sennie może malowniczo, co
urozmaica walory estetyczne dla ruchu na szlaku turystyczno-rowerowym.

Ciekawostki historyczno-turystyczne

Na Pilichonkach, przy ulicy Trubakowskiej i po obu stronach ulicy
Lubelskiej, znajduje się tzw. kompleks koszarowy w Chełmie.
Obiekty wojskowe były budowane od 1889 r. rozkazem cara dla
stacjonującego tu różnego rodzaju i formacji wojska rosyjskiego. Oddziały
rosyjskie stacjonowały tu do 1915 r.
W latach 1915 – 1918 kwaterowały tu wojska austriackie.
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W latach 1918 – 1939 stacjonowało tu Wojsko Polskie, czyli 7 Pułk
Piechoty Legionów i 2 Pułk Artylerii Ciężkiej oraz Dowództwo 2 Grupy
Artylerii, 2 Szpital Okręgowy i parafia wojskowa. Na terenie koszarowym
istniało kino „Strzelec”.
Po wyzwoleniu od 1945 r. obiekty przy ulicy Trubakowskiej przejęło
Wojsko Ochrony Pogranicza (WOP) a następnie Nadbużański Oddział Straży
Granicznej. Natomiast obiekty przy ulicy Lubelskiej poszczególne jednostki
taktyczno-zmotoryzowane. W połowie 60-lat część budynków przejęło miasto.
Tzw. – kompleks koszarowy – to historycznie ciekawy i zabytkowy
fragment miasta. Uroku dodają aleje i rosnące tu stare drzewa, ponosząc walory
architektoniczne i przyrodnicze a nawet rekreacyjno-turystyczne.
Do ciekawych budynków tego kompleksu należą obecnie, m.in. Internat
Garnizonowy i Klub Garnizonowy, budynki te posiadają bogatą dekorację
architektoniczną.
Kompleks koszarowy w Chełmie – zasługuje na uwagę i jest wart
odwiedzania – zwiedzania.
Na obszarze Wygonu miała powstać tzw. Dzielnica Gubernialna. Była to
decyzja władz rosyjskich z 1912 r. która wynikała z powołania guberni
chełmskiej. Główną arterią komunikacyjną dzielnicy miała być obecna ulica
Szpitalna. Jednak działania wojenne z 1914 r. i ewakuacja wojsk rosyjskich z
Chełma w 1915 r., spowodowały przerwanie inwestycji. W dobrym stanie
zachowały się jedynie dwa budynki, które ostatecznie zaadaptowano w 1932 r.
na szpital. Obecnie mieści się tu ciągle szpital, a w pałacu gubernatora – mieści
się Medyczne Studium Zawodowe.
Można te wszystko miejsca zwiedzić podczas spaceru lub jazdy rowerem.

52

Dzielnica Lubelska
Obszar Dzielnicy Lubelska „8”

Obejmował ulicę Lubelską od Górki do starego parku miejskiego przy
ulicy Obłońskiej i przyległe do niej uliczki, tzw. starego miasta-starówki.
Wchodził tu też teren Górki Katedralnej, a przede wszystkim park: tu odbywały
się potajemne uczty trunkowe i pojedynki na pięści. Prym tu wiodła grupa
młodzieży zgrupowana pod numerem 8 ulicy Lubelskiej – od tego zwana
ósemka. Na tzw. starym mieście występuje dużo krętych uliczek, zaułków,
zakamarków, podwórek, przejść itd. Znajomość topografii tego terenu była (i
ciągle jest) bardzo pomocna w przemieszczaniu się, ucieczkach lub ukryciu się
w razie niebezpieczeństwa. W ucieczkach tzw. gigantach jako schronienie
pomagały często lochy – podziemi kredowych.

Kino ZORZA

Budynek kina mieści się u podnóża Górki, obok Magistratu – UM Chełm
i kawiarni STYLOWA, na rogu ulic Lubelskiej i Strażackiej. Szczególnie w 50,
60 a nawet 70-latach było to kultowe miejsce w Chełmie. Kino było jakby
okienkiem na świat, a filmy tu oglądane były bajeczną poezją dla zgnębionej
duszy tamtych smutnych czasów – były tu dwupiętrowe balkony.
Szczególne miejsce, w oglądaniu klasyków ekranu w tym czasie, miały
westerny (panorama, kolor, piękne widoki, konie – prawo pięści i colta), tzw.
filmy walki dobra ze złem – (po każdym westernie wychodziłeś jak tytan,
miałeś chęć założyć gwiazdę i colta, i bić w mordę wszystkich wrogów Polski).
Rolę edukacyjno-historyczną spełniała, Polska Kronika Filmowa – władza
weryfikowała, aby niedozwolone fakty nie dostały się do ludu. Oczywiście
balsamem dla serca, były filmy przygodowe i romanse – można było przyjść z
dziewczyną i przeżywać film razem uczuciowo. Dobrą sprawą były maratony –
było dużo czasu i można było się konspiracyjnie troszkę podchmielić !
Zdarzyło się, że przyszła grupa niewychowanych ordynusów, resztki po
uczcie fruwały po sali. Bywało, że weszła grupa jednej dzielnicy, a za nią z
innej, a pod drzwiami warowały posiłki i okrzykami oznajmiali o swojej
obecności. Po projekcji jeszcze w sali rozpoczynała się bójka i następnie
przenosiła się na teren wokół kina, a nawet dalej! ZORZA funkcjonuje do dziś.

Ogródek – Ogród JORDANOWSKI

W 1930 r. TG „Sokół” zorganizowało na terenie starego parku miejskiego
przy ulicy Lubelskiej – róg z ulicą Obłońską, tzw. Ogródek Jordanowski z
salką do ćwiczeń gimnastyki Sokolej. Można było tu poćwiczyć, pograć w gry
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boiskowe, świetlicowe, planszowe i ping-ponga. Po wyzwoleniu po 1945 r. już
jako Ogród Jordanowski – do 1957 r. funkcjonowało tu przedszkole i był tu
prężny ośrodek oświatowo-wychowawczy.

Park Miejski

Biegnie wzdłuż ulicy Lubelskiej, po drugiej stronie parku starego, aż do
rzeki Uherki i prawie do Młyna Michalenki. W latach 1950 – 1970 było to
kultowe miejsce wszelkich randek, schadzek-spotkań miłosnych-kumplowskich
i trunkowych. Dzika jeszcze przyroda i zarośla sprzyjały temu. Po zmierzchu
samemu strach było się tu zapuszczać – modernizację ukończono w 1972 r.

Budynek tzw. Resursa
Dom Kultury i Sztuki
Powiatowy Dom Kultury

Rok 1868 – prawdopodobnie jest to początek funkcjonowania obiektu zwanego
Resursą w Chełmie mieszczącego się przy ul. Lubelskiej Nr 2, 3 lub 4( pierwszy dom po
lewej stronie u podnóża Górki Chełmskiej. Było to wtedy miejsca spotkań organizacji
rusyfikacyjnych. Od 1919 r., Resursa stała się lokalem Polskiego Klubu Społecznego –
(Klubu Zjednoczenia Obywatelskiego) w Chełmie. Budynek został odnowiony, a w ogrodzie
utworzono park. Resursa w okresie II RP była ważnym ośrodkiem życia kulturalnego
miasta Chełma i regionu. W latach 1939-1944 w czasie okupacji Resursa była kasynem dla
niemieckich urzędników cywilnych i ich rodzin.

W Resursie mieściły się: W latach 1944-1948 Chełmski Klub Inteligencji
Pracującej i Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego. W latach 1948-1951
Chełmskie KS „Start”, „Spójnia” i „Związkowiec”, w piwnicach były magazyny
sprzętu sportowego i odbywały się treningi sekcji bokserskiej.
Od 1946 r. Dom Kultury i Sztuki w Chełmie. Po 1951 r. okresowo
Powiatowy Dom Kultury w Chełmie. Odbywały się tu słynne – turnieje-mecze
w ping-ponga, szachy, brydża, bilard, odczyty, spotkania, itd., (mistrzostwa
Chełma w szachy i szkół średnich). Działało tu też – kino oświatowe.
Pod koniec 50-lat sensacją było zobaczyć tu po raz pierwszy murzyna –
jako członka delegacji – (później było ich pełno w cementowni).
Resursa jako pierwotny obiekt istniała w Chełmie do 1979 r., następnie
została rozebrana i przebudowana. Obecnie mieści się tu przedszkole.

Kawiarnia NOWOBYSTRZYCKA
(po zmianie)
Kawiarnia BAJKA

NOWOBYSTRZYCKA pierwsza po wyzwoleniu dobrze prosperowała
przy ul. Lubelskiej. Na dole była sala rozrywkowo-towarzyska, na górze można
było pograć w bilard. Knajpę prowadził od 1932 r. Malewski. Przypadła do
gustu władzy. Była tu dobra kuchnia i wszystko co chciałeś do jedzenia i picia.
Po sprzeczce z Rycerzem knajpę Malewski zamknął w 1947 r. Po zmianach w
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tym lokalu, zaczęła funkcjonowała jako Kawiarnia BAJKA. Młodzież dobrze
się tu bawiła, tu też mieszały się wszystkie społeczności i poglądy Chełma –
bywalcy tworzyli tu jakby tzw. szkółkę gry w szachy.

Kawiarnia STYLOWA

Mieściła się u podnóża Górki przy ul. Lubelskiej na rogu ulic Lubelskiej
i Strażackiej. Można by określić, że Górka zaczyna się od STYLOWEJ. Miała
ciekawą lokalizację, poniżej sąsiadami były kino ZORZA i Magistrat a na
wprost ulica Mickiewicza i Plac Gdański. Została otwarta – prawdopodobnie w
1957 r. po przeniesieniu zakładu krawieckiego Spółdzielni Inwalidów w
Chełmie. Była pierwszą w Chełmie powojenną kawiarnią dla chełmskiej
inteligencji i ludzi sztuki i literatury – lokal I-kat. Prawdopodobnie nazwa
wywodziła się z wygodnych, nowoczesnych i stylowych stołków. Bywał tu w
pierwszych latach jej istnienia, nawet sam Kazimierz Janczykowski oraz stali
bywalcy, m. in. Mec. Sawicki, Mec. Stefański. Obecnie budynek istnieje,
dobudowano jedynie piętro-poddasze. STYLOWA w 60-latach była w Chełmie
kultową, ekskluzywną kawiarenką wybitnie młodzieżową jakby pierwszego
kontaktu. Była dobra obsługa, kawa, ciasta, łagodne trunki, było dużo zieleni i
zawsze pachniało latem. Były tu inicjowane pierwsze spotkania, romanse,
miłostki i rozstania. Zdarzały się wieczorki poezji i dancingi. Młodzież spędzała
w kawiarni czas przyjemnie i pożytecznie. W dobrym tonie było się tu pokazać,
byli stali bywalcy, jakby tu mieszkali. Z czasem samoistnie wiek biesiadników
był różny a STYLOWA stawała się można tak określić, spelunką, dochodziło
często do awantur. Zarządzający STYLOWĄ jakby nie mieli nowoczesnej
alternatywy – dlatego w dalszej perspektywie czasu, nie miała racji bytu, w
konsekwencji zakończyła swoją karierę w 1977 \ 78 r.
W takim samym stylu funkcjonowała mniejsza Kawiarenka Bajka
mieszcząca się też przy ul. Lubelskiej – niżej.
Gdy STYLOWA została zlikwidowana, jej całą klientelę przejęła nowo
otwarta kawiarnia KOSMOS.

Restauracja OAZA – Pod Firankami

Mieściła się przy ul. Lubelskiej 33 od 1957 r. Obecnie budynek istnieje w
pierwotnej swojej okazałości. OAZA w 60 i 70-latach była w Chełmie
kultowym miejscem, lekkiej kulturalnej rozrywki i romantycznej rozpusty, (po
ciężkiej pracy każdego dorosłego chełmianina-chełmianki). Dwie czołowefrontowe ściany budynku to były okna panoramiczne, dlatego królowały tu
zawsze piękne wzorzyste firanki, które były ozdobą OAZY. Ze względu na
firanki była zwana potocznie Pod Firankami – i tak nazwa ta funkcjonowała.
Początkowo stał tu bilard, palma i dużo kwiatów. Komendant powiatowy MO
„stwierdził nawet z początkiem 60-lat, że w knajpie OAZA – pojawiły się
dziewczyny lekkich obyczajów”. Renoma OAZY znana była w okolicy oraz
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regionie, z dobrych dań i obsługi. Królował tu tatar, galarety, pieczyste, sosy,
żytnia, jarzębiak, żubrówka ze słomką, koniaki, winiaki i dobre piwo. Odbywały
się tu dancingi, sylwestry, choinki zabawy, czasami przygrywała kapela. Jakiś
czas stał tu fortepian. Królowały tu dupencje do poderwania i wzięcia. Z czasem
OAZĘ zaczęły odwiedzać wycieczki opoi i piwoszy oraz przyjezdni z powiatu
chełmskiego i regionu. Samowolnie wytworzyli się rezydenci tego lokalu. Po
wprowadzeniu stanu wojennego reputacja OAZY upadała. Obok OAZY była
kanciapa MO i kapusiów. Do 1987 r. OAZA była pod zarządem PSS, wejście
do lokalu było przez budynek obok z prawej strony (była tu szatnia, wc
i przejście na salę). Koniec kultowej OAZY to 1995 \ 96 r. !

Restauracja RZEMIEŚLNICZA

Miała być kultową restauracją braci rzemieślniczej. Mieściła się na rogu
Placu Łuczkowskiego i ul. Kopernika, na starówce u podnóża Górki. Właściwie
to na starówce wszędzie jest blisko i swojsko. Budynek istnieje zaadaptowany
na sklepy. Rzemieślnicza powstała na bazie restauracji PSS Nr 3 i była
inspiracją pracowników rzemiosła w Chełmie, w celu organizowania tu
uroczystości, ale i dostępną dla wszystkich. Na Placu Łuczkowskiego dawniej
był dworzec PKS, pomocny w rozwożeniu zagorzałych gości po terenie.
Rzemieślnicza istniała krotko chęć zysków z czasem stoczyła ją do pospolitej
speluny, i następnie została rozwiązana (prawdopodobnie) 1965 \ 66 r. Wielkie
pijaństwo było tu zawsze we wtorki i piątki kiedy rządziło tu chłopstwo w dni
targowe – tzw. święto dyszla.

Kino LETNIE – Bar POPULARNY

Funkcjonowało od 1959 r. szczególnie w okresie letnich wieczorów.
Było kultowym miejscem spotkań wszystkich chełmian przy oglądaniu filmów
w porze wieczorowo-nocnej siedząc na bardzo wygodnych ławeczkach. Podczas
seansu można było degustować potajemnie przyniesione wyroby kulinarne
i wszelkie napoje lekkie i procentowe oraz przytulać swoją dziewczynę. Teren
kina i bliskie otoczenie było miejscem częstych zasadzek, przepychanek,
potyczek, wszystkich łobuzerskich grup chełmskich – bywali tu często goście z
powiatu. Kino LETNIE było ogrodzone zorganizowane na świeżym powietrzu,
mieściło się za Barem POPULARNYM przy ul. Lubelskiej prawie naprzeciw
Magistratu. O Popularnym wstyd wspominać, gdyż był to bar bardziej znany z
nazw takich jak – duchówka, stodoła – lała się tu strumieniami najohydniejsza
gorzała. W związku z zadomowieniem się w Chełmie przy ul. Lubelskiej (w
Magistracie) od 1974 r. UM a od 1975 r. KW PZPR – Bar POPULARNY i
kultowe Kino LETNIE, zostały zamknięte później 1976\77 r. ze względu na
złą reputację, (było to podyktowane kulturą wokół budynku nowej władzy w
Chełmie). Obecnie budynek po Barze Popularnym istnieje, zaadaptowany na
sklep PSS-Gama.
Kino LETNIE było nadzorowane przez kino ZORZA.
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Kiosk mleczarski obok altanka ze stolikami

W ciągu kompleksu budynków przy ulicy Lubelskiej – Kino Zorza,
Magistrat, troszkę w głębi Biblioteka Miejska, jako następny przy chodniku stał
kiosk mleczarski a obok niego była altanka ze stolikami. Serwowano tu
pyszne lody. W 50 i 60-latach był to kultowy tandem – serwowano tu też inne
smakołyki, napoje, ciastka. Często rodzinne wycieczki odwiedzały altankę a
zwłaszcza w niedzielę.

Świetlica Międzyspółdzielcza
Klub NIEDŹWIADEK

Od kina Zorza idąc w dół lewą stroną ulicą Lubelską, pod nr 69, bramą w
lewo, wejście na podwórze, a tu w głębi pośród rosłych polskich kasztanów stoi
murowany budyneczek, w nim – najprawdopodobniej od 1957 r. funkcjonowała
Świetlica Międzyspółdzielcza – spełniała rolę domu kultury (budynek istnieje
zaadaptowany na sklep). Najbardziej aktywną była tu sekcja muzyczna, wśród
dużej grupy dominowali: Henio Raczek – grał na bandżo i mandolinie (kształcił
się w szkole muzycznej) oraz Kazio Wołyniec – gitara. Na początku 60-lat
Świetlica została rozwiązana – nie wytrzymała postępu czasu. W miejsce
Świetlicy powstał kultowy Klub „Niedźwiadek”, kierowniczką była Janina
Kozłowska. Następnie w Niedźwiadku zadomowił się bigbitowy zespół pn.
„Sąsiady”. Renoma Sąsiadów rozniosła się szybko, byli rozchwytywani
i koncertowali wszędzie, w Chełmie w regionie a nawet w województwie.
Szczególnie od 1965 r. Klub Niedźwiadek był kultowym miejscem dyskotek,
podrywek i hulaszczego romantycznego życia chełmskiej młodzieży tamtych lat
– ach co tu się działo, ile serc tu łkało.
Niedźwiadek był jak dom kultury, było to kulturotwórcze miejsce a
szczególne dla muzycznego młodzieżowego ruchu w Chełmie – działały tu
koła kultury i muzyki. Ćwiczyły tu i występowały zespoły muzyczne.
Można stwierdzić, że w 60 i 70-latach m.in. tworzyła się tu w Chełmie –
nowa grupa społeczna czyli młodzież – która oddziaływała na chełmskie
środowisko, ale z którą chyba liczyła się władza. Były to czasy rodzącej się
polskiej muzyki młodzieżowej – czasy polskiego „bigbitu”.
W klubie zdarzały sie też wielkie draki !

M.in. tekst podrywania tamtych lat:
- on mówi
– cizia daj się poderwać, nie bądź taka sflustrowana
- ona odpowiada – dobry z ciebie chłopak tylko ta alienacja w oczach
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Dom Harcerza
Dom Kultury Dzieci i Młodzieży
Młodzieżowy Dom Kultury – MDK

Wiosną 1951 r. w budynku przy ulicy Pocztowej 41 powstał Ośrodek
Metodyczny ZHP. W sierpniu 1951 r. przemianowany na Państwowy Dom
Harcerza, przeniesiony następnie w 1952 r. do budynku przy ulicy Lubelskiej
50. W 1957 r. przemianowany na Dom Kultury Dzieci i Młodzieży –
naprzeciw Magistratu, wejście z podwórka od ulicy Mickiewicza. Było to w 60
i 70-latach kulturotwórcze miejsce w Chełmie dla niezorganizowanej
młodzieży. Działały tu m.in. sekcja muzyczna, modelarska, kultury itd. – każdy
coś tu znalazł dla siebie. Odbywały się tu wieczorki muzyczne i poezji, zabawy
i dyskoteki. W maju 1973 r. zmieniono nazwę na Młodzieżowy Dom Kultury
(MDK) – w 1975 r. MDK przeniesiono do miejsca jego początku czyli do
budynku przy ulicy ZWM-(Pocztowa) 41.

Kultura

Kultura w Chełmie musiała być wspierana pismami. Przy ul. Lubelskiej
funkcjonowała drukarnia „Zwierciadło”. Wychodziła tu „Ziemia Chełmska” pod
auspicjami Towarzystwa Miłośników Ziemi Chełmskiej i znanych regionalistów
Kazimierza Janczykowskiego i Czesława Twardzika.

Herody – Dzielnicy Lubelska 8

Grupa chłopaków jako tzw. Herody działała chałupniczo – jednak nie
dorównywała poziomem Herodom z Pilichonek.

Podziemia kredowe

W latach 1955 – 1965 zwane w środowisku zbuntowanej młodzieży
chełmskiej – lochami. Były w wyjątkowych sytuacjach pewną kryjówką,
miejscem ukrycia, czasami przeczekania draki itd. Najczęściej do lochów
wchodziło się ukradkiem, z piwnic domków przy ulicy Lubelskiej. W 1959 r.
lub 1960 r. w lochach sylwester spędziła grupa odważnych chłopaków.

Pasterka – Kościół p.w. Rozesłania św. Apostołów

W latach 1958 – 1968 pasterki w tym kościółku były pretekstem do
wszelkich przepychanek, drak a nawet bójek. Wystarczyło, że był cynk, że
Pilichoniarze są na pasterce, i już poszły czujki rozpoznawcze ilu ich jest i
szybko montowano spec grupę gotową do obrony terytorium. Walka
rozpoczynała się pod kościołem, a następnie rozprzestrzeniała się prawie na tzw.
stare miasto, aż po Pilichonki. Było bieganie, boksowanie, zapasy. Więcej było
w tym często szpanowania (czasami kilkanaście osób ucierpiało i było pobite).
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Konsekwencją walki było aby rozpędzić wrogie towarzystwo i czekać nowej
okazji sprawdzenia gotowości bojowej – oczywiście (coś nie coś) ktoś musiał
dostać w dziób.

Dzielnica Lubelska : uwagi historyczno – społeczne
Teren Górki Chełmskiej sięgający XIII w., oraz stare miasto-starówka,
to miejsca narodzin Chełma. Tu tworzyła się historia miasta, tu przez wieki
zachodziły wszelkie zmiany – a miasto rozwijało się.
W drugiej połowie XVII w., miasto posiadało ulice o nazwie : „Brzeska,
Błońska, Piwowarska, Sobacza, Wielka, Lubelska, ulica nazwana „z szopkami”
i ulica Bramy Murowanej.
„Do końca XVIII w. w aktach miejskich pojawia się niewiele nazw
określających ulice. Najczęściej wymieniane są ul. Lubelska, Brzeska,
Błońska, Sobacza, Wielka, Gęsia, Świętego Ducha i Rynkowa”.
Opis ówczesny miasta – „[..] wąskie, krzywe i nadzwyczaj błotniste,
zabudowane rozpadającymi się domami i budami żydowskimi [..] zamieszkałe
w większej części przez Żydów [..] ulice niebrukowane. Domy w większej
części drewniane”.
„Zabudowane peryferia ul. Lubelskiej, Hrubieszowskiej i Pokrowskiej
w końcu XIX w. tworzyły trzy punkty miastotwórcze, rozmieszczone w różnych
kierunkach, ku którym w następnych latach ciążyła zabudowa miejska”.
Dochodziły jeszcze do tego, ulice Kolejowa i Pilichonki.
Na ulicy Lubelskiej funkcjonowały zawsze najważniejsze urzędy miasta.
„W 1904 r. częściowo osuszono staw przy ul. Lubelskiej i rozebrano
młyn nad Uherką, w miejsce stawu powstał park miejski. Była to pierwsza
zaplanowana przestrzeń zielona przeznaczona na cele rekreacyjne dla
mieszkańców. Teren parku urozmaicały : strumyk, wypływający od ul.
Obłońskiej, pagórek z dawnym cmentarzykiem i sztucznym stawem z altanką,
od której prowadził drewniany pomost” – „Drugi kompleks zieleni powstał z
inicjatywy władz cerkiewnych na chełmskiej Górze”.
Przy ulicy Lubelskiej – dobrze prosperowały liczne instytucje, hotele,
sklepy, szkoły, restauracje, apteki, kawiarnie, redakcje - drukarnie pism.
Tworzyło się tu codzienne towarzysko-kulturalne życie chełmian.
Górka i tzw. starówka, wraz z krętymi uliczkami tu wpadającymi –
stanowią wielką atrakcję turystyczną. Jednak największą atrakcją turystyczną
Chełma, na miarę Europy, są tu Zabytkowe Kopalnie Kredy w Chełmie –
potocznie Chełmskie Podziemia Kredowe, znajdujące się na chełmskiej
starówce.
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Dzielnica Kolejowa
Obszar Dzielnicy Kolejowa

Obejmował całą ulicę Kolejową, wraz z wpadającymi do niej mniejszymi
uliczkami. Ważnym punktem granicznym a zarazem zwad i ścierania się
obyczajów-folkloru Dzielnicy Kolejowa z innymi, był zbieg ulic Kolejowa,
Obłońska, Mickiewicza i Sienkiewicza.
W większości społeczność zamieszkująca tereny przy ul. Kolejowej była
związana z kolejnictwem, PKP i jego środowiskiem.
Ważnymi miejscami spotkań braci kolejarskiej było: boisko piłkarskie
zlokalizowane obok dworca przed budynkiem ujeżdżalni KS KPW (1929 –
1939) i KS ZZK Kolejarz (1945 – 1955), Dom Kolejarza również obok dworca,
strzelnica KPW na terenie kolejowym obok dworca PKP i kultowy bar.

Bar DWORCOWY

Znany też jako WICHA – (wisielec) mieścił się przy ul. Kolejowej 68 po
skosie w prawo naprzeciw dworca PKP, (początki sięgają 1927 r. w tym czasie
nosił nazwę Bar Kolejowy) i był kultową knajpą braci-środowiska kolejarzy do
końca 80-lat. Obecnie budynek istnieje ma inne przeznaczenie. Bar Dworcowy
był swoistym skansenem – prostoty gwary i folkloru braci kolejarskiej, jakby
grupy swojaków - swojskiej. Samo życie pisało tu scenariusze a sceny tu
rozgrywane były jakby z dzikiego zachodu. Nie obowiązywały tu żadne zasady
– tylko swojskie zaszłe maniery. Bufet prosty jak tylko może być, aby się lała
gorzała. Zbłąkani podróżni po wejściu i po zapachu omijali lokal z daleka.
Zaglądali tu często goście-opoje szukający wrażeń, którzy nie bali się dostać w
dziób. Klientami WICHY (bo tak był bardziej znany Dworcowy w Chełmie i
regionie) byli stali bywalcy: wozacy czarni od pyłu węglowego w czapkach, w
butach gumowych z batem i swojskim bajerem a fura z koniem zaparkowana
pod knajpą, mechanicy brudni prosto z warsztatów kolejowych, ładowacze
węgla itd., i inni opoje. Podczas kultowych swojskich biesiad, mało kogo było
widać w knajpie, bo ginęli w oparach alkoholu i dymu papierosowego – to się
nie da opisać, to trzeba było zobaczyć – była to esencja bytu swojaków!
Był jakby drugim domem braci kolejarskiej, tu niektórzy się wychowali,
tu zdobywali wiedzę, tu snuli swoje opowieści. Wielu nie wyobrażało sobie
życia bez tej rodzinnej knajpy, nawet byli tacy którzy jej bronili. Opijano tu
wszelkie imprezy powodzenia i smutki. Po 1989 r. bar tracił swoją tożsamość.

Herod Dzielnicy Kolejowa

Prowadził działalność jako grupa występująca chałupniczo, jednak nie
dorównywał poziomem Herodowi z Pilichonek.
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KS ZZK Kolejarz Chełm
W latach 1945 – 1955 brać kolejarska upajała się sukcesami drużyny
piłkarskiej Kolejarza Chełm, która należała w tym czasie do najlepszych w
lubelskim okręgu OZPN.
Na każdy mecz Kolejarza ciągnęły wielkie rzesze wiernych kibiców, nie
tylko związanych z kolejnictwem-PKP ale i z całego miasta, a nawet okolic.
Mecze były rozgrywane na boisku klubowym, mieszczącym się naprzeciw
Dworca PKP, obok tzw. ujeżdżalni. Odbywały się też sporadycznie na boisku
WKS „Gwardii” – na Pilichonkach.
Niepodważalne i bezdyskusyjne sukcesy piłkarzy Kolejarza Chełm były
adekwatne do sukcesów wiernych kibiców – wiążące się z wypiciem z tej
radości hektolitrów piwska i gorzały.
Po rozwiązaniu Kolejarza w 1955 r. jeszcze do 1962 r. (dopingowali)
wierni piłkarscy kibice drużynę Chełmianki, bo w niej grały rezerwy dawnego
Kolejarza – stanowiło to kolejne okazje do wypicia.
Przytoczę jeden z bardzo ciekawszych epizodów sportowo-karnych KS
Kolejarza. Drużyna Kolejarza miała bardzo dobrego bramkarza, który po
rozwiązaniu się klubu jakiś czas występował też w drużynie Chełmianki. Był
idolem jako bramkarz i charakterny łobuziak – Stasio Kochański. Po jakiejś
łobuzerskiej awanturze przypadkowo dostał wyrok z odsiadką w wiezieniu,
które też mieściło się przy ul. Kolejowej. On siedział w pudle, mecze piłkarskie
jego ukochanej drużyny się toczyły, i jego drużyna przegrywała. Nastąpiło
jakieś porozumienie, w ramach poprawy zachowania itd., że on-idol mógł w
asyście ale tylko podczas meczów bronić bramki. Co to był za ubaw, kiedy
mecz trwał, idol stał w bramce, a za bramką po obu słupkach stali wartownicy
więzienni i milicjanci i pilnowali idola – bronił wspaniale i bramek nie było.
Następnie po każdym meczu, idola wprowadzano do karetki i do pudła. To były
niezapomniane – pełne humoru chwile.

Wozak – Wozacy
Dla przypomnienia
Od 1924 r. B. Nafalski prowadził w Chełmie przy ulicy Kolejowej 34,
skład węgla i drzewa opałowego z dostawą do domu (ceny konkurencyjne).
Jeżeli miał taki skład, to musiał mieć i środek lokomocji – czyli furę i konia.
Reasumując – mógł to być, pierwowzór omawianego wozaka.
Wozak handlował węglem z dowozem do domu klienta. Musiał mieć
dobry, nowoczesny i mocny wóz, najlepiej z gumowymi kołami (które dają
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komfort jazdy) i dobrego silnego konia tzw. pociągowego. Musiał się znać na
mechanice wozowej i hodowli koni. Musiał mieć sprawny wóz do poruszania
się po ulicach, światła zgodnie z przepisami, i bezpiecznego łagodnego konia.
Całość tego biznesu tworzyli – wozak, wóz i koń.
W 50, 60 i 70-latach widok – wozu załadowanego po brzegi węglem,
ciągniętego przez zgarbionego z wysiłku konia i kierowanego przez czarnego od
pyłu węglowego wozaka, jadącego do klienta – (a z powrotem niejednokrotnie
koń ciągnący wóz sam kierował się do domu, bo na wozie siedział-drzemał już
pijany wozak bo sprzedał węgiel i miał za co kupić gorzałę i się upoić) – był
nieodłącznym atrybutem ulic Chełma. Często milicja-MO nawet nie reagowało
na taki stan, ludzie też się przyzwyczaili do takich widoków. Wozak był
biznesem rodzinnym, profesja ta przechodziła z ojca na syna. Czasy motoryzacji
i gazu wyparły ostatnich wozaków. Większość odeszła styrana życiem i piciem
– a bez nich ul. Kolejowa zrobiła się smutna, szara i tradycja zanikała. Po
przemianach wszystko się zmieniło – tak skończyły się mity łobuzerskiej braci
kolejowej zamieszkałej przy ul. Kolejowej. Wozacy mieli swoje bazy też na
Pilichonkach i na Działkach.

Dzielnica Kolejowa uwagi historyczno – społeczne
Budowa linii kolejowej w latach 1878 –1890 przyczyniła się do rozwoju
miasta, z zajęciem terenu w pobliżu torów kolejowych i wykształceniem się ul.
Kolejowej, łączącej centrum miasta z dworcem głównym.
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W czasach carskich droga przebiegająca przez podmiejską osadę Obłonie,
została przekształcona w drogę łącząca dworzec z miastem – a po włączeniu
tych terenów do miasta funkcjonowała już jako ulica Kolejowa. Wraz
z pojawieniem się linii kolejowej i ul. Kolejowej nastąpił dynamiczny rozwój
miasta. Pierwszy chełmski dworzec kolejowy który powstał w latach 1876–1877
był budynkiem drewnianym. W 1913 r. oddano do użytku okazały dworzec w
Chełmie już jako budowla murowana z wieżą zegarową – dotrwał do II wojny
światowej.
Ulica Kolejowa, mimo peryferyjnego położenia, jest jedną z ciekawszych
arterii Chełma. W okresie międzywojennym tworzyła barwną i gwarną dzielnicę
przemysłowo-handlową.
Właścicielami i przedsiębiorcami największych punktów handlowych
i przemysłowych znajdujących się przy ulicy Kolejowej byli Żydzi – m.in. :
Chełmski Rektyfikacji i Fabryki Wódek przekształconej w gorzelnię, tartaku,
młyna Ziarno, fabryczki kamieni młyńskich (i młyńskich akcesoriów), hotelu
Kowelskiego.
Przy ulicy Kolejowej mieściła się Szkoła Powszechna im. Królowej
Jadwigi, elektrownia miejska, Oddział Związku Spółdzielni Spożywców RP
„Społem” (1907), Państwowy Monopol Spirytusowy oraz Zakład Karny.
Funkcjonowały tu też sklepy, restauracja, targ, bary i składy opału.
Wraz z rozwojem kolejnictwa już niepodległej II RP (1918-1939),
najważniejszą ulicą związana z PKP w Chełmie była ul. Kolejowa. Ważną rolę
kulturalno-oświatową, sportowo-rekreacyjną związkowo-społeczną spełniał tu
Dom Kolejarza, działający przy ul. Kolejowej 121. W tym czasie kolej-PKP
były państwem w państwie, dlatego w większości pracownikom PKP i tzw.
kolejnictwu nieźle się powodziło.
Na ul. Kolejowej panowała bieda, a nawet ubóstwo i zacofanie. W
większości stały tu klitki, wyjątki stanowiły domy murowane. Dużo rodzin żyło
z rolnictwa, od strony torów w tym czasie były pola uprawne i łąki – dlatego
trzymano tu krowy, konie, kozy, drób i świnie.
Większość pracowała przy budowie kolej, sprzątaniu i porządkowaniu,
obsłudze ruchu kolejowego, ochronie torów kolei i podróżnych. Wyjątki
posiadały specjalizacje jak: pomocnik zawiadowcy, instruktor, telegrafista,
kancelista, konduktor, zawiadowca sygnalizacyjny, manewrowy, pracownik
warsztatowy, kasjer. Byli tacy którzy zajmowali się handlem węgla i drzewa na
opał oraz materiałami budowlanymi.
Po 1944 r., nowa władza PRL znowelizowała po swojemu PKP, które
straciły wpływy i prestiż przedwojenny, po tych zmianach ludzie pracujący na
PKP stawali się biedniejsi. Stary dworzec (budowany jeszcze przez rosyjskie
władze) został w 1944 r. zniszczony przez wycofujące się wojska niemieckie,
jak wiele ważnych budynków przemysłowych i mieszkalnych. Po wyzwoleniu
powstał nowy dworzec. Do 1957 r. nie było tu znaczących zmian.
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Czas i warunki zweryfikowały wielu mieszkańców ul. Kolejowej. Część
z nich dalej pracowała na PKP, większość bez kwalifikacji kombinowała po
swojemu.
W 1955 r. powstała przy ul. Kolejowej jako pierwszy z większych
zakładów pracy, Chełmska Wytwórnia Win tzw. Chełmska Winiarnia
produkująca m.in. słynne – wino owocowe – zwane: jabczok, jabol, patyk
potocznie siara, czyli wino marki wino słynne PRYTY tanie, które stały się
powszechnością spragnionej społeczności chełmskiej. Królowały one wszędzie,
w bramach w parkach na podwórkach na ulicach i podejrzanych miejscach,
były jakby życiodajnym nektarem szemranego pospólstwa. ChWW została w
1964 r. przekształcona w Zakłady Przemysłu Owocowo-Warzywniczego.

Ulica Kolejowa była zawsze miejscem pracy, handlu i kombinacji – jak
tu wyjść na swoje – tak w czasach II RP jaki i w czasach PRL. Przeważnie po
stronie ulicy bliżej torów (i za torami też), powstawały skupy złomu i blachy,
składy węgla i innych towarów opałowych, składy materiałów budowlanych i
inne z tym związane punkty handlu.
Na ulicy Kolejowej wytworzył sie nowy zawód tzw. wozak – był on
ewenementem i folklorem Chełma czasów PRL.
Obecnie zmieniona ulica Kolejowa jest miła i przyjazna dla ruchu
turystycznego tak pieszego jak i rowerowego. Powstało tu wiele nowych
budowli i nowoczesnych rozwiązań urbanistycznych. Większość zamieszkałych
tu nowych mieszkańców ze zdziwieniem słucha wielu faktów z przeszłości.
Zostało tu jeszcze gdzieniegdzie kilka budynków-skansenów przypominających
dawne czasy – biednej ale charakternej – Dzielnicy Kolejowej.
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Dzielnica
Dyrekcja
górna i dolna

Teren górki-stoku od muru Górki Katedralnej – Kościoła do ulicy Żwirki
i Wigury był nazywany potocznie „Sybirówa”. Stok był doskonałym i jedynym
terenem uprawiania sportów zimowych w Chełmie. Właściwie już od 1925 r.
jeżdżono tu masowo na nartach i sankach, aż do momentu kiedy to w 70-latach
teren stoku zniwelowano i utworzono tu widokowy park rekreacyjny, zrobiono
alejki spacerowe i zamontowano ławeczki, place zabaw itd. Tak zakończyły się
zimowe eskapady hulaszcze chełmian pasjonatów narciarzy i saneczkarzy.
W wyniku tych zmian zaczęły tu bywać na spacerach, randkach itd. pary
zakochanych, co dodawało romantyczności, tajemniczości temu tak urokliwemu
miejscu. Witano tu także Nowy Rok. Było tu zawsze śnieżnie i wietrznie.

Obszar Dyrekcja górna

Jest to teren od ulicy Żwirki i Wigury do Gmachu PKP, granicami ulica
Hrubieszowska i osiedla Dyrekcja dolna i Słowackiego. Było tu raczej
spokojnie. Najciekawszymi ulice są, Katedralna, Bydgoska i Stephensona.

Dom KULTURY

Budowa centralnego Domu Kultury w Chełmie była planowana wraz z
budową Cementowni w Chełmie od 1957 r. i rozbudową miasta. Planowano:
zaplecze sceny, klubo-kawiarnie, salę widowiskową, salę klubową, kawiarnie,
zaplecze sali teatralnej, kino z ekranem panoramicznym, miejsce na kabarety
lokalne. Otwarcie Domu Kultury nastąpiło w 1964 r. Był jedynym i ważnym
punktem zapalnym, zadym, bijatyk itd., na dyrekcji górnej. Często odbywały się
tu projekcje filmów, występy krajowych zespołów bitowych oraz kabaretów
i piosenkarzy. Gromadziło to tłumy ciekawskich tak z miasta jak i z powiatu. Po
każdym występie zespołu bitowego, oddziały milicji (MO) aby skutecznie
interweniować były posiłkowane przez inne jednostki – nawet z powiatu.
Nowopowstały Dom Kultury był ważnym miejscem dla chełmskiej
kultury – był i jest cenną placówką kulturotwórczą oddziaływującą na teren
miasta i powiatu chełmskiego. Tu przeniosły się, zadomowiły i realizowały
swoją działalność grupy twórcze z – Domu Kultury i Sztuki z Resursy, Klubu
Niedźwiadek, Gmachu PKP i innych. W Domu Kultury istnieją komfortowe
warunki dla każdej działalności. Mieszczą się tu salki specjalistyczne, sala
widowiskowa i kinowa, szatnie itd. Dyrekcja Domu Kultury w Chełmie od
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samego początku prowadzi bardzo ożywioną działalność kulturalno-oświatową.
W 60 i 70-latach w Domu Kultury w Chełmie występowały polskie bitowe
zespoły i kabarety. Miałem dobre układy z dyrekcją DK, dlatego byłem na
wszystkich, organizowanych tu występach.

Gmach Dyrekcji PKP – im. PKWN

Był najważniejszym budynkiem i okazałym biurowcem powstającego w
Chełmie od 1927 r. Nowego Miasta – osiedla mieszkaniowego PKP. Tu w
Gmachu miała się mieścić przeniesiona z Radomia, Dyrekcja PKP. Gmach
został ukończony w 1939 r. Otrzymał też przydomek PKWN, gdy w lipcu 1944
r. miał tu swoją siedzibę Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego – następnie
siedzibę PKWN przeniesiono do Lublina.
Gmach jest najbardziej charakterystyczną i strategiczną budowlą miasta –
dodaje też uroku krajobrazowi i tworzącej się tu historii. Jest utożsamiany z
Chełmem – jako jej nieodzowny atrybut. Od września 1944 r. funkcjonowała tu
Oficerska Szkoła Artylerii tzw. OSA i znakomita drużyna piłki nożnej WKS
OSA Chełm. Ostatnia grupa OSA opuściła Chełm wiosną 1946 r.
W latach 1945-1964 Gmach był najbardziej kulturotwórczym ośrodkiem
tego regionu – stał na granicy Dyrekcji górnej i dolnej oraz powstających
osiedli Cementownia i Działki – tu ścierała się kultura, folklor i prymat.
W Gmachu mieściła się dyrekcja PKP, biuro KS ZZK „Kolejarz” i Klub
Kolejarza. Była tu sala sportowa i koło sportowe. Można było tu pograć w pingponga, gry świetlicowe, szachy, bilard. Była tu sala bokserska i ciężarowa.
Działała tu grupa artystyczna – teatr i klub aktora, orkiestra kolejowa i klub
muzyczny. Była tu sala widowiskowa i słynne kino „Bałtyk”. Funkcjonowało tu
pogotowie, Szkoła Felczerska, kursy traktorzystów i SP nr 6. Miały tu swoje
biura : LZS i PKKF oraz siedzibę KP PZPR i Urząd Wojewódzki.
Kiedy organizowano działy nowopowstałego Domu Kultury – działalność
kulturalno-artystyczna przeniosła się tam z Gmachu. Ostatnie w 1975 r.
zawiesiło swoją działalność kultowe kino Bałtyk (powołane w 1956 r.), a na jej
miejscu powstała sala konferencyjna.

Herody Dzielnicy Dyrekcja

Prowadził działalność jako grupa występująca chałupniczo, jednak nie
dorównywał poziomem Herodowi z Pilichonek.

Dzielnica Dyrekcja górna: uwagi historyczno – społeczne
Nowe osiedle tworzone w Chełmie od 1927 r. poza miastem – jako punkt
miastotwórczy – nosiło nazwę Nowego Miasta lub Osiedla Dyrekcja wraz z
Gmachem (jej kultową budowlą). Osiedle było budowane wyłącznie dla
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pracowników kolei – PKP. Domy murowane jak na tamte czasy, wyglądały jak
dworki – a większość jej mieszkańców stanowiła inteligencja PKP Chełm.
Dyrekcja nie miała tzw. łobuzerskich tradycji w Chełmie. Była planowana
i tworzona od 1927 r., z przerwą okupacyjną i dokończona po wyzwoleniu. W
okresie II RP, PKP była państwem w państwie, a mieszkańcom i pracownikom
PKP nieźle się powodziło. Wielu z nich miało etaty: naczelnika, pomocnika
zawiadowcy, kierownika biura wagonów, rewizora wagonów, kierownika
pociągu, inżyniera kolejnictwa.
Po wyzwoleniu od 1945 r. sytuacja na PKP troszkę się zmieniła – a
pracownicy PKP zubożeli.
Właściwie ulica Kolejowa i Osiedle Dyrekcja PKP – to kolejarze,
pracownicy PKP, można by określić rodziny kolejarskie. Oceniając te dwa
środowiska związane z PKP, można stwierdzić, że mieszkańcy Osiedla
Dyrekcja przewyższali mieszkańców ul. Kolejowa – kulturą, stylem bycia
i życia, zasobnością, wykształceniem zawodowym kolejowym oraz formami
spędzania czasu wolnego od pracy.
Mieszkańcy Dyrekcji posiadali i prowadzili tzw. ogródki przydomowe,
obficie zadrzewione, które traktowali jako rodzinne ośrodki wczasoworekreacyjne. Dyrekcja jest cenną atrakcją turystyczną Chełma i regionu.

Obszar Dyrekcja dolna

Do wpływowych obiektów tworzących prym i folklor Dyrekcji Dolnej,
należały dwa mieszkalne budynki kolejowe po obu stronach kultowej ulicy Alei
Marszałka J. Piłsudskiego – a w nich zamieszkała młodzież – i przyległe
uliczki oraz nowotworzone budynki ciągnące się do dworca PKP. Właściwa
Dyrekcja Dolna to teren od kultowego Gmachu PKP do Dworca PKP. Prym tu
wiedli chłopaki-zawodnicy przeważnie uczniowie Technikum Mechanicznego
lub Liceum zgrupowani w KS ZZK Kolejarz Chełm – jako drużyna dyrekcyjna
dobrych kolegów i przyjaciół. Panowała tu zawsze kultura i poszanowanie ale
jak trzeba było to bronili swoich zasad.
Działalność kultowego KS ZZK „Kolejarz” Chełm wytworzyła
patriotyczny i niezapomniany ruch, który w latach 1945 – 1955 porwał całe
społeczeństwo Chełma i ziemi chełmskiej, a podstawowym jego celem było
umasowić i upowszechnić formy kultury fizycznej. Wraz z przerwaniem
istnienia „Kolejarza” zaczął podupadać wielki romantyzm epoki pierwszych
powojennych lat, patriotycznej odbudowy, i mimo biedy – spontanicznej
działalności. Popularność „Kolejarza” była podyktowana dobrą passą drużyny
piłki nożnej, liczącej się w okręgu, a nawet w kraju.

Kawiarnia VIOLETTA

Mieściła się w Chełmie przy ul. (obecnie) I-go Pułku Szwoleżerów 25 (z
boku budynku mieścił się posterunek MO). VILOTTA powstała z początkiem
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1959 r. w wyniku budowy Osiedla Cementowni dla potrzeb rozrywki
i spędzania wolnego czasu ludu pracującego – w założeniach była to kawiarnia
młodzieżowa. Obecnie budynek VIOLETTY istnieje, jest zaadoptowany na
sklep. VIOLETTA w 60 i 70-latach była kultową ekskluzywną, kawiarenką dla
młodzieży i dorosłych z obu Dyrekcji – (odwiedzali ją i inni goście, i ci którzy
nie podpadli i nie bali się oberwać w dziób). Następnie od 1980 r. wiek
biesiadników był różny, a po stanie wojennym 1983 r. stawała się można tak
określić, speluną. Dochodziło tu często do awantur, i nie było nowoczesnej
alternatywy jej prowadzenia. W dalszej perspektywie czasu i po przemianach
VIOLETTA nie miała racji bytu, zakończyła swoją karierę w 1994 \ 95 r. – jak
jej większość zniszczonych życiem-piciem stałych bywalców.

Z początkiem 60-lat w ramach inwestycji towarzyszących budowie
cementowni zastały wybudowane : kultowa Restauracja Przemysłowa wraz
z budową nowoczesnego Hotelu Cementowni przez Cementownię oraz
wielofunkcyjna Przychodnia przy ul. Wołyńskiej.

Restauracja LOTOS

LOTOS był wybudowany w 60-latach przez PSS, przy Alei Marszałka
J. Piłsudskiego blisko Dworca i Gmachu PKP, dla rozrywki okolicy i ludzi
pracy cementowni. Była to w tym czasie charakterna i kultowa tawerna-knajpa,
oblegana przez biesiadników z Kolejowej, Dyrekcji i osiedla Cementownia –
i innych też. Jako jedyna w Chełmie organizowała striptiz na dancingu od
1971 r. LOTOS istnieje – od 1989 r. jest w prywatnej inicjatywie.

Osiedle Cementowni

W lipcu 1956 r. pojawił się szyld „Dyrekcja Cementowni Chełm
w Budowie” – (tak chełmski cement zalegający tereny miasta i okolicy zaczął
rządzić w Chełmie i w Polsce a władza chciała mieć w tym swój interes). Tak
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Cement spowodował, że zaczęło się tworzyć nowe przemysłowe miasto Chełm
w Chełmie. Duńczycy wybudowali hotel przy cementowni tzw. hotel duński,
w którym mieszkali pracownicy i nie tylko, często organizując w tymże hotelu
libacje, okolicznościowe imprezy hulaszcze, (Ministerstwo chciało mieć swój
udział dlatego zmieniało dyrektorów na chełmskiej budowie cementowni).
Osiedle cementowni jawiło się jako nowa dzielnica.
Można tak określić – za Gmachem w stronę cementowni powstawał
Nowy Chełm, budowały się domki, przedszkole, hotel, restauracja.
To nowoutworzone osiedle domków jednorodzinnych przeznaczone było
przeważnie dla pracowników Cementowni Chełm. Jego obszar rozpoczynał się
od Gmachu PKP, a właściwe od kultowej restauracji tej części Chełma –
Restauracji Przemysłowa wraz z Hotelem Cementowni – budowa ta ciągnęła
się w stronę Cementowni. Właśnie ten super hotel miał nosić nazwę Miński od
nazwiska plut. Mińskiego – (na dole miała być, kawiarnia i restauracja, salony
recepcyjne i 7 pięter na 300 łóżek).
Ważnym miejscem spotkań kumplowskich, degustacji trunkowych,
pogrania w piłkę itd., chłopaków tej części miasta, był obiekt basenu otwartego
tzw. Ogródek Jordanowski przy ul. Kredowej. Chłopaki spotykali się też na
obiektach sportowo-rekreacyjnych MOSiR przy ul. Batorego – pograć w piłkę
lub po prostu wyszaleć się. Często chłopaki przychodzili także potajemnie na
jabłka do przydomowych sadów osiedla cementowni.
Wraz z budowaniem Cementowni Chełm i dzielnicy-osiedla cementowni,
powstawało nowe osiedle bloków mieszkalnych budowane przez Chełmską
Spółdzielnie Mieszkaniową, oraz bloki które budował ZOR oraz nowoczesne
sklepy, czy klub NOT-u.
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Dzielnica
Hrubieszowska
Obszar Dzielnicy Hrubieszowska

Obejmował teren ulicy Hrubieszowskiej, wraz z niektórymi przyległymi

uliczkami. Dużą rolę na odrębność folkloru dzielnicowego wniosło przylegle –
Osiedle Działki.
Ulica Hrubieszowska była i jest jedną z ważnych komunikacyjnych
arterii starego i współczesnego Chełma. Przy niej powstało wiele ważnych
inwestycji.
Ważnym miejscem spotkań chłopaków z ulicy Hrubieszowskiej i tego
regionu były wojskowe obiekty sportowe mieszczące się pod lasem „Borek”
oraz plac na terenie podleśnym.

Dzielnica Hrubieszowska uwagi : historyczno – społeczne
Władze carskie zapoczątkowały zabudowę terenów znacznie oddalonych
od centrum – tzw. peryferyjnych – i leżących na przeciwległych krańcach, przy
głównych dojazdach do miasta.
Planowano połączenie z miastem ważnego traktu hrubieszowskiego, tak
powstała ulica Hrubieszowska. Nazwa ulica Hrubieszowska pierwszy raz
pojawiła się w 1880 r.
W 1892r. przy ulicy Hrubieszowskiej, w sąsiedztwie lasu „Borek”,
decyzją władz carskich powstawał rosyjski garnizonowy szpital wojskowy (w
tym pięć pawilonów szpitalnych, kantyna, budynki mieszkalno-gospodarcze, sieć
wodociągowa, wieża ciśnień). Były to pierwsze budowle zabudowy peryferyjnej
tworzącej tzw. nowy punkt miastotwórczy – nowej dzielnicy miasta.
Powstał tu też Szpital Miejski Św. Mikołaja (leczono w nim choroby
zakaźne) ogrodzony murem.
Budowano tu również kamienice – właścicielami byli zarówno, Polacy,
Żydzi, Rosjanie i Niemcy. Od 1912 r. działał tu młyn gazowy.
Po 1918 r. obiekty (rosyjskiego garnizonowego szpitala wojskowego)
przejęło Wojsko Polskie przekształcając je w okręgowy Szpital Wojskowy nr 2.
Obszar ulicy Hrubieszowskiej objęty był planami budowy Nowego
Miasta – osiedla kolejowego i siedziby Dyrekcji PKP.
Zamieszkiwali tu przede wszystkim wojskowi, nauczyciele, urzędnicy –
ale było tu też wiele biedoty. Powstawały tu sklepy spożywcze, tytoniowe,
cukiernie, masarnie, piekarnie, herbaciarnie, piwiarnie i sklepy alkoholowe.
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Powstawały tu również rodzinne zakłady stolarskie, szewskie, krawieckie,
kowalskie, ślusarskie. Właścicielami większości punktów handlowych na ulicy
Hrubieszowskiej byli Żydzi.
Po 1944 r. w dzielnicy ulicy Hrubieszowskiej mało się zmieniło.
Większość budynków, sklepów i zakładów zostało zniszczonych działaniami
wojennymi.
Do 1957 r. poza łataniem zniszczeń wojennych, nic się tu nie zmieniło,
i nic nowego nie wybudowano – panowała tu nawet bieda.
Cyganie – w 50-latach pod lasem „Borek” i obok piaskowni Kumowa
Dolina, przez kilka lat koczowały tabory cygańskie. Obozowisko składało się z
kilku wozów przystosowanych jako mieszkanie oraz koni. Jako chłopaki
biegaliśmy w te miejsca i gapiliśmy się na to zjawisko. Cygańskie tabory w
krótkim czasie wyemigrowały z Chełma – były skargi zamieszkałej ludności, że
wszystko ginie, nie przestrzegali spraw sanitarno-pożarowych. Jednak mała
grupa społeczności cygańskiej pozostała w Chełmie, i została zakwaterowana w
wybudowanych barakach przy ul. Młynarskiej. Były tu też dwa młyny.
Jedynym największym powstałym zakładem pracy w dzielnicy ulicy
Hrubieszowskiej z końcem 50-lat był – Zakład Przetwórstwa Mięsnego
„Wyzwolenie” Spółdzielni Pracy Przemysłu Spożywczego.
Powstawały lub też reaktywowały się przy ul. Hrubieszowskiej mniejsze
rodzinne warsztaty, szewskie, krawieckie, fryzjerskie, kowalskie.
Obecnie wizualnie ulica Hrubieszowska można by tak określić, wygląda
estetycznie, przyjaźnie i turystycznie – biegnie tu jeden z miejskich szlaków
ścieżki rowerowej. Dawne budynki zostały zaadaptowane do nowych funkcji
i nic nie straciły na swoim charakterze, jak i stare drzewa tu rosnące. Wszystko
to podnosi walory przyrodnicze i turystyczne tej dzielnicy.
Do cennych-starych budowli tej dzielnicy można zaliczyć : kompleks
(pod nazwą) hotel i restauracja Kozak, hotel i restauracja Duet, Centrum
Handlowe Wschód S.A. Ciekawym obiektem jest Salon Fiata i budynki
hurtowni – a przy ulicy rosnące kasztany.
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Ulice charakterne
W tym czasie w Chełmie – (jakby samodzielne leżące na granicach ww.
dzielnic) – najbardziej wyróżniającymi się i charakternymi ulicami były :
Obłońska, Sienkiewicza, Mickiewicza, Pocztowa.
Ulice Obłońska, Sienkiewicza, Mickiewicza funkcjonalnie i historycznie
były związane z ulicą Kolejową. Miały wspólny zbieg ulic – skrzyżowanie,
szybko przenikały tu wszelkie naleciałości z ww. ulic.
Najważniejszą ich funkcją było jednak jak najszybsze połączenie – się z
nowej dzielnicy Kolejowa i Dworca PKP z miastem i odwrotnie.
Należy podkreślić, że ww. ulice – jak i wszystkie ulice miasta szczególnie
obszaru starego miasta tzw. starówki sięgające XIII w. tworzyły i tworzą
interesujące fragmenty Chełma, wzbogacające jego architekturę i urok.

Obłońska

Ulica Obłońska (wymieniana już w XVIII w. jako Błońska)
historycznie starych, oraz zaniedbanych ulic chełmskich. Jej nazwa
związana z historią osady Obłonie włączonej następnie w 1914 r.
miasta. Obłońska była związana z ulicą Kolejową, a dotyczyło to
przemieszczania się z dworca do miasta – tak dawniej jak i obecnie.

należy do
jest ściśle
w granice
szybkiego

Do najważniejszych instytucji państwowych, mających tu swoje siedziby
w okresie międzywojennym, należały – elektrownia miejska (od strony
Kolejowej), pod nr 20 Urząd Pocztowy, pod nr 51 Szkoła Powszechna nr 2 im.
Stanisława Staszica – (i II LO do 1954 r.). Prosperowała też fabryczka mydła.
Ulica Obłońska łączy ulice Kolejową z Lubelską, przecina też inne
mniejsze ulice.
Po 1944 r. wiele budynków przy ul. Obłońskiej zostało zniszczonych
działaniami wojennymi.
Do 1957 r. mało się tu zmieniło, mieszkańcy sami łatali zniszczenia
i kombinowali jak żyć i przeżyć – należy podkreślić, że panowała tu jednak
bieda, miało to wpływ na wychowanie dzieci.
Po wyzwoleniu do końca 70-lat funkcjonowała tu fabryczka cukierków
i ciastkarnia rodziny Karwowskich – wspierała biedne dzieci.
Ważnym i prawdopodobnie jedynym miejscem społecznej egzystencji
i ulicznego wychowania dzieci-młodzieży ulicy Obłońskiej 50, 60 i 70-lat była
szkoła SP Nr 2 i jej teren. Tu spotykali się chłopaki, tu grali w piłkę, tu też
zdobywali edukację – jedni ogólną drudzy łobuzerską. Trzeba przejść okres
łobuzerski, aby stać się dżentelmenem. W szkole od 1957 r. rozpoczęła też
treningi pierwsza chełmska grupa podnoszenia ciężarów.
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Sienkiewicza

Ulica Sienkiewicza – (można by tak ująć) wyrosła na tradycjach ulicy
Brzeskiej (wymieniana już w XVIII w.) – funkcjonalnie i historycznie była
związana z ulicą Kolejową.
Po 1918 r. ulica przechodziła kolejne przeobrażenia. Jedną z ważnych
instytucji tu zlokalizowanych była Ubezpieczalnia Społeczna, funkcjonowały tu
wyróżniające się: masarnia, zakład fryzjerski, herbaciarnia i piwiarnia.
W handlu dominowali tu Żydzi.
Po 1944 r. wiele się tu zmieniło – właściwe każda ulica miała swoją
historię – do 1955 r. była Sienkiewicza w latach 1955 – 1989 była ulicą Lenina
od 1990 r. po wielu perypetiach przywrócono dawną nazwę ulicy Sienkiewicza.
Ulica Sienkiewicza (od skrzyżowania) łączy ul. Kolejową z ul. Kopernika.
Najbardziej ulicę Lenina – Sienkiewicza kojarzono z funkcjonującym tu
Urzędem Pocztowym. Prowadził tu swoją słynną aptekę Janusz Papużyński,
jego matka prowadziła w Chełmie (przed pół wiekiem) słynny teatr amatorski.
Folklorem byli tu mieszkający Cyganie w barakach.
Pierwszym nowoczesnym budynkiem przy ulicy Lenina był oddany w
60-latach Salon Radio-Telewizyjny sprzedaż i naprawy.

Mickiewicza

Ulica Mickiewicza ma zawiłą historię związaną ze swoją nazwą (zresztą
jak wiele ulic miasta Chełma). Początki ulicy Mickiewicza sięgają 1866 r.
kiedy to funkcjonowała pod nazwą Świętoduska. Pod tą nazwą funkcjonowała
do 1921 r. następnie do 1934 r. (jak wynika akt szkolnictwa) pod nazwą 1-maja,
dalej od 1934 r. do 1950 r. nosiła nazwę ministra spraw wewnętrznych
Bronisława Pierackiego, aby ostatecznie po przemianach, prawdopodobnie w
1956 r. już na stałe otrzymać nazwę wieszcza Adama Mickiewicza.
W latach II RP pod nr 6 miało swoją siedzibę TG „Sokół”, nr 7 fabryka
wód gazowo-owocowych i rozlewnię piwa, nr 16 funkcjonował kinoteatr Corso
(obecnie kościół polskokatolicki) nr 26 Sejmik Powiatowy, mieszkało tu wielu
lekarzy, wojskowych, jednak dominowali tu Żydzi. Mieściły się tu, zakład
fryzjerski, krawiecki, stolarski i składy opału.
Podczas działań wojennych zniszczeniu uległo sporo budynków. Po 1944
r. ulica się zmieniała. Powstały tu nowe bloki mieszkalne, hotel robotniczy
Chełmskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego, i wiele małych innowacji.
Ważnym i kultowym miejscem 50, 60 i 70-lat, ulubionych schadzek,
spotkań, gry w piłkę, w karty, pojedynków i wszelkich ćwiczeń, chłopków
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łobuziaków z ulic Sienkiewicza i Mickiewicza i tego regionu był teren parku
i boiska I LO „Czarniecczyków”. Tu odbywały się pojedynki, tu kształtowały
się charaktery, nawyki i zachowania społeczne młodzieży – po prostu tu
chłopaki się edukowali.
Można tu zaliczyć też łobuzerską brać z ulic Narutowicza (dawna
Budowska 1866 r.) i Kopernika (dawna Gęsia XVIII w).
Ulica Mickiewicza – zawsze historycznie poprzez skrzyżowanie łączyła
ulicę Kolejową z ulicą Lubelską. Po zmianach w 2010 r., ujście ulicy
Mickiewicza do ulicy Kolejowej zostało zamknięte i obwarowane skwerem,
natomiast nowym ujęciem skróconym ulica Mickiewicza wpada do ulicy
Obłońskiej.

Kasztan

Przy ulicy Narutowicza 21 (róg z ul. Mickiewicza) rosło sobie wiekowe,
okazałe, wyniosłe, urodziwe i kultowe kasztanowe drzewo. Swoim wzrostem
królowało nad okolicą, dodając jej uroku i tajemniczej zadumy. Było bardzo
rozłożyste, a do pierwszego kanara było ponad dwa metry. Dawało też
przyjemny cień i chłód, dlatego z przyjemnością i rozkoszą można było się pod
kasztanem schronić przed upałami albo nawet przed deszczem.
Tak się złożyło, że przy ul Narutowicza 21 i pod tym kasztanem do 1966
r. m. in. miały swój postój chełmskie dorożki a po nich, postój miały taksówki.
Pod kasztanem funkcjonował telefon – użyteczny o każdej porze.
Położenie kasztana miało nawet znaczenie polityczno-strategiczne, rósł
w centrum miasta i był w zasięgu wielu łobuzerskich wydarzeń – punkty
zapalne : Kino Zorza i Letnie, Oaza, Stylowa, itd.
Wiele razy to kochane kasztankowe drzewko, szczególnie w 60-latach
ratowało nas z opresji – gdyż w razie draki, kiedy przeważające siły nas
atakowały i zmuszeni byliśmy do ucieczki, oczywiście trzeba było dobrze znać
topografię miasta, to podczas wymuszonej ucieczki, tak manewrowaliśmy
pogoń, żeby mieć czas, i wpaść na przesmyk ul. Narutowicza z kasztanem, tak
delikatnie wskoczyć na stojącą tu taksówkę, wybić się, dosięgnąć pierwszego
konara i zniknąć w gąszczu gałęzi. Oczywiście trzeba było jak zawsze trzymać
sztamę z taksiarzami, a po drugie trzeba było być dość sprawnym aby się wybić
zawisnąć na konarze, podciągnąć się i dać nura gąszcz gałęzi. Goniący, tracili
orientację, i nas z oczu, i wiele razy zatrzymywali się właśnie pod drzewem i ze
złością parskali, gdzie się oni podzieli – a my cicho, czasami parę godzin, a
bywało, że do rana, przeczekali i do domu.
Właściwie jakby niezauważalnie gdzieś po 2000 r. kasztana już tu nie
było. Jak się dowiedziałem nowi właściciele posesji spowodowali – że drzewo
zostało ścięte, telefon zlikwidowany, a taksówki przeniesione za róg ulicy.
Powodem były : hałasy, krzyki, drzewo wysokie itd.
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Kawiarnia KOSMOS

Mieściła się przy ul. Kopernika 20. Budynek wybudowany przez PSS
jako okazały Spółdzielczy Dom Handlowy (SDH) został oddany do użytku w
1967 r. Składał się z 3-podwyższonych kondygnacji. Parter był większym
prostokątem, na którym stał mniejszy prostokąt składający się z 2-pięter. Na
parterze patrząc od wejścia kawiarnia KOSMOS z tarasem mieściła się po
prawej stronie i działała od 1967 r. Była kultową i ekskluzywną kawiarnią był
tu bilard i dużo zieleni – odbywały się tu wesela, dancingi, wieczorki itd.
Najlepiej się tu czuły ananasy ze śródmieścia, Sienkiewicza, Mickiewicza,
(odwiedzali też inni goście). Po upadku STYLOWEJ – KOSMOS przejął jej
wszystkich wiernych wielbicieli życia towarzysko-romantycznego i sportowonocnego. Nazwa KOSMOS pochodzi z pierwotnej nazwy budynku – jako kosmicznego
nowoczesnego wystroju. Wrzesień 1999 r. to koniec SDH i kultowej Kawiarni
KOSMOS – po adaptacji budynku mieści się tu Bank PKO SA.

Stacja CPN

Od 1954 r. dobrze prosperowała kultowa stacja benzynowa CPN w
Chełmie, mieszcząca się na Placu T. Kościuszki przy ul. Kopernika. Wzbudzała
zainteresowanie chłopców, może ze względu na zapach benzyny i tankujące tu
różne i ciekawe pojazdy – często tu przebywali i gapili się na motory, auta,
samochody. Wkrótce tę kultową stację benzynową CPN władze przeniosły –
powód: mała przestrzeń, ochrona skwerku i oddanie do użytku kompleksu SDH
i kultowej kawiarni KOSMOS.
Druga stacja CPN była na Podgórzu.

Pocztowa

Początki ulicy Pocztowej sięgają XIX w. Jej nazwa ma związek z
budynkiem, w którym w ówczesnym czasie miała się mieścić poczta konna.
Jednak najbardziej ulica Pocztowa kojarzy się z Techniczną Szkołą
Kolejową (1890-1895), Willą inż. W. Kretzschmara (1880) następnie inż.
F. Gassnera oraz fabryką maszyn rolniczych i odlewnią żelaza.
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Ulica Pocztowa zaczyna się od skrzyżowania z ulicami Lwowską
i Reformacką: a kończy bieg wpadając do ul. Hrubieszowskiej (równolegle z ul.
Lubelską).
W okresie II RP, na ulicy Pocztowej dominowały żydowskie sklepy i
firmy. Żydzi określali Pocztową jako Nowy Świat (dla handlu żydowskiego).
Po 1944 r. na ulicy Pocztowej nastąpiły wielkie zmiany. Do 1991 r.,
nosiła nazwę Związku Walki Młodych – po przemianach wrócono do starej
nazwy.
Jednak największą renomę ulicy Pocztowej, dodawało funkcjonowanie tu
Państwowego Technikum Mechanicznego zwane potocznie Machaje. Dlatego
też przyszkolny teren Majachów w tym sportowy, stał się miejscem-bazą i
wychowawczym domem okolicznej młodzieży. Było to miejsce spotkań przede
wszystkim chłopaków z ulic Pocztowej, Siedleckiej, stykowej Hrubieszowskiej
i innych – chłopaki tu grali, czasami popijali i szaleli do woli.

Gołębie –
gołębniki

i tzw. gołębiarze

Gołębie w Chełmie przy tzw. domostwach pojawiły się w 1925 r. na
Pilichonkach (Trubakowska, Kowalska, inne). Miało to związek z wojskiem
stacjonującym na Pilichonkach – następnie pokazały się na Terpiczówce. Po
1935 r. widać je było na ulicy Kolejowej i Obłońskiej (może były i na innych).
Gołębie początkowo trzymano na strychach, w drewutniach lub szopach
gospodarczych. Z czasem zaczęto budować samodzielne domki tzw. gołębniki z
całym potrzebnym asortymentem (siatki, widelce, karmidła itd.).
Po wyzwoleniu wykształciła się w Chełmie architektura gołębników.
Szczególnie w 50, 60 i 70-latach można było zobaczyć klasyczne drewniane
budowle dla gołębi i wielkie siatki na dachach – a gołębie rozpowszechniły się
w mieście i stały się popularne prawie na każdej ulicy.
Gołębniki stały się też kultowymi obiektami i dodawały folkloru danej
ulicy, dzielnicy, miastu. Właśnie przy gołębnikach skupiało się (dzielnicowe,
terenowe, podwórkowe, rodzinne) życie towarzyskie tzw. gołębnikówgołębiarzy i osób im towarzyszącym z całym rytuałem gołębiarskim.
Szczególnie w dni wolne od pracy (i święta, uroczystości itd.), zbierali się
chłopaki (wiek różny), pełna kultura, w otoczeniu gołębnika były ławeczki,
snuto opowieści o gołębiach o ich chowie, popijano napoje w tym procentowe,
i to był folklor. Uczestniczyłem w takich spotkaniach, miałem wielu kolegów
których potocznie zwaliśmy gołębiarzami.
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Uwaga do tematu – Gołębie :
- nie piszę o hodowcach, o znawcach, czy o historii gołębia w Chełmie;
- chciałbym tym tekstem oddać hołd tym wszystkim, którzy nie patrząc na
rasę i wartość, hodowali gołębie, biegali z nimi, czy ze szmatami, i mieli w
sobie pasję obcowania z gołębiami – a może to był sposób na życie;
- oni właśnie swoim zachowaniem i z chmarą gołębi w chmurach
dodawali nam wiele radości, i ubarwiali szare życie tamtych lat.

Spędzanie czasu wolnego przez chełmian
W latach 1918 – 1939

Chełmianie spędzali czas wolny w różny sposób. Zależnie od majątku,
pozycji społecznej, statusu obywatelskiego, wykształcenia, narodowości,
kultury osobistej, nawyków, zainteresowań, itd. – trzeba pamiętać o latach
niewoli, zaborów i rusyfikacji.
Inteligencja – bogatsi :
- w formie gier świetlicowych i klubowych,
- w formie towarzysko-rodzinnych wycieczek tzw. majówek,
- w formie kibicowania wszelkich zawodów sportowych,
- w formie rodzinnych wycieczek krajoznawczo-turystycznych.
- kinematografy, teatry, kabarety, koncerty,
- bale maskowe, maskarady, zabawy taneczne i noworoczne.
Polski Klub Społeczny Resursa – ul. Lubelska Nr 2 lub 4
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dancing, gry w bilard i karty, świetlica gier.
Klub Towarzyski – ul. Lubelska Nr 70
dancing, gry w karty, domino i bilard.
Powiatowe Towarzystwo Rzemieślnicze – ul. Zakątek Nr 3
dancing, gra w bilard.
Klub Szachistów – ul. Lubelska Nr 8
gra w szachy i świetlica do bilardu, kart i domina.
Chełmianie jako społeczność wielce religijna dużo czasu poświęcała
wszelkim rytualnym formom świętowania i oddawaniu kultu : poprzez msze,
procesje, pielgrzymki, dni świąteczne, święta regionalne, odpusty, dożynki,
wesela, jarmarki, świętowanie wszelkich świąt chrześcijańskich i państwowych.
Do 1939 r. miasto Chełm to właściwie tzw. stare miasto w miarę dobrze
zagospodarowane i prosperujące oraz cztery nowo tworzące się peryferyjne
dzielnice, które miały się przyczynić do przestrzennego rozwoju miasta
(chronologicznie) : Kolejowa, Pilichonki, Hrubieszowska i Dyrekcja – a ich
społeczności miały i tworzyły jakże odrębną mentalność, kulturę i sposoby na
egzystencję.
Biedniejsi :
Tradycją w Chełmie szczególnie po 1925 r. były odbywające w mieście
raz w tygodniu oraz w sobotę lub w niedzielę, mecze lub zawody sportowe,
organizowane przez KS w poszczególnych konkurencjach sportowych.
Największą popularnością cieszyły się : mecze piłki nożnej, zawody w lekkiej
atletyce i przełajowe biegi uliczne, zawody strzeleckie, defilady, przemarsze,
pokazy i zawody hippiczne , inne pokazy, np. lotnicze, festyny w parku
i zabawy ludowe, uliczne przemarsze parady i defilady.
W dzielnicy Pilichonki wszelkie imprezy najczęściej organizował Sokół,
Strzelec, TUR i ChTC, natomiast w dzielnicy Kolejowa i Dyrekcja przeważnie
KPW, w dzielnicy Hrubieszowska Strzelec i ChTC.

Po wyzwoleniu po 1945 r.

Największymi politycznie, masowymi imprezami organizowanymi przez
władze PRL w 60 i 70-latach, w których władza chciała się pokazać jak dba o
lud pracy – nie trzeba było płacić za wstęp, nie wymagano też stanu
wychowania i zachowania się (a nawet za darmo było coś do żarcia i picia) –
były: Święto 1-maja i wyścig pokoju, i sportowo-rekreacyjne Święto
„Trybuny Ludu”. Organizowano szereg akcji towarzysząco-charytatywnych.
Mimo zakazu władzy PRL – odbywał się corocznie odpust i święto na
Górce 8 września, tu też można było się pokazać – dla ciała i ducha.
Szczególnie w 50 i 60-latach z braku jakiegokolwiek zainteresowania
wychowaniem dzieci i młodzieży ze strony władz: wytworzyło się w Chełmie w
poszczególnych dzielnicach tzw. podwórkowe wychowanie. Na każdym tzw.
podwórku (to jest kilka mieszkań, domów, czy części ulicy) był ktoś taki, kto
miał pojęcie i organizował dzieciom kulturalno-rekreacyjne życie. Takie grupy
prężnie działały – np. koło teatralne dziecięce przy ulicy Reformackiej, koło gier
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i zabaw dla dzieci przy ulicy Mickiewicza, świetlica środowiskowa kulturalnorekreacyjna przy ulicy Łącznej.

Konkluzje :

- Wprowadzenie w PRL od 1945 r. rozwiązań ustrojowych na wzór
ZSRR wykluczało możliwości reaktywowania, z trwałym rozwojem, niektórych
przedwojennych organizacji młodzieżowych, politycznych itd.
- Próby samodzielnego reaktywowania wielu polskich organizacji, np.
TG „Sokół”, było w 1947 r. w sposób brutalny zdławione przez organ MSW
wraz z konfiskatą majątku.
- Od 1948 r. używano brutalnych nacisków nakazujących zmianę
charakteru już działającym organizacjom.
- Pomimo sztucznej działalności wielu społecznych organizacji i ich
wzniosłych haseł w PRL, to tak naprawdę, żadna z nich nie miała zamiaru
interesować się rodziną, dziećmi, młodzieżą i ich wychowaniem.
- Tak następowała sowietyzacja Najjaśniejszej Rzeczpospolitej.
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Ciekawostki Chełma z okresu PRL
W Chełmie było : w 1956 r. – 142 sklepy i 48 kiosków,
w 1968 r. –183 sklepy i 144 kioski.

Saturatory

Szczególnie w dni upalne, na ulicach Chełma w 60 i 70-latach królowały
saturatory pojazdy na 2-kołach motorowerowych, metalowe gastronomiczne
barki-bufety, a w nich szafka-zbiornik z wodą z kranikiem, dozownik na dwa
syropy, butla z gazem, wężyk do podłączenia wody i kilka szklanek. Nieodłączny
był też duży parasol przeciwsłoneczny oraz łańcuch z kłódką dla zabezpieczenia
biznesu. Saturatory były mobilne i przewożone w stałe lub nowe punkty
handlu, obsługiwane przez panią lub pana (wymagane były białe fartuszki z
czepkiem-przepaską na głowie). Saturatory serwowały bąbelkową-gazowaną
wodę czystą lub z sokiem. Początkowo była jedna szklanka wielokrotnego
użytku dla wszystkich spragnionych klientów – myta na okrągło w wiadrze,
często taki napój nazywaliśmy gruźliczanką. Saturatory były podłączane albo do
sieci wodociągowej lub do hydrantów przeciwpożarowych. Często saturatory
atakowały osy albo muchy, ale to nie przeszkadzało. Nikt też nigdy się niczym
nie zaraził. Z czasem szklanki były myte automatycznie. Zdarzało się, że szef
saturatora miał pod ladą alkohol i dla swojaków konspiracyjnie mógł zrobić
drinka. Saturatory w tych ciężkich czasach PRL były dość opłacalnym
i niezawodnym wodopojem, wygrywały z innymi markowymi napojami.
Saturatory stały się w Chełmie kultowymi obiektami krajobrazowymi, i
atrybutami folkloru-kultury czasów PRL.

Kultowym w Chełmie był saturator obsługiwany przez samego mistrza
Łatyńskiego, stojący zawsze koło kościoła parafialnego na skrzyżowaniu ulic
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Lubelskiej i Lwowskiej. Miejsca innych popularnych to, przy ul. Lwowskiej
między sklepem żelaznym w dole (było w nim wszystko) a masarnią kiełbas
Pawłowskiego (już nie istnieją obecnie stoi tu bank), okolice mostka na rzece
Uherce na Pilichonkach, obok kina Zorza, przy Gmachu PKP, przy dworcu PKP
– inne się zmieniały od potrzeb, Mickiewicza, Obłońska, Lenina, itd.

Budki z lodami

Początkowo w Chełmie robiły karierę tzw. bańki z lodami w dużych
garach. Duży gar, a w nim bańka z lodami zamykana szczelnie. Przestrzeń
pomiędzy garnkiem, a bańką była obłożona lodami z trocinami, aby lody były w
stałej zimnej temperaturze. Porcja lodów była nakładana do muszelki wafla
łyżką do zupy. Chętnych szczególnie w upalne dni było zawsze dużo, dlatego
też dla higieny i estetyki w tych miejscach szczególnie w 60-latach powstawały
następnie stałe budki z lodami z jednym prostokątnym otworem (wyglądały
prymitywnie jak duże budki dla ptaków ale kto na to patrzył, jak był spragniony
ochłody). Z czasem budki – punkty lodowe unowocześniano, ubarwiały też
krajobrazowy pejzaż tajemniczych ulic chełmskich.

Zakłady Obuwia

Decyzją władz Miasta Chełma (i akceptacją komitetu PZPR) przystąpiono
w 1969 r. do budowy, w już rozbudowującym się Chełmie, a w tym sektora
usługowo-odzieżowego, wielkich zakładów odzieżowych (na wzór zakładów
KORA) – przy ulicy Wojsławickiej w Chełmie. Jednak po zmianach w 1972 r.
oddano ten obiekt do użytku, ale jako Chełmskie Zakłady Obuwia (ChZO) –
dla wszystkich chętnych do pracy z Chełma i z powiatu chełmskiego. Kadrę
pracowniczą stanowiło prawie 5-tys. kobiet i mężczyzn – był to swego rodzaju
barwny folklor osobniczy, oddziaływujący na środowisko chełmskie.
Pod względem zatrudnienia był to jeden z większych zakładów pracy w
Chełmie. Jak praca to i sport i kultura – tak też w krótkim czasie przy CHZO
powstało prężnie działające Ognisko TKKF „Krzepa” i Koło PTTK oraz
Zakładowy Dom Kultury przy którym działał zespół muzyczny SKAY,
Kabaret i Kapela Podwórkowa – były to kultowe i kulturotwórcze ośrodki
w tym czasie w Chełmie.
Historia CHZO zamyka się w latach 1969 – 1994. Obecnie budynek
istnieje w pierwotnej formie i adaptuje go wiele instytucji. Tradycje obuwnicze
CHZO podtrzymują prosperujące tu Zakłady Produkcji Skórzanej „ESCOTT” SA.
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Kultowy Chełmski – Hotel Kamena
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Hotel „Kamena”

Hotel Kamena, budowany od grudnia 1976 r. oddany do użytku w 1979 r.

W tym samym roku własność i część składowa Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa
Turystycznego (WPT) w Chełmie. Pierwsze biuro WPT w Chełmie, mieściło się przy ul.
Lubelskiej gdzie przedtem mieścił sie Hotel „Traktorzysta”.

Hotel Kamena – to skansen wielu tajemnic, folkloru i barwnego życia
chełmian okresu PRL – jest tak jak Gmach PKP kultową budowlą i najbardziej
kojarzony z Chełmem i z krajobrazem – istnieje do chwili obecnej.

Gdy wybudowano Hotel Kamena pierwszy do użytku był oddany Klub Nocny
szybko przez bywalców nazwany „Piekiełko” ze względu na zbyt swojskie klimaty –
słynne były tu też i swojskie dancingi. Również szybko w Kamenie oddano Salę
Restauracyjną – była wówczas jednym z lepszych lokali gastronomicznych w Chełmie
i w powiecie, można było tu dobrze i smacznie zjeść oraz porządnie się zabawić i popić.
Najbardziej w Kamenie była oblegana restauracja podczas dancingów kiedy to
występowały dodatkowo zatrudnione przez WPT przyjezdne striptizerki. Tłok przy
stolikach był niesamowity a panowie przychodzili tu po prostu ,,napaść sexi oko”. Często
w Nocnym Klubie w Restauracji i na dancingach dochodziło do starć i tzw. mordobicia.
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! ! ! ! ! ! ! ! ! !
W okresie budowy i rozbudowy Cementowni w Rejowcu

Nad Białym Rowem w Rejowcu Osadzie często organizowano tzw.
niedzielne festyny nad wodą dla ludności Rejowca i dla budowniczych
Cementowni. Na te swawolne rozrywki przybywały wycieczki grup młodzieży
z okolicznych miejscowości oraz grupy z Chełma.
W latach 1947-1948 grupa zawodników chełmskiej sekcji bokserskiej,
często uczestniczyła w tych kultowych festynach – może chłopaki szukali tam
wrażeń i udowodnienia swojej siły, prowokowali też rozróby.
Często dochodziło do zwad i bójek pomiędzy tzw. bokserami z Chełma a
miejscowymi z Rejowca. W większości wolne bijatyki wygrywali chełmianie,
mimo że budowniczy cementowni też byli mocni.
Żądni odwetu któregoś dnia w wakacyjny wolny dzień od pracy 1948 r.
(sobota-niedziela) zorganizowali się budowniczy wraz z chłopakami z Rejowca
i w grupie ponad 100 wybrańców niespodziewanie i nieoczekiwanie najechali
Chełm – właśnie taką rekreacyjną wycieczką. Po wylądowaniu na przystanku
PKP Chełm dzielnicy Pilichonki, przed południem, jako zorganizowana grupa,
bili każdego potencjalnego podejrzanego osobnika. Nieprzygotowani na taką
wizytę chełmianie uciekali w popłochu. Dopiero po godzinie zmontowano
mocną ekipę i doszło do totalnej bójki na przestrzeni od starego parku
miejskiego do stadionu WKS Gwardii Chełm. Po niespełna trzech godzinach
pobici przybysze, okopali się na peronie czekając na byle jaki pociąg w stronę
Rejowca. Niebawem zjawił się skład do Lublina i po drodze odwiózł całą
gromadkę posiniaczonych obszarpańców do bezpiecznego Rejowca. Milicja –
MO była, czatowała, ale nie interweniowała.
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Bar BOCIAN – U BOCIANA nad Jeziorem Białym

W latach 1954 – 1970 większość chłopków z Chełma – szukając wrażeń
– przemieszczała się organizując spontaniczne wycieczki-wojaże autostopem,
rowerami, autobusem, pociągiem, a nawet piechotą nad słynne kultowe Jezioro
Białe, które w tym czasie było azylem wszelakiej swobody.
Otoczenie Jeziora Białego w tym czasie jeszcze było puste jeszcze dzikie
(i zdobywane, było poletkiem jakby doświadczalnym) – wystarczyło mieć jakiś
namiot, plecak itd., i już byłeś władcą podległego ci terenu.
Jedynym cywilizowanym miejscem do konsumpcji i odpoczynku w tym
czasie był tzw. zajazd rybno-piwny p. Bartnika.
W tym czasie nad Jeziorem Białym można było spotkać chłopkówtrampów z terenów całego kraju, którzy tu na gigancie, w ciszy i na łonie natury
leczyli się zupą chmielową – były też i dziewczyny.
Szybko też i jako pierwszy gdzieś w 50-latach powstał nad Jeziorem
Białym kultowy obiekt gardłowej uciechy pod nazwą Bar BOCIAN lub U
BOCIANA – tu można było się w piwie nawet kąpać.
BOCIAN był jakby knajpą-tawerną rodem z dzikiego zachodu, a sceny tu
rozgrywane często przypominały westerny i prawo siły – tu też rodziło się
można określić, tzw. łobuzerskie pospolite ruszenie.
Okupujące Jezioro Białe, dwie największe grupy piratów z Chełma i z
Włodawy, udowadniały kto tu rządzi. I tak w końcu po kilku rodzinnych
starciach wygrał Chełm – i tu rządził.
Jezioro Białe w tym czasie było jak szkoła przetrwania.
BOCIAN już nie istnieje, ale cała drewniana budowla stylowo rzeźbiona
pod nazwą – BOCIAN – powinna być zachowana jako zabytek i skansen
łobuzerskiej obyczajowej i pionierskiej kultury kresów wschodnich
Najjaśniejszej Rzeczpospolitej – dla potomnych.
Jednak-następnie teren pod nazwą Jezioro Białe szybko się cywilizowało,
puste tereny adaptowano i tak powstawało zatłoczone współczesne wczasowoturystyczne miasteczko – a o BOCIANIE pamięta-wspomina nasze pokolenie.

Knajpa w Piaskach

W miejscowości Piaski, niedaleko Chełma trasą do Lublina, była knajpka
która w tych latach serwowała kultowe flaki i dobre kuflowe piwo. Dlatego też
wycieczki smakoszów, najeżdżały i oblegały Piaski. Jednak z biegiem lat flaki
podupadły i skończyły się pielgrzymki smakoszy do knajpy w Piaskach.

Podpakule

W Podpakule obok szosy pod laskiem w ciszy i spokoju prosperowała
gastronomia-knajpka, która serwowała pyszne piwo i kiełbaski – no i koneserzy
tych darów anonimowo, oblegali ten skansen biesiadowania. Prawdopodobnie
ten zacny przybytek dalej cieszy podniebienie – spragnionych turystów.
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Najciekawsze brukowe
doniesienia ze starego Chełma 50-lat (XX w.)
Gablotki – a w nich różnorodne gazetki, były w tym okresie kultowym
zjawiskiem upiększającym pejzaż i szarość chełmskich chodników-ulic.
Wzbogacały kulturalno-towarzyskie życie społeczności chełmskiej (najczęściej
były drewniane opatrzone szybą i zamkniętą na kłódkę). Przy nich gromadziły
się rzesze ludzi spragnionych wszelakich informacji i sensacji – były miejscem
obyczajowości życia miejskiego. Dumą Magistratu i każdej instytucji czy
zakładu pracy w Chełmie było utrzymanie i upiększanie swojej gablotki a w niej
poprzez gazetki reklamowanie swojej działalności. Gablotki umieszczano przy
instytucjach oraz w centralnych punktach miasta: przy ulicy Lubelskiej i Stalina,
przy PDK, na placach Konstytucji, Gdańskim, PKWN, przy Magistracie, na
malowniczym płocie przy ulicy Lubelskiej naprzeciw starego parku, jak również
obok Dworca PKP – były też prawie na wszystkich skwerkach.
Gablotka Chuliganów powstała w 50-latach. Była umiejscowiona przy
ul. Lubelskiej róg Plac Gdański. Był to pomysł władzy, prowadziła ją
Komenda Miejskiej Milicji Obywatelskiej w Chełmie. Wywieszono w niej
zdjęcia pijaków i tzw. chuliganów chełmskich oraz obywateli spotkanych na
ulicy w stanie nietrzeźwym – nie przynosząca im zresztą zaszczytu. Niestety,
aby coś dojrzeć w tej małej gablocie, trzeba się było bardzo natrudzić a i
sforsować ogrodzony skwer, co powodowało niszczenie zieleńca. Ciekawi jak
zawsze mieszkańcy domagali się, by gablotę przenieść bliżej chodnika, a zdjęcia
robić większe – aby więcej społeczności poznawała tych miejskich gagatków.
Na przełomie 60-lat została zlikwidowana. Spowodowały to pytania, czy aby
gablota spełnia swoje zadania, może lepiej walczyć z alkoholizmem a nie
poniżać ludzi, a gdzie są tu cele wychowawcze. Gablotka Chuliganów i jej
idea była kultowym zjawiskiem folkloru i obyczajów tamtych lat biednego
chełmskiego bruku. Codziennie zbierały się przy niej tłumy ciekawskich
chełmian – można to określić jako formę życia towarzyskiego chełmian.
Szefostwo Spółdzielni Komunikacyjno – Transportowej w Chełmie w
trosce o obywatela, zorganizowało w poczekalni dla pasażerów pomieszczenie
dla matki z dzieckiem. Odezwały się głosy, aby dobrze funkcjonowało zimą,
należy je ogrzewać.
Aleksander Bałasz dyrektor szpitala w Siedliszczu, działacz społeczny
i służby zdrowia, wybudował Dom Sportowca, basen pływacki i łaźnię wiejską
– stając się kultową postacią w Siedliszczu i w powiecie. (1954)
86

W Zbiornicy Jajczarskiej w Chełmie pracuje dużo młodzieży, która
cały czas walczy o swoją świetlicę i sprawy kulturalno-oświatowe. Jak mówią,
poza pracą jest też czas na tzw. hulanki i swawole.
W kultowym Barze Mlecznym przy ul. Obłońskiej w Chełmie, wybór
jest skromny i długo się czeka na zamówione dania. Poza sztabowymi daniami,
jak makaron z mlekiem i ruskie pierogi, starzy bywalcy-biesiadnicy (a nawet
nowi przybysze) chcieliby zjeść coś innego.
Na Placu Tadeusza Kościuszki w Chełmie mieści się stacja benzynowa
CPN. Wielu szoferów niepotrzebnie gromadzi się, co tworzy zator i blokuje
ruch nawet na sąsiednich ulicach, grozi to zderzeniami. Odezwa – obywatele
kierowcy, powinniście zawsze zachować porządek i spokój.
W Restauracji PSS Nr 3 przy placu Konstytucji 7, kelnerzy zawyżają
rachunki, ceny w karcie są inne a rachunki kelnerów inne, czy to są napiwki
(czy inne restauracje i kawiarnie też tak robią). W restauracji nie ma żadnych
ograniczeń w sprzedaży wódki. Mimo zakazu podawania wódki w porze
obiadowej wystarczy puścić oko do kelnera, albo poprosić butelkę lemoniady o
większej mocy, i wódeczka stoi na stole. Handelek ten prosperuje szczególnie
dobrze w dni targowe, kiedy do miasta zjeżdżają spragnieni atrakcji z okolicy
rolnicy na targi – i handelek. I właśnie restauracja Nr 3 jest jednym z miejsc
rozrywkowych. Rozgrzani i zaprawieni alkoholem chłopi zostawiają różne ślady
po okolicznych bramach, a wracając do domów jadą Hrubieszowską, Lubelską,
Kolejową i innymi wylotowymi ulicami jak przez step, strasząc przechodniów
i mieszkańców tych ulic. Szczególnie niebezpiecznie jest to w zimie – kiedy to
lekkimi saniami można jechać szybciej i dochodziło do wypadków. Dobrze, że
konie są trzeźwe i znają drogę do domu.
Jedna z najbardziej zaniedbanych ulic w Chełmie jest ul. Uściłuska, bez
chodników i bruku, pełna błota, a w pobliżu młyna (kaszarni) szczególnie
zaśmiecona słomą, sianem, nawozem końskim. Mimo szlabanów, z których
jeden został już przez przedsiębiorczych woźniców usunięty, w dni targowe
nagromadzone furmanki tarasują jezdnię i chodnik dla pieszych. W dniu 13
marca 1956 r. uszkodzony został przez furmanki nowy płot miejscowego
zieleńca. Dlaczego władze nie uporządkują tego, i nie doprowadzą tej starej
ulicy do miejskiego wyglądu, i nie przeniosą młyna – kaszarni z centrum na
peryferie miasta.
Potrzeba drugiego kina w Chełmie jest niezbędna, aby odciążyć w części
jedyne kino „Zorza”. Od kilku lat trwają targi, o urządzenie sali kinowej w
świetlicy ZZK w Gmachu PKP. Komisja DOKP w Lublinie ustaliła koszt
remontu i przystosowanie świetlicy na kino – sprowadzono nawet aparaturę i są
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już pracownicy do obsługi kina. Następnie Zarząd Główny ZZK przysłał już
plan eksploatacji za I kwartał 1956 r. W dniu 4 maja 1956 r. Związek
Zawodowych Kolejarzy – oficjalnie w swojej świetlicy otworzył nowe kino
stałe, którego sala pomieści 200 osób – seanse w czwartki, piątki, soboty
i niedziele. Jest to drugie w Chełmie kultowe kino pn. „Bałtyk” – propaguje
w ten sposób tak ważną rozrywkę mieszkańcom Działek i Dyrekcji.
Cennym hasłem tego okresu było „Oświata sanitarna i szczepienia
ochronne są najwyższą gwarancją zachowania zdrowia” – propagowała
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Chełmie.
Krytyka pod adresem Kina „Zorza”. Kino Zorza od pewnego czasu
wyświetla gołe seanse filmowe, tzn. bez kroniki filmowej i krótkometrażowych
dodatków oświatowych – dlaczego tak jest. Prosimy o dodawanie do każdego
seansu aktualności i filmów oświatowych – jest na to duże zapotrzebowanie
społeczne.
Mieszkańcy ulicy Kolejowej odczuwają brak wody. Aby ją zdobyć nie
patrzą na bezpieczeństwo skaczą przez płot i biorą wodę z pomp kolejowych,
i nie wstyd to władzy na taki stan rzeczy.
W Chełmie nie można dostać płyt gramofonowych – dlaczego przecież w
mieście jest dużo świetlic, które maja adaptery. Dyrekcja PSS i MHD powinna
zadbać o lepsze zaopatrzenie w płyty gramofonowe.
Przy ul. Lenina w fatalnych warunkach, na strychu pracuje Protezownia
Dentystyczna Wydziału Zdrowia PMRD. Jeżeli warunki się nie poprawią to
zostanie zamknięta, a nasi staruszkowie będą zmuszeni jeździć do Lublina lub
do Włodawy.
Spółdzielnia Pracy Samochodowej w Chełmie cierpliwie szkoli swoich
pasażerów w kulturalnym wsiadaniu do autobusów. Przed wejściem do autobusu
pasażerowie ustawiają się w kolejki i bez rozpychania się i wzajemnego
deptania wchodzą. Brawo konduktorzy SPST i K – tym sposobem wejdziemy do
grona najkulturalniejszych miast w naszym kraju.
Co roku z końcem lata obok budynku, w którym mieści się „Ogródek
Jordanowski” (stary park – róg ulic Lubelskiej i Obłońskiej), sprzęt m. in.
huśtawki, drabinki itd., składowany jest obok budynku pod gołym niebem.
Niezabezpieczony przed deszczem i mrozem niszczeją, a przecież latem daje
tyle radości naszym dzieciakom jako zabawki. Może Wydział Oświaty PMRN
w Chełmie zatroszczy się nareszcie o los tego sprzętu i zabezpieczy je na zimę.
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Przy ulicy Lwowskiej w Chełmie dobrze prosperuje punkt skupu drobiu.
Co z tego jeżeli, jego pracownicy na czele z kierownikiem tegoż skupu, nie
grzeszą nadmiarem humanitaryzmu w stosunku do skupowanego drobiu.
Traktują żywe ptactwo okrutnie, wykręcają, łamią skrzydła i nogi a nawet
związanymi ptakami rzucają (głownie kury) – może ktoś zwróci im uwagę.
Centrala Handlowa Przemysłu Drzewnego zbudowała przy ul.
Szkolnej w Chełmie barak, który szpeci wygląd miasta. Powstały przy nim
plac, służy jako miejsce postoju furmanek jest wielkim śmietnikiem, a jesienią
i wiosną spływa z niego na przyległy chodnik półpłynna lawa złożona z błota
pomieszanego z nawozem końskim. Jeżeli CHPD nie miała innego miejsca na
swój magazyn, niech przynajmniej zadba o czystość na tym placu, jak to jest
ogólnie przyjęte.
Woźnice chełmscy często skracają sobie drogę z dużymi ciężarami
i ładunkiem zjeżdżają stromymi ulicami, jak Szkolną, Kopernika, Pijarską
i Lubelską. Nie tylko tym dręczą swoje konie, które muszą wstrzymywać
toczący się im na nogi wóz, ale przede wszystkim narażają przechodniów na
nieszczęśliwe wypadki. Nierzadko konie nie mogąc utrzymać wozu i spłoszone
porywają za sobą wóz. Wypadki już zdarzyły się. Czas skończyć z furmanami –
piratami ulicznymi.
W Chełmie od paru lat grasuje banda chuliganów, wyspecjalizowanych
w łamaniu drzewek na ulicach, najczęściej wzdłuż ulicy Lubelskiej. Część winy
ponosi PMRN w Chełmie, za brak obudowy drzewek i nadzoru nad nimi.
Społeczeństwo domaga się ścigania winnych niszczenia dobra publicznego,
jakim jest zadrzewianie miasta.
W niektórych sklepach sprzedających pieczywo, jak np. przy ul. Szkolnej
(róg Młodowskiej), Lubelskiej (sklepPSS,Nr34), (i wielu innych) ekspedienci
pozwalają grzebać klientom w pieczywie. Kiedy wreszcie doczekamy się
napisów: „Towar dotknięty uważa się za sprzedany” i przestrzegania zasad
higieny handlu.
Wydawałoby się, że Spółdzielnia Pracy „Higiena” w Chełmie i jej
pracownicy mają wpojone, jak jest w nazwie utrzymania czystości w mieście.
W rzeczywistości od pewnego czasu systematycznie rozlewają swoje „zapachy”
wzdłuż ulic, którymi przejeżdżają – to ulice Stalina, Lenina i Szkolną. Należy
natychmiast winnych pociągnąć do odpowiedzialności.
W sklepie PSS Nr 20 znaleziono w bochenku chleba wypieczonego w
piekarni Nr 8 sznurek papierowy długości 8 cm (nie mówiąc o innych sklepach
i piekarniach). Co na to piekarze i BHP, czy Zarząd PSS ukarze winnych.
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Przy ulicy Kolejowej (obok stacji PKP) mieści się w tej okolicy kiosk
PSS, który od wielu lat z powodu złego zaopatrzenia, nie spełnia swojego
zadania. Najczęściej tu brak, papierosów, chleba, bułek i innych produktów, na
co uskarżają się okoliczni mieszkańcy jak i przyjezdni. Czy Zarząd PSS weźmie
to pod uwagę.
Na Placu Konstytucji (Mały Rynek), znajduje się zieleniec z ławkami.
Po każdym większym deszczu panuje tu błoto, a spragnieni odpoczynku muszą
omijać alejkę i dostawać się do ławek przez trawnik. Czy PMRN zareaguje
i wysypie przejście żużlem.
Na Placu T. Kościuszki są skwerki, które służą albo pijakom za miejsce
libacji albo też młodocianym chuliganom za „poligon”, gdzie zaprawiają się oni
do niszczenia zieleni i drzewek. Wjeżdżają tu też matki wózkami, i pozwalają
dzieciakom deptać trawę i niszczyć krzewy. Każdemu kto zwróci im uwagę,
odpowiadają wyzwiskami i przekleństwami. Za przykład biorą chyba pobliski
CPN, który po swojemu gospodarzy na części tego trawnika. Najwyższy czas
zlikwidować ten stan, a zieleniec doprowadzić do prawidłowego użytkowania –
podciąć żywopłot, zrobić alejki, postawić ławeczki, śmietniczki.
Brakoróbstwo – ułożono nowe płyty chodnikowe na ul. Młodowskiej,
lecz nie wykończono u zbiegu z ul. Szkolną – wskutek czego część płyt tego
pięknego chodnika już się obsuwa – zamiast użytkować teraz trzeba naprawiać.
Strome ulice Chełma, jak Szkolna, Kasprzaka, Kopernika, Pijarska
i Lubelska, stale niszczone są przez wody opadowe. Kiedy pada deszcz rwące
wody zmywają i niszczą wszystko – należałoby zrobić odpływ wody lub kratki
odpływowe, bo szkoda ciągłej pracy.
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Wybrane ciekawe plakaty – już kultowe i historyczne
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Saturator
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Wybrane ciekawe zdjęcia – już kultowe i historyczne

Miejska pompa wody pitnej – ul. Lubelska wpadająca na skwerek

Żakinada
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Ulica Lubelska – naprzeciw Magistratu – ten fragment budowli już nie istnieje

Ulica Lwowska
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Salon przy ul. Sienkiewicza

Słynne gablotki
Wyżej kultowy
CPN przy ul.
Kopernika

Lubelska, na rogu
słynna „OAZA”
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Dorożka na skwerku
Placu Łuczkowskiego
w dali po prawej
słynna „OAZA”

Plac zabaw obok Gmachu PKP
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W po prawej widać CPN
a za nim Kawiarnia Kosmos
Baza-zajazd PKS przy
ulicy Kopernika

Pilichonki – ul. Lubelska
i wpadająca do niej Szpitalna
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ul. Uściługska – postój dorożek

Plac Łuczkowskiego
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W dali SDH – Spółdzielczy Dom Handlowy PSS – i kultowa
Kawiarnia KOSMOS (obecnie siedziba Banku Pekao SA)
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1-maja: ul. Lubelska i ujście ul. Obłońskiej (widoczny kultowy Bar Mleczny).

Kultowy sklep wybudowany w 1967 r. przez PSS, tzw. SDH Spółdzielczy Dom Handlowy
„Kosmos” przy ul. Kopernika 20. Po prawej stronie mieściła się słynna-kultowa
kawiarnia KOSMOS – po adaptacji od 1999 r. mieści się tu Pekao SA.
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Wspomnienia chełmian
*

Już od starożytnych czasów przyjął się w Polsce zwyczaj chodzenia w okresie
Świąt Bożego Narodzenia różnych grup przebierańców zwanych kolędnikami. W
różnych regionach Polski prezentowane były różne formy kolędowania, np. chodzenie z
turoniem z niedźwiedziem, i tak jak w naszym regionie z Królem Herodem. Grupy te
odpowiednio ubrane wędrowały z domu do domu prezentując swój program artystyczny
i śpiewając kolędy. W zależności od zamożności gospodarzy występujący dostawali datki
pieniężne ale często tylko poczęstunek. Członkami grup prezentujących przedstawienie
Herodów była przeważnie młodzież starsza (szkoły średnie). Natomiast dzieci chodziły z
gwiazdą i szopką śpiewając jedynie kolędy. Oprócz występów ulicznych organizowane
były rzadko przedstawienia zwane jasełkami w domach prywatnych.

W Chełmie w czasie okupacji w domu państwa Schejbalów (rodzina
wielodzietna 12-cioro dzieci) przy ulicy Lubelskiej w latach 1941 – 1942
wystawiano przedstawienie jasełkowe przygotowane wyłącznie przez rodzinę p.
Schejbalów. Widownię stanowiła młodzież z rodzin zaprzyjaźnionych oraz
szkolna. Jako anegdotę podawano, że p. Schejbalowa własnoręcznie wykonała
specjalne bilety wstępu ale to jedynie aby podnieść rengę przedstawienia,
ponieważ ceny biletów były całkiem symboliczne.
W 1943 r. za zgodą władz okupacyjnych wystawiono jasełka dla
mieszkańców Chełma w kinie „Zorza”. Jednym z aktorów był Stanisław
Karwowski, późniejszy aktor teatru Ziemi Chełmskiej.
W pierwszych latach po wyzwoleniu w sposób bardzo profesjonalny
wystawiano jasełka w budynku parafii na Górce Katedralnej. Przedstawienie dla
szerszej publiczności odbywały się w każdą sobotę wieczorem aż (do nowego
Roku). Przedstawienie reżyserowała i cały czas prowadziła pani Dankiewicz
oczywiście w porozumieniu i za zgodą władz parafii.
W Chełmie przedstawienia Herodów zaczęły się zaraz po wyzwoleniu
równocześnie w kilku dzielnicach miasta. Najbardziej widowiskową i dobrze
przygotowaną artystycznie była grupa prowadzona przez Mirosława
Ochockiego w Centrum miasta. M. Ochocki posiadał piękny głos (w przeszłości
był solistą Zespołu Pieśni i Tańca Skolimów i Operetki Warszawskiej) a
wykonywane przez niego kolędy były wyjątkową atrakcją całego widowiska.
Zespół Heroda działający pod Chełmem w Pokrówce, założył i prowadził
w latach 1945 – 1947 Krzysztof Prost. Członkami zespołu byli uczniowie
średnich szkół mieszkający w tym regionie. Teren działania zespołu to okolice
Pokrówki i sąsiednie wioski.
Zespoły Herodowe (działające w poszczególnych dzielnicach w Chełmie)
bardzo przestrzegały zasady występów tylko w swoich regionach.
Nieprzestrzeganie tego było często powodem poważnych bójek i niszczenia tak
precyzyjnie i kunsztownie wykonanych strojów.
Wspominał – Krzysztof Prost – wiosna 2014 r.
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Była późna jesień 1954 r. Uczęszczałem wówczas do popołudniówki
Liceum im. S. Czarnieckiego w Chełmie. Licealiści byli w różnym wieku od 14
do 20 lat. Na lekcje religii chodziliśmy do kościoła. Chłopcy z naszej dzielnicy,
przeważnie starsi ode mnie stanowili dość pokaźna grupę od 40 do 80 osób.
Część z nich było przesiedlona zza Bugu. Nazywano nas Pilichoniarzami, od
nazwy dzielnicy Chełma.
Kilku moich bliższych kolegów uczyło się, kilkunastu pracowało a reszta
bardzo się nudziła. Czasy były smutne i biedne – oprócz turnieju dzikich drużyn
piłki nożnej nikt nam niczego ciekawego nie był w stanie zaoferować. Nikogo
nie było stać na kino czy inne przyjemności.
Najczęściej bawiliśmy się w złodziei i policjantów, przyjaciół i wrogów.
Organizowaliśmy potańcówki przy akordeonie. I wtedy właśnie zrodził się
pomysł by zorganizować tzw. Heroda. Kolega Mundek Szozdowski przyniósł
rozpisane przez księdza role.
Zespół aktorów-amatorów liczył początkowo 10-osób. Z czasem zespół
rozrósł się do 25-osób. Gdy nas zapraszano na występy, pytaliśmy o warunki
lokalowe, gdy był mały lokal wystawialiśmy zespół 10-15osób, gdy była duża
sala lub scena zespół nas mógł liczyć nawet do 25-osób. Próby odbywały się w
mieszkaniu pani Baranowej przy ul. Chłodnej raz w tygodniu, a przed
przedstawieniami częściej.
Osoby występujące w Herodzie :
- król – Ryszard Grzegorczyk, Ryszard Ragaman, Stanisław Bartoszuk,
- król turecki – Sylwester (bez nazwiska),
- setnik – Waldemar Ilczuk, Ryszard Misztal,
- śmierć – Jan Niemiec,
- Żyd-dziad – Wiesław Suprynowicz, Tadeusz Rybczyński,
- diabeł – Witold Radziej,
- anioł – Waldemar Radziecki, Halina Bartoszuk,
- pasterze – bracia Marczakowie,
- marszałek – Mundek Szozdowski, Bolesław Ciężki,
Mundek Szozdowski dbał o nas wszystkich, był prawie jak reżyser.
Przedstawienie Heroda nawiązywało do scen biblijnych rzeź niewiniątek,
odbywało się w formie mówionej z wykorzystaniem elementów Jasełek
i śpiewanych kolęd. Pierwsze przedstawienie wystawiliśmy w 1955 r.
Chodziliśmy wtedy od domu do domu od Świąt Bożego Narodzenia do Święta
Trzech Króli.
W następnych latach byliśmy już znani jako grupa Heroda w Chełmie
i w regionie. Zapraszano nas corocznie na występy do zakładów pracy,
najczęściej do, Przedsiębiorstwa Budowlanego „Agromet”, PSS, MHD,
występowaliśmy też w szkołach, Domu Kultury, Kinie Zorza, Restauracji Pod
105

Koziołkiem. Podróżując występowaliśmy też na specjalne zaproszenie w
Lublinie, Krasnymstawie, Włodawie, Rejowcu oraz okolicznych wsiach – za
występy a w nich profesjonalne granie otrzymywaliśmy nagrody i dyplomy.
Traktowaliśmy swoje występy i podróże też jako wycieczki, które
dawały nam radość i wiedzę, w szarej codzienności PRL. Zawsze w tym czasie
bywały kłopoty z transportem a zimy wtedy były bardzo mroźne i śnieżne.
Często wyruszaliśmy na występy wiejskie saniami, które przysyłali sołtysi, a też
często wracaliśmy piechotą przez zaspy, często też błądziliśmy.
W 1956 r. nakazano naszej grupie z przyczyn politycznych zmienić
scenariusz przedstawienia Heroda i z obsady miał zniknąć Żyd, a miał go
zastąpić dziad.
W naszym zespole Heroda co roku pojawiali się nowi aktorzy. Związane
to było z tym, że starsi koledzy odchodzili do wojska lub wyjeżdżali.
W Herodzie chodziliśmy z białą bronią taką jak szable, kosy itd., i na
posługiwanie się nią trzeba było mieć specjalne pozwolenie. Nasz zespół
uznawany za klasę najwyższą, jako jedyny w Chełmie uzyskał pozwolenie na
posiadanie broni białej – szabli itd.
Chłopaki z innych dzielnic Chełma nie przypadali za nami, zazdrościli
nam, a grup Heroda było kilka w Chełmie, m.in. przy ul. Lubelskiej 8,
Dyrekcji, Kolejowej oraz mały przy ul. Pocztowej.
Kiedyś właśnie po występie w Kinie Zorza wracaliśmy większą 25 grupą
Heroda wraz z asystą 20-30 kolegów, gdy napadli na nas, doszło do potężnej
bijatyki, interweniowała milicja i służby bezpieczeństwa. Na szczęście nikomu
nic groźnego się nie stało, a przecież śmierć miała prawdziwą kosę a królowie
i setnik prawdziwe szable. Z Herodem chodziłem przez 4 sezony, i to była moja
piękna przygoda – z Herodem.
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Zdjęcie pierwszego zespołu Heroda Pilichonki pochodzi z 1956 r.,
zostało zrobione w Chełmie na chodniku przy ul. Szpitalnej – ul. Chłodnej, z
tyłu tory prowadzące do jednostki wojskowej a w dali budynek szkolny w
swojej pierwotnej budowli (bez II piętra) – obecne II LO w Chełmie.
Od lewej : śmierć – Jasio Niemiec, setnik – Waldek Ilczuk, król –
Stasiek Bartoszuk, król – Rysiek Ragaman, anioł – Halina Bartoszuk, (dwie
osoby nierozpoznane);
klęczą : Żyd – Wiesiek Suprynowicz, diabeł – Witek Radziej, pastuszek –
Marczak.
SZOPKA – Jasełka, Gwiazda
Do Chełma przybywały rodziny tzw. repatrianci zza Bugu, większość z
nich była umieszczona na Pilichonkach z zamieszkaniem przy ul. Chłodnej. Byli
to ludzie biedni i wielodzietni, a życie ich doświadczało. Dlatego też szukali
wszelki form zarobku dla przeżycia. Dzieci tych biednych rodzin poprzez formy
pracy w teatrzyku szkolnym – nabyły sztuki grania. Następnie przerodziło się to
w pomysł występowania, a nawet na tym zarabiania na życie (tzw. chodzenie za
chlebem), tak stworzono dwie grupy wiekowe – starsze dzieciaki zaczęły grać
chodząc z Szopką, a maluchy przedstawiały Jasełka i chodziły też z Gwiazdą.
Były to przedstawienia estetyczno-religijne pełne emocji dlatego też
mieszkańcy Pilichonek i Chełma tę formę zaakceptowali, i chętnie te dzieciaki
przyjmowano z Szopką, Gwiazdą i Jasełkami, i wspierano je też finansowo.
Uwaga do zespołu Heroda Pilichonki :
- Właściwie pierwszy ww. profesjonalny zespół Heroda prowadził swoją
działalność i występował do 1960 r., następnie jakby został rozwiązany,
przyczyny i powody obiektywne.
- Powstały nowy zespół Heroda miał nadzieję odbudować renomę
i tradycję zespołu pierwszego, prowadzono też pracę nad reżyserią i fabuła
inscenizacji. Jednak zespół ten nie osiągnął takiego poziomu i rozgłosu, jego
działalność upadła w 1963 r.
- Następnie jeszcze inni próbowali odbudować tradycję pierwszego
zespołu Heroda, występowali nawet do 1966 r. – i to był koniec.
Wspominali : Jadwiga i Waldemar ILCZUK – lato 2013 r.
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1 – Na ulicy Lubelskiej za Magistratem stał kiosk mleczarski a obok
niego była altanka ze stolikami. Każdej niedzieli przychodziliśmy do owej
altanki na bardzo dobre lody. Lody były nakładane łyżką od zupy w tzw.
muszelki a kosztowały 2 zł. – 60-Lata.
2 – Na nieuregulowanej rzece Uherce całą grupą przychodziliśmy
i pływaliśmy na baliach w okresie wiosennym i letnim. Uherka wylewała pod
stodołę p. Budów. To były nasze zabawy. – 60-lata.
3 – W okresie zimowym przychodziliśmy całą grupą z sankami na ulicę
Piramowicza. Na posesji gdzie mieszkali p. Mazurkowie była górka od strony
stodoły a na niej stał kierat. Właśnie z tej górki zjeżdżaliśmy do zamarzniętej
sadzawki. – 60-lata.
4 – Na andrzejki chodziliśmy z cygankami po domach i wróżyliśmy, tak
dostawaliśmy drobne monety lub cukierki. – 60-lata.
5 – Po ulicach na których mieszkaliśmy bawiliśmy się. Jedną z zabaw
ciekawych były tzw. „kiczki”. Polegało to na tym, że do koła, które było w
pewnym punkcie oddzielone i wpisane było 100pkt. Trzeba było tak uderzyć
kijem kiczkę czyli mały kawałek kijka, aby wpadł do podzielonego koła z
napisem 100 pkt. – 60-lata.
Wspominała tajemnicza koleżanka – lato 2014 r.
Zdjęcia : 1 – zbocze górki; 2 – widok na ul. Mickiewicza; 3 – ul. Partyzantów

3
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2
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Wspomnienia – 50 i 60 lata (XX w.) – z ulicy Pocztowej.
Dom w którym mieszkałam i spędziłam dzieciństwo, stał za budynkiem
GS-u, gdzie do jego magazynu zjeżdżały samochody i furmanki po towar do
sklepów. Przy ulicy stał kiosk spożywczy w którym sprzedawał Oleksiejuk, tu
za złotówkę kupowałyśmy 10 irysków lub bułkę maślaną posypaną cukrem.
Przy (bocznej-wpadającej do Pocztowej) ulicy Siedleckiej znajdowała się
mleczarnia – tu często z mamą chodziłam po maślankę. W lecie była to zawsze
uczta, gar gotowanych kartofli ze skwarkami, cebulką i koperkiem oraz szklanka
maślanki skusiła każdego, dlatego wszystkie dzieci zajadały te smakołyki z
wielkim apetytem na naszym podwórku.
W każde wakacje my to znaczy dziewczyny z naszego podwórka,
organizowałyśmy kolonie, każde dziecko które chciało się z nami bawić musiało
przynieść 1 zł na obiad. Na naszym podwórku była kuchnia tzw. koza, gdzie
gotowałyśmy zupę owocową z kluskami z owoców z ogrodu lub kartoflankę czy
inną przepyszną zupę. Wszystkie dzieciaki zajadały z wielkim apetytem, rodzice
byli bardzo zadowoleni bo przez cały dzień mieli dzieci z głowy. Były też
namioty zrobione przez nas z koccy, szmat i z czego się dało, to był nasz dom
oczywiście na niby – a chleb z wodą i cukrem był rarytasem. Bardzo smakował
też chleb ze smalcem czy z margaryną, z rzodkiewką czy szczypiorem prosto z
ogrodu wytartym w sukienkę czy spodnie. Po gorący chleb biegałyśmy też do
piekarni Jamki na ulicę Hrubieszowską, nim doniosłam chleb do domu to
dookoła bochenka nie było przylepki wszystko obgryzłam.
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Organizowałyśmy też występy dla rodziców oczywiście nie za darmo –
wstęp 1 zł, były piosenki, wiersze i teatrzyk - aktorami były wszystkie dzieciaki
– a było nas sporo. Wieczorami na ławeczce i na naszych schodach domowych
siadali starsi tzn. rodzice, dziadkowie i pozostała reszta – tam kwitło życie
towarzyskie, a my wszystkie dzieciaki bawiliśmy się w chowanego oczywiście
w konopiach które rosły za naszym podwórkiem i ogrodem (obecnie na tym
miejscu zbudowana jest biblioteka przy ul. Partyzantów), dzięki bogu nikt z nas
nie wiedział że to narkotyk i nikt z naszego podwórka nie został narkomanem,
ale zabawa była znakomita.
Na ulicy Pocztowej naprzeciwko bursy szkolnej (obecnie MDK) grałyśmy
w klasy szkiełkami które znajdowałyśmy na wysypiskach i polach. Szkiełka te
były walutą wymienną na inne szkiełka lub inny skarb dzieciaka.
Zawsze na odpust na Górce który odbywał się 7-8 września zjeżdżali
straganiarze i z okolicznych wsi pielgrzymi furmankami które oczywiście stały
na naszym podwórku. Dla dzieciaków to było wielkie święto – krzyku, harmidru
i atrakcji było co nie miara, bo można było posiedzieć na furze a i od znajomego
straganiarza coś dostać, „jojko” a nawet i pierścionek czy korki albo nawet
kapiszony którymi się strzelało, tych atrakcji nie można było długo zapomnieć.
Przeważnie w niedzielę zbierali się nasi rodzice i z całą ferajną szliśmy
do lasu Borek lub nad wodę nad jezioro Bazylany, na odpoczynek, tam mamy
rozścielały koce wyciągały jedzenie ojcowie wódeczkę i karty a my wszystkie
dzieciaki ganialiśmy pokrzykując i bawiąc się w piłkę w zbijanego lub „ciuciubabkę”.

110

Zimą to całymi dniami jeździliśmy na sankach. Trasa była wspaniała od
kościoła na Górce przez jezdnię na ul. Lubelskiej (niedaleko szkoły muzycznej)
przez skwer na ul. Pocztowej przez jezdnię aż na pola gdzie w lecie rosły
konopie. Trzeba było uważać żeby nie wjechać pod samochód – drugim torem
saneczkowym była ulica Zamojska, tam z góry koło kaszarni pędziło się aż na
pola. Wieczorem utytłani śniegiem przemarznięci do szpiku kości i głodni
wracaliśmy do domu.
Przed świętami tato kupował świniaka i zawsze robiliśmy wyroby –
kaszankę, salcesony, kiełbasę no i oczywiście szynkę-pycha .Wtedy schodzili
się wszyscy sąsiedzi na tzw. świeżynkę oczywiście z ćwiarteczką bo trzeba było
pomóc przy wędzeniu itd. – taka rozpusta była tylko na święta. W święta też
organizowaliśmy Szopkę jajko teatrzyk religijny i chodziliśmy z kolędowaniem.
W naszym 6-rodzinnym domu nie było wody, kanalizacji i w-c. (zresztą
jak w całym mieście). Po wodę trzeba było chodzić do pompy na róg ul.
Siedleckiej naprzeciwko kiosku z piwem Kunefała, a w-c było na podwórzu dla
wszystkich rodzin wspólne. Czasami żeby się porządnie wykąpać chodziliśmy z
rodzicami do łaźni miejskiej która znajdowała się przy ul. Kopernika tam
czekając w kolejce do wanny można było się dowiedzieć wszelkich wiadomości
z Chełma, kraju i ze świata.
Przy naszej ulicy znajdowały się zakłady metalowe Gassnera (późniejsza
nazwa Agromed) tam pracował mój tato gdzie nosiłam mu do pracy śniadanie.
Przy ulicy Pocztowej mieściło sie Technikum Mechaniczne z internatem, tu w
późniejszych latach chodziłam z koleżankami na zabawy i potańcówki.
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Tak w wielkim skrócie wyglądało nasze dzieciństwo bez telewizora,
telefonu i komputera było biednie ale wesoło, wszyscy żyliśmy jak jedna wielka
rodzina i ta przyjaźń przetrwała przez wszystkie lata i choć pomarli nasi rodzice
my trzymamy się dalej razem.
Wspominała „Jagoda”
Jadwiga Stępniewska-Mickiewicz. Listopad 2014 r.
Kultowy tzw. wiejski sklep obuwniczy PSS ul. Lwowska – przy parkanie Kościoła
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Wspomnienia z tamtych lat z ulicy Bydgoskiej
Górna dyrekcja jak i dolna to pracownicy PKP – górna trochę się różniła.
Mieszkańcami ulicy Bydgoskiej były rodziny, które oddelegowano do Chełma z
Bydgoszczy, jako siła fachowa ze stażem. Były też z Radomia i z Lublina, i tak
właśnie przyjechałam z rodzicami i rodzeństwem do Chełma i zamieszkaliśmy
na ulicy Bydgoskiej.
Troje młodszego rodzeństwa urodziło się już na Bydgoskiej – Jacuś,
Marysia i Elżbieta. Mieszkanie nasze (I-piętro) było duże słoneczne z łazienką,
ubikacją, a nawet przy kuchni była spiżarnia, na górze był strych, a na dole duża
piwnica z oknami. Klatki schodowe duże, i dwa wyjścia jedno na chodnik przy
ulicy drugie na podwórko.
Od strony podwórka każdy lokator miał mały ogródek, w którym mógł
uprawiać warzywa i owoce, mógł trzymać kury a nawet świnkę. Na podwórku
była też piaskownica i trzepak na którym wywijaliśmy troszkę niebezpieczne
fikołki. Było dużo dzieci, było fajnie i gwarnie, było zielono, zdrowo
i bezpiecznie.
Od strony chodnika ulica była w tzw. kocie łby, na której furmanki na
drewnianych kołach strasznie stukały, czasami dorożki jako taksówki. Druga
ulica Katedralna prowadziła do kościoła Mariackiego, do którego szło się wśród
pól obsianych zbożem i ogórkami. Trzecia ulica Jana Kazimierza i czwarta
Armii Czerwonej – te cztery ulice tworzą kwadrat a w środku ogródki i duże
boisko. Chłopaki grali tu ciągle w nogę, a dziewczynki grały w zbijanego lub na
kocach bawiły się lalkami wypchanymi trocinami lub szmacianki.
Na chodniku grało-skakało się w klasy, kredą rysowało się kwadraty,
obowiązkowo własne szkiełko – pobity kubek lub talerz. Skakało się na jednej
nodze, jeśli szkło nie doleciało na dany kwadrat to była skucha.
Okna latem i w nocy były otwarte. Nad ranem wdzierał się zapach
palonego drzewa a potem chleba pieczonego przez mistrza piekarni p. Jamki.
My starsze rodzeństwo mieliśmy dyżury, wcześniej wstać i na skróty po chlebek
duży okrągły ciepły pachnący przynieść na śniadanie – ale troszkę po drodze
odgryziony.
Obok był prywatny sklepik z nabiałem, jaja duże i małe, tańsze i droższe,
bryły masła, sera, wiaderka śmietany, co za smaki. Zawsze ciepłe słowa
właścicielki, kochaniutka co sobie życzysz młodzieńcze. Starsza szpakowata
pani za ladą, biały kołnierzyk, broszką spięty fartuszek w kształcie serca
i koronkowe białe mankiety na tle ciemnej sukienki – tego się nie zapomina.
Zimy dawniej jak pamiętam były obfite w śnieg, zasypany chodnik gdzie
go szukać. Szło się pod oknami tunelem ze śniegu który sięgał do okien parteru.
Sanie na jezdni. Pod koniec lutego mocne sanie zaprzężone w silne konie woziły
bryły lodu obsypane trocinami, do chłodni na okres letni. My wszyscy, dzieci,
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młodzież, a nawet dorośli, organizowaliśmy sanny-kuligi przy świetle latarni.
Pierwsza trasa Bydgoska – Czackiego, po drodze górki, gdzie rozpędzały się
sanki i jazda szusem. Druga trasa Bydgoska – Stephensona aż do Gmachu
PKWN ale frajda.
Była górka-stok w sąsiedztwie kościoła zwana „Sybirówka” – nazwa jak
nazwa – zawsze tu wiało latem i zimą. Sybirówkę opanowali narciarze
i saneczkarze, było tu zimą zbyt „kopno” i stromo.
W Gmachu oprócz biur kolejowych, była przychodnia lekarska i apteka
PKP, a w bocznym skrzydle SP 4. Było też kino „Bałtyk” bilety po 20 i 30 gr.
Sala kinowa na czas karnawału zamieniała się na salę taneczną, tzw. kolejową
choinkę i paczki dla dzieci, a czasem wielkie bale dla dorosłych przy orkiestrze
też kolejowej.
Były żłobki, przedszkola, latem kolonie, i wczasy rodzinne wagonowe.
Długie wagony towarowe na torach, przerobione na pokoiki, usytuowane w
okolicy lasów, boiska, wody i stołówki – było inaczej niż w budynku, i o to
chodziło, bo zostały niezapomniane wspomnienia.

114

Z biegiem lat wiele się zmieniło-zmienia. Nie ma boiska pełnego dzieci, a
na tym miejscu stoją „blaszaki” ale ogródki zostały, nie biega się po klatkach
schodowych. Chodniki zamieniono w kostkę. Nie ma też trasy saneczkowej
została zablokowana budowlą Domu Kultury, pod koniec 50-lat. Nie pachnie
piekarnia, śladu nie ma po sklepie nabiałowym. Nie ma szkoły nowa
wybudowana, ani śladu po przychodni lekarskiej ani kinie „Bałtyk”, teraz sala
narad, zniknęły biura kolejowe. Jedynie stoją bloki kolejowe, te same nazwy
ulic. Duże mieszkania podzielono na dwa mniejsze, i mniejsze są rodziny.
Droga od ulicy Katedralnej do świątyni poszerzona, zrobiono wielki park,
a na ścieżce do piekarni stoi obecnie komenda Policji. Inny klimat zostały tylko
wspomnienia. Jestem córką kolejarza starszego adiunkta, takie było stanowisko,
mojego taty Tadeusza Pogonowskiego, mama Maria pracowała w PKO, rodzina
to sześcioro rodzeństwa-dzieci – Jurek, Krzysiek, Henia, Jacek, Maria i Ela.
Obecnie moi rodzice spoczywają na Cmentarzu Komunalnym przy ulicy
Mościckiego w Chełmie.
Wspominała Henia – Chełm listopad 2014 r.
Kultowa i już romantyczna pompa przy ul. Bydgoskiej
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Wspomnienia
Urodziłem się w 1949 r. w Chełmie i mieszkałem przy ulicy Lubelskiej
90. Od 1956 r. uczyłem się w szkole podstawowej nr 525 zmienionej później na
nr 12, tj. dzisiejsze II LO przy ulicy Szpitalnej w Chełmie (w tym czasie w
budynku szkolnym mieściły się SP i Liceum).Wielu moich koleżanek i kolegów
pochodziło z pobliskich ulic: Szpitalnej, Trubakowskiej, Chłodnej i dalej za
„torami”, Nadrzecznej, Malowanej. Wielkim wydarzeniem dla nas dzieciaków
było 15-lecie PRL i z tym związane, zgrupowanie wojska na terenie ulicy
Szpitalnej naprzeciw naszej szkoły, dzisiaj są tu domki jednorodzinne.
Zgrupowane tu wojsko przygotowywało się do defilady z okazji 22 lipca 1959 r.
Byli tam marynarze, komandosi – czerwone berety i inne jednostki. Była to dla
nas atrakcja, i na każdej przerwie w czerwcu biegaliśmy przez jezdnię aby z
bliska pooglądać, uzbrojenie, czołgi i inne militaria. Pierwszy raz zobaczyliśmy
prawdziwe czołgi, jadące podczas defilady ul. Lubelską do Gmachu PKWN.
W szkole działały różne kółka zainteresowań, m.in. kółko geograficzne
prowadzone przez V-ce dyr. szkoły p. Młodziankowskiego – w wyniku czego
odbyliśmy, wiele wycieczek po okolicy pieszo i rowerem m.in. do – Kumowej
Doliny, Dziewiczej Góry gdzie rośnie dziewięćsił.
Dalszą naukę kontynuowałem w Technikum Ekonomicznym, zaczynałem
w budynku przy ul. Lubelskiej 64, następnie już w budynku przy ul. LeninaSienkiewicza – tu poznałem nowych kolegów.
Na Pilichonkach przy ul. Lubelskiej przy jednostce WOP grały chełmskie
kluby Gwardia i Chełmianka, przy jednostce PAL Pocisk, a za więzieniem przy
ul. Kolejowej grał Kolejarz. Niejednokrotnie stało się przy bramie, aby ktoś
zabrał i wprowadził na mecz, gdzie grali nasi ówcześni idole. Wielu moich
starszych kolegów z podwórka i mieszkańców wspólnej kamienicy trenowało i
grało w Kolejarzu i Chełmiance – często zabierali mnie na mecze wyjazdowe.
Dla mnie chłopaka radością była gra w piłkę nożną i nie tylko. W nogę
lepiej było grać na łąkach przy uliczce Brzozowej (bliżej nowego parku) – tu
chłop nie pozwalał i czasami zabierał nam piłkę – była to łąka Krupińskich, była
tu też sadzawka, na której zimą było lodowisko. Nowy park – bo był i stary
park, dzisiaj teren pawilonu CRS i ronda przy Kamenie. Tam była strzelnica na
wiatrówki, wypożyczalnia rowerów, to tam ojciec mnie prowadzał i tam
nauczyłem się jeździć. Był tam brodzik dla dzieci, huśtawki i piaskownice.
Jednak wiele wspomnień wiążę mnie z miejscem zamieszkania przy ul.
Lubelskiej 90 i jej najbliższą okolicą. Jest to duża i okryta tajemnicami
kamienica usytuowana w pobliżu przystanku PKP Chełm Miasto, była
własnością rodziny Zajączkowskich. Mieszkało w niej około 20 rodzin i dlatego
było tu dużo dzieci i młodzieży. Oprócz kamienicy była tu zamieszkała oficyna,
było też duże podwórko otoczone komórkami. W kamienicy nie było wody,
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więc do domu nosiliśmy ją z pompy miejskiej przy Lubelskiej obok mostu.
Wydarzeniem był pierwszy w kamienicy czarno-biały telewizor Tosca u p.
Korkoszów. To tu zbierały się dzieci i starsi aby obejrzeć dobranockę, lub teatr
Kobrę, w czwartki były kryminały – to była atrakcja.

- 1954 rok, dzień w kamienicy Lubelska 90 – pierwszy Jerzy Murawski,
drugi Jasio Korkosz, trzecia Baśka Kloc.
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W pobliżu naszej kamienicy i przystanku PKP płynie rzeka Uherka. W
Uherce i przy niej starym drewnianym basenie przy ul. Kapieliskowej kąpaliśmy
się zawsze latem, była tam też śluza. Zimą na starym basenie było lodowisko
i jeździliśmy na łyżwach, było tu też boisko do hokeja na lodzie na którym
Chełmska drużyna pod wodzą S. Karwowskiego toczyła boje ligowe – po
meczach zdobywaliśmy połamane kije, naprawialiśmy my je i sami uczyliśmy
się grać w hokeja.
Uherka była nieuregulowana, woda czysta, łapaliśmy więc ryby wędkami
zrobionymi z leszczyny, a miętusy rękami spod kamieni pod mostem i raki.
Atrakcją Uherki była wyspa na rzece, w zimie wspaniale zjeżdżało się na
sankach, czasami załamał się lód i była kąpiel.
Chodziliśmy z kolegami i z koleżankami do kina, była dwa kina Zorza
i Bałtyk. W niedzielę poranek, nieraz filmy od 12 lat, były westerny, pamiętam
do dziś western pt. Rio Brawo.
Będąc ministrantem w kościele p.w. Rozesłania św. Apostołów poznałem
nowych kolegów i koleżanki. Tu też wspólnie z kolegą Eugeniuszem Pikułą
wystawialiśmy Jasełka – byłem pasterzem i jednym z trzech króli.

Z
Jasełka 1966 r. Parafia Roz. Św. Apos. z lewej Jerzy Murawski król Melchior,
z prawej Władek Girucki król Kacper ; – i Marek Krzyżanowski jako Pasterz.
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W kamienicy po wojnie mieściła się wytwórnia lemoniady, a po jej
likwidacji była wulkanizacja, jedyna w tamtym okresie w Chełmie. Na
podwórku graliśmy w piłkę nożną, dwa ognie, palanta i inne zabawy. Zabawą
dla nas było również bieganie i skakanie po składowanych tu oponach
pozostawionych do naprawy. Był tu również prywatny zakład ślusarskospawalniczy p. Adama Wakuły, tu pierwszy raz zobaczyłem, że można było coś
zespawać, a nie tylko lutować.
Na posesji obok, Lubelska 88, mieścił się „Herbapol” – była to suszarnia
– w okresie wiosenno-letnim prowadzono skup różnych ziół : pokrzywy, lipy,
chabry (bławatek), mięty i innych. Mięta była zawijana w bele i składowana w
duże kopce. Oprócz pięknego zapachu ziół, dzieciaki z okolicy urządzały sobie
wspinaczkę na bele i zjazd w dół.
Za Herbapolem przy uliczce Browarnej, mieści się lecznica dla zwierząt
(istnieje do dziś). Na posesji Herbapolu, mieszkała adwokat pani Sawicka, z
synami Piotrem i Janem (byli starsi), posiadali sprzęt szermierczy (maski
i szpady) i czasami pozwalali nam małolatom poćwiczyć-powalczyć.
W okresie zimowym urządzaliśmy kuligi przyczepialiśmy niepostrzeżenie
sanki do jadącej dorożki konnej stacjonującej przy przystanku PKP nad Uherką
i jazda ulicą Lubelską – jeżeli dorożkarz zobaczył można było dostać batem.
Latem jeździło się też na osi tylnych kół dorożki.
W okresie Świąt Bożego Narodzenia starsi chłopcy chodzili po domach z
Herodem, przedstawiali tak historię narodzin Chrystusa. Za przedstawienia
otrzymywali drobne datki. Stroje robili sami, a były one zawsze bogato
zdobione, w kolorowe korale, cekiny i inne ozdoby. Jako dzieciak 5-6 letni
przeżyłem chwile strachu, kiedyś w czasie Herodów nastraszył mnie diabeł a ja
uciekłem do pokoju jako, że przedstawienie odbywało się w kuchni.
Obok nas, Lubelska 92 mieścił się sklep spożywczy PSS, prowadzony
przez państwa Krzyżanowskich, którzy mieli 3 synów, Aldka, Janka i Marka. Po
drugiej stronie, ulicy, Lubelska 105, usytuowany jest wiekowy młyn parowy
Michalenki – chyba największy w mieście. Na terenie młyna mieszkali moi
kolega i koleżanka Marek i Dorota Jurasek z rodzicami – ich dziadek we młynie
pełnił funkcje maszynisty. Dlatego często przebywałem i bawiłem się na terenie
młyna – widziałem tam duże maszyny parowe i mielące. Gorąca woda z młyna
odprowadzona była rurociągiem przy moście do rzeki Uherki, dlatego też można
tu było znaleźć leżące już ugotowane raki.
W rejonie mojego zamieszkania były 2 duże sady, często z chłopakami
chodziliśmy po kryjomu na jabłka, gruszki i śliwki. Rosły w okolicy, morwy
białe i czarne – jak były już dobre to można było pojeść.
Przy naszej kamienicy stała okazała stodoła, bo jeden z współwłaścicieli
miał pole, łąkę i konia. Jak zwoził do stodoły siano z łąki przez ul. Brzozową to
często nas zabierał – i jechaliśmy na stosie siana.
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Często przejeżdżały pociągi towarowe wojsk sowieckich, kiedy skład
zatrzymywał się pod semaforem przy kładce na Uherce, próbowaliśmy z nimi
handlować, lusterko z aktorkami na różnego rodzaju odznaki itd.
Po drugiej stronie (w pobliżu mojego zamieszkania) przy tzw. nowym
parku, były zakłady szewsko-kamasznicze, można tu było zamówić obuwie albo
naprawić stare, w tym samym budynku mieścili się krawcy. W następnej posesji
przy Krupińskich był sklepik p. Draganowej, gdzie można było kupić różnego
rodzaju cukierki na wagę jak i na sztuki. Były tam przepyszne groszki z posypką
z cukru, była też lemoniada i lizaki. Dalej był kiosk Spółdzielni Inwalidów
gdzie sprzedawano różne artykuły spożywcze i piwo – nazywaliśmy go kiosk u
Baby Jagi. W Chełmie było też kilka taksówek, a jedną z pierwszych czarną
marki Singer jeździł p. Smutek, były też, Pobiedy, a później garbate Warszawy.
Wspominał – Jerzy Murawski

Ul. Lwowska: poczekalnia PKS
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Dzieci z Placu Stalingradzkiego
Urodziłam się wiosną 1954 r. w Chełmie w kamienicy przy ul. Ogrodowej
8, w mieszkaniu wujostwa Leokadii i Stefana Żurków. Mieszkanie było na
pierwszym piętrze, w kuchni zlew, ale bez dopływu wody, wychodek w
podwórku, a wejście i schody zawsze tonęły w ciemnościach. Na szczęście
długo tam nie mieszkaliśmy. Rodzice dostali w lipcu 1955 r. od miasta
mieszkanie, a właściwie kamieniczkę przy ul. 1 Maja 10 (przed wojną 3 Maja,
obecnie – Podwalna), przy samym Placu Obrońców Stalingradu (przed wojną
Św. Ducha, późniejszym Pl. Gdańskim).

Domek był ciasny, początkowo bez wody i łazienki, ale za to piętrowy.
Na parterze, prosto z ulicy, był przedpokój, kuchnia, pokoik oraz mała łazienka
pod schodami prowadzącymi na pięterko. Schody były drewniane i kręte. Na
piętrze był „duży” pokój z balkonem i ciemna wnęka bez okna, która dzięki
przesuwanym drzwiom, udawała dodatkowy pokoik.
Z okien i balkonu był widok na plac, skwer i kino Zorzę. W latach 19551977 była to nasza, moja i siostry Basi, mała ojczyzna. Dom nie miał własnego
podwórza, więc naszym placem zabaw był skwer na środku placu i skarpa za
domem przy ul. Stalingradzkiej (później – Gdańskiej).
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Skwer był duży, ogrodzony betonowymi słupkami, połączonymi grubymi
łańcuchami; było dużo zieleni i ławek, a symetrycznie rozłożone alejki były
wysypane żwirkiem. Na tyłach
skweru stał monumentalny pomnik –
mauzoleum, którego skrzydła sięgały ulic Józefa Stalina (później Mickiewicza)
i Stalingradzkiej (później Gdańskiej). Pamiętam, że pomnik miał barwę ceglastą.
Było na nim mnóstwo tablic z napisami, których, jako dziecko, nie rozumiałam.
Nic dziwnego, napisy były po rosyjsku, a pomnik poświęcony był sowieckim
żołnierzom, poległym w tzw. wojnie ojczyźnianej.

U zbiegu placu i ul. Mickiewicza był postój dorożek, z których
korzystaliśmy tylko, aby dojechać na stację kolejową i gdy z jakiejś podróży
wracaliśmy. Najbardziej utkwił mi przejazd dorożką ze stacji do domu latem
1962 r., gdy wracałam z rabczańskiego sanatorium po trzech miesiącach
nieobecności w Chełmie.
Za pomnikiem – mauzoleum było królestwo pana Sagatowskiego – sadek
drzewek owocowych. Żeby się tam dostać, trzeba było skakać z murku, który
wydawał się nam, dzieciom, bardzo wysoki. A podobno właściciel smarował ten
murek jakąś dziwną substancją. Chłopcy skakali, aby zerwać kilka jabłek i uciec
przed kijem pana Sagatowskiego. Ja nigdy nie zaryzykowałam tego wyczynu
i nie wiem, czego bardziej się bałam: razów od właściciela sadku, czy lania od
mamy, gdyby się dowiedziała.
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W kamienicy przy ul. Mickiewicza pod piątką mieścił się męski zakład
fryzjerski. Mama regularnie prowadziła mnie i siostrę do pana fryzjera, który
strzygł nas „po męsku”. Mnie na pocieszenie, po strzyżeniu, moczył włosy
męską wodą kolońską ze spryskiwacza i palcami układał fale, które zaraz po
wyjściu mierzwiłam ręką. Siostra pozbawiona była tej wątpliwej przyjemności,
bo z natury miała mnóstwo loczków.

U zbiegu placu i ul. Lubelskiej stał kiosk Ruchu, który w zasadzie był
sklepikiem. Aby zrobić zakupy, trzeba było wejść do środka, a w okresie
zimowym, uważać, żeby nie zapalić palta lub kożucha od piecyka. Było to
królestwo sióstr Adamczewskich, z których starsza była niezamężna, a młodsza
– żoną pana Suskiego, pani Józefa. Pierwsza była uprzejma i dobrotliwa, czego
nie można było powiedzieć o drugiej. Bywałyśmy tam z siostrą codziennie,
wysyłane przez tatę po gazety, tygodniki „Wokół Świata”, „Szpilki” i papierosy
„Piasty”. Zawsze była niepewność, która z sióstr będzie za ladą. Chłopcy z
placu robili kawały kioskarkom, zwłaszcza pani Józi Suskiej. Wpadali do środka
i pytali: „Ma pani Wolność?”, a gdy indagowana odpowiadała twierdząco (bo
był taki tygodnik), to oni krzyczeli:” To po co tu pani siedzi?” i uciekali ,
trzaskając drzwiami.
Innym tematem tej zabawy był satyryczny tygodnik „Szpilki”. „Ma pani
szpilki? - to poproszę kilogram”. Oczywiście nigdy nie zostali złapani, bo
bezpieczeństwo dawała im lada, oddzielając ich od groźnej pani Józi.
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Na prawo od kiosku, przy placu, mieściła się letnia pijalnia piwa, zwana
przez nas „Parasolki”. W małym baraczku zamawiało się przez okienko lody,
oranżadę i piwo, a spożywało się to przy okrągłych stolikach z parasolką w
środku i siedzeniami, połączonymi ze stolikami. Pamiętam, że latam przed
okienkiem ustawiały się kolejki spragnionych, zwłaszcza po niedzielnych
mszach. Kolejki były też przed budką z lodami obok kawiarni Stylowa. Lody
były tradycyjne, śmietankowe, łyżka za 1zł, po podwyżce 1zł 20gr
Na lewo od kawiarni Stylowa, pod górę przed ul. 1 Maja był zieleniak pp.
Staręgowskich. W murze kamieniczki wybite były drzwi i schodki prowadziły
do piwniczki, gdzie zawsze przeważał zapach kiszonych ogórków. Dziś tego
sklepiku nie ma, a wejście zostało zamurowane. W budynku mieści się muzeum
i szkoła muzyczna.
W tym samym budynku, z wejściem od ul. 1 Maja był sklep obuwniczy, a
dalej w stronę obecnej ul Reformackiej, była tzw. pompa. Wodę po dzielnicy
rozwoził beczką woziwoda. Wodę można było zamówić u Jurka – nosiwody.
Gdy nasza mama planowała pranie na sobotę rano, zamawiała wodę na piątek
wieczór, bo Jurek nosiwoda zawsze mylił terminy.
Okolony placem, ulicą Lubelską i 1 Maja – zlepek kilku budynków. Tam
mieściła się za wielką drewnianą bramą – masarnia, do której furmankami
zwożono wielkie bloki lodu; był zakład szewski, a na rogu 1 Maja i Lubelskiej –
sklep „piśmienniczy”, w którym przez kilka miesięcy 1954 r. była zatrudniona
moja mama, a później przez wiele lat była mekka wszystkich okolicznych
gospodyń domowych – sklep mięsny p. Szymosiaka. Poniżej był sklep
„Jabłuszko” z warzywami i owocami. Nabiał kupowało w sklepie PSS nr 6 przy
ul. Lubelskiej, albo w pawilonie, gdzie dziś jest wjazd na parking Urzędu
Miasta.
Wracam na nasz plac zabaw, czyli skarpę między ul. Gdańską i ul.
Krzywą. Tu, jako dzieci z ul. 1 Maja nr 10, 8 i 6, bawiliśmy się w ganianego,
chowanego, graliśmy w klasy i podchody, z pajdami chleba polanego herbatą
i posypanego cukrem. Było nas sporo: Magda i Basia Z. spod „10”,– Ala
i Mirek B., Lalka, Staszek i Jadzia L., Basia Ch. spod „8”, Ala Ch., Teresa,
Wiesiek, Rysiek R., Ulka, Mundek, Waldek J. spod „6”:. Dołączały do nas
dzieci z ulicy Mickiewicza, Narutowicza, Lubelskiej 44.
W czasie jednej z zabaw w podchody, zostałam popchnięta niechcący
przez koleżankę. Upadłam twarzą na trotuar i rozbiłam nos. Do dziś mam na
twarzy garbatą pamiątkę tych dziecinnych zabaw.
Plac był miejscem „ważnych” uroczystości państwowych. Dla nas, dzieci,
wielką atrakcją były obchody święta 22 lipca. Na placu ustawiano wielką
trybunę, montowano mikrofony i głośniki. Próby głośników odbywały się od
wczesnych godzin rannych, a czasami (na 15 lub 20- lecie PRL) czołgi
kolumnami przejeżdżały pod domem przez całą noc z 21 na 22 lipca.
Wspomniałam wcześniej o naszym balkonie. W czasie „uroczystości
państwowych” stawał się dla nas prawdziwą galerią widowiskową
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Koleżanki i koledzy z kamienicy pod szóstką, którzy nie mieli takiego
widoku na plac, jak my, przychodzili na nasz mały balkonik. Największą
atrakcją byli „goście” w ciemnych ubraniach, pojawiający się na balkonie, gdy
w uroczystościach lipcowych brały udział ważne osobistości państwowe. Z
okazji 15 lub 20 rocznicy „odzyskania niepodległości”, na placu obchody
„zaszczycił” swoją obecnością generał Zygmunt Berling. Wówczas na naszym
balkonie pojawił się u nas „obstawiacz”, który kazał naszym koleżankom
mówić, że jest naszym wujkiem. A naprzeciw, na balkonie przy ul. Mickiewicza
3, też zobaczyłam „wujka” u mojej szkolnej koleżanki, Ali B.
Zdjęcia : 1.1954 r. ul. Lubelska; 2.1956 r. ja i Dziadzio Stefan na Placu; 3-4.1956 r.
ja na pomniku; 5.1959 r. ja na Gdańskiej; 6.mój dom przy ul. 1-Maja 10;
7.skup nadwyżek rolniczych dziadka Stefana Żurka ul. Lwowska.

Wspominała Magdalena Maria Zasadna – Kozłowska : styczeń 2015 r.
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*
MÓJ CHEŁM – GARŚĆ WSPOMNIEŃ
Gdy słyszę słowo CHEŁM, moje myśli natychmiast biegną do lat
dzieciństwa i młodości, które spędziłam w rodzinnym mieście. Pierwsze
świadome lata mojego życia to okres przedszkolny. Zarówno wtedy jak i w
okresie wczesnoszkolnym rejony mojego samodzielnego działania były
ograniczone. Na dwór wychodziło się pod opieką babci lub mamy. Ale z
każdym rokiem poznawałam coraz większe obszary miasta i korzystałam z tego,
co życie wówczas oferowało.
Mieszkałam z rodzicami, babcią i trzema siostrami w kamienicy przy ul.
Lubelskiej 8. Mówiło się wówczas, że jest to największa kamienica w Chełmie,
należąca niegdyś do żydowskich właścicieli. Rzeczywiście kamienica była
ogromna – czworobok, dwie bramy na przestrzał a w środku wielkie podwórko.
Jedna brama wychodziła na ul. Lubelską a druga na ul. Krzywą. Praktycznie
mieliśmy dwa adresy: Lubelska 8 i Krzywa 42. Listonosz zawsze trafił (przez
wiele lat był nim pan Czesław Jeleń – człowiek niezwykle miły i życzliwy)
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Na podwórku stała pompa, z której czerpało się wodę, bo nie wszystkie
mieszkania w kamienicy były skanalizowane. Wiele rodzin musiało korzystać z
pompy i, niestety, z szaletu ogólnie dostępnego, który mieścił się w lewym
skrzydle kamienicy (stojąc twarzą w stronę ul. Lubelskiej), o którym nie napiszę
nic więcej ze względów estetycznych. Do mieszkań prowadziły klatki schodowe
(było ich 6), bardzo zróżnicowane architektonicznie. W niektórych były zejścia
do piwnic a właściwie lochów. Do naszej piwnicy, mieszczącej się w innej
klatce schodowej (nie naszej), prowadziły wielkie, stare, żelazne drzwi, za
którymi lokatorzy mieli wydzielone swoje boksy. Było też jedno wąskie zejście
(korytarz) do piwnic, bezpośrednio z podwórka, które stanowiły stały punkt
dziecięcych zabaw w chowanego. W naszej kamienicy mieszkało bardzo wiele
rodzin. Pamiętam do dziś prawie wszystkie nazwiska. Z sąsiadami zza ściany
żyliśmy tak blisko jak z rodziną. Nie będę wymieniać żadnych nazwisk, bo nie
wiem, czy życzyliby sobie tego dawni mieszkańcy kamienicy. Pamiętam dwie
„ksywy” starszych chłopaków, przed którymi młodsze dzieciaki czuły respekt.
To byli „Picek” – jasny blondyn i „Ściopa” – miał czarne włosy. Status
społeczny mieszkańców domu przy Lubelskiej 8 był bardzo zróżnicowany; byli
dobrze sytuowani i wykształceni – adwokat z rodziną, sędzia z rodziną
i gosposią, byli urzędnicy, nauczyciele, rzemieślnicy, robotnicy. Byli też ludzie
biedni – ci mieszkali w suterenie. Pamiętam, że w kamienicy mieszkało bardzo
dużo dzieci. Oczywiście w różnym wieku. Podwórko było miejscem naszych
zabaw i gier, które sami sobie organizowaliśmy.
Myślę, że każda grupa wiekowa miała w tym zakresie swoje priorytety. Ja
pamiętam grę „w państwa – wywołuję wojnę przeciwko….”, w „kiczki”, „króla
–lula”, w „klasy”, w „gumę”, „chowanego”, w „zbijaka”, w „dziesiątki”,
„hacele” itd. itd.! W lecie całe dnie spędzaliśmy na podwórku, zimą na
ślizgawkach. Z pagórków zjeżdżało się na butach, na pupie, na brzuchu, jak się
dało. Kto miał, jeździł na sankach lub łyżwach. Łyżwy w tamtych czasach były
przykręcane do skórzanych trzewików na tzw. „żabki”. Początkowo uczyłam
się jeździć na jednej łyżwie. Dziecięca wyobraźnia pozwalała nam tak
organizować wolny czas, że nikt nie narzekał na nudę. Nie mieliśmy wielu
zabawek, ale umieliśmy się doskonale bawić. Na mojej klatce schodowej było
sporo miejsca i duże okno z parapetem, więc bawiliśmy się w szkołę, teatr itp.
Na nasze podwórko czasem przychodził człowiek, który ustawiał jakąś
prymitywną maszynę i krzyczał: „Noże ostrzę, nożyczki”. Innym razem ktoś
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inny wołał: „Garnki drutuję, garnki..” To, w latach 50, 60-tych XX wieku był
swoisty folklor.
Poproszono mnie o napisanie wspomnień z życia na Starówce w Chełmie.
Nie wiem dokładnie jakie były i są obecnie granice administracyjne tej
dzielnicy. Myślę, że autor niniejszej książki kompetentnie je opisze. Natomiast
ja, korzystając z zasobów swojej pamięci, powspominam czas, który spędziłam
w Chełmie. Mieszkałam tam przez okres 21 lat (1954 – 1975). Aby opisać życie
na chełmskiej Starówce w czasach mojego dzieciństwa i młodości, muszę wyjść
poza bramy mojej kamienicy. Stojąc przed bramą na ul. Lubelskiej (plecami do
podwórka) wzrokiem obejmuję spory obszar. Po mojej prawej stronie był sklep
spożywczy, nazywany wówczas przez mieszkańców „spółdzielnią”, gdzie
zaopatrywaliśmy się w podstawowe artykuły. Pamiętam pyszne drożdżowe
bułki z kruszonką po 1 zł. Dalej, przy Lubelskiej 10 pan Bienias miał zakład
naprawczy – głównie rowerów. Właściciel warsztatu wyróżniał się ubiorem.
Nosił tzw. bumsy – spodnie z gumką za kolana i podkolanówki. Dalej, pod 12
mieścił się zakład fotograficzny pana Ścibiora. To był elegancki człowiek,
bardzo uznany fotograf. Był w tej okolicy także zakład rymarski. Pamiętam
wiszące na wystawie uprzęże dla koni i inne tego typu wyroby z grubej skóry.
Prawie na końcu tego ciągu kamienic był sklep obuwniczy (u pana
Wróblewskiego). W dół biegnie ul. Szkolna, a przy obecnym Placu
Łuczkowskiego znajdowały się dwie pracownie – sklepy z kapeluszami,
welonami, sukniami ślubnymi itp. artykułami dla pań. To były czasy, kiedy
kobiety ubierały się elegancko, bardzo kobieco; nosiły też kapelusze. Za
„modystkami” znajdował się niski, niewielki drewniany domek, z ażurową
werandą, gdzie mieściła się lodziarnia. Sprzedawali tam pyszne lody w różnych
wafelkach – rożkach, muszelkach i pucharkach. Ach, te smaki z dzieciństwa.
Dziś w tamtym miejscu stoi Dom Rzemiosła.
Na rogu dzisiejszego Pl. Łuczkowskiego i ul. Kopernika istniał sklep pana
Kulisza (przeniesiony później na Lubelską naprzeciwko dawnego sklepu
jubilerskiego). To był bardzo kolorowy sklep – dla dzieci stanowił prawie raj.
Tam było wszystko: sztuczna biżuteria, akcesoria do upinania włosów, paski,
okulary, słowem tysiące drobiazgów. Chodziło się oglądać te cuda.
W tym miejscu muszę wspomnieć, że kiedyś tu, gdzie dziś stoi studnia
i przeprowadzono wykopaliska a potem wyłożono cały plac granitową kostką
istniał zielony skwerek z drzewami, żywopłotem, trawnikami i rabatami
kwiatowymi – miejsce wypoczynku mieszkańców Starówki.
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W dalszym ciągu kamienic (w budynku, w którym mieszkał Edward
Łuczkowski) mieściło się biuro, w którym pracowała moja mama a dalej
znajdował się kolejny sklep obuwniczy ( u Zalewskiego). Charakterystycznym
obiektem dla Placu Konstytucji (dziś Łuczkowskiego) był drewniany kiosk
Ruchu – miałam tam prenumeratę „Filmu”, „Ekranu” i „Magazynu Filmowego”.
Obiekt ten jest do dziś, chodź nie ten sam, bo ten „oryginalny” spłonął.
Aż mnie kusi, aby zejść w dół, i spojrzeć na witrynę księgarni, wejść na
klatkę schodową dawnego hotelu, pokrytą pięknymi freskami (pracowała tam
nasza znajoma z kamienicy - miła pani Bogusia); wstąpić do kościoła p.w.
Rozesłania św. Apostołów, do muzeum (w 1972 r. zwiedzaliśmy tu z klasą
licealną prof. Wł. Pluty wystawę malarza Jana Dobkowskiego - do dziś potrafię
poznać dzieła tego artysty z tamtego okresu twórczości). Idę jednak dalej –
Lubelską przecina ul. 1 Maja, po lewej stronie w głębi Mały Kościółek
i pagórek, który każdej wiosny pokrywał się tysiącem pachnących fiołków a po
prawej dom, w którym mieszkała moja przyjaciółka z liceum – długo można by
wspominać to miejsce. Dalej skrzyżowanie kilku ulic – w głębi po prawej
stronie Plac Gdański (dawno temu była tu stacja benzynowa, a raczej
dystrybutor), po lewej kino „Zorza” i budynek Magistratu – władz miasta. Na
archiwalnych filmach widać duże drewniane drzwi z szybkami szklanymi przy
których tłumnie zebrani mieszkańcy Chełma witają wojsko polskie (gen.
Berlinga) w lipcu 1944.
Po przeciwnej stronie ul. Lubelskiej był kiosk „Ruchu”, obok cukierenka,
w której niesamowicie sprawnie obsługiwała kupujących, zawsze uśmiechnięta
pani Szambelanowa. Obok był duży sklep papierniczy, tam także można było
kupić płyty – pocztówkowe, winylowe, małe i duże z różną muzyką – nie
pamiętam czy z zagraniczną także? Dalej był wolny teren, gdzie w miesiącach
letnich urządzano kino letnie (byłam za mała, aby uczestniczyć w wieczornych
seansach). W kolejnej starej kamienicy mieścił się sklep obuwniczy (mówiło się
„U Bata”), teraz wiem, że prawidłowo powinno być u Baty, chyba był też sklep
sportowy i na rogu „Jubiler”. Po lewej stronie ulicy ciąg kamienic a w nich duża
brama prowadząca do Klubu „Niedźwiadek”, dalej duży sklep odzieżowy
(ekskluzywny), był też zakład fotograficzny pana Mroczko. Myślę, że był On
fotografem, który utrwalał na kliszy także ważne dla miasta wydarzenia - taki
fotoreporter.
W czasach mego dzieciństwa ulica Lubelska była długą, prostą wstęgą,
nie było rond. Nie było Cezasu (w tym miejscu był Ogród Jordanowski, gdzie
dzieci mogły przyjść, pobawić się na placu zabaw - z huśtawkami,
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piaskownicami zjeżdżalnią - byli tam także opiekunowie, którzy zajmowali się
dziećmi potrzebującymi opieki. Nie było hotelu „Kamena” ani parku
miejskiego. Cały ten teren, aż do rzeki Uherki to były łąki, dzikie – z miętą,
szczawiem, rumiankami, ostami. W ciepłe dni rodziny z dziećmi spędzały tam
wolne chwile.
Kończąc ten, nieplanowany spacer, wspomnę jeszcze ogromny młyn,
przystanek kolejowy Chełm – Miasto, po lewej ul. Trubakowska i Pilichonki,
po prawej ul. Szpitalna i Terpiczówka. Granice miasta zamykał chyba teren
wojskowy (pełen tajemnic), ogrodzony, niedostępny, pilnowany przez żołnierzy.
Nie da się wszystkiego dokładnie opisać, bo te wspomnienia musiałyby
składać się z wielu tomów. A zatem wracam znów w rejony bliższe mojego
miejsca zamieszkania, od rogu Lwowskiej i Lubelskiej po stronie numerów
nieparzystych. Idę w stronę „górki”. Pierwszy był sklep z tkaninami – wybór
materiałów był ogromny, wszelkie faktury, kolory, wzory i gatunki. Następny
sklep to była drogeria „Lechia” - tu chodziło się po produkty higieny osobistej
i ładne zapachy. W całym ciągu kamienic aż do ul. Przechodniej, na dole
znajdowały się sklepy i punkty usługowe. Był zakład fotograficzny, otwarty
chyba pod koniec lat 60-tych przez mojego sąsiada z Lubelskiej 8 pana Ł., który
wygrał w toto-lotka pół miliona złotych. To była duża kwota, dobrze ją
zainwestował. Był też zegarmistrz, sklep z tekstyliami, zakład fryzjerski i sklep
cukierniczy o nazwie „22 Lipca”, gdzie asortyment czekolad, cukierków,
ciastek, chałwy, bloków i innych smakołyków był imponujący. Dalej
funkcjonował sklep z artykułami elektrycznymi; obok była apteka ( z ciemnymi,
wielkimi regałami i charakterystycznymi butelkami, fiolkami itp.). Niedawno
zlikwidowano tę aptekę i powstała tam ponoć kawiarnia o nazwie „Apteka”.
Restauracja „OAZA” mieściła się przy ul. Lubelskiej 29 – 31 (obecnie
budynek istnieje jest zaadaptowany). To był lokal, w którym w soboty odbywały
się dancingi, przy muzyce „na żywo”. Oczywiście dzieci nie miały tam wstępu,
ale mimo woli często tamtędy się przechodziło, zaglądało w okna i podglądało
toczące się wewnątrz życie.
Z boku tego budynku był sklep spożywczo – warzywniczy, a obok kiosk
„Ruchu”, prowadzony przez pp. Sobczaków. U zbiegu ulic Lubelskiej
i Przechodniej stoi wysoka kamienica o zaokrąglonym boku. Na szczycie tego
budynku dawniej widniał neon z logo PZU i hasłem PRZEZORNY ZAWSZE
UBEZPIECZONY. Myślę, że był to dobry sposób edukowania społeczeństwa,
bo tę prawdę wyznaję i stosuję do dziś.
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Ulicą Przechodnią szło się w kierunku dużych schodów, które prowadziły
do ul. ZWM (obecnie Pocztowa), gdzie mieściło się nowe przedszkole.
Przeniesiono tam nas – przedszkolaków ze starej siedziby, mieszczącej się na
tyłach szkoły dla przedszkolanek. Wracając na Lubelską wymieniam kolejne
sklepy: motoryzacyjny (pracowali w nim pp. Królowie), kolejny „słodki sklepik
(nazywaliśmy go „sudówką” – nie wiem dlaczego?), w którym pracowała pani
Mądrowa. Było tam mnóstwo różnych łakoci. Dziś sklepu nie ma, drzwi
zamknięte, zabezpieczone kratą; uszkodzone stare cementowe schodki
przypominają o upływającym czasie. Stare drewniane drzwi, znajdujące się w
sąsiedztwie tego sklepu, prowadziły na podwórko posesji Lubelska 21, przez
które można było przejść na ul. Uściługską. Nie odważyłam się wziąć za klamkę
podczas mojego niedawnego rekonesansu. Sklep papierniczy „ISKRA” pod nr
19 był miejscem zaopatrywania się w materiały szkolne i biurowe. Następny
„obiekt”, który pamiętam to był zakład fotograficzny (chyba pana Bajkiewicza –
nie jestem pewna). Okazały budynek z czerwonej cegły (Lubelska 17) to
siedziba dawnej szkoły handlowej (zwanej „handlówką”). Odbywały się tam w
latach 60-tych spektakle teatralne, przygotowywane chyba przez uczniów, na
które przychodziła także młodzież z innych szkół. Pod numerem 15 mieścił się
zakład krawiecki i jest tam do dziś, ale pewnie zmienił się właściciel? Idąc dalej
widzimy budynek PZU (to jest budowla pewnie z przełomu lat 70 i 80 –tych),
a obok ostatnia dawna kamienica mieszkalna (pod nr 9). Pamiętam, że w tej
okolicy mieszkała kobieta, którą nazywano „Amerykanką”, bo ponoć wróciła
zza oceanu. Wyróżniała się spośród ówczesnych mieszkańców swoim
wyglądem – dystyngowana, zawsze z fryzurą, ubrana w nietypowe stroje, takie
amerykańskie.
Ulicę Lubelską zamykał budynek szkoły muzycznej (przez 4 lata
uczęszczałam tam na lekcje fortepianu). Przy szkole był bardzo ładny skwerek,
gdzie można było posiedzieć na ławce, odpocząć napawając się pięknem
kwiatów i ozdobnych krzewów. Przy szkole muzycznej uczniowie (łącznie ze
mną) wywijali kołowroty, robili zwisy na drążku, który stanowił fragment
ogrodzenia.
Wróćmy na Lubelską 8 mijając schody, prowadzące do kościoła „na
górce”. Stoi tu budynek, w którym dziś mieści się przedszkole. Dawniej był tu
Dom Kultury. Tu koncentrowało się życie kulturalne miasta. Odbywały się
spektakle teatralne, występy znanych artystów estradowych (jako dziecko byłam
na występie zespołu cygańskiego „Roma” z młodziutkim wtedy Michałem
Burano), występował też Czesław Niemen i wielu innych. Do wspomnianego
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budynku przylega spory zielony teren. W latach 50 i 60-tych, w okresie letnim,
w soboty odbywały się tam potańcówki na świeżym powietrzu. Z desek
zrobiona była podłoga. Starsi i młodzi amatorzy tańca bawili się a my –
dzieciaki biegałyśmy po trawie, dopóki nadszedł czas powrotu do domu. Na
zapleczu Domu Kultury stał niewielki budynek „oparty” o skarpę, gdzie
mieściło się ognisko muzyczne. Tam chodziłam na pierwsze lekcje fortepianu
(moim nauczycielem był pan Eugeniusz Czarnota).
Moją kamienicę od terenu Domu Kultury dzieliła ul. Kasprzaka, o której
jeszcze wspomnę. Pod Nr 6 mieściła się Składnica Harcerska – sklep z
akcesoriami dla zuchów, harcerzy, ale też sprzętem turystyczno-sportowym.
Ten sklep jest w tym miejscu do dziś.
Doskonale pamiętam zakład szewski, który mieścił się w piwniczce –
trzeba było tam wchodzić po schodkach. Jak zamknę oczy, słyszę stukanie
młotkiem i czuję zapach skóry i kleju. Okno tego zakładu z niskim parapetem
służyło często jako ławka (oczywiście wtedy, gdy szewcy skończyli pracę
i poszli do domu). Przy samej bramie miał zakład krawiecki pan Mielniczuk –
sąsiad z kamienicy. On i jego rodzina to byli bardzo kulturalni ludzie.
Pamiętam, że córka była skrzypaczką a syn Rysiek miał wspaniały głos
(chodziliśmy do „Czarnieckiego „ śpiewaliśmy w szkolnym zespole muzycznym
– w innych okresach, bo Rysiek był starszy ode mnie o 2 lub 3 lata). W duecie z
mim śpiewałam ludową piosenkę „W moim ogródeczku”, w Chorzowie,
podczas rewizyty uczniów naszej szkoły w technikum górniczym. W całej
delegacji ja jedna chodziłam jeszcze do podstawówki. Wspominam Ryśka
dlatego, że Jego historia była poruszająca. W wieku 24 lat zginął w wypadku
samochodowym, miesiąc przed swoim ślubem. Słynny śpiewak operowy
Bernard Ładysz powiedział wówczas, że Polska straciła drugiego Kiepurę.
Wracając do opisu mojego najbliższego otoczenia, w którym się
wychowywałam, przenosimy się na drugą stronę kamienicy, na ul. Krzywą.
Tam właściwie zmieniło się prawie wszystko. Na miejscu drewnianych domków
z ogródkami i skwerku, gdzie spędzaliśmy całe dnie, wybudowano bloki
mieszkalne. Jedynie przy ul. Kasprzaka (dziś św. Mikołaja) stoi mały murowany
domek, który miałam stale przed oczyma stojąc na balkonie mojego mieszkania
na IV piętrze. On przypomina mi stare, dobre czasy. Teren nieco poniżej
„deptałam” codziennie przez co najmniej 12 lat chodząc tamtędy do szkoły.
Przez pewne podwórko, potem schodami w dół, przez wąską bramkę
wychodziło się na ul. Młodowskiej, dalej w dół do ul. Czarnieckiego i do
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szkoły. „Czarniecki„ to była wspaniała szkoła – ale to temat na inne
wspomnienia.
Wracając jeszcze na ul. Kasprzaka chcę wspomnieć o piekarni pana
Kontka (lub Kątka), z której roznosił się na całą okolicę zapach świeżego
pieczywa. Przed świętami gospodynie z okolicznych domów (również moja
babcia i mama) nosiły tam blachy z drożdżowym ciastem, by upiec je w
profesjonalnym piecu. Nie wiem czy usługa ta była płatna ale wiem, że
życzliwości między ludźmi było więcej niż dziś. Ulica Kasprzaka służyła nam
w zimie jako tor saneczkowy. Dzieciaki z okolicy schodziły się tu, by jeździć na
sankach, łyżwach i na butach. W latach 60-tych nie było w mieście zbyt dużo
samochodów, więc ulica była w miarę bezpieczna.
A propos środków lokomocji, to jeździło się głównie autobusami, które
nie kursowały ulicą Lubelską (w ścisłym centrum), dopiero od kina „Zorza”.
Pamiętam też, że w Chełmie były dorożki, ale ja nimi nie jeździłam. Postój
miały na ul. Lwowskiej, bliżej rynku. Dorożką do domu ze szpitala, po
urodzeniu, przywieziono moją najmłodszą siostrę. Był to rok 1956 i myślę, że
niedługo potem dorożki zniknęły z ulic Chełma. Wyparły je konie mechaniczne.
Pisząc ten tekst, z każdym zdaniem jest mi coraz trudniej określić granice,
w których moje wspomnienia powinnam zamknąć. Zdaję sobie sprawę z tego,
że te wspomnienia będą może niespójne, nieprecyzyjne, chaotyczne ale mam
nadzieję, że choć w części pokażą TAMTEN Chełm.
Przełom lat 50 i 60-tych XX wieku to był trudny czas, a jednocześnie
dający nadzieję, że po strasznym okresie wojny i okupacji będzie już tylko
lepiej. Ludzie radzili sobie jak tylko mogli ale i władza dbała o obywateli, np.
o czystość i higienę. Była w Chełmie łaźnia publiczna (przy ul. Kopernika), do
której chodziłyśmy raz w tygodniu, a może w miesiącu? Jak teraz wspominam
te kąpiele, to wydaje się to abstrakcją.
Było wówczas dużo prywatnych punktów usługowych; byli fryzjerzy,
szewcy, krawcowe i krawcy od tzw. ciężkiego krawiectwa, byli fotografowie,
rymarze i tzw. badylarze czyli kwiaciarze. Oni wszyscy zabezpieczali
podstawowe potrzeby obywateli. Szkoły kształciły dzieci i młodzież, dawały
też szanse rozwoju różnych talentów poprzez organizowanie zajęć dodatkowych
– kółek zainteresowań. Władza dbała też o patriotyczny (socjalistyczny) rozwój
społeczeństwa a kościoły zajmowały się, w zakresie nieco ograniczanym,
duchową sferą naszego życia. Pochody cywilne konkurowały z pochodami
kościelnymi. Mam tu na myśli pochody 1 – majowe, capstrzyki z okazji dnia
zwycięstwa – 9 maja (obecność szkół i zakładów pracy obowiązkowa), festyny
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w Borku w święto 22 lipca – tu nie obowiązywały rygory stawiennictwa, ale
ludność mała i duża uczestniczyła chętnie, bo były kiermasze książek, występy
znanych zespołów i inne atrakcje.
Pamiętam także, że odbywała się tzw. żakinada. Myślę, że brała w niej
udział młodzież szkół średnich, przed lub po maturze – nie jestem pewna; było
to w maju albo w czerwcu. Wiem, że młodzież była poprzebierana w różne
stroje i szła ulicą Lubelską.
Przeciwwagą dla marszów państwowych były, równie liczne procesje. W
czerwcu, ze wszystkich kościołów („na Górce”, p.w. Rozesłania św. Apostołów
oraz „małego kościółka”) wierni łączyli się i w Boże Ciało szli ulicami Starego
Miasta, odświętnie ubrani, z chorągwiami, figurami świętych a dziewczynki
sypały kwiaty. Dla nas dzieciaków uroczystości te były męczące, bo trwały
długo, ale należało w tym święcie uczestniczyć. We wrześniu, w dniach 7-8, w
święto Narodzenia Najświętszej Marii Panny odbywały się wielkie uroczystości
w kościele na górce. Do Chełma z okolicznych miejscowości ciągnęły tłumy
pielgrzymów. W przykościelnym parku wierni jednoczyli się w modlitwie,
czuwaniu i przeżywaniu tego wyjątkowego czasu. W uroczystościach każdego
roku brał udział biskup lubelski (pamiętam biskupa Piotra Kałwę, następnie
biskupa Bolesława Pylaka). Przed kościołem (obecnie bazyliką) budowano
ogromny ołtarz, przy którym odprawiane były msze święte. Atrakcją dla dzieci
były zawsze stragany odpustowe pełne świętych pamiątek, ale także pistoletów
na kapiszony, korkowców, balonów i różnych słodyczy (pamiętam lizaki
kogutki i inne, szczypki, makagigi, watę cukrową itp.). Gdy były pogodne noce
pielgrzymi nocowali w parku przy kościele na trawnikach. Jeśli było zimno lub
deszczowo, szukali noclegów w różnych miejscach, w prywatnych
mieszkaniach. Pamiętam, że kiedyś u nas też nocowała jakaś kobieta. Nie
wiem jak dziś przebiegają wrześniowe uroczystości na Górce, muszę przyjechać
i porównać z tym, co pamiętam z dzieciństwa.
Dzięki temu, gdzie mieszkałam, mogłam obserwować wiele zdarzeń. W
końcu ulica Lubelska była główną ulicą miasta i tam działy się najważniejsze
masowe wydarzenia. Utkwił mi w pamięci moment przybycia do Chełma
obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej (wtedy odbywała się peregrynacja tegoż
obrazu po Polsce – mógł to być rok 1964. Stałam na rogu Lubelskiej
i Lwowskiej i patrzyłam, jak rzeka ludzi w procesji płynie z dołu do kościoła
na górce.
Pogrzeby to kolejne uroczystości, gromadzące tłumy. Kiedyś na cmentarz
nie jeździło się autami czy autobusami. Zmarłego wieziono karawanem a
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kondukt szedł pieszo od kościoła na cmentarz przy ulicy Lwowskiej. Przez
wiele lat karawanem powoził pan Makary (nie wiem czy było to jego imię czy
nazwisko? Pamiętam, z opowieści takie zdarzenie. Ponoć, gdy chowano
któregoś ze znanych w mieście działaczy partyjnych to koniom pomalowano
kopyta na czerwono a nad grobem mowę pogrzebową inny działacz, żegnając
zmarłego zakończył zdaniem: „Bądź zdrów towarzyszu”.
Pamiętam jeszcze spektakularne wydarzenie z roku 1965, kiedy pod
przejeżdżającym samochodem zawaliła się jezdnia na ulicy Lubelskiej, na
wysokości muzeum. Dzięki temu wypadkowi odkryły się częściowo chełmskie,
unikalne na skalę europejską kredowe podziemia, które stały się atrakcją
turystyczną naszego miasta – przyspieszyło to ich konserwację.
Kolejne wydarzenie z dzieciństwa, które zapisało się na taśmie mojej
pamięci miało miejsce w okolicach „OAZY”. Byłam z ojcem w pobliżu
skwerku, kiedy naprzeciwko apteki stanęła ciężarówka przykryta plandeką. Po
metalowej drabince do ciężarówki wchodziły siostry zakonne, które wywieziono
w nieznanym kierunku. Nakazano siostrom opuszczenie kościołów, gdzie
prowadziły posługę i działalność opiekuńczą np. w ochronkach. Byłam zbyt
mała, aby rozumieć motywy takiego postępowania ówczesnych władz
politycznych, ale później wiedziałam, że była to akcja niszczenia kościoła w
Polsce w ramach budowania nowego ustroju państwa. Uwięziono wtedy w
Komańczy Prymasa Polski, kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Można by jeszcze wiele napisać, ale podsumowując swoje młode lata,
spędzone w Chełmie powiem tak: lata dziecięce (60-te) to głównie obowiązek
szkolny – nauka w podstawówce, szkole muzycznej, zabawy podwórkowe,
zajęcia indywidualne (szycie dla lalek, poznawanie robótek szydełkowych
i dziergania na drutach), treningi gimnastyki sportowej (trenerami byli pp. Maria
i Jan Wróblowie), próby chóru i zespołu szkolnego, pomoc w pracach
domowych, czasem kino i inne zajęcia. Późniejsza podstawówka to: szkoła,
obowiązki domowe, treningi koszykówki (mój pierwszy trener Andrzej
Bochniak, potem Leszek Cichosz, Andrzej Strus, Stanisław Podlewski – z
wdzięcznością ich wspominam), poza tym próby zespołu szkolnego „Rwetes”,
spotkania koleżeńskie, seanse w kinie „Zorza”, imprezy kulturalne w Domu
Kultury (koncerty, operetki, spektakle teatralne – dużo się wtedy działo).
Lata liceum to nadal: nauka, treningi, śpiewanie, spotkania koleżeńskie,
pomoc w domu, „szlifowanie chodników” z nadzieją, że spotka się kogoś
interesującego i wiele innych, ciekawych zajęć – samo życie!
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Rok 1973 – MATURA. Dwie nieudane próby dostania się na studia, czyli
dwa lata pracy w Komunalnym Przedsiębiorstwie Remontowo-Budowlanym
(Okszowska 39) – praca w sekretariacie, z trzema dyrektorami „na głowie”.
Codziennie spod cerkwi zakładowy autobus „Jelcz” zawoził nas do pracy.
Obsługiwałam m. in. centralę telefoniczną i pamiętam, że przed 1 Maja
przychodził zawsze telefonogram, by wywiesić na budynku biurowca flagi
państwowe (i czerwone też wtedy obowiązywały. Jednocześnie przypominano,
aby zdjęto je przed 3 maja. Lata pracy po maturze nie były czasem straconym,
zdobyłam sporo doświadczenia życiowego.
Kraj rozkwitał, branża budowlana się rozwijała. Towarzysz Gierek starał
się jak mógł: „żeby Polska rosła w siłę a ludziom żyło się dostatnio”. Takie to
były czasy. Uchylających się od pracy, tzw. „niebieskie ptaki” wsadzano do
„ciupy”, ciężarówki nie mogły mieć „pustych przebiegów”, ale generalnie od
paru lat mieliśmy „odwilż”.
W lipcu 1974 r. przypadała 30 rocznica utworzenia PKWN (Polskiego
Komitetu Wyzwolenia Narodowego) i do Chełma – pierwszej stolicy Polski
Ludowej miał przyjechać tow. Edward Gierek. Wtedy była pełna mobilizacja
sił i środków, aby godnie przyjąć tak ważnego gościa. Pamiętam, że w ramach
czynu społecznego wydelegowano nas – pracowników biurowych do działań
przygotowawczych do wizyty naczelnika państwa. Ja malowałam farbą olejną
(szarą) trybunę przed gmachem PKWN. Zniszczeniu uległy wówczas moje
włoskie buty, przywiezione z Niemiec przez moją siostrę. Pamiętam wielki pas
biało-czerwonych róż, zdobiących trawnik przed gmachem. Czerwone róże
kwitły bardzo ładnie, ale białe już przekwitały. Aby z wysokiej trybuny
działacze partyjni mogli podziwiać kwiatowy biało-czerwony dywan, harcerze
zawiązali setki białych płóciennych pasków na przekwitających białych różach.
Efekt był niezły. W gestii mojego przedsiębiorstwa i Zieleni Miejskiej było też
utworzenie na dawnej „Sybirówce” Parku XXX-lecie. Park był bardzo duży
i bardzo ładny. Towarzysz Gierek przyleciał do Chełma, odleciał a park został
do dziś.
Z Chełma wyjechałam na studia w 1975 r. i do dziś pracuję w uczelni
(Filii AWF w Białej Podlaskiej). Będąc na I roku studiów przyjeżdżałam do
domu co tydzień, z każdym rokiem wizyty były rzadsze, ale nadal do Chełma
przyjeżdżam – mamie zapalić świeczkę, odwiedzić rodzinę i znajomych. Jeden
przyjazd do Chełma (rok akad.1975/76) był wymuszony i bynajmniej nie na
sobotę/niedzielę ale w środku tygodnia. Dostałam wezwanie na ul. Wysoką
(Komenda Milicji Obywatelskiej), trzeba było się stawić. Przesłuchiwał mnie
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jakiś funkcjonariusz SB a rzecz dotyczyła posiadania przeze mnie taśmy
magnetofonowej z nagraniem kabaretowej parodii przemówienia tow.
Władysława Gomułki. Nie wiem, skąd panowie wiedzieli o taśmie (mogę się
tylko domyślać, bo pewności do dzisiaj nie mam). Fakt jest taki, że
przesłuchanie trwało pięć godzin a ja opowiadałam „bajkę” o tym, jak weszłam
w posiadanie nagrania). Mama umierała ze strachu, że wyrzucą mnie ze
studiów. Mnie też nie było do śmiechu, kiedy funkcjonariusz poinformował, że
za składanie fałszywych zeznań grozi 5 lat więzienia. Takie to były ciekawe
czasy.
W 1977 r. mama przeprowadziła się z Lubelskiej 8 na osiedle XXX-lecie
i ten rejon miasta na wiele lat stał się moją bazą. Na potrzeby tych wspomnień
poszłam niedawno na Starówkę – na Lubelską i Krzywą. Weszłam nawet na
klatkę schodową, gdzie mieszkałam. Trudno było powstrzymać łzy. To, co
zrobiono z moją kamienicą to architektoniczne barbarzyństwo. Mój Chełm to
nie jest dzisiejszy Chełm. Długo można by o tym pisać, ale….. Pozostały tylko
wspomnienia.
Wspominała : Teresa Jaślikowska – Sadowska (kwiecień 2015 r.).
Budynek Magistratu i kultowego kina „ZORZA” – widoczny balkon kina
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WSPOMNIENIA NIEBIESKIEGO MUNDURKA NA
PODKŁADZIE CHEŁMSKIEGO MARGLU
1– Moje pierwsze lata
Z tym tytułowym mundurkiem to nie było tak: owszem, mieliśmy w
podstawówce „zakładowe stroje” w postaci: niebieskich aksamitnych
czapek, satynowych fartuchów, ale mundurki – nie, nie, NIE !

Jak wiele osób w tamtych czasach – tak i moi rodzice przybyli „zza Bugu”
(z okolic Równego i Lwowa) w lipcu 1944 r. – w ślad za 1-szą Armią Wojska
Polskiego. Przybyli – i osiedlili się w Chełmie – zamiast później na przykład
emigrować do Wrocławia, ponieważ mieli tutaj krewnych i mogli się u nich na
początek zaczepić! Wzięli ślub na Górce. Ślubu tego udzielał im niezapomniany
kanonik Marceli Mrozek, no i coś tak czerwcem 1947 r. urodziłem się Ja.
Fakt ten miał miejsce w Lublinie (bo w Chełmie wtedy nie było porodówki).
Tata dostał posadę na Kolei w służbach telekomunikacyjnych (bo był w tym
fachu kształcony) i z racji tego dostał również służbowe mieszkanie, na
Dyrekcji, dokładniej, na Górnej Dyrekcji, jeszcze dokładniej, na ul. Wysokiej.
Trudno było tam przyjezdnym trafić, bo Wysoka to był jeden posiadający dwie
klatki budynek. Dokładnie pokazuje to fragment planu zagospodarowania, który
pochodzi z 1928 r., i na którym to w jego
dolnej części w prostokącie ograniczonym
ulicami: Katedralną i Graniczną widać
budynek 1c, czyli przyszłą ulicę Wysoką.
Jeśli dobrze przyjrzymy się temu planowi,
to w jego centralnej części zauważymy
planowane miejsce na cztery budynki
opisane jako tymczasowe – Baraki
Kierownictwa Budowy – do rozebrania po
zakończeniu budowy.
Los jednak płata figle: budynki te
nie zostały rozebrane i stoją do dzisiaj
i bardzo dobrze się mają. To popularne na
Dyrekcji Drewniaki pełniące do dzisiaj
rolę budynków mieszkalnych.
W latach mojego dzieciństwa na
zapleczu (podwórkach) tych budynków
zlokalizowane były różne dziwne
instytucje, że wymienię dla przykładu,
stajnię dla koni z PSS: (porządne
przedwojenne wałachy), które w liczbie
dwóch rozwoziły pieczywo do sklepów PSS. Były zaprzęgnięte do czegoś w
rodzaju karety. Nadwozie tego wehikułu „żywkiem” przypominało ruską
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kibitkę. Nawet tylne drzwi posiadały metalową kratę. Pieczywo pochodziło z
piekarni PSS, z których jedna znajdowała się przy ulicy Hrubieszowskiej (mniej
więcej jak obecnie przychodnia rehabilitacyjna na osiedlu Koniczynka), a druga
przy ulicy Pocztowej. Była to tzw. Piekarnia Mechaniczna. Oczywiście były tam
również obórki i stajenki lokatorów Drewniaków. Pod koniec każdego lata
właśnie zza tych Drewniaków rozlegał się miarowy „łupot” młockarni
napędzanej „ES-em” (dieslowskim jednocylindrowym sinikiem) – bo większość
lokatorów (jak np. Państwo Zaborscy) posiadała pod Chełmem własne poletka,
na których uprawiała, co się dało, w tym pszenicę i żyto.
Żyto na swoim polu (obecny teren południowej strony Parku XXX-Lecie
i Komendy Policji) uprawiał również proboszcz Parafii p.w. NMP na Górce –
ksiądz Marceli Mrozek (późniejszy kanonik) – oczywiście nie osobiście, tylko
przez osoby najęte. Ten kawałek ziemi (na oko przynajmniej z 5-6 hektarów)
corocznie obsiewany był jakimś zbożem: a to żytko, a to jęczmień. Innych nie
wymienię, bo zdecydowanie jestem za cienki ze „zbożologii”. Kiedy
przychodziła pora żniw – na pole wyjeżdżała mechaniczna na dwa konie
kosiarka i robiła swoje. Za nią postawni żeńcy, podbieracze i inna pomoc,
i również robili swoje. Dziesiątaki (niektórzy mówią: kopy, ale mnie to się źle
kojarzy!) powstawały jak grzyby po deszczu i w mig Dyrekcja przeistaczała się
w średniowieczny folwark. Tylko cytować: „Wsi spokojna, wsi wesoła, kto
Cię”… itd. itp.
Na domiar złego (a raczej: dobrego) pod wieczór, na koniec dniówki,
bryczką (chociaż do plebanii nie było więcej niż 150 metrów) przyjeżdżał ksiądz
Marceli. Bryczka była napędzana dwoma dorodnymi, czarnymi ogierkami
i oprócz księdza Marcelego zawierała również: chłodne zsiadłe mleko w
dwojakach i gotowane w całości ziemniaki, którą to zawartością zarówno
umęczeni żeńcy, jak i ich wszelka pomoc chętnie się raczyli siedząc stadnie pod
którąś z dziesiątek. A co ? – nie mówiłem, że średniowiecze ?
A my – mali i duzi mieszkańcy Wysokiej – mieliśmy szczęście mieć jak
na dłoni to wszystko: ot tuż, tuż przed naszymi oknami, tylko wyciągnąć rękę,
otworzyć nozdrza na zapachy pola i wdychać, wdychać. No i jeszcze jedno,
ponieważ dziesiątaki zgodnie z obowiązującą technologią musiały schnąć na
polu przynajmniej przez tydzień – księżowskie pole w tym czasie (oczywiście za
Naszą przyczyną) zamieniało się w pole bitwy (na przykład z ziomkami
z Katedralnej), lub plac do zabawy w chowanego.
Aby nie było żadnej wątpliwości, że Wysoka była rajem dla dzieciaków
przytoczę jeszcze jeden fakt z mojego dzieciństwa. Ksiądz proboszcz Marceli
oprócz pola posiadał również sad (istnieje w okrojonym stanie do dzisiaj), który
znajdował się przy plebanii i był otoczony murem od strony Szkoły Muzycznej
i obecnego Parku XXX-Lecie. Sad był wyposażony w różne drzewa owocowe,
ale przede wszystkim w jabłka ! Duże, soczyste, pachnące, z miękką skórką –
pycha! Ale to zakazany owoc.
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Za murem, za bramą, a na straży stoi (stał !) pies proboszcza, duży, czarny
brytan, który tylko samym widokiem powodował u intruza mdłości
i automatyczną wędrówkę rąk ku górze. Pokusa jednak była silniejsza.
Kiedyś (chyba był to 1958 r.) otrzymałem od kolegi cynk, że brytan (tak
go będę dalej nazywał) został zabrany na jakiś czas na wieś. Razem z kolegą
błyskawicznie podjęliśmy jedynie słuszną decyzję: atakujemy ! W kilka sekund
(no może kilkanaście – niech będzie) pokonaliśmy pole i znaleźliśmy się przed
murem, w okolicy starej bramy wejściowej. Hop przez bramę i jesteśmy w
sadzie. Oko w prawo, oko w lewo: Brytana nie ma ! Skok na jabłoń
i napełniamy chciwie ściągniętą koszulę. ALE BRYTAN BYŁ ! Zauważyliśmy
to w ostatniej chwili. Jak rącze sarny migiem pokonaliśmy dystans pomiędzy
jabłonią a murem. Susa przez mur, rekord na setkę po ściernisku i jesteśmy z
powrotem na Wysokiej. Patrzę na kolegę i widzę na jego głowie ROGI. Dopiero
po chwili dociera do mnie prawda: pod murem rosły krzaki dzikiej róży,
kolczasta gałązka jednego z nich podczas naszego susa złamała się
i wbiła pod skórę na czole kolegi (akurat gdzieś tak pomiędzy oczami)! Podaję
mu lusterko, obaj wybuchamy gromkim śmiechem. A jabłka smakowały jak
nigdy przedtem i jak nigdy potem.
Jak już udowodniłem poprzednimi wypowiedziami, losy Górnej Dyrekcji
splatały się nieustannie z losami Górki a i Parafii się na niej znajdującej.
Najprawdopodobniej dlatego, że sąsiadowały ze sobą, ale również dlatego, że
okręg administracyjny Parafii po części pokrywał się niemal dokładnie z
obszarem Górnej Dyrekcji. My mieliśmy Swoją Parafię, a Ona Nas. Z tych
podległości wynikały czasami zabawne sytuacje. Żeby nie być gołosłownym, ot
taki pierwszy z brzegu przypadek: Kościół na Górce był i jest nadal największy
w Chełmie, gromadził wokół siebie rzesze wiernych, ale miał jedna poważną
wadę – głos duszpasterza podczas liturgii nie docierał (na czas lub w ogóle) do
wiernych. Powód, kościół był i nadal jest duży, ludzi w nim też dużo, ambona
wysoko, daleko od ołtarza.
W efekcie ksiądz z ambony musiał się drzeć by być słyszanym, co
czasami a nawet często u wiernych wywoływało efekt odwrotny od
zamierzonego. Wykonanie nagłośnienia stało się potrzebą chwili. Ponieważ
jedynym w zasięgu elektronikiem w parafii był wtedy mój Tata, jemu też ksiądz
Marceli zlecił w 1955 r. wykonanie tego dzieła pierwszego nagłośnienia
kościoła. Tata wziął się ostro do roboty, skonstruował i wykonał wzmacniacz
obudowy głośników, domowej roboty mikrofony, przygotował niezbędne
okablowanie (zdjęcie: str. 149).
Po jakimś miesiącu załadował cały ten sprzęt na przysłaną przez księdza
Marcelego bryczkę, załadował i mnie do pomocy, i udaliśmy się na plac budowy
– czyli na Górkę.
Dla mnie było to niesamowite przeżycie, ponieważ montaż instalacji
polegał między innymi na układaniu kabli na strychach naw bocznych kościoła,
penetrowaniu (wspólnie z księdzem Bolesławskim opiekunem ministrantów, do
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których wtedy należałem) podziemia w poszukiwaniu zasilania i innych męskich
zajęciach. Czułem się bardzo dowartościowany.
By przyśpieszyć wykonanie nagłośnienia, ksiądz proboszcz Marceli
oddelegował do pomocy przy niefachowych pracach kościelnego Pana Jana.
Razem z nim przekuwaliśmy niezbędne otwory, zalepiali je później cementem
itd. Prace postępowały zgodnie z harmonogramem i na odpust 8 września
1955 r. chyba, dokładnie nie pamiętam, nagłośnienie odpaliło, i to bez
większych problemów.
Ksiądz Marceli (proboszcz) rozliczył się z Tatą w umówionej kwocie
tacowym bilonem, za który to bilon (a raczej jego część) Tata zakupił mi w
sklepie MHD przy ul. Lubelskiej pierwszy mój własny szkolny garnitur
granatowy, dwurzędowy z kamizelką ! Gang (czyli garnitur) kosztował 520
złotych, a należność zań Pani Ekspedientka długo liczyła, bo wypłata nastąpiła
monetami o nominałach od 10 groszy do złotówki !
W ten sposób Tata rozliczył się ze mną ! Czuł się też w obowiązku
rozliczyć również i z Panem Janem mimo, że on był oddelegowany służbowo !
Gest ten bardzo spodobał się Panu Janowi, który w rewanżu postanowił Tatę
ugościć. Zakupiwszy co trzeba w pobliskim (na Hrubieszowskiej) Monopolu z
powodu braku bardziej odpowiedniego lepszego miejsca, zaokrętowali w
Zakrystii Różańcowej (północna strona Kościoła) mnie oczywiście ze sobą nie
zabrawszy ! Po dłuższej chwili pojawił się ksiądz Bolesławski (wyznaczony
przez proboszcza jako opiekun naszych prac – mój późniejszy katecheta i jak już
wspominałem również opiekun ministrantów) z pytaniem: Gdzie Tata ? Zgodnie
z prawdą odpowiedziałem, że w Zakrystii. No to idziemy, powiedział
i poszliśmy.
Po otwarciu drzwi z obydwu stron zapanowała cisza, by nie powiedzieć,
konsternacja ! Nie wszystko widziałem, bo byłem z tyłu za księdzem
Bolesławskim, ale wyglądało to mnie więcej tak: na środku Zakrystii, na
czarnej atrapie katafalku – z jednej strony siedział okrakiem na niej Pan Jan, a
drugiej Tata ! Pomiędzy nimi, na katafalku szkło i jakaś zakąska. Ksiądz
Bolesławski bez słowa z powrotem zamknął drzwi i wziął mnie za rękę ! O tym
zdarzeniu Tata za mną nie rozmawiał ładnych parę lat.
2 – DYREKCJA – zamierzenia i rzeczywistość
Z całą odpowiedzialnością mogę stwierdzić, że nikt lepiej ode mnie nie
zna ulicy Wysokiej, czyli górnego zwieńczenia Dyrekcji. Dlaczego? Z prostej
przyczyny: ze znajdujących się dokładnie policzonych i zaewidencjonowanych
w tym budynku dwunastu mieszkań, myśmy mieszkali (w różnych okresach w
latach 1948-57) aż w trzech: pod trójką na parterze pod Nr1, i pod jedynką na
piętrze pod Nr 4 i 5. Powody tych zmian lokali były różne, ale najczęściej
chodziło o wymiganie się z dokwaterowania: nasza rodzina w tych czasach
liczyła tylko trzy osoby – siostra dobyła (powiedzmy inaczej urodziła się)
141

dopiero w 1958 r., i wtedy nasza sytuacja mieszkaniowa się unormowała. (Dla
niewtajemniczonych dodam, że w epoce Gomółki wymienione dokwaterowanie
oznaczało konieczność domeldowania w lokalu osób trzecich przeważnie obcych
ze względu na normę metrów kwadratowych, przypadającą na jednego
zamieszkującego).
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Rodzice oczywiście mieszkali tam nadal, ale Ja w 1968 r. wybyłem.
Załączone na poprzedniej stronie zdjęcia, ale pochodzące już z dzisiejszej epoki
dokumentują kolejne etapy naszego zamieszkiwania. A aktualny stan realizacji
przedwojennej flagowej, drugiej po Gdyni inwestycji pod nazwą Dyrekcja –
realizowanej od 1928 r. (również w tym: Górnej Dyrekcji), który rodzice zastali
przyjeżdżając w lipcu 1944 r. do Chełma, znakomicie obrazuje niemieckie
zdjęcie lotnicze wykonane w dniu 16-tym września 1944 r. Widać na nim, co do
wybuchu wojny zrobiono, a co porównując wyjściowe plany zagospodarowania,
bezpowrotnie przepadło !

Widać również (w lewej dolnej części zdjęcia) budynek Wysokiej – ale
moich rodziców w nim jeszcze nie widać – zamieszkali w nim dopiero w
listopadzie. Widać w końcu po prawej stronie zdjęcia posesję przy ulicy 11
Listopada 18 – w której obecnie zamieszkuję.

*Muszę w tym miejscu zaznaczyć, iż wszystkie zamieszczone w tym Wspomnieniu
zdjęcia i fotokopie dokumentów o charakterze archiwalnym pochodzą: w części z portalu
FOTOPOLSKA, a w pozostałej części z portalu: WWII Aerial Photos and Maps. W
uzyskaniu niektórych z nich pomógł mi kolega – Adam Cichowicz, za co niniejszym bardzo
(!) mu dziękuję (również za pierwszą – historyczną – korektę tych Wspomnień”).

Tak jak po wyzwoleniu odradzało się życie Miasta spętanego prawie
6-letnią okupacją – tak i w tym samym tempie (a może i szybciej) odtwarzał się
chełmski sport. Dawały znać o sobie kluby piłkarskie w składach mocno
przetrzebionych wojną – i uzupełnianych z tego powodu kadrowo ludźmi
napływowymi. Do takich należał i mój teść – Franio Knutel, który jako rodowity
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krakowianin w 1942 r. zawarł był związek z rodowitą chełmianką Marysią
i zamieszkał w Chełmie – właśnie przy ulicy 11 Listopada. A jako że od
maleńkości kopał, co popadło (w tym również i piłkę) – to niebawem wylądował
jako pomocnik w pierwszym powojennym składzie KKS ZZK „Kolejarz”
Chełm. Załączone zdjęcia uwieczniają ten fakt. Pochodzą z lat 1946-47
i przedstawiają drużynę ówczesnego „Kolejarza” podczas meczów na jego
własnym boisku (plac koło więzienia, obecnie mniej więcej teren sklepu z
Glazurą Królewską przy ulicy Kolejowej). Widoczny na zdjęciu z lewej strony
bramkarz w czarnym stroju to najprawdopodobniej słynny Kochański, który
wtedy bronił w „Kolejarzu”, a potem długo w „Chełmiance”, a czwarty od lewej
to mój teść.
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Nawet Ja (nie będący jakimś zdecydowanym kibicem) pamiętam go z
wielu meczów „Chełmianki” z lat 1956-59, które w większości odbywały się
już na Stadionie Miejskim przy ulicy Odrodzonego Wojska Polskiego.
Pamiętam również taki fakt: Pan Bramkarz Kochański, jako że pochodzący z
dzielnicy Kolejowa – miewał częste (acz niewielkie) konflikty z prawem i z tego
właśnie powodu od czasu do czasu lądował na kilka miesięcy w znanym
obiekcie przy ulicy Kolejowej 112. Oczywiście w tym czasie – i w takiej
sytuacji również – nie mógł wspomagać swoimi umiejętnościami ukochanej
drużyny „Chełmianki”. Ale na jednym z ważnych meczów decydującym o
awansie do III-ligi (chyba z 1958-59 r., a „Chełmianka” grała wtedy jedynie w
klasie „A”) wypożyczono bramkarza Kochańskiego z instytucji Kolejowa 112
i bronił on w tym meczu, a po bokach bramki stało dwóch „klawiszy” !!!
Wróćmy jednak do moich losów.
Dziecięce a później i młodzieńcze życie na Wysokiej upływało mi prawie
jak na wsi. Chodziłem z mamą na wycieczki do „Borku”, bawiłem się z
rówieśnikami pod nadzorem dorosłych, interesowałem się płcią odmienną, czy
też zaczynałem już ostro orać w szkole.

Aha byłbym zapomniał ! Gwoli utrzymywania dobrych stosunków z
parafianami ówczesny proboszcz parafii na Górce – ksiądz, a późniejszy
kanonik Marceli Mrozek odpalił mieszkańcom Wysokiej ze swojego pola (cały
dzisiejszy teren Komendy Policji i południowej strony Parku XXX-Lecie) pas
ziemi ornej szerokości około 15m a długości znacznie przekraczającej długość
budynku ulicy Wysokiej, z przeznaczeniem na ogródki dla mieszkańców tej
ulicy/budynku.
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Jakież to było szczęście: w ogródkach rosły truskaweczki, kartofelki,
szczypiorek, koperek, słoneczniki, w prowizorycznie at hoc skleconych
chlewikach wdzięcznie, ale i głośno pochrząkiwały najróżniejszej maści
blondyneczki (dla niewtajemniczonych: blondynka w żargonie tutejszym –
świnka, lub inaczej: kaban!).

Na zdjęciu powyżej z 1954 r. tata właśnie dogląda naszą blondynkę,
która pomieszkiwała w chlewiku wykonanym z kolejowych „szpałów” (czyli
starych podkładów pod szyny). A ileż to było kwiku przy okazji Świąt
Wielkanocnych czy Bożonarodzeniowych, a ile kiełbasek, szyneczek
i baleroników, a potem cisza. Takie chlewiki i stajenki istniały również wzdłuż
ul. Katedralnej. Zdjęcie obok z 1955 r., uwieńcza moich rodziców w trakcie
malinobrania w naszym lokatorskim ogrodzie usytuowanym w kwadracie
ograniczonym ulicami: Wysoką, Katedralną, Graniczną i Jana Kazimierza, w
głębi widać komórki i chlewiki sąsiadów z Armii Czerwonej. Spokojnie, to
tylko ówczesna nazwa ulicy, obecna Żwirki i Wigury, a której częścią jest teraz
również i dawna Wysoka. A i zapaszek proszę Was, jaki się tam rozchodził ho.
ho. słowem, bardziej by pasowała Wysokiej nazwa Wiejska (ale ona była już
zarezerwowana).
Ale do Kultury to miałem blisko, i nie mam w tym momencie na myśli
kina o takiej nazwie, które otwarto w 1964 r. w nowo wybudowanym,
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pobliskim Domu Kultury. Miałem do Niej blisko z powodu, że: na parterze
klatki Nr 1, również pod nr 1 zamieszkiwała Pani Maria – emerytka z wyglądu a
nie z faktu posiadania emerytury – krewna Państwa Szlachcianowskich
mieszkających przy Granicznej.
Była to nasza Dyrekcyjna Roznosicielka Gazet. Działalność gospodarcza
Pani Marii odbywała się na takiej zasadzie, że: brała prasę z hurtowni RUCH
(to taka w czasach słusznie minionych instytucja zajmująca się dystrybucją
prasy) – i jeśli coś kosztowało na przykład złotówkę – to ona pobierała na
przykład złoty dwadzieścia. W ten sposób próbowała wspomóc swoją
emeryturkę, chociaż wcale nie jestem pewien, czy w ogóle kiedyś ją miała. A
liczyła sobie (przyznaję, że nie znam się na wieku kobiet), na pewno dobrze
ponad siedemdziesiąt pięć wiosen !
A kiedy od czasu do czasu „zapukiwałem” do drzwi jej mieszkania –
ogarniał mnie odurzający zapach papieru i farby drukarskiej. Pokoik, w którym
mieszkała do połowy wysokości wypełniony był stertami gazet, tygodników
pozostawiając jedynie miejsce na wąskie łóżko. Czy była to prasa nieodebrana,
czy też niesprzedana – do dzisiaj nie wiem. Pani Maria czasami pożyczała mi
jakieś czasopisma, periodyki (które później ktoś najprawdopodobniej i tak kupił)
– dbając jednocześnie, by były one zgodne z moim aktualnym poziomem
rozwoju umysłowego, i w ten sposób niewątpliwie dokształcałem się kulturowo.
Pisząc teraz te słowa widzę ją przygarbioną, z płócienną torbą z prasą, z
laseczką, w okularach przynajmniej +6 dioptrii (niedowidziała, miała bielmo na
lewym oku) – prawie jak żywą (chociaż zgodnie z prawami natury nie jest to
możliwe-musiała by mieć w tej chwili lekko licząc jakieś 130 lat !). Wspominam
o niej, bo była to postać znana na Całej Dyrekcji, nie tylko tej Górnej, no
i oczywiście również dlatego, że była moją sąsiadką z parteru !
W takich to realiach wzrastałem, na chwałę rodziców, którzy dbali o mój
należyty wygląd, a na zatracenie innych (nie bardzo wtedy wiedziałem jakich !)
– obrazuje to zdjęcie z 1955 r. (str. 161). A tego głazu, na którym siedzę na
wymienionym zdjęciu już nie ma. Ale za to są wykopy archeologów, którzy w
tym miejscu, również i w innych, odkryli pozostałości murów chełmskiego XIII
wiecznego zamczyska.
Przepraszam zagalopowałem się – przecież miało być o zamierzeniach
i rzeczywistości Dyrekcji – niniejszym wracam do tematu. Zamierzenia (na
etapie projektowania Dyrekcji) były bardzo szerokie. Wspomnę na początek, że
najogólniej rzecz biorąc, chodziło o przeniesienie do Chełma Dyrekcji
Okręgowej Kolei Państwowej w Radomiu, a częściowo i w Bydgoszczy (w
niektórych dokumentach źródłowych z tamtego okresu można znaleźć również
nazwę: Okręgowa Dyrekcja Kolei z Radomia).
Powody polityczne były różne, ale z grubsza chodziło o to, by przybliżyć
bardziej centralę zarządzającą ku wschodnim rubieżom Rzeczpospolitej.
Ponadto faktem „in plus” było, że w Chełmie są wolne tereny do lokalizacji
takiej dużej inwestycji. Ponieważ decyzję o realizacji Nowego Miasta (tak na
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etapie planowania nazwano Dyrekcję) w 1926 r. wydał sam Naczelny Wódz –
Ojciec Narodu – Marszałek Józef Piłsudski – inwestycja musiała mieć charakter
priorytetowy !
Prace ruszyły w sierpniu 1928 r. i postępowały szybko aż do 1930 r.
Jako ciekawostkę historyczną chciałbym podać, że w tym samym 1928 r.
oddano również do użytku szkołę Dziesięciolecia – jako upamiętnienie 10rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości – w tej właśnie szkole i Ja
później zdobyłem swoje pierwsze wykształcenie.
W 1930 r. nastąpiło istotne zwolnienie robót spowodowane awariami
systemów fundamentowych w wyniku ciężkiej zimy (rok wcześniej) – ale prace
w ograniczonym zakresie trwały nadal. W 1933 r. nastąpił kryzys, nie było
środków na kontynuowanie budowy i prace wstrzymano. W okresie – do
1933 r. praktycznie wybudowano wszystko to – co istnieje do dzisiaj, całą
Górną Dyrekcję, Gmach PKP i bloki Dolnej Dyrekcji przy alei Piłsudskiego.
Dzięki układom i rozmowom politycznym – w 1938 r. prace na budowie
Nowego Miasta wznowiono – z perspektywą całkowitego przeniesienia
Dyrekcji Okręgowej z Radomia do Chełma – na dzień 1 września 1939 r. Co
było dalej – wszyscy wiemy. Wybuch wojny napisał własny scenariusz.
*Przedstawione powyżej fragmenty historii budowy Nowego Miasta (Dyrekcji)
przytaczam za Barbarą Litwin, która opublikowała ją w Roczniku Chełmskim, Tom 11.
Koncepcję urbanistyczną Nowego Miasta (głównie w jego części: Dyrekcja Dolna) oparto na
planie Orła: z głową w postaci obecnego GMACHU, aleją Piłsudskiego jako korpusem z
ogonem sięgającym DWORCA KOLEJOWEGO, i skrzydłami przynależnymi do ulic:
Stephensona i niezrealizowanej drugiej, przebiegającej przez teren obecnego Zespołu Szkół
Budowlanych, a której koniec miał celować w skrzyżowanie ulic: Batorego i ks. Brzóski
(dawna Buczka).

Ciekawostka – skrzyżowanie to miało nosić nazwę Placu Wigury, a
bliźniaczy plac Żwirki miał być w miejscu dzisiejszego ronda przy Chełmskim
Domu Kultury.
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Doskonale zobrazowuje to drugi fragment Planu Zagospodarowania
Dyrekcji z 1928 r. oraz makieta Dyrekcji z 1929 r. (strona poprzednia). Obydwa
zdjęcia niezbicie dokumentują fakt, że docelowo Dyrekcja w swej dolnej części
miała liczyć o wiele więcej budynków. Natomiast stan realizacji Górnej
Dyrekcji (według mojej wiedzy) w większości w zasadzie odpowiada
założeniom zawartym w Planie Zagospodarowania (jeden z wyjątków to
wymieniony wyżej Dom Ludowy). Nie zrealizowano również budynku
Ambulatorium, który miał być usytuowany wewnątrz zwartej zabudowy ulicy
Bydgoskiej, oraz obiektu Łaźni przy ulicy Granicznej (widocznej na Planie
Zagospodarowania pomiędzy ciągiem budynków ulic: Bydgoskiej i Wiejskiej).
Niezrealizowany wreszcie został główny cel budowy osiedla Dyrekcja – nie
powstała Dyrekcja Okręgowej Kolei Państwowej (czasami, w niektórych
źródłach nazywana również: Rejonową).
3 – DYREKCJA – miejsca miłe sercu
Taki mniej więcej niedokończony stan faktyczny Dyrekcji zastałem
przychodząc w 1947 r. na świat. Mimo tego – wzrastając – sukcesywnie
odkrywałem coraz to fajniejsze miejsca.
Zacznę od niewątpliwych zalet szczególnie zimą – Subórówki –
(niektórzy nazywają ją Sybirówką, a w dokumentach archiwalnych nazywana
Górą Katedralną). Jest to dzisiejszy teren północnej strony Parku XXX-Lecie
sąsiadujący z Cmentarzem Wojennym Wojsk Rosyjskich/Radzieckich. Zalety te
głównie polegały na możliwości długich (wielosetmetrowych) zjazdów na
sankach lub nartach w kierunku na północ, w stronę Winiarni.
Niewtajemniczonym wyjaśnię, że w tym okresie (mniej więcej lata 195558) władze miasta w okresie zimowym zamykały dla ruchu kołowego odcinek
ulicy Młodowskiej od skrzyżowania ze Słowackiego do muru przy Liceum
Czarnieckiego, i jechało się ze szczytu Subórówki (czasami nawet od prawie
kościoła na Górce), poprzez teren obecnego niedużego skwerku
zlokalizowanego vis a vis Szkoły Dziesięciolecia (wtedy go nie było – było
pole), poprzez ulicę Starościńską, która jeszcze wtedy nie była kołowa, aż
prawie do bram budującej się w tym czasie Winiarni.
Szusując z Subórówki nie było mocnych, by po drodze (na skarpie w dół
do ulicy Młodowskiej) nie zaliczyć potężnego wybicia w górę (tylko nielicznym
wtajemniczonym udawało się tą skocznię pokonać), które jak w banku
powodowało nienaprawialną awarię sprzętu, a bywało, że i zawodnika. Ale
mimo wszystko to była jazda – Kasprowy niech się chowa !!!
Wraz z przybywaniem lat – zmieniały się moje gusta – i również moje
ulubione miejsca. Takim miejscem była również Strzelnica, która mieściła się
w drewnianym pawilonie w Starym Parku (inaczej Ogródku Jordanowskim).
Pawilon znajdował się w północno-wschodniej części tego Parku, dokładnie w
tym samym miejscu, co teraz spożywczy Okrąglak przy pawilonie CRS.
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Oczywiście zdaję sobie sprawę z faktu, że miejsce to nie jest zlokalizowane na
Dyrekcji, ale – jak postaram się wykazać w dalszej części – ściśle się z nią
wiąże !
Otóż w tej Strzelnicy wypożyczano rowery za 5 złotych za godzinę. W
tym czasie Ja nie posiadałem własnego roweru i z tego to właśnie powodu (i w
dodatku jeśli przez tydzień jako tako byłem grzeczny), tata w niedzielę fundował
mi Dwie Godziny Jazdy, bo tylko na tyle było stać kolejarza na dorobku.
Ponieważ dojazd do miejsca docelowego również wliczał się w opłacony czas –
na pochwalenie się rowerem przed kolegami z Wysokiej nie zostawało zbyt
dużo czasu. Cała ta sytuacja powodowała, iż dostawszy bicykl w ręce –
zasuwałem ile pary w nogach, by jak najszybciej pojawić się na Wysokiej ! Ale
było pod górkę ! Dosłownie: w górę Lubelskiej – do schodów przy Górce,
potem na Górkę – no a potem było już lżej !
Pewnej pięknej niedzieli (w lipcu 1959 r. – ta data, jak się później okaże
ma znaczenie) po opłaceniu i otrzymaniu roweru zziajany, jestem już na Górce.
Mijam bramę w murze i po kocich łbach – wtedy tak właśnie wyglądał chodnik
z Katedralnej na Górkę – szoruję w dół mocno naciskając do Wysokiej. Nagle
potworny huk w ułamku sekundy i Ja, i pożyczony rower leżymy! Zanim
zdołałem się podnieść huk drugi, potem trzeci i następne. Cały dygotałem –
rower też ! Dopiero później skojarzyłem: cała ta sytuacja miała miejsce 21 lipca
1959 r., dokładnie w przeddzień Piętnastej Rocznicy Wyzwolenia Polski
Ludowej (a to było wtedy bardzo Wielkie święto w Chełmie – z defiladą
wojskową i oficjalnościami). Na placu przed Szkołą Podstawową Nr 4 (wtedy jej
jeszcze tam nie było) ustawione były haubice 105mm, które miały oddać w
dzień później (czyli 22-go) dwadzieścia cztery salwy honorowe – a które teraz
(dzisiaj !) ćwiczyły sobie gromko i siarczyście
strzelając (oczywiście ślepakami – ale zawsze
przecie strach) prosto w moją stronę. Z roweru
nie było co zbierać – ale Tata jakoś to załatwił.
Innym miejscem mojego dzieciństwa było
Przedszkole Kolejowe, do którego trochę
uczęszczałem oraz Żłobek Kolejowy – do
którego również trochę mnie uczęszczano.
Obydwa obiekty zlokalizowane były w drugiej
linii za budynkami ulicy Stephensona (jej
południowo-wschodniej strony), przy ulicy
Chopina. Na przywoływanym już wcześniej
Planie Zagospodarowania z 1928 r. obiekty te
widoczne są w środkowej górnej części planu –
w prawo-skos od bryły Gmachu. Obecnie były
budynek żłobka jest w prywatnych rękach, a w
byłym budynku przedszkola mieści się spółka
handlująca ze Wschodem.
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Oczywiście moje miejsca to również sam
Gmach, w którym Tata szefował w
zlokalizowanej w Gmachu (na jego parterze)
Kolejowej Centrali Telefonicznej. Z racji pracy
(a i z racji funkcji również) tata miał do
dyspozycji w Gmachu całkiem spory warsztacik
(w piwnicy południowo-wschodniego skrzydła),
w którym produkowaliśmy nasze pierwsze
gitary i wzmacniacze.
Zakończę omawianie moich miejsc
obiektem niekoniecznie Dyrekcyjnym, ale bardzo
z Dyrekcją związanym DOMEM KULTURY.
Obiekt oddano do użytku (po wieloletnich silnie
mozolnych działaniach, których początek sięga
1957 r.) w 1964 r. Wrzucony w sam środek
Górnej Dyrekcji – od początku swego istnienia skupiał wszelkie inicjatywy z
kulturą związane, ale i również te, które ową kulturą jedynie trochę pachniały –
na przykład działalność zespołów muzycznych. A Ja z tą profesją miałem
dużo wspólnego: pogrywałem w latach 1962-80 w różnych kapelach, a w roku
następnym (po rzeczonym 1964) – czyli w 1965 r. założyłem wraz kolegami
pod egidą Domu Kultury zespół „Kamertony”, który przez ponad rok nosił
dumne miano Zakładowego Zespołu Domu Kultury. Później drogi: nasze
moje i Domu Kultury się rozeszły.
4 – Wysoka – zmiana statusu
W latach 50-tych i 60-tych (ubiegłego wieku) jednobudynkowa (ale za to
z dwiema klatkami) ulica Wysoka do najbardziej znanych w Chełmie nie
należała. Na samym wierzchu Grodu, za Górką, bez żadnych zabytków
i wodotrysków. Dosłownie i w przenośni, bo wodę – której często brakowało –
nosiło się aż z Hrubieszowskiej. Żyła sobie zatem spokojnie Wysoka, a wraz z
nią kilkanaście rodzin przy niej zamieszkujących. Sytuacja jednak diametralnie
się zmieniła, kiedy to na początku 70-lat na ulicy Wysokiej – vis a vis naszego
bloku – wzniesiono znany obiekt: Komendę Milicji.
Uuu… To było COŚ !
Chyba najlepiej tą zmianę scharakteryzuje poniższa anegdota
(zawierająca jednak dużą dozę prawdy): sytuacja przed wybudowaniem
Komendy. Wsiadam do taksówki na postoju przy Cerkwi: Na Wysoką proszę –
Gdzie ??? – pyta taksówkarz, Na Wysoką – powtarzam. Po trzecim powtórzeniu
załapał. Ruszamy. W trakcie jazdy taksówkarz rzuca teksty: „Panie, co ONI w
tym rządzie wyprawiają ? A ta partia ? eee, Sam wstyd Panie”. Dojeżdżamy na
miejsce – pod ostatnią klatkę na Armii Czerwonej, bo tylko tam dochodziła
droga – przy Wysokiej nie było jeszcze jezdni. Licznik wybił sześć pięćdziesiąt.
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Wysiadam. Przez okienko daję dychę – taksówkarz nie wydając reszty odjeżdża
z piskiem opon. No i kiedy Komenda już działa. Wsiadam do taksówki na
postoju przy Cerkwi: Na Wysoką proszę –taksówkarz bez słowa rusza z miejsca
w piskiem opon – przez cała drogę (mimo usilnych prób nagabywania) milczy.
Dojeżdżamy migiem na miejsce. Licznik wybił siedem pięćdziesiąt (inflacja !).
Daję dychę – taksówkarz wydaje piątaka, wychodzi z samochodu, przechodzi na
drugą stronę i otwiera mi drzwi !!! Oczywiście trochę przekolorowałem – ale
jedynie po to, by unaocznić rangę tej zmiany !
Ale jeśli już jesteśmy przy taksówkarzach. W latach 50-tych i początku
60-tych wśród taksówek stojących na postoju często widziało się stare:
„Citroeny”, „Ople”, „Zindapy”, rzadko kiedy „Warszawy Garbusy”, a „Wołgi”
– to tylko od święta. I właśnie z taką sytuacją wiąże się zdarzenie, które miało
miejsce naprawdę.
Gdzieś tak chyba przed maturą, późną wiosną 1967 r. wraz z kolegami:
imiennikiem Ryśkiem Kaźmierczakiem (niestety - nie żyje już od ponad
dwudziestu lat) i Andrzejem Kozłowskim (synem kierowniczki klubu
„Niedźwiadek”- obecnie zamieszkującym na Wyspach) w kawiarni „Kosmos”
(vis a vis sądu, na parterze przy SDH - to taki ówczesny dom handlowy –
obecnie bank P.K.O.- S.A), czciliśmy urodziny jednego z Nas, chyba Andrzeja.
Ja wtedy w „Kosmosie” „klezmerowałem”. Z tego powodu u kelnerek miałem
dodatkowe punkty – więc rocznica miała godną oprawę. Po jakimś czasie
i Rysiek, i Ja byliśmy jeszcze O.K., ale Andrzej – to już raczej nie bardzo. Wraz
z imiennikiem stwierdziliśmy, że to najwyższa pora na: podziękowanie,
rozliczenie i rychłe wybycie – co i niebawem żeśmy wespół uczynili. Z
oczywistych względów postanowiliśmy Andrzeja odprowadzić na postój
taksówek. Idziemy. Dochodzimy. Na pierwszym miejscu, w równym rzędzie
oczekujących na klienta taksówek stoi „Singer” Pana Smutka. Piękna maszyna
(chyba z 1936 r.): diesel, silniczek cyka jak zegareczek, czarny lśniący lakier,
nikiel na zderzakach, skórzane kanapy, słowem: dobra niemiecka robota. Tylko
jeden feler: samochód przybył z Anglii i z tego powodu ma kierownicę z prawej
strony ! Dochodzimy do taksówki – Pan Smutek siedzi za kierownicą, a Andrzej
otwiera (od jego strony) drzwi i z niewypowiedzianym wdziękiem mówi do
kierowcy: Posuń się Pan, no posuń się Pan !!! Długo musieliśmy tłumaczyć
Andrzejowi, że do tego wehikułu należy siadać z lewej strony ! Wsiadł – ale do
końca nie był przekonany, że czyni dobrze.
Przytaczając ten fakt mimo woli wszedłem w okres mojej edukacji.
Ponieważ jednak opisane powyżej zdarzenie miało miejsce tuż przed maturą –
to muszę się trochę cofnąć. Tak w ogóle – to swoje nauki rozpocząłem w
Szkole Podstawowej Nr 5 („Dziesięciolecia” – na 1-szym piętrze), którą
szczęśliwie ukończywszy – w 1961 r., ochoczo wstąpiłem do niedawno – bo w
1958 r. utworzonej Budowlanki. W niej to spędziłem w sumie sześć lat, a był to
okres obfitujący we wszelakie dobra, acz również czasami i „wtopy” ! Kolegów
miałem owszem – słusznych ! Oprócz wymienionego już Ryśka Kaźmierczaka
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i Andrzeja Kozłowskiego byli to między innymi: Tadzio Twardowski (ksywa:
Tumba) – późniejszy szef wielu chełmskich instytucji, Kazio Dziurdź –
późniejszy techniczny w Ch.P.B, Heniek Strelczuk – jeden pierwszych
chełmskich przedstawicieli biznesu. Ten etap mojej edukacji – jak większość
tego typu podobnych przypadków – zakończył się maturą (zaliczoną w 1967 r.),
a poprzedzoną oczywiście szałową Studniówką.

Fakt ten zarejestrował obiektyw fotoaparatu: na ww. lewym zdjęciu
wykonuję tango z Alą (późniejszą żoną Ryśka Kaźmierczaka – również i ona już
nie żyje), a na następnym z prawej, sądząc po ruchach – chyba o wiele szybszy
taniec z inną partnerką – Ewą (obecnie moją żoną). Upamiętniony na obydwu
zdjęciach kotylion niezbicie świadczy o fakcie, iż oprócz funkcji abiturienta – na
Studniówce piastowałem również wysoce nobilitującą funkcję WODZIREJA !
Po maturze, po rocznym stażu w
Przedsiębiorstwie
Budownictwa
Rolniczego, przyszedł czas na założenie
rodziny. Mimo, iż (jak mówią niektórzy)
: dałem się zakuć w kajdany – to nigdy
nie zdradziłem swoich odwiecznych
pasji
do:
muzyki,
motoryzacji
i filmowania. O muzyce opowiem za
chwilę – natomiast: (zdjęcie str. 141) Ja na
rumaku-skuterze „Lambretta” (klasa
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TOP! w tamtych czasach), a na następnym (poprzednia strona) również Ja w
trakcie ulubionej mojej czynności: filmowania. Sprzęt – to radziecka kamera
Super-8 KWARC-5 z zoomem (transfokatorem – obiektywem o zmiennej
ogniskowej), automatycznym pomiarem światła, zdjęciami poklatkowymi i
pryzmatem pentagonalnym (znanym z rozwiązań stosowanych ówcześnie
jedynie w dobrych aparatach fotograficznych - lustrzankach – a zdjęcia
poklatkowe wyjaśnię, jeśli zajdzie taka potrzeba). Na tamte czasy również
towar: z górnej półki ! W moich archiwach zachowało się jeszcze kilka ujęć z tej
kamery dokumentujących te: dziwne, choć kochane lata sześćdziesiąte !
5 – Moje „Klezmerowanie”
Muszę się streszczać, bo jak tak dalej pójdzie, to zamiast wspomnień
wyjdzie dokumentacja życia ! Przyśpieszam więc.
Muzyka w moim życiu istniała od zawsze – nic więc dziwnego, że
równolegle z Budowlanką uczęszczałem również do 5-letniej Szkoły
Muzycznej. Ostatniej klasy nie ukończyłem, bo trzeba było się uczyć do matury,
jednak: to co zdobyłem – pozostało. A przede wszystkim pozostało umiłowanie
muzyki i chęć muzykowania. Realizowałem ją (tą CHĘĆ) poprzez
zaangażowany udział we wszelkiego rodzaju projektach muzycznych (jak by to
się dzisiaj powiedziało): Zespół Zakładowy PSS, „Kamertony” w Domu
Kultury, czy też „Sąsiady” w Niedźwiadku. Piszę o tym szerzej w muzycznej
części moich wspomnień. Ponieważ z instrumentami (gitarami) w tamtych
czasach było ciężko, – oj ciężko – produkowaliśmy je sami: Ja i Tata (a może
odwrotnie – już nie pamiętam). Gitary były białe (to był nasz firmowy kolor) i na
główce gryfu, na niklowanej powierzchni miały wygrawerowany napis
„ARNA” – to była nazwa naszej niby firmy. Cały sprzęt „Kamertonów” w
Domu Kultury (gitary i wzmacniacze) był wyłącznie naszej produkcji. W sumie,
przez kilka lat, w świat poszło kilka naszych gitar, a jedna z nich (basowa)
trafiła – chyba w 1963 r. – do lubelskiego zespołu „Minstrele”, z którego
wywodzą się niektórzy członkowie późniejszej „Budki Suflera”.
Ta cała zespołowa działalność była realizacją idei: coś dla Ducha – ale
przecież i dla Ciała też się coś należy. „Klezmerowałem” więc (z gwary
żydowskiej: czyli grywałem odpłatnie po lokalach gastronomicznych).
Geografia i topografia tych działań była rozległa w czasie i przestrzeni –
zacznę od kierunku zachód : restauracja – wojskowe
kasyno: „Pod
Kasztanami” (lata 1965-66 jeszcze za czasów średnioszkolnych) wraz z:
Januszem Kuczyńskim, Piotrkiem Dadasem i Ziutkiem Kuźmiczem. Była to
jedna z lepszych ówczesnych restauracji w Chełmie – nic więc dziwnego, że
czasami odwiedzał ją dyrektor mojej szkoły – Pan mgr Andrzej Niedbała –
oczywiście z małżonką. W pewne sobotnie popołudnie właśnie mnie przypadł
obowiązek biletowania (bo sami zbieraliśmy od klientów wejściówki w kwocie
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30 zł.). Podchodzę do kolejnego stolika: przy nim Pan Dyrektor z małżonką !
Oczywiście grzecznie pytam (tak jak wszystkich klientów restauracji): Czy
Państwo zostajecie na dancing? – Tak, ale jutro chcę widzieć twego Ojca ! –
słyszę w odpowiedzi. I tata nazajutrz musiał odwiedzić szkołę – i długo
tłumaczyć Panu Dyrektorowi, że: granie syna jest za Moją wiedzą, że w domu
bida, że grosz się przyda, itp. itd.
Niewtajemniczonym wyjaśniam, że zarobkowe granie ucznia szkoły
średniej w lokalu gastronomicznym w tamtych czasach było niedopuszczalne
i groziło wyrzuceniem ze szkoły ! Na moje szczęście jednak do tego nie doszło.
Następnym miejscem mojego „klezmerowania” – bliżej na wschód – była
kawiarnia „STYLOWA” (nieistniejąca już – vis a vis kina „Zorza”, tam, gdzie
potem był klub „MPiK”). Było grywanie raczej sporadyczne (w latach 19631964) – i głównie związane z hasłem: Sylwester, Ostatki, itp.
Następną w kolejności była kawiarnia „KOSMOS” – grałem tam w
latach 1967-68). Był to modny, nowy w Chełmie lokal (oddany do użytku chyba
w 1966 r. wraz z SDH). Klientela „KOSMOSU” była wysublimowana, bo:
przed południem zbierał się kwiat chełmskiej palestry (ponieważ sąd – tak jak
i dzisiaj – był: vis a vis), a po południu – naród żądny muzyki. Dość spory
liczebnie skład zespołu: Ja (klawisze i bas), Rysiek Karwat (gitara), Romek
Misiura (bębny), Marek Żminkowski (nietypowo - na trąbce),Janusz Kuczyński
(piano) umożliwiał serwowanie zróżnicowanej tematycznie muzyki: od słynnej,
ocierającej się o jazz: Karawany, przez cały zestaw pościelówek w rodzaju:
Mały, Biały Domek, aż po hity sezonu takie jak: Historia Jednej Znajomości.
Przeboje te śpiewali nasi soliści: Jasia Kloc, Basia Dąbrowska i Zbyszek
Abraszek. Dancing zawsze otwierała Jasia przebojem Sinatry: Sama w taką Noc,
a zamykał Zbyszek przeważnie Veritą.
A teraz jeszcze bliżej na wschód: kawiarnia „VIOLETTA” (lata: 196869, przy alei Wojska Polskiego – obecnie salon mebli kuchennych) w składzie z:
Marysią Szponder, Krzyśkiem Geringiem i Ryśkiem Karwatem i „dorywczo”:
Zbyszkiem Bartosiakiem. Było to typowe granie do kotleta (a raczej do kremu
Sułtańskiego – bo taki był gastronomiczny profil lokalu). Klientela
„VIOLETTY” była bardzo różna: od żądnych doznań erotycznych panów,
przez panie tych doznań dostarczające, przez chcących sobie potańczyć, aż do
normalnych klientów uwielbiających kawę.
Ostatnim miejscem, w którym etatowo grałem była restauracja „LOTOS”
– grałem tam w latach 1971-72. Był to również nowy, niedawno (wtedy) otwarty
lokal z dobrą kuchnią (szefem kuchni był Jasio – nie pamiętam nazwiska, ale o
ksywie: „Zielone Ucho” – najlepszy kucharz w Chełmie – naprawdę !).
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Restauracja prowadziła – jak to wtedy się mówiło – działalność
rozrywkową – czyli grał zespół muzyczny, a jego ówczesny skład przedstawiał
się następująco: Wiesio Bednarski (klawisze, sax-tenor), Janusz Zakrzewski
(piano), Jurek Olida (bębny) i Ja (gitara i bas). Śpiewał i zapowiadał Stasio
Głąb. Gros bywalców „LOTOSU” stanowili ludzie interesu, a również tacy na
delegacji. Potem przeniósł się do niej też i chełmski półświatek. Wymieniona
wyżej działalność rozrywkowa to nie był tylko nasz zespół. Gdzieś pod koniec
1971 r. do Chełma zawitała Pani specjalistka od rozbiórek. Na naszej małej
zespołowej scence zrobiła swoje – i to był pierwszy w Chełmie strip-tease
(niewątpliwie również jedna z form działalności rozrywkowej!). Powtarzała to
potem cyklicznie w każdą sobotę, a z racji braku wieszaka – niektóre części
garderoby wieszała na gryfie mojego basu.
.
Praktycznie były to wszystkie (ówczesne) kawiarnie i restauracje. Jednak:
kto zna Chełm i jego ówczesne tancbudy – ten niewątpliwie stwierdzi, iż w
powyższym wykazie brakuje istotnego elementu: słynnej restauracji „OAZA”.
Tak – w niej nigdy nie grywałem, ponieważ i Ja, i koledzy zgodnie
stwierdziliśmy, że poziom klienteli odwiedzającej najczęściej (i na co dzień) ten
lokal – absolutnie nam nie odpowiadał, (no i na pewno na odwrót).
6 – Co o Hrubieszowskiej każdy chełmianin wiedzieć powinien
O ile zachodnie, północne i wschodnie granice Dyrekcji miały charakter
naturalny, no bo: od zachodu : kompleks Górki, od północy: dworzec
kolejowy (i praktycznie koniec miasta), od wschodu : też koniec, bo za ulicą ks.
Sonnego (obecnie ks. Brzóski) to praktycznie już tylko plaża (co dobitnie
potwierdza przywołane już wcześniej niemieckie zdjęcie lotnicze z 1944 r.) – o
tyle z granicą południową Dyrekcji sprawa się miała zgoła inaczej.
Granicą tą była ulica Hrubieszowska, która (wraz z ulicą Lubelską)
niezaprzeczalnie była (i jest) kręgosłupem Chełma. Przy niej się
wychowywałem, do niej latałem wysyłany przez Mamę po zakupy (szerzej o
tym za chwilę), z niej nosiłem wiadrami wodę, bo na Wysokiej – najwyższym
punkcie Chełma często w tych latach wody nie bywało z powodu bardzo
niskiego ciśnienia w sieci - na co dzień łapało się ją jedynie w nocy – słowem: z
nią żyłem ! Proszę mi wybaczyć to dwuznaczne stwierdzenie, ale szukając
innego – doszedłem do wniosku, iż właśnie ono najrzetelniej oddaje ową prawdę
o moim stosunku do Hrubieszowskiej. My – mieszkańcy Wysokiej – z
Hrubieszowską związani byliśmy na dobre i na złe.
To, co na Hrubieszowskiej się znajdowało, lub było ulokowane – miało
charakter bardzo różny: od kuźni (i kowala w niej) przylepionej do wschodniej
ściany budynku pod Nr 6, przez młyn (posesja przy Nr 9), przez Szpital
Zakaźny (przy Nr 52) aż po super tajną składnicę leków pod lasem „Borek”.
Na jej terenie obowiązywały trzy poziomy ważności przepustek: jedynie
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przepustka czerwona dopuszczała do samego jądra tej instytucji. Ten teren
przedwojennego szpitala wojskowego pełni obecnie rolę chełmskiej Elizówki,
na której dostać można wszystko ! Ale usystematyzujmy.
Ulica Hrubieszowska bierze swój początek przy słynnych Machajach
(tak nazywano Technikum Mechaniczne – obecnie kompleks P.W.S.T). Lewa
(północna) strona – to numery nieparzyste, a prawa (południowa): parzyste. Po
prawej stronie (pod Nr 6) w 50 i 60-latach ubiegłego wieku funkcjonował
kowal. W każde święto dyszla (tak chełmianie nazywali wtorki, dni targowe)
przed jego drewnianą kuźnią – ulokowaną przy szczytowej ścianie budynku
Nr 6 – było tłoczno. Aż na Wysoką dobiegał dźwięczny odgłos młotka Pana
Kowala (a również i jego pomocnika) w ekspresowym tempie produkujących
podkowy na wymiar. Ten relikt czasów minionych zniknął z horyzontu gdzieś
około 1975 r.
Prawie naprzeciwko (pod Nr 7) znajdowała się (i znajduje nadal)
kamienica Pana Jamki. Dokładniej: była kamienica Pana Jamki, bo w czasach,
o których piszę (wczesne 50-lata) mu ją znacjonalizowano. Rodzina odzyskała
nieruchomość dopiero w 90-latach. W tamtych czasach w tej kamienicy
zgromadzone było wszystko, co chełmianinowi niezbędne do życia. Piekarnia
Pana Jamki – jej pozostałości widoczne są w głębi bramy budynku. Sprzedaż
pieczywa początkowo odbywała się w sklepiku od frontu (teraz po wykonanej
adaptacji pierwsze po prawej okno od bramy). Gdzieś około 1968 r. dostał
zakaz handlowania w tym miejscu i dalsza sprzedaż pieczywa miała miejsce w
kantorku w podwórzu (wewnątrz podwórka - w prawo od bramy). A chleb od
Jamki był ho, ho – wspaniały ! Duży, okrągły, dwukilowy (za całe 7 złotych w
tamtych czasach), pachniał na milę, a z boku obowiązkowo musiał mieć
szyszkę. Jak wracałem z chlebem od Jamki (bo Mama mnie zawsze wysyłała po
chleb), to obowiązkowo musiałem tą szyszkę skonsumować (!), za co od
mamy otrzymywałem odpowiednie do wielkości chleba cięgi ! Ale opłacało się.
W kamienicy Pana Jamki (tak jak drugie okno na prawo od bramy)
znajdował się sklep spożywczy PSS, ale wszyscy nazywali go U Budzyńskiej
(bo Pani Ewelina Budzyńska w nim sprzedawała). To taki odpowiednik
dzisiejszej „Żabki”, „Omegi” czy „Lewiatana”, tyle, że bez elektroniki !
Wartość zakupu Pani Budzyńska ustalała sięgając za ucho po ołówek chemiczny
i ręcznie obliczając należność na pakowym, grubym, szarym papierze. A robiła
to z szybkością porównywalną z dzisiejszym kalkulatorem !
Natomiast po lewej stronie bramy wjazdowej (tak jak teraz po adaptacji
trzy pierwsze na lewo okna) – oczywiście z odpowiednim wejściem i schodami
doń prowadzącymi – całkiem nieźle prosperował zakład krawiecki Pana
Zdunka (sam u niego szyłem swój ślubny garnitur !). Pan Zdunek mieszkał
również przy ulicy Hrubieszowskiej, ale dalej, pod Nr 70, a wynajmował TU
lokal, bo był „lepszy punkt”. A nie mówiłem, że u Jamki było wszystko, co jest
niezbędne do życia ???
157

Bezpośrednio za kamienicą Jamki (pod Nr 9 – dzisiejszy teren z tyłu za
przychodnią rehabilitacyjną) znajdował się Młyn Elektryczny (tak go
nazywano). Budynek z czerwonej cegły, jednopiętrowy, z rampą umożliwiającą
bezproblemowy wyładunek zboża. Podobnie jak u kowala - tak i tu ruch się
wzmagał w święto dyszla. A jak młyn kończył dniówkę – to swoją zaczynały
gołębie. Przy takim profilu działalności młyna użytku miały w bród ! Gołębi
również było w bród, bo prawie każdy mieszkaniec Hrubieszowskiej je hodował
– w tym również rodzina bezpośrednio z młynem sąsiadująca – spod Nr 11.
Prawie po przeciwnej stronie ulicy – pod adresem Hrubieszowska 20
znajdowała się (i znajduje nadal) kamienica Pani Dyszewskiej. Spory,
murowany, jednopiętrowy budynek wówczas zawierał (wymieniam w kolejności
ważności obiektów): sklep MONOPOLOWY oraz sklepik-zieleniak pani
Dyszewskiej, w którym dostać można było również mydło i powidło. Pani
obsługująca ladę (bo nie zawsze była to Pani Dyszewska) często bywała „pod
wpływem” - być może z racji bliskiego sąsiedztwa Monopolu - a co na zewnątrz
bardzo często objawiało się pomyłkami przy obliczaniu należności za zakupiony
towar – i to przeważnie na korzyść kupującego. Z tego też powodu z ust
kolegów często się słyszało, idziemy do Dyszewskiej – dzisiaj sprzedaje
Jandzia, (imię celowo zniekształciłem). Ale lepszych kiszonych od tych od Pani
Dyszewskiej nie było w całym Chełmie.
Przeskakujemy byłą posesję państwa Lipczyńskich: obszerną, z dużym
sadem, z drewnianym okalającym go ogrodzeniem (obecnie przykrywa ją
istniejące rondo) i lądujemy przy budynku Nr 37 bezpośrednio poprzedzającym
kompleks Zakładów Wyzwolenie. W budynku tym, na parterze mieścił się
słynny Damsko-Męski fryzjer – Pan Marian. Pan Marian – dla przyjaciół:
Marianek-mistrz pędzla i brzytwy, (dyplomy to stwierdzające w liczbie chyba
trzech wisiały na ścianie na wprost wejścia) swój interes prowadził – o ile
dobrze pamiętam – od zawsze (czyli: odkąd Ja pamiętam, to Pan Marian
zawsze BYŁ !). W swojej społecznej sferze działań Pan Marian był prezesem
miejscowego Koła Motocyklistów, i jako taki corocznie brał udział w Paradzie
Pierwszomajowej mknąc swoim bolidem (chyba SHL-125) w satynowym
kombinezonie, obcisłej, skórzanej, brązowej pilotce i lotniczych okularach z
zawrotną nieomal prędkością prawie 4km/godzinę na końcu Pochodu
Pierwszomajowego. Strzygłem się u niego regularnie i cyklicznie (tzn. raz na
dwa miesiące) opłacając każdorazowo ten kłopot monetą pięciozłotową. Chwile
oczekiwania (bo w tym czasie inni klienci byli właśnie robieni) umilałem sobie
lekturą kolorowych czasopism, które Pan Marianek posiadał, a które to z racji
często roznegliżowanej zawartości (ale tylko lekko !) – bardzo (!!!) mi
odpowiadały.
Skąd takie (w epoce wczesnego Gomułki) posiadał – nie wiem. Pan
Marianek zawsze przed tą ważną ceremonią uroczyście pytał: Jak strzyc – po
Męsku ?, kiwałem głową, że: TAK no i zaczynało się. Najmilszy był finał,
kiedy to Mistrz Marian dymał mnie wodą kolońską za pośrednictwem srebrnego
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zbiorniczka z gumowym wężykiem i gruszką, a Ja wniebowstąpiony tkwiłem
na fryzjerskim fotelu do czasu zakończenia tej czynności. Zapach docierał aż do
gaci, które piorąc Mama – krytycznie i podejrzliwie – obwąchiwała !
A tak w ogóle to nie wiem, czy nie po męsku to Pan Marian umiał, bo
wszystkim robionym mężczyznom zadawał to samo pytanie i wszyscy
twierdząco kiwali głowami.
Ale całkowicie inny stosunek (lepiej jednak użyjmy w tym miejscu słowa
podejście) miał Pan Marianek do klienteli damskiej. Jeśli akurat w drzwiach
Fryzjerni stanęła jakaś Pani – Pan Marian natychmiast rzucał aktualną robotę
(choćby w tym czasie był w połowie golenia wąsa) i prowadził klientkę za
ściankę (za drewniane przepierzenie, za którym zainstalowane były różne
baniaki do robienia trwałej). Wkrótce zza ścianki zaczynały dochodzić
chichotki i śmieszki, a stan ten mógł trwać dobre pół godziny. Sam kiedyś
musiałem czekać długo, z głową wystrzyżoną jedynie do połowy na
zakończenie żniw. Byłem już nawet gotów zsiąść z fotela i zapłacić jedynie pół
stawki – dwa pięćdziesiąt – ale, Pan Marian wreszcie wrócił !
A naprzeciwko Fryzjerni, po drugiej stronie ulicy był zdrój uliczny
(dzisiaj powiedzielibyśmy po prostu hydrant): solidne żeliwne ustrojstwo o
konstrukcji w formie pionowej rury. Metrowej wysokości, z ozdobnym
cokołem, z wyjściem w formie paszczy jakiegoś zwierzaka i z metalową,
sprężynową wajchą, po naciśnięciu której podstawione wiadro w 5 - 7 sekund
napełniało się wodą. Potem ciach, drugie i już mogłem spowrotem szorować na
Wysoką (chodnikiem całe 250 metrów, a na skróty opłotkami troszeczkę bliżej
jakieś 180) posiadając bardzo równe – bo obustronne obciążenie. A czasami
takich kursów dziennie zaliczałem dwa, a bywało, że i trzy (przykład: jak Tata
robił wecki na zimę).
Za zakładem fryzjerskim Pana Mariana (pod Nr 39) były Zakłady
Mięsne WYZWOLENIE (teraz jest tam hotel). Praktycznie to one w
maleńkości mnie wykarmiły, bo produkowały na chełmski rynek wszystkie
popularne gatunki wędlin oraz wyrobów wędlinopodobnych (a tych było
zdecydowanie więcej). Z racji profilu produkcji często – szczególnie latem – nad
zakładami i nad Górną Dyrekcją roznosił się mdławy zapaszek psującego się
mięsa – ale to był dobry znak, który sygnalizował, że Wyzwolenie pracuje (bo
czasami miewało przerwy w produkcji z powodu braku surowca – i wtedy w
sklepach na Dyrekcji były puchy).
Nieopodal, po przeciwnej stronie ulicy (pod adresem: Hrubieszowska 52)
znajdował się kompleks Szpitala Gruźliczego. Bezpośrednio po wojnie był tam
Szpital Zakaźny (sam w 1950 r. leżałem w nim na dyfteryt). Potem
dokooptowano gruźlicę. Przez jakiś czas funkcjonowała również nazwa szpitala
w postaci: Szpital Przeciwgruźliczy. Szpital posiadał oddziały: Gruźliczy
i Pulmonologię. Ordynatorem całości była dr Walentyna Szmagalska
(Walentyna twist – jak na nią mówili podwładni). Pulmonologię zabrano około
1977 r., po oddaniu do użytku nowych pawilonów szpitalnych przy ulicy
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Szpitalnej (nie mylić z Nowym Szpitalem Wojewódzkim oddanym do użytku już
po roku dwutysięcznym), a gruźlica funkcjonowała dalej w tym kompleksie
jeszcze do początków 80-lat. Dziwne, że w tym czasie w stołówce
przyszpitalnej stołowało się prawie całe ówczesne naczalstwo szpitala (wraz
dyrektorem Kozarem) i nikt jakoś na gruźlicę nie zapadł. Również i Ja
stołowałem się tam przez większość okresu pracy na gruźlicy (obiadki były
pycha !) Fakt ten chyba dobitnie unaocznia znaczenie słowa – profilaktyka !
Ale wracając do mnie. W latach 1973 – 1987 w kompleksie szpitala, w
jego tylnej gospodarczo – magazynowej części miał siedzibę Zakład
Remontowy-Budowlany przy Zespole Opieki Zdrowotnej – było to Moje
Dziecko.

Ówczesny Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej (późniejszego
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego) – lek. med. Bogusław Kozar w 1973 r.
zatrudnił mnie z zadaniem zorganizowania zakładu remontowego. Podjąłem się
tego zadania – i wykonałem je chyba z sukcesem. Remontowaliśmy kochaną
służbę zdrowia, a przez 70-lata pełniliśmy rolę Zakładu Wojewódzkiego
koordynując prace naszych filii w: Krasnymstawie i we Włodawie. Po tych (lub
jak kto woli tamtych) czasach po naszej działalności pozostało kilka nowych
Gminnych Ośrodków Zdrowia – między innymi w: Cycowie, Żmudzi,
Leśniowicach oraz (o ile dobrze pamiętam) w Wierzbicy, jak również wiele już
istniejących, ale przez nas zrewitalizowanych obiektów służby zdrowia – na
przykład w Stawie, Dorohusku, Zagrodzie czy Urszulinie. W szczytowym
okresie swojej działalności (lata 1981-1983) zakład zatrudniał około 110 osób
na miejscu w Chełmie i mniej więcej drugie tyle w terenie. A budować
i remontować nie było łatwo, bo czasy (między innymi stanu wojennego) nie
sprzyjały – oj nie ! Przykład ? – proszę bardzo: po przydział (ludzie z tamtych
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czasów doskonale wiedzą, co to słowo znaczy) po cement z chełmskiej
Cementowni musiałem jeździć do Sosnowca ! Mimo wszystko robiliśmy swoje!
Na zdjęciu (strona poprzednia): Ja przy swoim „ciężkim sprzęcie.
W 1987 r. odszedłem z zakładu i zbelfrowałem się na całego w
Budowlance, w której już wcześniej od ponad 2-lat byłem zatrudniony na
godzinach. Rychło okazało się, że to jest właśnie moje życiowe powołanie (na
następne dwadzieścia lat – aż do emerytury) - i mówię to z pełną powagą ! W
tym okresie mojej pracy, spod swoich skrzydeł wypuściłem wielu znakomitych
wychowanków.
Zakończę penetrację ulicy Hrubieszowskiej kompleksem Składnicy, czyli
byłego przedwojennego Szpitala Wojskowego. Pełniła ona obecnie (czyli w 50latach do 80-lat ubiegłego wieku) rolę wojskowej składnicy leków. I jako że był
to (jak widać) obiekt super silnie strategiczny – wejście na jego teren
obwarowane było (jak pisałem wcześniej) trzema poziomami ważności
przepustek. Z powodu tej ważności właśnie chroniona była przez straż
przemysłową (to takie leśnie dziadki z – karabinami Mauzer wzór 1914 do
których amunicję wyłącznie ślepą wydawano strażnikom jedynie w Święta
Państwowe). Odrabiając dniówkę spacerowali sobie we wnętrzu podwójnego
kolczastego ogrodzenia, w czapkach z okutymi daszkami i mundurach
„żywkiem” przypominających przedwojenną granatową policję.
Czyli – relikt w całym tego słowa znaczeniu.
Zasadniczy przewrót sytuacji przyniosła demokracja i od tego czasu (czyli
tak mniej więcej od końca 80-lat) kompleks ten (a też i jego budynki) jest
sprzedawany po kawałku komu się da z przeznaczeniem na: tancbudy, sklepiki,
warsztaciki, firmy itd. Aha, mieści się tam też jakaś Wyższa Szkoła.

Ja na głazie którego już nie ma na „Górce”.
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Moja żona Ewa na naszym ranczo.

By nie pozostać w minorowym nastroju –
zakończę swoje wspomnienia wizerunkiem Górki, który
popełnił kolega – architekt Wojtek Palka (niestety już
nieżyjący). W technologii rysowania piórkiem i tuszem
(a nie jak sławny onegdaj profesor Wiktor Zin „Piórkiem i Węglem”) uwiecznił on katedrę na Górce od
strony kopca, nie zawadzając jednocześnie o Dzwonnicę
– a szkoda !

Wspominał : Ryszard Antoni Naumenko – Chełm lipiec 2015 r.
Chełmianin urodzony w Lublinie, ale tylko dlatego,
że wówczas w Chełmie nie było porodówki.
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Pionierzy Big – beatu w Chełmie
* Big beat,

Bigbit, Big-beat (ang. mocne uderzenie) ;
- rock and roll – muzyka rockowa (muzyka rozrywkowa).

*
WSPOMNIENIE O LOSACH CHEŁMSKIEJ AMATORSKIEJ
DZIAŁALNOŚCI ESTRADOWEJ W CZASACH SŁUSZNIE
MINIONYCH
… Dopiero teraz zdaję sobie sprawę z ilości „krzyżyków na garbie”
– teraz, gdy zbieram te wspomnienia z całego okresu mojego
(„dorosłego” !) życia – a to dobrze ponad pół wieku …
… I choć bardzo wysilałem pamięć, to niektóre szczegóły lub fakty mogłem
nieświadomie przekręcić lub pominąć, za co tych, których ewentualnie
mogłyby one dotyczyć – serdecznie i gorąco przepraszam …

1 – Zaczęło się….
Zaczęło się w 1962 r., kiedy to jako student 2-klasy Państwowej Szkoły
Muzycznej w Chełmie w klasie akordeonu – od swojego Pana od muzyki i teorii
– Pana Eugeniusza Czarnoty (późniejszego dyrektora tej szkoły) otrzymałem
propozycję „dokoptowania” (w charakterze gitarzysty) do składu zespołu
działającego przy PSS Społem w Chełmie, a którego to Pan Eugeniusz był
kierownikiem artystycznym. Skąd Pan Eugeniusz wiedział, że oprócz „rępolenia
na cyji” (cyja-w języku muzyków: akordeon) potrafię również coś „wybrzdąkać”
na gitarze – do dzisiaj nie wiem. Muszę w tym miejscu nadmienić, że pierwsze
lekcje nauki gry na gitarze (o czym Pan Eugeniusz nie miał prawa wiedzieć)
otrzymałem w zespole mandolinistów w szkole podstawowej nr 5, którym
kierował Pan Jonko – i było to jeszcze przed wstąpieniem przeze mnie do szkoły
muzycznej. Ale stało się – „dokoptowałem”.
W skład zespołu (określenie to było raczej na wyrost, ponieważ na dzień
dobry oprócz Pana Czarnoty nie zawierał żadnych muzyków) po moim
„dokoptowaniu” wchodzili: Czesia Jonkówna (nomen omen córka Pana Jonki,
który prowadził w SP Nr 5 nasz szkolny zespół mandolinistów, i który dał mi
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pierwsze „szlify” gry na gitarze), „serwująca” w swoim repertuarze
„Biedroneczki są w kropeczki” i takie tam inne; Rysiek Sawicki –
reprezentujący głos „tragicznego tenora”, który nijak nie pasował do przyszłego
charakteru zespołu, Pan profesor Czarnota – no i Ja – Ryszard Naumenko
(dalej w tekście już Ja). Jak z tego towarzystwa zrobić ZESPÓŁ ?
Pierwszy problem nie ma zespołu bez perkusisty. Rozwiązałem go
„kaperując” Romka Misiurę – starszego kolegę ze szkoły muzycznej i sąsiada z
parteru na Wysokiej (obecna Żwirki i Wigury), na której wspólnie
zamieszkiwaliśmy. Na gitarę akompaniującą dogadałem się z Krzyśkiem
Kosickim (później w dorosłym życiu belfrował tak jak Ja) – i powstał Zespół !
Ponieważ zespół nie może istnieć i funkcjonować bez nazwy, a aktualne
realia, w których żyliśmy to epoka kolorowych zespołów (by wymienić:
„Czerwono-Czarni”, „Niebiesko-Czarni”, „Czerwone Gitary”, „Kolorowe
Pończochy” itd.) – przyjęliśmy nazwę: „SZARO-NIEBIESCY”. Nazwa nie
była intelektualnym osiągnięciem i nie powstała w wyniku wielogodzinnych
burzliwych narad, lecz trywialnie (tak się często zdarza w życiu) została
wymuszona kolorami strojów, które nam poszyto (gdyby załączone zdjęcie nr 2
posiadało walor koloru – byłby to niezbity dowód w sprawie patrz: (str. 177). No
i zaczęliśmy działalność.
Jednym z pierwszych występów był udział w akademii pierwszomajowej
PSS w 1962 r. Kompletną całość zespołu widać na zdjęciu nr 1 (str. 177)
uwieczniającym ten fakt – od lewej: Romek Misiura, Czesia Jonkówna (w głębi
Rysiek Sawicki), Marian Głąb (gitarą tradycyjną), Ja (z gitarą elektryczną) i
(przy pianinie): Eugeniusz Czarnota – kierownik muzyczny zespołu. Wtedy
jeszcze nie mieliśmy „służbowych strojów” i musieliśmy występować we
„własnych garniturkach”. Ale ta sytuacja w miarę szybko się zmieniła i już w
kwietniu 1963 r. podczas uroczystości Zjazdu Spółdzielców regionu
wschodniego koncertowaliśmy w „firmowych ubrankach”. Fakt ten upamiętnia
wspomniane wyżej zdjęcie nr 2, a impreza miała miejsce w Starym Domu
Kultury (pod Górką przy schodach – obecnie po przebudowie przedszkole
Integracyjne). Piękna sala widowiskowa mieszcząca ze 200 osób, a jak się
dobrze upchało (!) na piecach, które w ilości 4-ech ogrzewały zimą ten
przybytek – to jeszcze ze 30 weszło ! Takie były realia tamtych czasów. I
właśnie w takiej Covent Garden przyszło występować późną jesienią 1963 r.
„Niebiesko-Czarnym” z Niemenem (jeszcze wtedy Czesławem Wydrzyckim),
Michajem Burano, Heleną Majdaniec, Adą Rusowicz, Wojtkiem Kordą (który
wtedy chyba nawet nie pomyślał, że zostanie mężem Ady) i oczywiście całą
resztą zespołu z Januszem Popławskim – gitarzystą, liderem grupy – na czele.
To był – o ile dobrze pamiętam – ostatni koncert znanego zespołu na tej (lub jak
kto woli w tej) sali. Na początku 1964 r. oddano do użytku nowy-obecny Dom
Kultury, a stary poszedł „pod kielnię” – czyli do przebudowy na przedszkole.
W naszym zespole bardzo brakowało „podstawy basowej”, ale w tamtych
czasach z instrumentami było „cieniutko, oj cieniutko”. Muszę tutaj nadmienić,
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że wszystkie gitary i wzmacniacze to była wyłącznie moja i Taty (a być może
odwrotnie – nie pamiętam) robota. Prawdziwej gitary basowej nigdy nie
widzieliśmy na oczy. Okazja trafiła się właśnie na koncercie „NiebieskoCzarnych”, gdzie po koncercie Janusz Popławski pozwolił nam „pomacać”
instrumenty. Fakt ten zaowocował popełnieniem przez nas (mnie i Tatę – a
może odwrotnie) naszej pierwszej gitary basowej. Biała (bo wszystkie nasze
gitary były białe), z gryfem do nieba wyglądała przecudnie. Fakt ten pozwolił
uzupełnić i wzmocnić sekcję rytmiczną naszej kapeli. Przeprowadzone
przesłuchania (dzisiaj powiedzielibyśmy: casting) wyłoniły naszego pierwszego
basistę – został nim Stefan Magdziarz (z którym później przez wiele lat
wspólnie belfrowaliśmy w Budowlance).
W tym czasie nasza kapela sukcesywnie „obsługiwała” jakieś akademie,
uroczystości, występy, również chałtury (chałtura – w języku muzyków:
odpłatne udostępnianie swoich wszelakich uzdolnień muzycznych). W
międzyczasie z zespołu odeszli: Czesia Jonkówna i Rysiek Sawicki. Czas
płynął, aż na początku 1964 r. wygraliśmy jakiś „Przegląd” (chyba w
Nałęczowie który odbywał się pod hasłem: „Zespoły Lubelszczyzny”, ale głowy
bym nie dał), w wyniku czego, w nagrodę zostaliśmy zakwalifikowani na obóz
szkoleniowo-wypoczynkowy (dzisiaj powiedzielibyśmy: warsztaty) dla zespołów
muzycznych zorganizowany w Centralnym Ośrodku Szkoleniowym ZMS w
Rozalinie k/Warszawy pod patronatem Zarządu Głównego tej organizacji (kto
żył w tamtych czasach, ten wie, że to był bardzo mocny sponsor). Obóz miał
trwać 6 tygodni „z kopiejkami”, a termin wakacje 1964 r. No i stało się.
Pod koniec czerwca załadowaliśmy do zakładowego Autosanu PSS
instrumenty (bez pianina), wzmacniacze, siebie i w drogę. Aha… Zapomniałem
powiedzieć (co, jak się później okaże będzie ważne), że pan Czarnota z
małżonką jechali osobno własną, akurat nowo nabytą „Zastavą 750” (licencja
Fiata-750 produkowana w Jugosławii). Zajechaliśmy na miejsce: ślicznie,
odremontowany biały (a więc pasujący do maści naszych gitar) barokowy
pałacyk pośrodku równie barokowego ogrodu, staw, zgrabne campingowe
domki pomiędzy drzewami, młodzi, otwarci na świat ludzie zjechani z różnych
krańców Polski, słowem: „żyć - nie umierać”. Ze swojej „Zastavki” wysiadł
również pan Gienio z żoną, która porozglądawszy się po okolicy, zauważywszy
śliczne, tryskające młodością, z różnych stron pochodzące dziewczyny
jednoznacznie zawyrokowała: „Gienek – wracamy” ! Posłuszny i potulny pan
Eugeniusz wsiadł do „Zastavki” i oboje ujechali „w siną dal” – czyli do Chełma
(być może właśnie ten fakt był przyczyną ich późniejszego rozwodu). Zostaliśmy
bez kierownika. Z konieczności, jako najbardziej zaawansowany muzycznie
musiałem przejąć jego rolę. Obozowa rzeczywistość przekroczyła nasze
najśmielsze oczekiwania: od śniadania do obiadu próby i wykłady znanych
muzyków i teoretyków muzyki (z tych, co pamiętam: Andrzej Ibis-Wróblewski,
Wojciech Karolak, Bolesław Gromnicki), obiad – a po nim: bardzo często Jam
Session w różnych konfiguracjach, solowe popisy, mecze siatkówki
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(Stefan Magdziarz był w nich nie do pobicia), wycieczki różne, kolacja – a po
niej też w różnych konfiguracjach, ale… na to spuśćmy lepiej zasłonę milczenia
… Chyba jednak obawy żony Pana Gienia nie były pozbawione podstaw !
2 – Roszada pierwsza …
Po powrocie do Chełma okazało się, że niedawno otwarty (w ciężkich
bólach budowany od 1957 r., usytuowany przy rondzie StephensonaSłowackiego) nowy Dom Kultury poszukuje zespołu, który miałby pełnić rolę
zakładowego zespołu Domu Kultury. Czując „przez skórę” możliwość rozwoju
i szerokiej promocji wspólnie ze znajomymi: pianistą Januszem Kuczyńskim
(syn organisty z kościoła Parafialnego, student polonistyki, świetny jazzman
i „swingowiec” – obecny los przynajmniej dla mnie nieznany) i Ryśkiem
Karwatem (nieżyjący już gitarzysta o fenomenalnej technice) założyliśmy
zespół o nazwie „KAMERTONY” i zarejestrowaliśmy go w Domu Kultury.
Oprócz wymienionych w zespole „produkowali się na instrumentach”: Rysiek
Kuźma (pałker, brat Urszuli, w której za młodości trochę się podkochiwałem),
Piotrek Dadas (saksofonista tenorowy, student prawa, mógł mówić o niczym
przesz pół dnia), Janusz Gielecki (bardziej solista niż gitarzysta – obecnie
lotnik w stanie spoczynku) i Stefan Magdziarz na basie (którego zabrałem ze
sobą z PSS, z zespołu „Szaro-Niebieskich”). Szefem muzycznym (jako starszy
i bardziej dojrzały) został Janusz Kuczyński, a w warstwie wokalnej
produkowali się: Basia Dąbrowska (świetne wyczucie rytmu i frazy, anielski
głos i wygląd) i Janusz Gielecki (ówczesny tutejszy Elvis Presley złamany
trochę Paulem Anką – przyciągał młodziaków na koncerty, w zespole
obsługiwał gitarę rytmiczną). Podobnie jak wczesne „Czerwone Gitary” i słynny
„The Ventures” – tak i my graliśmy na cztery gitary – z dwiema (Ryśka Karwata
i moją) gitarami solowymi. Niestety – z tego okresu mojej działalności nie
zachowały się żadne dokumenty „ikonograficzne” – za wyjątkiem afisza z
naszego drugiego koncertu w Nowym Domu Kultury, który odbył się 22
października 1965 r., i który dokumentuje cały skład zespołu (patrz zdjęcie nr
3 (str. 178) oraz koszt, który musiał ponieść potencjalny „oglądacz” – tylko
jedyne 5 (słownie: PIĘĆ) ZŁOCISZÓW.
Nie byliśmy jedynym zespołem zarejestrowanym przy Domu Kultury.
Mniej więcej w tym samym okresie (może dwa – trzy miesiące później) Janusz
Polak, który od dziecka „gitarował”, a aktualnie był członkiem zespołu
zarejestrowanego przy Klubie ZZK w Chełmie – podchwycił nasz pomysł
i również utworzył zespół firmowany przez Dom Kultury. Zespół nazywał się
„SĄSIADY”. Nie pamiętam, kto – oprócz Janusza i basisty – Ryśka
Radlińskiego – tworzył pierwszy skład zespołu. „Sąsiady” lansowały muzykę
głównie „śpiewaną”, a jedną z solistek (którą pamiętam) była Ala Lejcykówna
– wykonawczyni kultowej „Lalki z wosku”. My natomiast preferowaliśmy
głównie muzykę instrumentalną wzorowaną na: „The Shadows”, „The
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Ventures”, a z krajowych na: „Tajfunach” czy „Chochołach”. Nie oznaczało to
jednak, że w naszym zespole muzyka „śpiewana” nie istniała – dowodem na to
byli nasi soliści. Do dzisiaj pamiętam, jak razem z innymi ludźmi z naszej kapeli
darłem się: „Nikt na świecie nie wie, że się kocham w Ewie”. Rzeczywiście –
jeszcze wtedy NIE WIEDZIAŁEM ! (Ewę poznałem dopiero za dwa miesiące).
3 – Roszada druga…
Było tylko jedno ale: Dom Kultury nie zapewniał nam instrumentów, a to
w dobie rozwijającego się lawinowo rynku muzycznego było dużym minusem.
Ręczna robota gitar już nie wystarczała – branżę ogarnął profesjonalizm.
Dlatego też pod koniec 1965 r. (chyba w grudniu) zrezygnowałem ze
współpracy z Domem Kultury – pozostali koledzy również. Oni poszli swoimi
drogami, a Ja powróciłem do zespołu PSS – który to (PSS) deklarował, że
zakupi nam markowy sprzęt. Podczas mojej nieobecności skład zespołu
„ewaluował” : odszedł pierwszy kierownik muzyczny Pan Eugeniusz Czarnota
(odszedł również od żony), odszedł solista Marian Głąb (wyemigrował do
Lublina i przez lata śpiewał „do kotleta” w lubelskim hotelu „Unia”) i Krzysiek
Kosicki – z powodów jak wyżej – to co zastałem przedstawiało się następująco:
Romek Misiura – bębny, Jurek Cybulski – nowy (ksywa: „Długi”) – gitara,
Marian Głębocki – też nowy (nie żyje – dlatego szanując pamięć zmarłego
ksywy nie przytoczę) – gitara, Leszek Pliszka – sax-tenor. W warstwie słownomuzycznej udzielały się: Dzidka Lipińska (późniejsza żona Jurka Cybulskiego)
i Ewa – moja obecna (i mam dozgonną nadzieję, że – również i przyszła) żona.
Na zdjęciu nr 4 (str. 178) Ewa w akcji, a w tle Jurek Cybulski i Marian Głębocki.
Do tego składu dołączyłem Ja, a „załoga” w demokratycznym głosowaniu
powierzyła mi funkcję szefa !
Rzeczywiście PSS dotrzymał słowa i w niedługim czasie zakupił: dwie
„Jolany” (bardzo ceniona w tamtym czasie marka czeskich elektrycznych gitar),
trzy dobrej kasy 75-watowe wzmacniacze oraz kilka mikrofonów. Gitarę
basową dodałem Ja – z własnych zbiorów. Czasami (również na próbach) przy
niektórych utworach wykorzystywałem „hawaję”, co utrwaliło oko aparatu
fotograficznego, na zdjęciach nr 5 i 6 (str. 179).
4 – Roszada trzecia …
Przyszedł rok 1967 – pokończyliśmy szkoły, pozdawaliśmy (w
zdecydowanej większości) matury, przyszedł czas na organizowanie własnego
dorosłego życia. Część z Nas rozprysła się po świecie – ale Ja akurat zostałem
w Chełmie. Nasza paczka z PSS rozleciała się. Los chciał, że w „Sąsiadach” –
którzy również z powodów nam podobnych opuścili mury Domu Kultury
i zagnieździli się w młodzieżowym Klubie „Niedźwiadek” (usytuowanym w
podwórzu przy ul. Lubelskiej – tam, gdzie obecnie jest sklep elektroniczny) –
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brakowało aktualnie gitarzysty basowego. Janusz Polak zaproponował bym w
to miejsce „wskoczył” – zgodziłem się – i tak zaczął się następny etap moich
potyczek z muzyką. Skład zespołu stanowili bardzo dobrze sobie wzajemnie
znani (z wcześniejszych innych konfiguracji) muzycy: Janusz Polak,
Ryśkowie: Kuźma i Karwat – i Ja – trzeci Rysiek. Nowym elementem był
frontmen: Agat (Andrzej Mazurek). Nasza wspólna wcześniejsza wzajemna
dobra znajomość zaowocowała dobrym zgraniem zespołu. Nie mieliśmy
żadnych problemów z wzajemnym zrozumieniem się, z opracowywaniem
nowych utworów i z kompozycją własnych (a były również i takie !). Ponadto
współpraca z czołowymi satyrykami Chełma: Cześkiem Dopieralskim –
znakomitym konferansjerem i estradowcem, podporą Teatru Ziemi Chełmskiej,
oraz z „Wowką” (Włodzimierzem Brodeckim – niesamowitym „rozbawicielem”
publiki i chełmskim „Marianem Załuckim”) – spowodowała, iż nasze koncerty
oprócz dobrej muzyki oferowały „takie coś jeszcze”. Publiczność to bardzo
dobrze przyjmowała. Z tego okresu w moim domowym archiwum zachowało
się kilka zdjęć: nr: 7 i 8 (str. 180) to upamiętnienie Sylwestra 1967 w
„Niedźwiadku”: na zdjęciach od lewej: Janusz Polak, Rysiek Karwat, Rysiek
Kuźma (w głębi) oraz Ja (z basem). Gdyby nie Janusz, który (nie ze swojej
oczywiście winy) się wyłamał – zespół można by z powodzeniem nazwać:
„Trzej Panowie R”. Natomiast zdjęcie nr 9 (z tej samej imprezy) przedstawia
całą naszą paczkę łącznie z „przyległościami” – od lewej: Janusz Polak, Rysiek
Kuźma (z atrybutem pałkera w zębach), nasz frontmen: Agat, Halinka (wtedy
narzeczona, a obecnie żona Janusza), za nią Ja, a koło mnie Rysiek Karwat.
Koncertowaliśmy dużo – między innymi w 1968 r. na Studniówce w
mojej rodzimej „Alma Mater” – Zespole Szkół Budowlanych. Towarzyszyły
nam aktualne (lub przyszłe) „połowice”, co dokumentują zdjęcia: nr 10 i 11 (str.
181). Na zdjęciu 11 od lewej: (na górze) „Sami Swoi”: Ja, Halinka Janusza i
aktualna wielbicielka Wowki Brodeckiego (na samej górze z prawej), w środku
od lewej: Janusz Polak, Agat i „Wowka”, poniżej: Jasia Kloc (z gitarą Janusza) i
Ewa (w jasnej bluzce z moim basem), a na podłodze (chociaż wcale
niezmęczony) – Czesio Dopieralski. Zdjęcia nr 12 i 14 (13-go nie ma, bo jestem
przesądny) przedstawiają Nas w czasie prób – również z odwiedzającymi nas w
międzyczasie kolegami: Grześkiem Bochenem (na zdjęciu 12 przy organach),
czy też Henkiem Perestajem (na tym zdjęciu siedzący na krześle). Stojący przy
mikrofonie na zdjęciu 14 to Stasiek Gościniak – drugi (w tym okresie działania
zespołu) solista. Po jakimś czasie podmienił on Agata i długo pełnił rolę
frontmena.
5 – Roszada czwarta (i chyba ostatnia) …
Przełom 60 i 70-lat to dla większości z Nas (tamtych czasów) okres
pracy zawodowej. Tworzyliśmy rodziny, zabezpieczaliśmy im mieszkania
(również te spółdzielcze), płodziliśmy dzieci, urządzaliśmy się, itd. Muzyka
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choć nie zawsze była na pierwszym planie, to jednak dalej tkwiła w Nas.
Pracowałem wtedy w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym.
Wiosną 1976 r. w instancji związkowej powstała inicjatywa-idea
założenia zespołu zakładowego. Zatrudniono Pana Edwarda Piłata, by
zorganizował żeński wokal i zwrócono się do mnie, bym zorganizował resztę.
Pan Edzio miał łatwe zadanie: po prostu wziął z Liceum Wychowawczyń
Przedszkoli (w którym uczył) trzy reprezentacyjne (ale również i zdolne !)
dziewczyny: Elę 1, Elę 2 i Anię Iwaniuk (tylko jej nazwisko pozostało mi w
pamięci – późniejsza długoletnia instruktorka WDK), i zaczął z nimi „ćwiczyć
tercet”. Moja sytuacja była zdecydowanie gorsza: nie było ludzi, nie było
logistyki, słowem: nie było nic ! Był tylko mój zapał i (co miało znaczenie
kluczowe): w zakładowej kasie otwarte nieograniczone konto na zakupy –
więc było z czym zaczynać !
Zacząłem od „zorganizowania gratów” (czyli instrumentów
i nagłośnienia). Dzięki rozległym kontaktom szefowej związku (a w okresie
„późnego Gierka” bez tego byłaby absolutna klapa) udało mi się zakupić niezły
sprzęt: 2-manuałowe organy, zestaw 3-ch
70-watowych wzmacniaczy
instrumentalnych, 120-watowy wzmacniacz nagłośnienia, kolumny, kable,
kilka mikrofonów, bębny, gitary itd. Tylko „stawiać ludzi” – i grać ! Ale z tym
było gorzej.
Dzięki kontaktom z dawnych lat znalazłem perkusistę: Wojtka
Niedzielskiego, który aktualnie pracował w szpitalu. On znalazł basistę: Heńka
Perestaja (też pracownika szpitala), a on z kolei ściągnął do zespołu Zbyszka
Masłowskiego – gitarzystę. W takiej sytuacji Ja musiałem usiąść za organami.
Zaczęliśmy próby – początkowo sami, później z tercetem. Powoli szlifowaliśmy
formę, zgrywaliśmy się, aż zaczęło się to nam samym podobać ! To był znak, że
możemy z naszą muzyką wyjść na zewnątrz (i w przenośni, i dosłownie,
ponieważ próby odbywały się w świetlicy-piwnicy przychodni przy ul.
Wołyńskiej). Aha – zapomniałem o Bogdanie Olbrychu, który do żeńskiego
tercetu dodawał męski akcent, a który również „popełniał” aktualne przeboje.
Nazwę zespołu wymyśliły dziewczyny: „ARATE”, co w języku greckim miało
oznaczać „dążenie do doskonałości.”
A repertuar ? Ze względu na obecność damskiego tercetu – głównie
śpiewany. Wszystkie ówczesne hity („Jak się masz kochanie”, „Jeśli kochasz”,
„Czas jak rzeka” itd.) plus przeboje będącej wtedy na topie grupy „Partita”, plus
prawie cała Śpiewogra „Na szkle Malowane” Katarzyny Gaertner i Ernesta
Brylla, z kultowym tej śpiewogry utworem: „Zaśnij, uśnij mój malutki”, a
i również „Wielka woda” – przebój autorstwa Katarzyny Gaertner wylansowany
przez Marylę Rodowicz. Te wykonania wzbogacone indywidualnym aranżem,
który każdorazowo staraliśmy się popełniać, podobały się i nam, i publiczności.
W warstwie jedynie dźwiękowej (czytaj: instrumentalnej) jako „ARATE”
staraliśmy się dziewczynom dotrzymywać kroku: wszystko to, co współcześnie
grał świat – graliśmy i my: repertuar Carlosa Santany, typowo organowy
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„Bielszy Odcień Bieli”, utwory Bilińskiego, Johna Lennona (miedzy innymi
„Imagine”) itd. Takie i wokalne, i instrumentalne podejście do zawartości tego,
co prezentowaliśmy jako zespól podobało się słuchaczom. Brak monotonności
w naszych propozycjach był dużym (!) plusem.
Jako zakładowa kapela „ARATE” brała udział („uświetniając” te
uroczystości) niemal we wszystkich okolicznościowych akademiach, zjazdach,
przeglądach itd. Do takich należał Wojewódzki „Dzień Służby Zdrowia” w
kwietniu 1977 r., z której to uroczystości (mającej należytą oprawę i odbytej w
Sali widowiskowej Wojewódzkiego Domu Kultury – (województwo od 1975 r.)
zachowało mi się kilka zdjęć (nr: 15-20 str. 182-184) – za których jakość, a
szczególnie ostrość przepraszam, ale nie było ona przeze mnie zawiniona, lecz
przez najętego „fotografistę”, który w trakcie pracy niewątpliwie był „pod
wpływem”). Na zdjęciu 15 na scenie od lewej: Heniek Perestaj (ksywa:
„Paliser”) – bas, za bębnami Wojtek Niedzielski, z gitarą Zbyszek Masłowski,
przy organach Ja, a „na froncie” nasz tercet: dwie Ele (czarna i biała) oraz Ania
Iwaniuk (z prawej). Zdjęcia 16-18 prezentują dodatkowe szczegóły członków
zespołu, a 19 i 20 – dwie (z trzech) nasze „tercecistki”: Anię Iwaniuk i Elę
drugą. Ostanie zdjęcie (nr 21) pochodzi w 1978 r. i zostało zrobione podczas
występu zespołu na imprezie rekreacyjnej w ośrodku wypoczynkowym Służby
Zdrowia n/Jeziorem Białym.
I jeszcze przykład na to, jak losy ludzkie bardzo często się splatają: w
maju 1978 r. (chyba) w WDK w Chełmie zorganizowany był „Przegląd
Zespołów Muzycznych Polski Wschodniej” (w ramach eliminacji do
„Ogólnopolskiego Przeglądu Zespołów Muzycznych – Warszawa 1978”).
Oczywiście wystartowaliśmy i my, i (istniejący jeszcze, ale już pod egidą
„Cementowni Chełm”, a nie „Niedźwiadka”) zespół „Sąsiady”.
Przewodniczącym jury był Krzysztof Materna, a „naczelnym
muzykologiem” Janusz Wielicki (jeśli udało mi się nie przekręcić nazwiska).
Wspólnie z „Sąsiadami” wygraliśmy ten przegląd i w lipcu wylądowaliśmy w
stolicy. Cała impreza odbywała się gdzieś na Saskiej Kępie, w jakimś domu
kultury, a my „ARATE” i „Sąsiady” – tutaj przerwa na wzmożenie napięcia –
nie zdobyliśmy (niestety) żadnego lauru i z pustymi rękami wróciliśmy do
Chełma.
Zespół „ARATE” z różnych powodów „rozleciał się” w około roku
1982-83: głównie z powodu braku sponsoringu przez związek zawodowy (po
1982 r. związek ten przestał się liczyć), dziewczyny pokończyły szkoły,
pozmieniały stan cywilny (również niektórzy panowie), no i ja też zmieniłem a
pracę: ze Szpitala na Budowlankę – ot, co tu kryć: kolejność jak w normalnym
życiu. Marzenia o „La Scali” zmieniłem na chęć dążenia do małej stabilizacji,
uznanie publiczności na przychylność żony, troskę o innych (tu: członów
zespołu) na troskę o syna. I aby do końca się „nie spierniczyć” – zakupiłem
porządny „parapet” (w slangu muzyków: keyboard) i od czasu do czasu
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zmieniam go na bardziej aktualny technologicznie i pogrywam (nie tylko z
losem).
Na koniec chciałbym się podzielić refleksją, która do mnie dotarła w
trakcie pisania tych wspomnień: niektóre wydarzenia sprzed lat teraz oceniam
zgoła inaczej niż wtedy, gdy one powstawały. Białe (o ironio losu) przybiera
często kolor czarny – i na odwrót, to co wydawało mi się dobre – oceniam teraz
negatywnie.
Ciekawe, czy to prawidłowość, czy li tylko ułomność mojej pamięci ?

Wspominał – Ryszard Naumenko : Chełm 2 lipiec 2015

P.S.

Wspomnienia te poświęcam swoim bliskim: Ewie, Markowi,
Wnusiowi - ale i też kolegom, współuczestnikom „zespołowego życia”
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Opis zdjęć :

1.Pierwszy skład zespołu
przy PSS „Społem” w
Chełmie. Od lewej: Romek
Misiura, Czesia Jonkówna,
w głębi Rysiek Sawicki,
Marian
Głąb
(gitarą
tradycyjną), Ja (z gitarą
elektryczną) i przy pianinie
Eugeniusz Czarnota –
kierownik
muzyczny
zespołu. Zdjęcie wykonane
w 1962 r. w świetlicy PSS
przy ul. Łącznej 6, podczas
akademii z okazji Święta 1go Maja.
2.PSS 1963. Scena Starego
Domu Kultury i Sztuki
(przy ul. Lubelskiej 2 pod
Górką): uroczystość Zjazdu
Spółdzielców wschodniego
regionu (chyba kwiecień)
od lewej: Marian Głąb,
Czesia Jonkówna, Ja, przy
pianinie Eugen. Czarnota.
Jedyne zdjęcie w mojej
kolekcji z nieistniejącego
już starego Domu Kultury –
(w 1964 r. oddano nowy na
Dyrekcji Górnej).
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3.„KAMERTONY” 1965. Jedyny zachowany gadżet z okresu mojego działania
w tym zespole. Plakat naszego 2-koncertu w nowym Domu Kultury (późniejszy
WDK) który miał miejsce 22.10.1965 r. To był 2-etap mojego muzykowania.
Nazwiska działających w tym zespole można wyczytać na plakacie. Moja
BARDZO CENNNA pamiątka !

4. PSS 1965. Zespół po 1-roszadzie: Ja chwilowo opuściłem „mury” zespołu,
doszli nowi. Na zdjęciu: Ewa (obecnie moja małżonka), w głębi Jurek Cybulski
(ksywa „Długi”), a zanim nieżyjący już Marian Głębocki. Dołączyła wtedy
również do zespołu Dzidka Lipińska (obecna żona Jurka Cybulskiego), a z
zespołu wyemigrowali:
Marian
Głąb
(już
wcześniej w 1964 r.),
Rysiek Sawicki i Czesia
Jonkówna.
Zdjęcie
wykonane 7 marca
1965 r. w świetlicy PSS
podczas akademii z
okazji Dnia Kobiet.
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5. PSS 1965 – Ja z gitarą hawajską (własnej konstrukcji i wykonania) podczas
próby zespołu w świetlicy na ul. Łącznej.
6. PSS 1965. Zdjęcie wykonane podczas zabawy choinkowej w grudniu 1965 r.
w Szkole Podstawowej nr.5 („Dziesięciolecia”). Od lewej: Rysiek Kuźma (nasz
„chwilowy pałker”), z którym później grałem w „Kamertonach”. Rysiek dzierży
w dłoniach gitarę Naszej (mojej i Taty – lub odwrotnie) produkcji. Poszło ich w
świat (między innymi do lubelskiego zespołu „Minstrele” – protoplastów
„Budki Suflera) chyba ze siedem ! Ale do rzeczy: przy nim Elek Nowicki z
moim akordeonem wspierający Nas klawiszami (nomen omen: Rysiek Kuźma
został później w dorosłym życiu klawiszem !), Ja z „hawają” i odpoczywający
na moim ramieniu Leszek Pliszka – saksofonista 2-składu zespołu PSS.
5

6

7 „SĄSIADY” 1967. 3-etap mojej zespołowej działalności: Zespół „Sąsiady”
założony przez Janusza Polaka. Na tym etapie siedzibą zespołu jest klub
„Niedźwiadek” zakotwiczony w budynku w bramie przy ul. Lubelskiej (obecny
sklep z artykułami elektronicznymi). Zdjęcie przedstawia aktualnych członków
zespołu (bo skład wielokrotnie się zmieniał) podczas Balu Sylwestrowego w
klubie w 1967 r. Od lewej: Janusz Polak, Rysiek Karwat, Rysiek Kuźma (w
głębi) oraz Ja (z basem). Gdyby nie Janusz, który nie ze swojej oczywiście winy
się wyłamał – zespół można by z powodzeniem nazwać: „Trzej Panowie R”.

174

7

8 „SĄSIADY” 1967 – kolejne
zdjęcie z tej samej imprezy.
9 „SĄSIADY” 1967 – I jeszcze
jedno. Od lewej: Janusz Polak,
Rysiek Kuźma (z atrybutem pałkera
w zębach), nasz frontmen: Agat
Andrzej Mazurek, Halinka (wtedy
narzeczona, a obecnie Żona Janusza),
za nią Ja, a koło mnie Rysiek Karwat.

8

9
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10 „SĄSIADY” 1968. Koncert zespołu na Studniówce w Zespole Szkół
Budowlanych w lutym 1968 r. Na zdjęciu od lewej: wychylający się zza kadru
Czesiek Dopieralski – nasz konferansjer, obok (z brodą) Włodek Brodecki
(ksywa „Wowka”) – zawodowy „rozbawiacz” publiki, przy nim Agat, w drugim
planie od lewej: Jasia Kloc – solistka naszego zespołu i Janusz Polak, a na samej
górzę Ja i Rysiek Kuźma. Za gryfem mojego basu schowana (chyba) Halinka –
żona Janusza.
11 „SĄSIADY” 1968 – ta sama impreza i ci sami ludzie uzupełnieni o: aktualną
wielbicielkę Wowki Brodeckiego (na samej górze z prawej) oraz Ewa – moja
żona (w jasnej bluzce z moim basem). Na Studniówce zagościliśmy z racji tego,
że Ja rok wcześniej ukończyłem właśnie tą Alma Mater, a do starych śmieci
przecież ciągnie – nieprawdaż ?

10
11
12 „SĄSIADY” lato 1968 r., zdjęcie z próby: na pierwszym planie Janusz, za
nim Ja, przy organach Grzesiek Bochen, na krześle Heniek Perestaj (ksywa
„Paliser”) – przejściowy (rezerwowy) nasz perkusista.
13 – nie ma (jestem przesądny).
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14 „SĄSIADY” 1968 – zdjęcie również z próby (ale innej) – od lewej: Stasiek
Gościniak (również nasz solista), przy organach Grzesiek, a z prawej (chyba)
nowy pałker Waldek Błasiak, za nim Ja.
12

14

15 „ARATE” 1977 – następna odsłona mojej muzycznej działalności – zespół
„Arate” przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym (w którym aktualnie
pracowałem) – występ w WDK z okazji „Dnia Służby Zdrowia” – kwiecień
1977. Na scenie od lewej: Heniek Perestaj („Paliser”) – bas, za bębnami Wojtek
Niedzielski, z gitarą Zbyszek Masłowski, przy organach Ja, a „na froncie” nasz
tercet: dwie Ele „czarna” i „biała” oraz Ania Iwaniuk (z prawej).
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16 „ARATE” 1977 – ta sama impreza –widoczni członkowie zespołu.

17 „ARATE” 1977 – jak wyżej oraz Ela i Ania.

18 „ARATE” 1977 – jak wyżej – wszyscy w komplecie.
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19 „ARATE” 1977 – jak wyżej – tylko Ania Iwaniuk i Zbyszek Masłowski.
20 „ARATE” 1977 – jak wyżej – tylko Ela (w głębi Wojtek Niedzielski).

21 „ARATE” 1978 – muzycy zespołu „Arate” w komplecie podczas imprezy
rekreacyjnej w ośrodku Służby Zdrowia nad jeziorem Białym.
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*
M–4

Spotkanie przypadkowe. Gdzieś między ‘Słonecznym’
a ‘Trzydziestoleciem’. Waldemar opowiada o książce. Napisz mi o ’M-4’ – pada
hasło. W głowie pełne zamieszanie. Zbyt dużo wzruszeń, emocji, by zmieścić je
na kartce papieru. Z drugiej zaś strony, jeśli tego nie zrobię, pozostanie to tylko
wspomnieniem moim i kilku przyjaciół. Zniknie jak nagrania dokonane w studio
‘Radio Lublin’, przysypane wszystkim co było potem. Choć stało się tak, iż
Wojtek Niedzielski dokopał się do strzępów tych audycji, a ich wysłuchanie
znów wprawiło mnie w zadziwienie. Przecież mieliśmy wówczas po szesnaście,
siedemnaście lat. Jedynie Wojtek powalał wiekiem, bo przekroczył
dwudziestkę, miał żonę, dwie córy, doświadczenie życiowe i świetnie grał na
perkusji. Które gwiazdki musiały się poukładać, by spotkać się w takim
składzie, o jednym czasie, mieć taką zgodność zainteresowań, myślenia, talentu,
zrobić tak wiele w ciągu jedynie trzech lat i to z taką dojrzałością muzyczną.
Przecież, mimo kilku lat szkoły muzycznej, uczyliśmy się jedynie z radia,
z audycji ‘Ptaszyna’, czasem udawało się odnaleźć w eterze Willisa Conovera
‘The Voice of America Jazz Hour’, słuchaliśmy ‘Jazz Jamboree’, chłonęliśmy
‘Białe kruki czarnego krążka’, a naszymi idolami byli Stańko, Namysłowski,
Urbaniak czy Seifert. Warsztaty w Chodzieży były przecież na końcu. Jako
nagroda i podsumowanie. Jako spotkanie otwierające świadomość czym może
być jazz i jak wykonać następny krok, którego zabrakło, gdyż koledzy rozjechali
się na studia, by potem realizować się jako naukowiec, lekarz, biznesmen czy
nauczyciel. Jacek Kasz potwierdził chwilę później swój talent z krakowską
ekipą w Jazzie nad Odrą (nagroda zespołowa i indywidualnie jako
instrumentalista i za kompozycję), a pozostali utworzyli ‘Medyk Jazz Quartet’ w
Lublinie i też nie bez zauważenia, ale wróćmy do Chełma i pierwszego sukcesu
w Świdniku.
Długo musiałem szukać, by odnaleźć pożółkłe kartki ‘Kuriera
Lubelskiego’, ‘Kameny’, czy ‘Sztandaru Ludu’, które kiedyś tak skrzętnie
kompletowała moja mama dokumentując poczynania syna, a we fragmentach
recenzji czytamy: [ Kurier Lubelski ] Jury nie miało specjalnego kłopotu
z przyznaniem trofeum Złotego Koziołka, gdyż praktycznie kandydat do
tej nagrody był tylko jeden: zaskakująca swym poziomem grupa M-4
działająca przy Chełmskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chełmie.
Saksofon, skrzypce, sekcja rytmiczna i Bożena Dąbrowska recytująca
poezję. Dziewczyna ta otrzymała również nagrodę dziennikarzy (za
interpretację), pianista Jacek Kasz pierwsze miejsce w kategorii
instrumentalistów, ponadto cały zespół wyróżniony został nagrodą
publiczności. A więc tryumf jednej grupy, naprawdę doskonałej.
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Redaktor Jacek Grün [Kamena (05.05.1974. nr 9)] w swoim
artykule napisał:
„M-4” z Chełma zgarnął wszystkie najważniejsze nagrody. Jego
występ był rarytasem w stosunku do innych prezentacji. Była to
chwilami kompilacja pomysłów melodycznych i aranżacyjnych
spotykanych np. u „Emerson, Lace and Palmer”, przeniesione
aleatoryczne elementy muzyki klasycznej czy free-jazzu. […] W tak
młodym zespole powinno zwrócić się uwagę na umiejętności
techniczne, zdolności improwizacyjne wszystkich muzyków i rzadkie
zjawisko obiektywnego uświadomienia sobie tychże predyspozycji przez
ich właścicieli, a w tym przypadku „M-4” trafił w dziesiątkę. […]
Duża odległość artystyczna dzieląca „M-4” od pozostałych zespołów
była różnicą zbyt drastyczną, by nie kwalifikować tej grupy może za
bardzo entuzjastycznie. […] Pianista Jacek Kasz, od sześciu zaledwie
lat grający na fortepianie, wygrał konkurs na najlepszego
instrumentalistę. Stosowane układy harmoniczne pozwoliły odkryć
autentyczny talent jednego z najzdolniejszych chyba muzyków
województwa. Sam zespół zresztą powinien pokazać się raczej na
„Jazzie nad Odrą” niż na świdnickim festiwalu. I jeszcze Bożena
Dąbrowska, recytująca na muzycznym podkładzie wiersze, stworzyła
klimat, jaki udało mi się odczuć podczas wykonywania przez Wandę
Warską słynnych „Pamiętników Bille Holiday”. Stany Zjednoczone –
Warszawa – Świdnik. Czyż nie znaczy to bardzo dużo?
Oj bardzo, bardzo dużo. Jak na licealistów z Chełma. A przecież nikt nie
zmuszał nikogo do pisania tak entuzjastycznych recenzji, a odkurzone nagrania
tylko to potwierdzają. Pomysłodawcą takiego grania i liderem ensemble’u był
Jacek Kasz (p) oraz jego spotkanie z Jerzym Tarasiukiem (as,fl), którzy zaprosili
do projektu Wojtka Niedzielskiego (dr) i Zbyszka Zasadnego (bg), ja ze
skrzypcami dołączyłem chyba jako ostatni. Miejscem prób był osiedlowy klub
‘Chaesemus’, z życzliwą opieką Janusza Barańskiego, czy potem Bronisława
Grabarczuka, a jako instruktorzy pojawiają się Waldek Błaszczyk, który
niekiedy zastępował Wojtka na perkusji i Wiesław Kałabuń ze swoim
zamiłowaniem do poezji. Pamiętam też Grzesia Bochena z fletem, grającego
temat utworu ‘W kolejce’, ale był to chyba epizod przedłużenia poprzedniego
składu, gdyż zespół o tej nazwie działał już wcześniej od 1969 r., my natomiast
wystartowaliśmy we wrześniu 1973 r. i to od razu ‘mocnym uderzeniem’. A
potem było naprawdę wiele koncertów, miast, imprez, festiwali. Do dziś się
zastanawiam w jaki sposób udawało nam się łączyć obowiązki szkolne
z wieloma godzinami ćwiczeń, prób, koncertowaniem i licznymi wyjazdami.
Pamiętam Puławy, Krasnystaw, Lublin, Warszawę, Bydgoszcz, Świdnik, wiele
koncertów i przeglądów w Chełmie, jakieś miejscowe jam sessions, czy
dyskoteki jazzowe w Chaesemusie, koncert z ‘Budką Suflera’ (wówczas też
młodym początkującym zespołem) w kinie Lot, czy warszawskie Jazz Juniors
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dające nam bilety do Chodzieży, a tam to już zupełny odlot, kiedy to chłopcy
z Chełma na zakończenie warsztatów grają w orkiestrze Dona Cherry’go w
Operze Leśnej w Sopocie na festiwalu Jazz Jantar obok Bronka Suchanka,
Janusza Stefańskiego, Namysłowskiego, Stańki i pozostałych uczestników
warsztatów. Oj działo się. Mimo zewnętrznej mizerii lat siedemdziesiątych
znajdowaliśmy w sobie energię, by się wymknąć tej szarości i malowaliśmy
swoje nisze kolorowymi farbami, bo mieliśmy też lat siedemnaście. Pamiętam,
gdy po intensywnym sylwestrze siedzimy oparci o ścianę, wyjadając garściami
wiśnie ze słoików (bo te tylko zostały) i plując gronami pestek przed siebie, nie
zważając na nic, zasłuchani we włączoną na full płytę ‘Man of the light’
Seiferta. Jest piąta nad ranem. Czy Bożena, gdy w Bydgoszczy po zjedzeniu
lodów i w dniu finałowego koncertu wyszeptała ‘nic nie mogę mówić’, a jej
bezgłos ściąga na nas gromy organizatorów i pozbawia szansy występu w
Opolu, jako że były to eliminacje do tego festiwalu. Grania na Chmielakach, czy
występ na przyczepie traktorowej jako tło do pokazu mody z racji jakiejś
uroczystości w podchełmskiej miejscowości. A jednocześnie cała masa innych
wzruszeń, których nie sposób tu przytoczyć.
Poniedziałkowy ‘Sztandar Ludu’ (dziennik KW PZPR w Lublinie, taka
miejscowa ‘Trybuna Ludu’) z dnia 07.04.1975 r. relacjonując finał IV
Wojewódzkiego Przeglądu Młodzieżowych Zespołów Muzycznych musiał
tłustym drukiem napisać: „M-4” obronił tytuł.
Dziś Bożena i Jerzy pracują jako lekarze. Słuchasz ‘Head Hunters’.
Dawno nie słuchałem tej płyty.- stwierdził Jerzy przy ostatnim przypadkowym
spotkaniu, gdy dźwięki Hancocka sączyły się z samochodowego radio. Niekiedy
uda mi się ustawić spotkanie biznesowe tak, by móc wpaść na koncert
Scofielda.- usłyszałem od Jacka, który po błyskotliwej karierze naukowej
pracuje w zarządzie dużej korporacji. Zbyszek prowadzi swoją firmę reklamową
i sowicie wspiera poczynania kulturalne. Zmarły niedawno Wojciech też parał
się biznesem, a piszący te słowa Krzysztof Weresiński przepracował swoje
zawodowe życie w Chełmskiej Szkole Muzycznej, kształtując gusty muzyczne
kolejnym pokoleniom adeptów tej sztuki. Czy byłoby tak, gdyby nie te
młodzieńcze fascynacje, impulsy i spotkania, które dla nas nosiły nazwę „M-4”?
1-
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Opis zdjęć : od nr 1 – kolejno od lewego :

1 – „M – 4” od lewej : Zbigniew Zasadny, Krzysztof Weresiński,
Wojciech Niedzielski, Jerzy Tarasiuk, Jacek Kasz.
2 – „M-4” z Bożeną Dąbrowską.
3 – Przed Osiedlowym Klubem Kultury CHAESEMUS.
4 – Kolejne zmagania Konkursowe.
5 – Chmielaki – Krasnystaw 1975.
6 – Autor artykułu z uczestnikami warsztatów – Chodzież 1974.
7 – Jacek Kasz, Waldemar Błaszczyk, Janusz Stefański.
8 – Don Cherry z piłką, zdjęcie autorstwa Krzysztofa Weresińskiego –
Chodzież 1974.

Wspominał – Krzysztof Weresiński
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Inne chełmskie zespoły big-beatowe
Jeszcze kilka migawek o zespole „Sąsiady” i Klubie „Niedźwiadek”

Zespół „Sąsiady” koncert na scenie klubu „Niedźwiadek” od lewej:
Janusz Polak, Ryszard Karwat, Ryszard Naumenko, Ryszard Kuźma.

Zamość 1967 r. – Festiwal Zespołów Młodzieżowych z Lubelszczyzny
i z kraju – był tak zwanymi „gitariadami”. Część zespołu „Sąsiady” przed
koncertem (pierwszy z lewej nowy Rysiek Błasiak). Za utwór Taniec z
szablami Chaczaturiana – zespół otrzymał nagrodę Festiwalu.
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„Sąsiady” przed klubem Niedźwiadek

Świetlica PSS przy ul. Łącznej, jedna z kultowych baz tworzącego się
w Chełmie młodzieżowego ruchu bigbeatowego. Koncertuje nowy zespół
pod nazwą „BEZIMIENNI” – m. in. perkusja Ryszard Błasiak, akordeon
Andrzej Popielnicki
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Zespół pod nazwą „HERBY” – koło Powiatowego Domu Kultury
Ze wspomnień : Tereski Kilar – Błasiak

187

Wspomnienia z działalności muzycznych
i uczestnictwa w chełmskich zespołach
muzycznych w latach 1969 - 1989
Nazywam się Grzegorz Bochen – z wykształcenia jestem muzykiem
instrumentalistą (akordeon, flet, pianino). Naukę w Państwowej Szkole
Muzycznej I stopnia w Chełmie zacząłem około 1964 r. w klasie akordeonu u
wykładowcy Czesława Popielnickiego – (znakomitego pedagoga i stroiciela
instrumentów muzycznych). Dyrektorem szkoły była wówczas zawsze pogodna i
uśmiechnięta na twarzy Leokadia Olszewska wykładowca gry na fortepianie.
Zajęcia teoretyczne prowadziła wykładowca Elżbieta Horak. Oprócz stałych
zajęć muzycznych obowiązkowe było uczestnictwo na chórze i kwintecie
akordeonowym pod batutą Czesława Popielnickiego. W kwintecie grali
uczniowie: Krzysztof Kwiecień, Witold Malinowski, Zenon Rychter, Jerzy
Popielnicki i Ja-Grzegorz Bochen – (to tyle na początku o mnie).
Zespół muzyczny AUTO – RYTM
Wspomnieć muszę, że w tamtych latach działał prężnie zespół muzyczny
AUTO – RYTM przy klubie PKS przy ulicy Starościńskiej w Chełmie.
Zespół AUTO – RYTM brał udział w nagraniach w Katowickim Spodku dla
telewizji Katowice. Oglądałem następnie emisję telewizyjną w ówczesnym
czarno-białym obrazie (telewizorów kolorowych jeszcze wtedy nie było). W
skład zespołu AUTO – RYTM wchodzili: Irena Radziszewska – wokal,
Stanisław Głąb – wokal, Jerzy Komarnicki – piano, organy i kompozycje
utworów, Jerzy Milaniuk – gitara rytmiczna, Stefan Magdziarz – gitara
basowa, Tadeusz Matyjaszek – perkusja, Wiesław Bednarski – saksofon
tenorowy. W repertuarze zespół posiadał przeważnie własne kompozycje
między innymi piosenka, którą śpiewała Irenka o chełmskich podziemiach.
Zespół muzyczny EKSPERYMENT 650
Na przełomie lat 60 – 70 często bywałem na herbatce w kafejce klubu
Związku Zawodowych Kolejarzy mieszczącego się w Gmachu PKP na
Placu Niepodległości. Któregoś razu siedząc w kafejce usłyszałem z sali klubu
dochodzące ciekawe big-beatowe klimaty. Zaciekawiony usłyszanymi tematami
muzycznymi postanowiłem wejść na salę prób gdzie poznałem sympatycznych
ludzi grających w składzie zespołu EKSPERYMENT 650 a byli to: znany mi
od lat wcześniej Wojtek Niedzielski – wokal, Krzysztof Niedzielski –
perkusja, Krzysztof Prętkiewicz – gitara basowa, Jerzy Wołoszyn – gitara
rytmiczna, ktoś mi też przekazał, że przychodził śpiewać do zespołu Andrzej
Mazurek ksywa Agat z siostrą Grażynką. Kierownikiem klubu ZZK był
wówczas tato gitarzysty zespołu Jurka Wołoszyna.
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Zespół muzyczny HERBY
Powrócę jeszcze do lat kiedy uczęszczałem do Państwowej Szkoły
Muzycznej w Chełmie jak poznałem i zaprzyjaźniłem się z Waldkiem
Błaszczykiem, który uczył się w klasie klarnetu u wykładowcy Aleksandra
Raka. Wspomniałem Waldka ponieważ w następnych latach pogrywaliśmy w
kilku innych zespołach w Chełmie – (o których wspomnę później).
Pierwszym zespołem beatowym w którym grał Waldek Błaszczyk był
zespół HERBY działający wówczas w klubie przy Jednostce Wojskowej przy
ulicy Hrubieszowskiej. Kierownikiem klubu był Wiesław Wielgus.
Zespół muzyczny HERBY grał i śpiewał w składzie: Ewa Przetak –
wokal, Antek Kuszpit – wokal i gitara, Janusz Nowicki – gitara basowa,
Henio Nowicki – perkusja i dęciaki, Stasiek Bzówka – saksofon tenorowy,
Waldek Błaszczyk – saksofon altowy i Janusz Wazelin – trąbka. Zespół
wyjeżdżał na liczne przeglądy i festiwale piosenki wojskowej min do Jarosławia
a także brał częsty udział w koncertach na festynach w Chełmie i regionie
powiatu chełmskiego.
Pamiętam wspaniały występ zespołu HERBY na festynie ludowym dla
społeczności Chełma w lesie Borek gdzie Antek Kuszpit śpiewał utwory z
repertuaru Stana Borysa jak i kompozycje własne min.: ,,Brzezina”,
,,Wędrujemy przez Roztocze”, ,,Żeglarz” i inne ambitne na owe czasy piosenki.
A w godzinach wieczornych wystąpił Piotr Janczarski z Grupą Skiflową No-toco i można było tego wieczoru posłuchać piosenek: ,,Po ten kwiat czerwony”,
,,Te opolskie dziouchy”, ,,Gwiazdka z nieba”, ,,Ach Franka, Franka”.
Zespół muzyczny SĄSIADY
Kiedy rozwiązał się zespół HERBY (nie wiem z jakich powodów)
zaproponował mi Waldek Błaszczyk wspólne muzykowanie i założenie zespołu
SĄSIADY w klubie Niedźwiadek przy Spółdzielczości Pracy przy ulicy
Lubelskiej 69 (bramą na podwórze i klub wśród kasztanów). Kierownikiem
klubu ,,Niedźwiadek” była zawsze uśmiechnięta pani Jasia Kozłowska. W
składzie zespołu SĄSIADY byli: Ewa Tarnowska – wokal, Waldek Błaszczyk
– saksofon tenorowy, Krzysztof Gardziński – saksofon altowy, Marek
Płócienniak – gitara, Zbyszek Wiktorski – gitara basowa, Wojciech
Niedzielski – perkusja i Grzegorz Bochen – organy. W repertuarze mieliśmy
znane i popularne utwory beatowe (ówczesne kowery) z repertuaru zespołów
,,Niebiesko-czarni”, ABC Andrzeja Nebeskiego z Haliną Frąckowiak i innych
znanych wykonawców tamtych lat. Zespół muzyczny SĄSIADY występował
często na przeglądach i konkursach młodzieżowych zespołów muzycznych,
umilał czas w częściach artystycznych akademii okolicznościowych z udziałem
ówczesnych władz miasta Chełma w okresie PRL. Zespół często prezentował
się na scenie Chełmskiego Domu Kultury.
Chciałbym przypomnieć, że w tym samym czasie w klubie Niedźwiadek
prowadził zespół wokalny pn. ARABESKI wspaniały wykładowca teoretyk ze
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szkoły muzycznej Eugeniusz Czarnota. Zespół posiadał w repertuarze piękne
utwory kompozycji pana Czarnoty (w stylu ówczesnego popularnego zespołu
wokalnego ,,Nowi Singers).
Zespół muzyczny „M – 4”
Około 1971 – 1973 r. z uwagi, że Waldek Błaszczyk podjął pracę w
Klubie CHAESEMUS przy Chełmskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy
ulicy Starościńskiej jako instruktor kulturalno-oświatowy postanowiliśmy
założyć zespół muzyczny o nazwie ,,M-4”. Funkcję kierownika pełnił w klubie
Janusz Barański, (którego bardzo mile wspominam do chwili obecnej).
W skład zespołu ,,M-4” weszli: Roman Nowakowski – gitara basowa,
Waldek Błaszczyk – gitara i instrumenty perkusyjne, Jacek Kasz – pianino
i organy, Wojtek Niedzielsk – perkusja, Grzegorz Bochen – flet i organy,
później gdzieś ok. 1972 – 73 r. doszedł Jerzy Tarasiuk – saksofon tenorowy.
Repertuar zespołu ,,M – 4” to utwory z repertuaru Carlosa Santany, Bemibek,
Dżambli, Klan, Brekaut. Zespół uczestniczył w licznych uroczystościach
artystycznych dla społeczności miasta Chełma w konkursach i przeglądach
zespołów młodzieżowych i tak min nagroda specjalna z wyróżnieniem na
Przeglądzie Zespołów Muzycznych Spółdzielni Mieszkaniowych w Puławach.
W późniejszym czasie zespół ,,M-4” zmienił skład osobowy tj.: Krzysztof
Weresiński – skrzypce, Zbigniew Zasadny – gitara basowa, Jerzy Tarasiuk
– saksofon, Waldemar Błaszczyk – perkusja. Grałem krótko w tym składzie
na flecie bo wyjechałem do Lublina kontynuować dalszą edukację muzyczną w
Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia w klasie fletu.
Zespół muzyczny ARATE
Po jakimś czasie nastąpił okres, że zacząłem dojeżdżać do Lublina na
zajęcia i mieć więcej czasu w Chełmie. Zaproponowano mi stworzenie i
prowadzenie zespołu muzycznego o nazwie ARATE (ok.1978-79r.) po Rysiu
Naumence, który wcześniej zajmował się tym zespołem trochę w innym
składzie osobowym. Zespół ARATE miał działalność w świetlicy przy ulicy
Wołyńskiej przy Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Chełmie. Zajmowałem się
w zespole stroną instrumentalną a chórki żeńskie w składzie: Ania Iwaniuk,
Ela Skóra, Ewa Kasprzyk, Wiesia Błachnio przygotowywał Edward Piłat
nauczyciel Liceum Wychowawczyń Przedszkoli. W skład zespołu wchodzili
jeszcze: Bogdan Olbryk – wokal, Janusz Spytek – gitara basowa, Henryk
Nowicki – perkusja i wokal, Grzegorz Bochen – organy, Janusz Polak –
gitara i wokal, Stanisław Gościniak – wokal i gitara akustyczna, Henryk
Perestaj – perkusja a później doszedł basista Kazio Gościniak.
Zespół ARATE brał udział w festiwalach i przeglądach służby zdrowia i
nie tylko, zakwalifikował się do półfinału na piosenkę żołnierską w Kołobrzegu
(przed eliminacje były w Mińsku Mazowieckim). Zespół brał też często udział w
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różnych uroczystościach artystycznych i koncertach w naszym mieście jak też w
rejonie powiatu chełmskiego.
Z uwagi na to, że po jakimś czasie zespół ARATE uległ rozwiązaniu a
powodem był brak warunków na próby zespołu bo świetlicę przy ul. Wołyńskiej
przeznaczono odgórnie dla kierowców pogotowia ratunkowego a nam
zaproponowano zaadaptowane baraki na salę prób po byłym szpitalu zakaźnym i
chorób płuc na ulicy Hrubieszowskiej.
Zespół muzyczny SKAY
W niedługim czasie zawiązuje sie zespół SKAY przy Zakładowym
Domu Kultury Chełmskich Zakładach Obuwia przy ulicy Wojsławickiej
gdzie będą muzykować niektórzy instrumentaliści upadłego zespołu ARATE.
Zaczynamy pierwsze próby w składzie: Ewa Spytek – wokal, Janusz Spytek –
gitara basowa, Henryk Nowicki – perkusja i wokal, Grzegorz Bochen –
organy a tak ogólnie gitarzyści i perkusiści co jakiś czas zmieniali się jak widać
na zdjęciach z różnych powodów (np. obowiązkowy pobór do odbycia dwu
letniej służby wojskowej).
Zespół SKAY grał każdy rodzaj muzyki od standardów jazowych poprzez
przeboje rock-and rolowe aż po aktualne hity polskich i światowych gwiazd a
utwory były w pełni wykonywane na żywo z zachowaną wiernością oryginałów.
Różnorodność repertuaru zadawalała gusta muzyczne wszystkich pokoleń.
Muzyka wykonywana przez nas była doskonałą oprawą bankietów, imprez
plenerowych, zabaw dla dzieci spotkań okolicznościowych.
KABARET i KAPELA PODWÓRKOWA
Przy Zakładowym Domu Kultury Chełmskich Zakładach Obuwia
prężnie działał też KABARET w składzie: Czesław Dopieralski, Elżbieta
Bajkiewicz – Kaliszczuk, Andrzej Lipiński ksywa Lipa i Grzegorz Bochen
jako akompaniator przy pianinie piosenek kabaretowych własnych kompozycji.
Wspomnę także o KAPELI POWÓRKOWEJ która działa również przy
Chełmskich Zakładach Obuwia zabawiała publiczność wspaniałymi piosenkami
o Chełmie kompozycji Jerzego Komarnickiego a teksty pisał do kapeli też
niezrównany tekściarz z obfitym humorem Andrzej Wałkowiecki. W KAPELI
POWDÓRKOWEJ występowali i grali: Grzegorz Bochen – akordeon i śpiew,
Janusz Spytek – gitara akustyczna i śpiew, Janusz Furtak – kontrabas,
Andrzej Kaliszczuk – bębenek i Andrzej Lipiński – banjo (uznawany za
lidera zespołu).
Zespoły na dancingi i tzw. chałturnictwo
Ponadto miałem przyjemność grać w latach 1983 – 1986 w zespołach
WEGA i AKCENT w składzie jak widać na zdjęciach. Grywałem także na
dancingach min w restauracji LOTOS w składzie: Janusz Spytek – gitara
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basowa, Janusz Polak – gitara rytmiczna, Waldek Błaszczyk – perkusja,
Stanisław Gościniak – wokal i Grzegorz Bochen – organy.
Gdy wybudowano hotel KAMENĘ który był częścią Wojewódzkiego
Przedsiębiorstwa Turystyczne (WPT) – pierwszy do użytku był oddany Klub
nocny tzw. ,,Piekiełko”, grałem tam pierwsze dancingi w składzie : Leszek
Wierzbicki – gitara basowa i wokal, Łukasz Jachołkowski – saksofon i Grzegorz
Bochen – pianino. Pogrywaliśmy tam przez jakiś czas (niezbyt długo). Kiedy
została oddana do użytku sala restauracyjna w hotelu KAMENA mój starszy
kolega Wiesio Bednarski znany muzyk z Chełma i stroiciel instrumentów
muzycznych zaproponował mi granie na dancingach w restauracji. Graliśmy
wówczas w super składzie: kierownikiem zespołu był Wiesław Bednarski –
saksofon tenorowy i akordeon, Lecho Wierzbicki – gitara basowa i wokal,
Andrzej Lipiński – perkusja i wokal i ja Grzegorz Bochen – organy.
Restauracja w Hotelu KAMENA była wówczas jednym z lepszych lokali
gastronomicznych w Chełmie i powiecie gdzie można było dobrze i smacznie
zjeść oraz porządnie się zabawić. Lecho Wierzbicki często słał przez mikrofon
dedykacje od konsumentów i zapraszał chętnych do dedykacji (mówiąc:
,,szmalcować, szmalcować). Najbardziej oblegana była restauracja w hotelu
KAMENA podczas dancingów kiedy to występowały dodatkowo zatrudnione
przez WPT przyjezdne striptizerki. Tłok przy stolikach był niesamowity
przeważnie przez męską personę aby ,,napaść oko”.
Pragnę przekazać, że wszystkie informacje pisałem z pamięci a nie z
notatek z tamtych lat, przepraszam jeżeli kogoś zapomniałem wymienić
opisać lub przekręciłem nazwisko lub imię proszę o mi wybaczyć bo minęło
od tamtego czasu daj Boże ok. 45 –lat.

192

Zdjęcia

Koncert zespołu
„SĄSIADY” w
Garnizonowym
Klubie Oficerskim w
Chełmie od prawej :
Krzysztof Gardziński,
Grzegorz Bochen,
Wojciech Niedzielski,
Marek Płócienniak.

Koncert zespołu
„SĄSIADY” w
Chełmskim Domu
Kultury podczas święta
związków zawodowych
od prawej:
Wojciech Niedzielski,
Marek Płócienniak,
Grzegorz Bochen,
Ewa Tarnowska,
Waldemar Błaszczyk,
Krzysztof Gardziński
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2

1
3

1 – Występ zespołu „M – 4” na Przeglądzie Zespołów Muzycznych Spółdzielczości
Mieszkaniowej w Puławach – na zdjęciu na flecie gra Grzegorz Bochen w tle
na perkusji gra Waldek Błaszczyk.
2 – Koncert zespołu „M – 4” – na zdjęciu Waldek Błaszczyk gitara i Grzegorz Bochen
z marakasem.
3 – Koncert zespołu „M – 4” – na zdjęciu na pierwszym planie Grzegorz Bochen gra na
flecie i w tle Roman Nowakowski.
4 – Zespół „M – 4” na zdjęciu od prawej: Romek Nowakowski, Waldek Blaszczyk,
Wojtek Niedzielski, Grzegorz Bochen, Jacek Kasz.

4
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Zespół „M – 4” po koncercie w Wołkowianach, na zdjęciu od prawej: Jacek Kasz,
Waldek Blaszczyk, Jurek Tarasiuk, Romek Nowakowski, Zofia Kamińska, Wojtek
Niedzielski, Grzegorz Bochen, Włodek Brodecki, Władysława Parzygnat.

Koncert zespołu „ARATE” w Sali CHDK – Chełmskiego Domu Kultury
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Występ zespołu „ARATE” zdjęcia: 1 – od prawej: Rysio Naumenko, Grzegorz Bochen,
Stasio Gościniak; 2 – od prawej: Janusz Polak, Henio Perestaj, Rysio Naumenko,
Grzegorz Bochen, Stasio Gościniak.
*Solistką była też Wiesia Błachnio.

Koncert zespołu „SKAY” zdjęcia: 1 – CHZO akademia z okazji „Rewolucji
Październikowej” od prawej: Grzegorz Bochen, Grzegorz Naumowicz, Jarek Woźniak,
Janusz Spytek; 2 – CHZO akademia 1-maja od prawej: G. Bochen, Rysiek Borowik, G.
Naumowicz, Ewa i J. Spytek; 3 – z okazji święta kobiet od prawej: G. Bochen, Krzysio
Ciołek, E. Spytek, Stasio Stachel, J. Spytek; 4 – CHZO zabawa choinkowa od prawej: G.
Bochen, Krzysztof Suchocki, Jarek Woźniak, J. Spytek.
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Dancing z zespołem „SKAY” w restauracji „LOTOS” – od prawej: Grzegorz Bochen,
Henio Nowicki, Janusz Spytek, Leszek Wierzbicki.
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KABARET działający w Domu Kultury przy CHZO w Chełmie od prawej:
Czesław Dopieralski, Ela Bajkiewicz-Kaliszczuk, Andrzej Lipiński,
akompaniament Grzegorz Bochen.

Grzegorz Bochen

KAPELA PODWÓRKOWA przy CHZO
od prawej: Grzegorz Bochen, Janusz
Spytek, Andrzej Lipiński, Janusz Furtak,
Andrzej Kaliszczuk.
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Zabawa przy zespole „AKCENT” w Domu Uroczystości Weselnych i Międzyosiedlowym
Klubie Sportowo-Rekreacyjnym „NASZA CHATA” zdjęcia: 1 – od prawej: Rysiek
Borowik, Grzegorz Naumowicz, Zenek Ciołek; 2 – od prawej: Grzegorz Bochen, Rysiek
Borowik, Grzegorz Naumowicz.

Zabawa choinkowa dla dzieci w Domu Uroczystości Weselnych „NASZA CHATA” z
zespołem „WEGA” na zdjęciu od prawej: Grzegorz Bochen, Krzysztof Ciołek, Stasiek
Stachal, Krzysztof Kareciński.

Wspominał Grzegorz BOCHEN – Chełm 04. 11. 2015 r.
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Gitara muzyka i świat jest lepszy ! ! !
Przygodę z muzyką rozpocząłem w szkole podstawowej uczęszczając do
ogniska muzycznego. Drugim etapem było rozpoczęcie nauki w Państwowym
Technikum Rolniczym w Okszowie, tu działał szkolny zespół muzyczny
„AGRICOLA” do którego wstąpiłem z kolegą Heniem Perestajem (perkusja).
W latach 1971 – 1974 jako zespół „AGRICOLA” występowaliśmy na
różnych imprezach szkolnych, imprezach towarzyszących w mieście i okolicy,
oraz konkursach, itd.
Jedną z wielu muzycznych imprez młodzieżowych organizowanych przez
Powiatowy Dom Kultury w Chełmie (obecny CHDK) były kultowe 70-lat tzw.
„Gitariady”, był to przegląd najlepszych młodzieżowych zespołów muzycznych
szkolnych i innych z Chełma, powiatu a nawet z innych miejscowości. Na
gitariadach poznałem wspaniałych kolegów-muzyków takich jak: Grzesio
Bochen, Jasio Polak, Zbyszek Przyborski, Jerzy Komarnicki, Wojtek
Niedzielski i wielu innych których nazwiska umknęły mi. Na jednej z imprez
typu gitariady – podczas wykonywania koncertu pękła mi struna – przerwano
występ, wtedy Zbyszek Przyborski odstąpił mi ze swojej gitary strunę i w ten
sposób ukończyliśmy występ.
Następnie przez kilka lat przebywałem w Opolu w celach edukacyjnych.
W tym czasie pracowałem w zespole obsługi techniczno-muzycznej Krajowych
Festiwali Piosenki Polskiej w Opolu – były to prestiżowe festiwale.
Po powrocie do Chełma – był to koniec 1977 r. grywałem na tzw.
„skoczka” w różnych zespołach muzycznych. Grałem też w zespole muzycznym
przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Chełmie – z którym startowaliśmy
w eliminacjach do Festiwalu Piosenki Żołnierskiej „Kołobrzeg 78”.
Jedną z form mojego muzykowania było granie do tzw. kotleta na
dancingach-(striptizach) w kultowej restauracji LOTOS, grałem z takimi
muzykami jak: Rysio Karwat (nie żyje) – (gitara), Jurek Olida – (perkusja),
Zakrzewski – (klawisze).
Pracowałem też w Przyzakładowym Domu Kultury CHZO i grałem w
zespole muzycznym SKAY z Jerzym Komarnickim.
Poproszony od 1979 r. zacząłem grać w zespole muzycznym SYSTEM
braci Szady, w którym grałem do 1984 r. – skład zespołu zmieniał się i tak
grali w nim super gitarzyści basowi: Jerzy Panas, Jarek Tulikowski i Sławek
Kaliński.
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1

1. Wolne chwile z gitarą 1970 r.

2

2. Zespół AGRICOLA studniówka 1971 r.
3. Zespół AGRICOLA 1971 r.
3
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Zespół SYSTEM – od lewej : górne Stopa,
Wojtek Bejda i Jarek Tulikowski ; dolne
(drugi) Bejda (czwarty) Zbyszek Daruk i
(piąty) Tulikowski

Eliminacje do Kolobrzegu
- z gitarą Wojtek Bejda

Wspominał : Wojciech Bejda – 2015
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Rozdział VII
Giganci i wielcy
chełmskiego sportu
1944 – 1989
Poza miejscami gdzie w latach 1944 – 1957 tworzyło-skupiało się
powojenne kulturalno-obyczajowe życie mieszkańców Chełma. Były
również kultowe miejsca gdzie tworzyło-skupiało się powojenne sportowospołeczne życie różnych grup wiekowych, poszczególnych dzielnic w tym
powojenny sport w Chełmie. Na pewno do tych miejsc należały :
1 – boisko sportowo-piłkarskie KS KPW (1929-1939) następnie KS
ZZK „Kolejarza” Chełm (1944-1955), mieściło się naprzeciw Dworca PKP
Chełm, właściwie róg ul. Kolejowej i Piłsudskiego (przed maneżem);
2 – boiska do gier sportowych przy jednostce wojskowej pod lasem
Borek przy ul. Hrubieszowskiej ;
3 – boiska sportowe Technikum Mechanicznego przy ul. Pocztowej ;
4 – boisko szkolne przy ulicy Obłońskiej ;
5 – obiekt sportowo-piłkarski wojskowy WKS „Gwardii” Chełm róg
ul. Lubelskiej i Trubakowskiej ;
6 – boiska, kort i park szkolny Gimnazjum „Czarniecczyków” ;
7 – boiska Liceum Pedagogicznego ul. Reformacka ;
8 – boisko przy basenie miejskim ul. Kąpieliskowa ;
9 – park szkolny przy ul. Św. Mikołaja 4 ;
10 – boisko Szkoły Powszechnej Nr 1 i Nr 5 tzw. Dziesięciolecia ;
11 – gminne boisko sportowe wygon wsi Strupin Łanowy obok Borku ;
12 – warsztat -salka do ping-ponga mistrza Malca przy ul. Lwowskiej .
Najbardziej lubiane i oglądane przez chełmian, były organizowane w
tym czasie w Chełmie masowe imprezy sportowo-rekreacyjne (wybrane) :
1 – Mecze piłki nożnej boisko ZZK, wstęp siedzące 150 zł., normalne
100 zł., wojsko, młodzież i członkowie Klubu 50 zł., dla członków z żółtą
legitymacją wstęp wolny.
2 – Pod hasłem „zawody” m. in. o mistrzostwo Okręgu Lubelskiego w
siatkówkę męską Kół ZS Gwardia między kołami ZS Gwardia, III grupa :
Chełm, Kraśnik, Puławy, Włodawa, Pow. Lubelski, Lublin, organizowane
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na boisku przy basenie miejskim ul. Kąpieliskowa, przygrywała orkiestra 7
WOP, bufet, wstęp 20 zł.
3 – Pod hasłem „festyn” m.in. w parku szkolnym ul. Św. Mikołaja 4, w
programie : popisy młodzieży, gry sportowe uczniów, pokazy gimnastyczne,
tańce, pieśni, deklamacje, inscenizacje, loteria fantowa i tańce. Bufet na miejscu.
Wstęp dla dorosłych 70 zł., dla młodzieży 30 zł.
4 – Pod hasłem „biegi” I Bieg Narodowy i kolejne, cenne nagrody.
5 – Pod hasłem „święto szkolne” m. in. Liceum Pedagogicznego 2dniowe na boisku szkolnym, w programie: zawody szkolne w 5-boju
lekkoatletycznym, pokazy z zakresu wychowania fizycznego, tańce narodowe
i regionalne, gry i zabawy, inscenizacje, deklamacje zbiorowe i śpiew, na
zakończenie zabawa ogólna aż do zmroku, bufet na miejscu. Wstęp 100 zł., dla
młodzieży szkolnej 30 zł.
6 – Pod hasłem „święto szkolne” m. in. szkoły Dziesięciolecia Nr 1 i Nr
5 na boisku szkolnym, w programie : ćwiczenia gimnastyczne, korowody, pląsy,
tańce, szkolne rozgrywki sportowe, (siatkówka, dwa ognie), loteria fantowa,
tańce, ognisko harcerskie. Bufet tani i obfity. Wstęp dla dorosłych 50 zł., dla
dzieci szkolnych 10 zł.
7 – Pod hasłem „imprezy sportowe” tzw. biegi kolarskie trasa : Lublin
– Chełm i Krasnystaw – Lublin, finisz lotny – Krzyżówki. Wręczenie nagród
odbywało się zawsze na ważnym w tym czasie do dekoracji kultowym
i politycznym – placu Gdańskim.
8 – Pod hasłem „impreza sportowa” na gminnym boisku sportowym
tzw. wygon wsi Strupin Łanowy obok Borku, organizowana przez Gminny
Komitet Kultury Fizycznej gm. Krzywiczki w porozumieniu z Powiatowym
Inspektorem Kultury Fizycznej w Chełmie, w programie : lekkoatletyczne
zawody (biegi, skoki, rzuty) żeńskie i męskie oraz mecze męskich reprezentacji
w piłkę ręczną. Wstęp wolny. Po zawodach zabawa ludowa, bufet, przygrywa
orkiestra wojskowa. Wstęp dla młodzieży i wojska 30 zł., dla dorosłych 70 zł.
Dochód przeznaczony na zakup sprzętu sportowego lub potrzeby gminy.
9 – Pod hasłem „wielki turniej siatkówki” o nagrodę przechodnią
Prezydenta m. Chełma, boisko Gimnazjum im. St. Czarnieckiego, w turnieju
uczestniczyły najlepsze w tym czasie męskie drużyny siatkówki: MKS, 7 WOP,
Starostwo, Rejowiec, Gwardia, Zarząd Miejski, HKS, ZZK, WOP. Po
turnieju odbyły się też inne gry w tym przypadku o prymat drużyn męskich
koszykówki : MKS, HKS, Rejowiec, Zarząd Miejski. Wstęp dorośli 50 zł.,
młodzież 20 zł.
10 – Pod hasłem „sport dla młodzieży” organizowane na boisku Gim.
„Czarniecczyków”, jako impreza sportowa na którą składały się : zawody
lekkoatletyczne konkurencji męskich i żeńskich, turniej piłki ręcznej i zawody
bokserskie. Wstęp wolny.
11 – Pod hasłem „narodowe biegi na przełaj” organizowane przez
Komitet Wykonawczy Biegu Narodowego w Chełmie w ramach majowego dnia
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Święta Pracy, zawsze start i meta przed szkołą Dziesięciolecia. Program był
raczej stały : zbiórka zawodników na boisku szkolnym, defilada zawodników,
przemówienie, i na ogólnopolski sygnał radiowy start zawodników w kolejności
od 500m do 2.000m i od 16 lat do 18 lat chłopcy i dziewczęta oraz dorośli.

W rozdziale tym nie chcę pisać o osiągnięciach, dyscyplinach i zawodach
sportowych organizowanych po wyzwoleniu, bo o tym napisałem już w swojej
książeczce pt. Dzieje kultury fizycznej w Chełmie i w powiecie chełmskim w
latach 1944 – 2010, Chełm 2011.
Również nie chcę pisać, o wielkich II RP i przełomu II RP – PRL,
którzy już odeszli, bo ich dokonania też opisałem szczegółowo w dwóch tomach
Zasłużonych dla chełmskiej kultury fizycznej i turystyki – pierwszy wyszedł
w 2007 r., drugi w 2009 r. – trzeci wydam w 2015\2016, już go tworzę.
Chcę natomiast napisać – kultowo, barwniej w duchu tamtych lat,
jednak zachowując formę ścisłą-naukową – o gigantach i wielkich chełmskiej
kultury fizycznej i turystyki, nowej-naszej epoki. Którzy mimo obiektywnych
trudności, bezinteresownie niezorganizowanej młodzieży, zagospodarowali
sportowo czas i poprzez treningi sportowe i metody wychowawcze wynikające z
idei sportu, kształtowali młode charaktery i ich postawy : aby w przyszłości
stawali się mistrzami sportu i dobrymi obywatelami ; aby swoją postawą, pracą,
osobowością, zapracowali, na szacunek i wzór do naśladowania, dla swoich
kolegów. Jeżeli jakieś fakty będą wymagały rozwinięcia czasowego, to będę je
rozwijać, ale tylko w szczególnych przypadkach.
Jest to też moja historia, bo ją pamiętam, jako młodzik, a następnie
współtworzący chełmską kulturę fizyczną i turystykę – jako nauczyciel
wychowania fizycznego i trener – ja: Waldemar Antoni kozłowski.
Moja opowieść zawarta na kartach tej książki kończy się na 1983 r. –
można zasugerować, że idea tego stanu sięga nawet do 1989 r. – czyli jakby do
końca przemijającej epoki PRL.
Dla zachowania chronologii i przejrzystości wydarzeń tamtych lat,
rozdział ten podzieliłem na dwa podrozdziały :
1 – moja praca nauczyciela wychowania fizycznego i trenera ;
2 – analiza kultury fizycznej w Chełmie 1944 – 1989.
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1 – moja praca

nauczyciela wychowania fizycznego i trenera
Jest to czas mojej pracy w Chełmie, w zawodzie nauczyciela wychowania
fizycznego i trenera. Właśnie w ten czas wpisałem, kultowe wydarzenia osób
wyjątkowych które napotkałem, a które wywarły na mnie (wielkie) wrażenie
i miały wpływ nawet na moje postępowanie – dalsze postępowanie oraz inne
ciekawe wydarzenia – Waldemar Antoni Kozłowski.
Jako student Akademii Wychowania Fizycznego – zawodowe praktyki
odbywałem w chełmskich szkołach, a trenerską w SZS – MKS :
- pierwszą praktykę odbywałem latem 1973 r. w SP Nr 9. Dyrektorem
szkoły był Witold Fałkowski – był też nauczycielem wychowania fizycznego
tej szkoły i odpowiadał za moją praktykę i jej ocenę. Przeszłość i dorobek W.
Fałkowskiego zafascynował mnie – był wielki (napisałem jego biografię).
Sport był tematem mojej pracy magisterskiej w perspektywie dogłębne
poznanie historii kultury fizycznej i turystyki w Chełmie i powiecie – od 1973 r.
już profesjonalnie zacząłem penetrować wszystko co jest z tym związane.
Podczas źródłowych badań napotkałem na wiele osób które tworzyły
chełmską historię kultury fizycznej, sportu i turystyki. Z wieloma wszedłem w
przyjazne relacje, które trwają do chwili obecnej. Wielu z nich (z epoki II RP)
już opisałem w swoich książkach. Jednak chciałbym tu przedstawić wyjątkowe
osoby, które były i są kultowe i swoją pracą zasłużyły na miano gigantów lub
wielkich bardziej już nowej epoki, a nie przemijającej starej epoki przełomu II
RP – PRL. Jak ja tego nie zrobię, to nikt tego nie zrobi.
*W mojej książeczce pt. Zasłużeni Chełmianie dla Kultury Fizycznej, Słownik
Biograficzny część pierwsza, Chełm 2007 – napisałem pierwszą biografię o Witoldzie
Jerzym Fałkowskim (1914-1994).

- drugą praktykę odbywałem latem 1974 r. w I LO. Dyrektorem szkoły
był mgr Leszek Kulikowski – był też nauczycielem wychowania fizycznego tej
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szkoły i odpowiadał za moją praktykę i jej ocenę. Bardzo dobrze ocenił moją
praktykę – na koniec powiedział, będę tworzył szkołę sportową i klasy sportowe
z piłki ręcznej widzę cię jako prowadzącego – i do zobaczenia po studiach.
- trzecią praktykę odbyłem w wakacje 1975 r. jako prowadzący obóz
sportowy sekcji męskiej piłkarzy ręcznych MKS Chełm, zorganizowany przez
Chełmski SZS w Mielcu w ośrodku sportowych KS „Stal” Mielec. W tym
czasie Kierownikiem SZS w Chełmie był – mgr Henryk Raczek.

*

Kiedy – od 1975 r. – zostało utworzone województwo chełmskie a
miasto Chełm stało się stolicą województwa: to my chełmianki-łobuziaki
opanowaliśmy wszystko w tych granicach, w tym i słynny sexi kurort Jezioro
Białe w Okunince (42 km od Chełma). Zapanowaliśmy nad tym dziewiczym,
dzikim i łobuzerskim Jeziorem Białym i wszystko było nasze – woda,
powietrze, fauna, flora i całe żeńskie homo sapiens.
Chełmskie WOPR a następnie MOSiR zadomowiły się i opanowały jako
swoją bazę nad J. Białym przystań-port wodniaków, domki, pola namiotowe,
tzw. „demonty” i wszystko w koło. Nasi weterani z WOPR prowadzili zaprawę,
naukę pływania, ratowania, holowania, nurkowania i przetrwania, a w razie
stanu krytycznego i topielicom – stosowali przede wszystkim ratowanie metodą
usta-usta.
Rozbudowywały się nad J. Białym m. in. i z Chełma, kombinaty uciechy
pod nazwą wczasowe zakładowe ośrodki zdrowotne i rekreacyjno-sportowe. Z
których codziennie wyruszały o zmroku ekspedycje spragnionych rozbrykanych
chłopaków na słynne dyskoteki i na łowy szukających też wrażeń opalonych
wczasowiczek – z całego naszego pięknego kraju – a „Rusałka” była kultowa.
Budowano nad J. Białym wymyślne maskujące specjalne rezydencjeobiekty wczasowe na wszelkie party dla naszej spracowanej władzy w tym dla
Wojewody, sekretarza KW PZPR i innych ich sprzymierzeńców. Obiekty były
szczególnie i skrupulatnie strzeżone przed natrętnym proletariatem – władza też
miała swoje sex-party i potajemny wypoczynek !
Szarość – jeszcze okresu PRL – tu nad J. Białym zamieniała się w czas
bajecznego seansu i zatracenia. Radosne chłopaki i dziewoje szpanowali swoimi
wdziękami i folklorem kultury egzystencjonalnej – tak zapanował kult, hulanek,
bycia i picia – istny modernizm.
Tu też nad J. Białym, podczas wszelakich hulanek czyli tzw. turnusów
wczasowych lub prywatnego biesiadowania, poznałem wielu swoich kolegów a
także i charaktery innych bohaterów i ich sensacje i anegdoty – tak tworzyły się
mity i romantyczne przemyty, a zwykli ziemianie stawali się po nich herosami.
Dlatego też właściwie każdy wczasowy domek-altanka, czy ośrodek a w
nim poszczególne pokoje, bardzo strzegły swych mezaliansowych tajemnic
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i wszelkich hulanek – bo wróg czyhał wszędzie, a co było to było a tajemnica
musi być po naszej stronie.
Również nad J. Białym odbywały się wszelkiego rodzaju zabawy,
festyny, zloty, turnieje, kursy, konferencje, szkolenia, odprawy, itd.,: sportowe,
rekreacyjne, regionalne, turystyczne, naukowe, organizacyjne, zapoznawcze,
oraz związane z tym nierozerwalnie (a nawet jednoczące) okolicznościowe tzw.,
rauty, przyjęcia, biesiady, libacje, po prostu konspiracyjne popijawy – na łonie
natury z dala od wścibskiego miejskiego pospólstwa – będę jeszcze o tym pisał
dalej.

Leszek Kulikowski (1932-2003)

Był Wielki, był znaną i cenioną postacią chełmskiej oświaty, kultury,
kultury fizycznej i turystyki, i tzw. chełmskie życia społecznego. Znany był
również w lubelskim środowisku.
Kiedy w 1976 r. ukończyłem AWF, natychmiast zameldowałem się u
niego. Po uzgodnieniu formalności, wraz z rozpoczęciem roku szkolnego
1976\1977, rozpocząłem pracę jako nauczyciel wychowania fizycznego w SP nr
6 w Chełmie i jako trener męskiej sekcji piłki ręcznej MKS przy SZS.
Leszek był zawsze konkretny i dotrzymywał słowa – był profesjonalistą.
Szkoła sportowa którą powołał (od 1977 r.) SP Nr 6 w Chełmie, szczególnie
chłopcy piłka ręczna była jego oczkiem. Rozwój szkoły i jego zaangażowanie,
przeszkadzało wielu, dlatego przestał ją promować. Szkoła a raczej jej charakter
sportowy w krótkim czasie stał się problemem politycznym, dlatego była do
rozwiązania. Pretekst się znalazł i właściwie od 1988 r. charakter sportowy
został szkole odebrany – (a do tego doprowadziła też histeryczka dyrektor
i procentowy wice d.s. sportu tej szkoły).
Z czasem staliśmy się z Leszkiem kolegami. Nieoczekiwanie odszedł, a
mieliśmy jeszcze coś do zrobienia. Jako jedyny spenetrowałem wszelkie źródła
z jego dorobkiem i opracowałem pierwszą jego rzetelną biografię. Ukazała się
w Słowniku Biograficznym część pierwsza Zasłużeni chełmianie dla kultury
fizycznej, był to mój pierwszy tom biografii jaki ukazał się w Chełmie w 2007 r.
*W mojej książeczce pt. Zasłużeni Chełmianie dla Kultury Fizycznej, Słownik
Biograficzny część pierwsza, Chełm 2007 – napisałem pierwszą biografię o Leszku
Kulikowskim (1932-2003).
208

Henryk Raczek

Henia zapamiętałem pozytywnie jeszcze z naszych dzielnicowych
łobuzerskich czasów złotej – i bitowej – chełmskiej młodzieży 60-lat. Jednak
nasze dobre koleżeństwo zaczęło się od 1975 r. – kiedy jako praktykant, a
następnie trener piłki ręcznej, rozpocząłem pracę w MKS przy ZOW SZS w
Chełmie, którego kierownikiem był właśnie – Heniutek.
Heniutek był Gigantem – współtworzył chełmski ruch kultury fizycznej
i szkolny ruch wychowania fizycznego i sportu – oddziaływujący na regionokręg a nawet liczył się w kraju w kat. kadet-młodzik, junior. Współtworzył też
ówczesne chełmskie życie społeczno-obyczajowe, towarzyskie, regionalne
i kultowe. Był współzałożycielem i działaczem wielu organizacji i KS w
Chełmie. Był doskonałym pływakiem i nurkiem, dlatego był w kadrze woj.
lubelskiego w pływaniu i współtworzył Chełmski WOPR, był jego działaczem
i ratownikiem. Sponsorował wiele akcji sportowych. Był absolwentem AWF.
Jako szef chełmskiego szkolnego sportu, wiedział dobrze i wprowadzał
szkolenie wyczynowe w ramach MKS we wszystkich prawie możliwych
dyscyplinach sportowych. Było to podyktowane konsekwencją doświadczeń (ZS
„Zryw”). Zawsze twierdził, że tylko poprzez szkolny sport oparty na
prawidłowym wychowaniu fizycznym, i specjalistycznym treningu w MKS
można osiągać dobre wyniki sportowe. Właśnie takie wyniki były osiągane za
jego panowania, a chełmski szkolny sport liczył się w kraju – tego nikt nie
powtórzył do chwili obecnej.
Był indywidualistą, sam prowadził SZS, i nie znosił nadzoru, a tego nie
lubiła władza PRL – dlatego napuszczano na niego różne kontrole. W latach
jego największych osiągnięć 1976 – 1978 i do lata 1979 r., jego biuro SZS
mieściło się na terenie obiektów sportowych pierwszej szkoły sportowej SP Nr 6
w Chełmie (obok dużej sali gier zespołowych). Za jego panowania, zawsze były
pieniądze na szkoleniowe, obozy itd.
W wyniku ciągłych intryg, z końcem roku szkolnego 1978\1979 odszedł z
pracy w SZS, decyzją (chełmskiego kuratora – higienisty w rękawiczkach z
Okszowa).
Następnie (po odejściu ze SZS), Heniutek otworzył-założył słynny w tym
czasie w Chełmie – familijny kolonialny sklep gospodarstwa domowego – ze
szczególnym uwzględnieniem porcelanowej zastawy stołowej. Ze względu na
autorytet, sklep Henia był odwiedzany przez wielu klientów – co przysparzało
mu w konsekwencji renomy. Właśnie u niego kupiliśmy z żoną zastawę na
naszą nową drogę życiową po ślubie.
Ze względu na kultową osobowość Heniutka, przytoczę kilka epizodów
z jego barwnego okresu tamtych lat, które tworzyły o nim anegdoty :
- Heniutek – posiadał w tym czasie najlepsze na świecie auto polskiej
produkcji marki „Syrena”. Służyło mu jako : taksówka, bagażówka, bus, itd.
Syrenką m.in. woził, gości na i z bankietów, dzieci na zawody i obozy,
zaopatrzenie, materiały budowlane na budowę itd. Ciężko eksploatowane auto
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szybko się zużywało. Popsuły się drzwi, podłoga i właściwie wszystko, ale auto
dalej jeździło – wystąpiły w nim nawet tajemnicze anomalia. Zdarzało się (kiedy
Henio nie miał czasu na reperację) wsiadałeś do auta, a tu nie ma podłogi, albo
drzwi z jednej strony (Syrena była dwu-drzwiowa), albo nie ma siedzenia z tyłu
itd., a jak trzasnąłeś drzwiami to podłoga odpadła, albo okno się otworzyło w
drzwiach. Strach było cokolwiek ruszać aby nie wybuchło, auto było symbolem
PRL. Auto było dobrze znane chełmskiej społeczności i oczywiście milicji –
najważniejsze, że auto jeździło, i nikomu nie wadziło.
- Heniutek – nie wiem jak to robił, ale było ta tak. Kiedy tylko trzeba
było kasy na obóz, czy na sprzęt, itd., przychodziłem do niego z prośbą, jeżeli
zaakceptował, po namyśle, sięgał do kieszeni i swoją spracowaną dłonią
wyciągał i dawał garść banknotów troszkę pomiętych. Nie wiem jak to się
działo, nigdy nie liczył, ale jak powiedział, że tu jest tyle i to wystarczy, to było
tyle. Nie mogliśmy tego pojąć – a wszystko było w porządku.
- Heniutek – jako kierownik SZS, otrzymał polecenie kuratora o
zorganizowanie latem1978 r. strefowych mistrzostw w piłce ręcznej – pierwsza
tak duża impreza. Zawody zorganizowano w Okunince nad J. Białym na
obiektach MOSiR a zawodnicy byli zakwaterowani w tzw. „demontach”. Wg
władzy PRL – jak zawsze była to akcja priorytetowo-polityczna. Na zawody
przyjechały najlepsze zespoły z jednej części kraju i kadra trenerska, prawie
narodowa. Władza polityczna, kurator, SZS, WFS, wizytatorzy, wszyscy byli
postawieni w stan gotowości bojowo-sportowej aby zawody się udały. Były
nawet specjalne szkolenia co do naszego zachowania, kultury i abstynencji.
Poczet odpowiedzialnych ludzi : to m.in. Kurator, Leszek Kulikowski, Henio
Raczek, Bogdan Szyszkowski (Danek) – w tym pracownicy : UW, SZS, WFS.
Ja również należałem do współorganizatorów i odpowiadałem za sędziowanie
– chodziliśmy prawie na baczność. O zgrozo – to nie my pierwsi, tylko
przyjezdni biesiadowali obwicie, nawet nie wiem skąd brali gorzałę bo pustych
flaszek było dość sporo. Pamiętam spaliśmy – był to 3-dzień zawodów – nocą
ktoś wali w drzwi naszego pokoju, otwieram a tu trener z polski, już w stanie
procentowym ale i w alienacji dalszej degustacji alkoholowej wyszeptał, macie
koledzy poratować, bo nam się już skończyło a noc jeszcze duga. Wiedziałem o
co chodzi obudziłem Heniutka i mówię co jest, (u nas nic nie było) krótka
narada i Heniutek dostał cynk, że można dostać w PSS a to po drugiej stronie
Białego (to kawał drogi a jeszcze do tego noc). Szybka decyzja Heniutek
chwyta plecak, sprzęt pływacko-nurkowy i wpław wodą spod MOSiR do PSS.
Czas szybko płynął a jego nie było, już zaczęliśmy się martwić. Nagle drzwi się
otwierają i wchodzi Heniutek z pełnym plecakiem. Gdy usiadł wtedy
zobaczyliśmy jaki był blady, zmęczony, zmarznięty i trzęsący się z zimna –
szybko został reanimowany po naszemu walnął kielicha. Na drugi dzień wyczyn
Heniutka obiegł całe Białe i okolice i został bohaterem narodowym – za taki
wyczyn pływacki. No i wtedy nasza ekipa miała namacalne alibi, jak goście z
kraju tak piją to my nie możemy być gorsi – no i biesiadowaniu nie było końca.
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- Mały kultowy epizodzik wędkarski, w czasie trwania tych zawodów.
Któryś dzień zawodów był wolny. Bardzo raniutko wstałem i truchtem na
pomost. Pomyślałem będę sam, będzie cicho i sobie popływam, a tu patrzę w
półmroku na pomoście majaczą dwie sylwetki, pochodzę bliżej a tu siedzą
Heniutek i Danek – jak się okazało a ja nie wiedziałem to starzy wędkarze
i łowią rybki. W siatce coś się już łopocze, w rękach wędziska, na pomoście
flaszeczki piwka, a skrzynka chmielowego napoju przytwierdzona do pomostu
chłodzi się w wodzie. Byłem tym wszystkim zaszokowany zapomniałem nawet
o pływaniu. Usiadłem więc spokojnie obok i podziwiałem ich kunszt rytuału
wędkarskiego. W krótkim czasie dowiedziałem się też (jako laik) od nich
wszytko o wędkowaniu. Jedna scena znokautowała mnie, oto spokojnie
Heniutek na prośbę Danka podał mu coś do ręki jak się okazało była to
przynęta robak-dżdżownica. Danek wstał kawałek założył na haczyk drugi
kawałek wsadził między wargi i zarzucił żyłkę do wody, dalej wyjął ten drugi
kawałek założył na drugą wędkę i zarzucił, następnie palce wytarł w spodnie –
które były przeznaczone tylko do wędkowania. Podszedłem bliżej i zobaczyłem,
że na spodniach jest stary-nowy ślad, który widocznie latami wytworzył dwa
tory brudu – dwa pasy wyglądały jak generalskie lampasy – pomyślałem co tam
brud ziemi, my też właściwie jesteśmy robaczkami tej ziemi. Na to moje wielkie
zdziwienie Danek (który był autorytetem kultury fizycznej i turystyki, był też
humanista i gawędziarzem) spokojnie mi to wszystko wytłumaczył – na koniec
powiedział wędkowanie to rytuał i pasja. Faktycznie wędkowanie to poezja –
woda i cisza a w koło przyroda i ciche odgłosy życia natury, w dłoni wędka
wzrok na spławik, łyk i ciche bulkotanie piwka w przełyku – czy życie nie jest
piękne. Przesiedziałem z nimi do obiadu, wpatrzony w ich teatr wędkarski –
zapomniałem nawet o pływaniu.
- Jakiś czas później Heniutek szykował wielkie dwudniowe wędkowanie
nad Bugiem i o dziwo zostałem na nie zaproszony. Było kilka osób dla mnie
nieznanych, ale po takiej frajdzie wszyscy stają się wnet kompanami. Każda
ekspedycja wędkarska była dla mnie zawsze wędrówka w nieznane. Kiedy
nasza ekspedycja dotarła (oczywiście słynną Syrenką) na miejsce połowu, na
bajeczne tzw. Bużyska i wszyscy opanowali jakby swoje stanowiska. Nagle na
chwilę zapanowała niesamowita cisza, tylko natura tętniła życiem, jakby mówiła
ja tu jestem najważniejsza. Wraz ze zmierzchem strasznie cięły mnie komary,
całe stada siedziały na mnie, a na nich nie. Heniutek spojrzał na mnie, zaśmiał
się i tryumfalnie stwierdził – jesteś nowy to cię atakują, my jesteśmy starzy
bywalcy i nas już znają. Nastała noc więc cichutko poszedłem spać do Syrenki.
Wstałem rankiem i biegnę do wędkarzy, patrzę i zaniemówiłem, wszyscy leżą,
tak jak padli w boju, głowami skierowani w stronę pola, wędki też zarzucone w
pole a w koło ze dwie skrzynki pustych butelek leży rozrzuconych wkoło. Po
chwili dobudziliśmy Heniutka, wstał rozejrzał się, spojrzał na wędki, obrócił
się z tyłu miał rzekę Bug, i ze zdziwieniem oznajmił – chyba nasza ostatnia
zarzutka nam nie wyszła. Byłem jeszcze na kilku seansach wędkarskich.
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Marian Malec (1917-2010)

Był gigantem, wybitną postacią chełmskiej kultury, kultury fizycznej
oraz społecznego szacunku w Chełmie. Był znany w regionie a nawet w
kraju – był wychowawcą młodzieży. Ping-pong – tenis stołowy od lat
młodzieńczych stał się jego pasją. Pomimo, że był jednostką jakby epoki
przełomu II RP – PRL, to jako jeden z pierwszych potrafił w tych trudnych
powojennych latach, stworzyć nowy a nawet nowoczesny i perspektywiczny
nurt sportowo-wyczynowy. A ping-pong – tenis stołowy prowadzony przez
niego stał się szkołą kultury i sztuki bycia i wyczynu – i oddziaływał na
młodzież w trudnym okresie sowietyzacji życia w Chełmie. Ping-pong w
Chełmie w regionie a nawet w kraju kojarzony jest przede wszystkim z
Marianem Malcem – wychował armię znakomitych zawodników. Pingpongowi poświęcił rodzinę i dzieci. Malec – to ping-pong, to też kultura gry,
to klasyka nienagannej techniki gry i manier zachowania przy stole.
Mariana Malca poznałem w 1973 r. kiedy zbierałem materiały do pracy
magisterskiej, już wtedy był owiany sławą i legendą. Jednak dopiero od 1981 r.
zaprzyjaźniliśmy się – było to wynikiem współpracy w rozwoju ping ponga w
Chełmie i regionie. Początkowo przy ulicy Lwowskiej a następnie przy ulicy
Hrubieszowskiej miał swoje ranczo, oczywiście w warsztacie-garażu znajdował
się stół i tu szkolili się nowi mistrzowie. Tu też stworzył swoje laboratorium
przyrodniczo – ogrodniczo – pszczelarskie. Poza ping-pongiem namiętnością
jego były pszczoły i wszelkie z nimi związane dobrodziejstwo. Miód z jego
pasieki i wyroby jak kit pszczeli-propolis, maści, nalewki i inne, były znane w
Chełmie i w okolicy. Często odwiedzałem jego ranczo, wtedy siadaliśmy w jego
ogrodowym raju, Pani domu robiła nam swoistą herbatę i snuliśmy opowieści –
a Marian był w swoim żywiole. Lubiłem słuchać go miał swoisty dar mówienia,
przekonywania i opowiadania, tego zjawiska nie da się opowiedzieć – trzeba
było w tym uczestniczyć.
Był członkiem i uczestniczył w różnych miejskich komisjach, radach
szkoleniowych i trenerskich w Chełmie i w Lublinie. Działał w sądzie, był
ławnikiem. Udzielał się aktywnie w społecznym życiu chełmian.
Był ostatnio trenerem sekcji tenisa stołowego w KS „Ogniwo” Chełm. W
1990 r. jego drużyna żeńska awansowała do I ligi. Był przykładem sportowego –
zdrowego stylu życia i bycia, nie pił nie palił – co nie można powiedzieć o
innych. Zmuszony – odszedł z klubu, bez podziękowania. *refleksja (na jego
miejsce przyszedł nowy wybrany przez Prezesa sprowadzony z Lublina, objął
funkcję trenera KS „Ogniwo”, po dwóch latach kobiety spadły z I ligi, w
konsekwencji lat wszystko upadało – następnie stagnacja i wegetacja, aż do jego
odejścia w 2005 r., a miał wszelkie poparcie, tylko ćwiczyć i się pokazać).
Marian Malec swoją skromnością, kulturą i osiągnięciami zasłużył sobie
na miano – giganta chełmskiego sportu. *(szczegółowo naszą współpracę
i jego osiągnięcia opisałem w swojej książce pt. Kultura fizyczna w Chełmie i w
powiecie chełmskim w latach 1944-2010, wydanej w 2011 r., s. 195-201).
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Krzysztof Strus

W 1973 r. przeprowadzałem wywiad z Andrzejem Strusem – przy tej
okazji poznałem jego brata Krzysztofa. Andrzej był w tym czasie nauczycielem
WF. Był znanym działaczem i twórcą mini koszykówki w kraju.
Z Krzysiem nasza dobra znajomość rozpoczęła się od 1975 r. i aktywnie
trwała do 1985 r. Następnie do 1993 r. była luźna, wynikało to z rodzinnych
obowiązków. Następnie w wyniku jego dalszej tzw. konspiracyjnej działalność,
nasze koleżeństwo stało się też konspiracyjne. Pomimo wielu zawieruch
dziejowych, mam zawsze o nim dobre zdanie, i traktuję go nadal jako kolegę.
Przeżyliśmy szczególnie w latach 1976 – 1983 wiele towarzysko-koleżeńskich
tzw. zakrapianych uroczystości.
W latach 1975 – 1983 wielokrotnie byliśmy uczestnikami wspólnych
obozów sportowych organizowanych przez SZS w ramach MKS – ja jako trener
sekcji młodzik-junior piłki ręcznej i Krzysztof jako trener sekcji żeńskiej
koszykówki. Z obozów tych pozostało wiele upojnych wrażeń i wspomnień.
Krzysztof jest dla mnie Gigantem, miał szczęście, że w okresie tzw.
cichej likwidacji gier sportowych w Chełmie, trenował w sali sportowej obuwia
- szkoły obuwniczej przy ul. Wojsławickiej – skąd go nikt nie mógł wyrzucić
(obecnie mieści się tu aula PWSZ). *Tylko piłka nożna z gier sportowych była w
tym czasie nietykalna.
Krzysztof był dla swoich dziewcząt: ojcem, trenerem, sponsorem,
opiekunem itd. – było to jego laboratorium szkoleniowe. Był zawsze, zawzięty,
i bronił swoich racji. Wielu kpiło i śmiało się z niego a on robił swoje, w 1985 r.
wprowadził swoje dziewczyny do II ligi – i za to go cenię. Nikt w Chełmie nie
osiągnął takiego wyniku – był największym koszykarzem.
Obecnie coś kombinuje z koszykówką w terenie – no zobaczymy!

Marek Karwowski (1945-2004) – ksywa „Karaś”

W 1973 r. przeprowadzałem wywiad ze Stanisławem Karwowskim, z
ojcem Marka i tak go poznałem. Stasio miał rodzinną małą manufakturę –
fabrykę cukierków, często rozdawał je dzieciakom (wyrabiał jeszcze torty, gofry
i lukrowane). Marek jakiś czas się w to bawił – ale miał swoje biznesy.
Nasza dalsza znajomość z Markiem rozwijała się m. in. nad Jeziorem
Białym (gdy Chełm został województwem w 1975 r.) a my opanowywaliśmy ten
łobuzerski kurort. Marek z tą chwilą (w okresach wiosenno-letnich) panował w
bazie pływackiej MOSiR jako szef, ratownik, itd., Chełmskiego WOPR. Bardzo
dobrze pływał i nurkował – i to był jego szpan. Był dobrze znany nad Białym
imponował wszędzie: w wodzie był jak rekin, z kobietami jak donżuan a w
innych eskapadach jak karate-mistrz – pozostało mu to do końca.
Wiosną 1977 r. zorganizowałem w szkole w której uczyłem, SP Nr 6 jako
pierwszy w Chełmie, bazę do amatorskiego uprawiania tenisa ziemnego. Byłem
tym usatysfakcjonowany, gdyż wielu tzw. ważnych przychodziło do mnie po
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nauki. Byliśmy w przyjaźni z Mecenasem H. Sawickim a jego sekcja tenisa
ziemnego KS „Cement” Chełm, trenowała w mojej sali – prowadziłem też z
nimi zajęcia sprawnościowe. W rewanżu Mecenas zabierał mnie na wycieczki
sportowe w Polskę – na międzynarodowe turnieje tenisa ziemnego.
Od 1978 r. zaczęliśmy grywać w mojej sali z Markiem – tenis ziemny nas
opanował. W tym czasie byłem zapraszany przez Marka do jego rancza – na
Obłońską – na wszelkie party. Marek w gronie zainteresowanych otrzymał
ksywę „Karaś”. Szukając lepszych możliwości do gry w tenisa, rozpoczęliśmy
z Markiem od 1981 r. boje na korcie który był zlokalizowany na stadionie
miejskim, było tu zawsze tłoczno. W 1983 r. odkryliśmy z Markiem ogrodzony
siatką teren przypominający kort o dwóch boiskach do tenisa ziemnego, przy ul.
Jagiellońskiej na terenie szkolnym – był w procesie totalnego rozpadu. W
przeszłości gdy szkoła ta była przyzakładową, Cementownia jako zakład
opiekuńczy wybudowała ten kort dla tzw. rozwoju sportu. Po uzyskaniu zgody
dyr. szkoły, zabraliśmy się do odbudowy kortu. Marek jako dawny pracownik
Mostostalu dogadał się z zakładem – a oni załatwili mączkę, zrobili ławeczkiwieszaki, miotły do sprzątania, kufry na osprzęt, nawet woda ruszyła na kort. Z
Markiem staliśmy się opiekunami kortu, zorganizowaliśmy grupę chętnych do
gry i kort zaczął tętnić sportowym życiem – a każdy z członków naszej grupy
miał w obowiązku dbać o jego stan techniczny. Kort stał się kulturotwórczym
miejscem, odbywały się na nim, treningi, mecze, turnieje, mistrzostwa Chełma.
Byliśmy z Markiem dumni, że stworzyliśmy kultowe miejsce sportowe
i rekreacyjno-towarzyskie. Kiedy w 1989 r. przeniosłem się (ze SP Nr 6) do SP
Nr 8 w Chełmie. Przystosowałem tu salę do gry w tenisa (malowałem linie i
Marek mi pomagał) rozpoczęliśmy boje, z czasem dołączyli inni. Od 1990 r.
ograniczyłem swoje bycie na kortach przy ul. Jagiellońskiej, a od 1994 r. już
tam nie bywam – inni przejęli opiekę nad tym obiektem.
*
*Mała refleksja związana z tym kortem
Pamiętam jak dziś (jedne z mistrzostw Chełma) zorganizowane na korcie
przy ul. Jagiellońskiej (eliminacje ciągnęły się dwa miesiące) ale termin od
ćwierćfinałów przypadał na 25-27 kwietnia 1986 r. (piątek-niedziela). Pamiętam
dlatego bo wygrałem te mistrzostwa (były szczególne), a grę finałową z
Romkiem rozpocząłem o godz. 12 dnia 26 kwietnia 1986 r. – tego dnia słońce
grzało wyjątkowo ostro. Jednymi z niewielu moich kibiców, była moja kochana
żona Maria i dzieciaki Agatka i Jacek. O godz. 19 (26 kwietnia 1986 r.) Romek
stwierdził, że jest mu niedobrze, ja też poczułem się jakość dziwnie (choć byłem
w tym czasie nie do zabiegania). Przerwaliśmy mecz,
dokończyliśmy na drugi dzień 27 kwietnia. Po przyjściu
do domu, wieczorem tajnymi kanałami dowiedziałem się,
że właśnie wczoraj w południe 26 kwietnia 1986 r.
nastąpił wybuch reaktora w Czarnobylu (na Ukrainie) –
czyli podczas naszego finału, a wiatr już przyniósł
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radioaktywny pył do nas. Gdyby nie zagraniczne media, które namierzyły
radioaktywny stan –nasza władza by tego nie ogłosiła. Wtedy – Ukraina to był
ZSRR a PRL to Układ Warszawski – sowiet kazał milczeć i już. W takim stanie
zagrożenia radioaktywnego wszystkie dzieci winne dostać natychmiast płyn
jugola, a tego brakowało (było faktem, że dzieci władzy dostały a inne nie) –
zawrzało w kraju ogłoszono nawet bojkot 1 maja. A tu zbliżał się 1 maja – a jak
to takie święto bez defilady, trybuny itd. – a władza musi przyjąć defiladę na
trybunie jak zawsze – jako stan poddaństwa ludu pracującego. Bez trybuny
i defilady – na taki stan nie mogła sobie pozwolić władza PRL. Po naciskach,
dzieci dostały w szkołach płyn jugola – i 1 maja – kultowe święto pychy
i rozrywki władzy odbyło się – władza była szczęśliwa.
*
Wracając do Marka, był współzałożycielem – Automobil Klubu – lubił
szpanować szybką jazdą. Często mówiłem mu, Marek nie jedź tak szybko albo
zainstaluj skrzydła i przy dużej szybkości wysuwaj je i lecimy! Marek miał
swoje fochy i zachcianki – tak w konsekwencji to mógł sobie na wiele pozwolić.
Czasami mnie wkurzał ale nigdy na jego telefon nie odpowiedziałem nie. Marek
o różnych porach dzwonił do mnie: i te jego „Waldi masz czas może byśmy
pograli itd.” – no i swoją bryką podjeżdżał po mnie i w rejs. Wysłuchiwałem
jego monologów – nigdy mu nie przerywałem, słuchałem.
Marek był barwną postacią i dobrze był znany w Chełmie i w okolicy –
udzielał się wszędzie. Jakiś czas pracowaliśmy razem w SP nr 8 w Chełmie jako
nauczyciele WF. Kiedy został radnym i przewodniczącym komisji kultury
fizycznej – nie można go było zatrzymać. Był inicjatorem wielu akcji w mieście
– m. in. z jego inicjatywy powstała Miejska Hala Sportowa, unowocześnił
system uzdatniania wody na pływalni w SP nr 8.
Marek był kultową postacią Chełma – zasłużył na pamięć. *w mojej
książeczce pt. Zasłużeni Chełmianie dla Kultury Fizycznej, Słownik Biograficzny część
druga, Chełm 2009 – napisałem pierwszą biografię o Marku Karwowskim (1945-2004).

Bogdan Szyszkowski (1931-1986) – ksywa „Danek”

Danek był Gigantem. W tym czasie był nauczycielem WF w Technikum
Rolniczym w Okszowie i trenerem sekcji LA. Był również konsultantem rady
trenerów PZLA. Był sędzią głównym wielu imprez sportowych, turniejów
rekreacyjnych i kursokonferencji – m.in. nad J. Białym. Poznaliśmy się w 1973
r. w biurze RP LZS, kiedy to na prośbę władz LZS pisałem pracę pt. Dzieje
LZS w Chełmie i w powiecie chełmskim. Danek już wtedy był człowiekiem
legendą był znany w okręgu lubelskim i w kraju w OZLA i PZLA. Był twórcą
chełmskiej szkoły lekkiej atletyki – wychował wielu znakomitych następców
(m.in. Janusza Pyca). Sukcesy lekkoatletów ZS „Zryw” to jego zasługa. Był
współtwórcą ruchu turystycznego w Chełmie i w regionie. *Sukcesy trenerskie
Danka opisałem w swojej książce pt. Kultura fizyczna w Chełmie i w powiecie chełmskim w
latach 1944 – 2010, Chełm 2011). Danek studiował na wydziale humanistycznym,
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dlatego mówił poprawną polszczyzną. Był dowcipny z humorem i zawsze
pozytywnie nastawiony do życia – był realistą. Był zapalonym wędkarzem
(pisałem o tym wcześniej).
Nasza dobra znajomość rozwijała się od 1979 r. Kilka razy byliśmy razem
na rybach. Uczestniczyliśmy na wspólnych podsumowaniach sportowych i z
tym związanymi balami. Był koleżeński – pamiętam jak w 1989 r. wybierałem
się z żoną na wycieczkę na rejs po morzu Czarnym Danek pożyczył mi swój
aparat fotograficzny, plecak itd.).
Danek był kultową osobowością Chełma – zasłużył na pamięć. *W mojej
książeczce pt. Zasłużeni Chełmianie dla Kultury Fizycznej, Słownik Biograficzny część
pierwsza, Chełm 2007 – napisałem pierwszą biografię o Bogdanie Szyszkowskim.

Leopold Matysko (1943-1998)

Poldka (bo tak go nazywaliśmy) – poznałem jako nauczyciela WF w
szkole przy ul. Jagiellońskiej w Chełmie. Latem 1977 r. zaprosił mnie do
sędziowania turnieju piłki ręcznej (chyba były to strefowe mistrzostwa kraju
szkół przyzakładowych) – w perspektywie czasu sędziowałem mu wszystkie
mecze i turnieje piłki ręcznej (i z innych dyscyplin). Pamiętam była uroczysta
oprawa, wielu oficjeli, oczywiście na zakończenie super bankiet – bardzo
zależało mu na tej imprezie chodziło o dobrą atmosferę i opinię szkoły dla
ministerstwa. Był założycielem SKS w szkole. Dzięki jego pracy szkoła liczyła
się w mieście, regionie i w kraju. Po tym turnieju zaprzyjaźniliśmy się. Jako
działacz TKKF doprowadził do utworzenia w Chełmie ligi zakładów pracy w
koszykówce i siatkówce oraz masowej imprezy narciarskiej o „Puchar Czesława
Ściubaka” – i wprowadził je do kalendarza. Utrzymywaliśmy kontakty tak
zawodowe jako nauczyciele WF i prywatne koleżeńskie – zawsze wywiązywał
się z obietnic.
Poldek był kultową osobowością Chełma – zasłużył na pamięć. *W mojej
książeczce pt. Zasłużeni Chełmianie dla Kultury Fizycznej, Słownik Biograficzny część
pierwsza, Chełm 2007 – napisałem pierwszą biografię o Leopoldzie Matysko.

Antoni Sławomir Ziarkowski (1943-2007) ksywa „Balon”

Sławek był społecznikiem pracy. Był nauczycielem WF w SP Nr 1 przy
ul. Wołyńskiej w Chełmie. Poznałem go w 1975 r. w SZS – był sekretarzem
szkół podstawowych. Właściwie to był specjalistą od wszystkiego, dlatego
szanowany był w swojej szkole. Jego szkoła prowadziła w tym czasie w
rywalizacji sportowej szkół podstawowych w Chełmie, dlatego Sławek chodził
dumny i napuszony. SP Nr 1 była kombinatem, jako szkoła tzw. środowiskowa
pękała w szwach. Władza PRL doceniała takich nauczycieli „jak to mówiła
oddanych słusznej sprawie”, dlatego Sławek był nietykalny. Sławek był szczery
i prostolinijny (swój chłop) – i za to był lubiany. Sławek odegrał w mojej pracy
szczególną rolę. Gdy zobaczyłem go po raz pierwszy w jego szkole pośród
tłumu dzieci, jego osiągnięcia ten entuzjazm, i te jego – „nikt mi tu nie
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podskoczy” – to sobie w duchu przyrzekłem 1,5 no dwa lata i wszystkich leję
nie tylko w mieście, albo nie jestem mistrzem.
Nasze koleżeństwo rozwijało się od 1976 r. – kiedy zacząłem pracować w
SP Nr 6 w Chełmie jako nauczyciel WF i trener MKS w SZS. SP Nr 6
przeniesiono w 1975 r. z Gmachu – szkoła szybko zadomowiła się w nowym
budynku na nowym osiedlu mieszkaniowym (obok Zakładów Obuwia). Stała się
również szkołą środowiskową i odciążyła osobowo SP Nr 1 ze stanu uczniów.
Gdy rozpocząłem pracę, po analizie stwierdziłem, że faktycznie w mojej szkole
wychowanie fizyczne i sport nie istnieje – zresztą nic mnie nie interesowało
tylko moja praca i osiągnięcia. Pamiętam swoje pierwsze półtora lub dwa lata
pracy, bez hali były w budowie – tylko boisko asfaltowe i plac ziemny wiosnalato i korytarz jesień-zima. Zaorałem jak największą ilość uczniów, stworzyłem
system szkoleniowy – i do roboty. W 1977 r. zgłosiłem swoje drużyny do SZS,
do wszelkich zawodów objętych sportową rywalizacją. Dostawałem komunikaty
na poszczególne zawody i z reprezentacją zgłaszałem się do walki – w finałach
walczyłem właśnie z SP Nr 1. Na pierwszych zawodach – Sławek kpiąco, co ty
tu robisz Waldek, i tak ze mną nie wygrasz – a ja finał po finale wygrywałem.
Na koniec wygrałem ogólną klasyfikację za 1977\1978. Od 1977 r. nastąpiło
panowanie mojej SP Nr 6 – zwanej „szóstką – szkółką Kozłowskiego” i tak się
rozniosło w okolicy i w kraju. *(Szerzej o swoich sukcesach napisałem w swojej książce
pt. Kultura fizyczna w Chełmie i w powiecie chełmskim w latach 1944 – 2010, Chełm 2011
– patrz piłka ręczna s. 178-181).

Sławek pogratulował mi i nie mógł sobie uzmysłowić jak mogłem tego
dokonać. Chwalił mnie na forum – przestał się puszyć i nadymać poprosił mnie
nawet o współpracę –dało się odczuć, że uważał mnie za autorytet. Na ogólnym
podsumowaniu, Kurator wręczył mi nagrodę przy audytorium prawie 200 osób.
Po uroczystościach podsumowania – SZS zaprosił wszystkich na bankiet (czyli
na wielkie żarcie i wielką popijawę) zorganizowany w SP Nr 1 (o bankietach
itd. będę jeszcze pisał).
Wielkim przyjacielem Sławka był Janusz Pyc – byli jak bliźniacynierozłączki. Trzeba przyznać chłopaki lubili biesiadowanie (zresztą kto wtedy
nie lubił biesiadowania).
W konsekwencji biegu lat często spotykałem się ze Sławkiem i z Jankiem
na różnego rodzaju zawodach, imprezach, podsumowaniach, bankietach itd.
Odwiedzaliśmy sie swoich mieszkań.
Sławek był niewątpliwie kultową postacią Chełma – zasłużył na pamięć.
Wspominając Janusza – był również kultową postacią Chełma i zasłużył
sobie na pamięć. Zrobił dużo dla rozwoju chełmskiej lekkiej atletyki.
*W mojej książeczce pt. Zasłużeni Chełmianie dla Kultury Fizycznej, Słownik
Biograficzny część druga, Chełm 2009 – napisałem pierwszą biografię o Januszu
Franciszku Pycu (1942-2007). *O jego sukcesach napisałem w swojej książce pt. Kultura
fizyczna w Chełmie i w powiecie chełmskim w latach 1944 – 2010, Chełm 2011 – patrz
lekka atletyka s. 173.
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Stanisław Gołub

Stasio jest gigantem – to super: kolega, sportowiec, „Czarniecczyk”,
trener, itd. – wzór-idol – uczył się w I LO z moją żoną Marią. Judo stało się jego
pasją. Dlatego od 1980 r. jest twórcą i trenerem chełmskiej szkoły judo – jako
sztuki walki. Wychował wielu znakomitych zawodników liczących się w kraju –
tym samym sławi Chełm w kraju i za granicą. Ma wielki dar w wychowywaniu
dzieci i młodzieży. Wychował również wielu swoich następców.
Jego drugą pasją i profesją jest archeologia. Stworzył chełmską szkołę
archeologii która, poprzez jego osiągnięcia i metody pracy znana jest w kraju –
w wyniku tego jest wizytówką Chełma. Mimo swoich pasji-profesji – z których
każda jest odpowiedzialna, pracochłonna i rozwojowa, znajduje jeszcze czas na
pracę społeczną dla Chełma i sponsoruje wiele akcji. Jest autorytetem,
cenionym w kraju i za granicą. Wydał wiele naukowych publikacji dotyczących
sfery archeologii Chełma, regionu, ziemi chełmskiej.
Ze Stasiem znamy się od 1978 r. – jest przyjacielem naszego domu.
*O jego sukcesach napisałem w swojej książce pt. Kultura fizyczna w Chełmie i w
powiecie chełmskim w latach 1944 – 2010, Chełm 2011 – patrz judo s. 159.

218

Andrzej Gruszka

W 1963 r. zamieszkałem w bloku przy ul. Mickiewicza 16a – Andrzej w
tym samym czasie zamieszkał w bloku przy ul. Lenina 3 (nad kultowym
Salonem Radio – Telewizyjnym, obecnie mieści się tu poczta). Nasze bloki jak
i sąsiednie bloki-budynki łączyło wspólne podwórko, czyli tzw. wychowanie
podwórkowe – i typy zachowań. Mimo, że byliśmy chłopakami z jednego
podwórka, to mieliśmy swoje zainteresowania i chadzaliśmy swoimi ścieżkami
– jednak mieliśmy zawsze dobre relacje. Czas mijał a los rzucał nam nowe
wyzwania obyczajowo-rodzinne. Los tak chciał, że Andrzej (legendarny piłkarz
„Chełmianki”) pracą związał się Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji
(MOSiR) w Chełmie. Z czasem został kierownikiem działu sportowego MOSiR
– i odpowiadał za organizację imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci
i młodzieży. Od 1994 r. został propagatorem i organizatorem zarazem i sędzią
szeregu turniejów tzw. „dzikich drużyn” w piłce nożnej – namawiał mnie do
współpracy, (nie mogłem bo jeszcze pracowałem do 1999 r.).
Od 1999 r. Andrzej rozbudował działalność i stworzył cykliczną imprezę
pn „Liga Wakacyjna z MOSiR-em dla dzieci i młodzieży”. W maju 1999 r.
zaproponował, abym poprowadził cykl gier – na koniec powiedział : „nie pijesz
nie palisz, jesteś autorytetem, jak mało kto znasz się na wychowaniu
i zainteresowaniu dzieci i młodzieży sportem ” – na koniec powiedział „zależy
mi na tym aby ta impreza wyszła super”, znokautował mnie tymi słowami –
zgodziłem się. Jak uzgodniliśmy, od wakacji 1999 r. poprowadziłem pierwszy
rozbudowany cykl imprez – opracowałem też regulamin i sędziowanie
i wprowadziłem nową grę pn. siatko-noga jako stały punkt wakacyjnej ligi.
Liga działa do chwili obecnej jako turnieje : piłki nożnej, siatko-nogi, tenisa
stołowego-ziemnego, koszykówki, crossy rowerowe oraz zawody pływackie.
Zajęcia odbywają się wtorki-czwartki, jak jest potrzeba to i w inne dni.
Nie można przejść obojętnie obok pracy jaką wykonuje Andrzej i o
roli jaką ona spełnia w procesie wychowawczym dzieci i młodzieży poprzez
sport i rekreację – a przede wszystkim o roli adaptacyjnej-współżycia w grupie
rówieśniczej (tu akceptacja, koleżeństwo, rywalizacja, zachowania, zwycięstwoporażka, itd.). Pierwsze zajęcia Ligi Wakacyjnej odbywały się na Stadionie
Miejskim przy ul. Szwoleżerów 15a (jak już pisałem od 1999 r.) na bocznej
płycie trawiastej – piłka nożna i na płycie asfaltowej – koszykówka, siatkówka,
kometka, siatko-noga i w wiacie tenis stołowy. Na pierwsze zajęcia przyszły
dzieciaki i młodzież (wiekowo od podstawówki do liceum) z poszczególnych
dawnych dzielnic i nowych osiedli – prawie z całego Chełma. Na ogólnej
zbiórce było widać, że wiele dzieciaków było zaniedbanych, głodnych,
niewyspanych, nieumytych – słownictwo okrutne a w kieszeniach papierosy
starsi przynosili piwo – i trzeba było nad wszystkimi zapanować. Wprowadzony
mój system wychowawczy (nie chce się rozwodzić), zadziałał już po trzech
latach – i to był mój sukces. Moim sukcesem było też, że już po pierwszym roku
(a niektóre dzieciaki i uczniowie) po drugim, mówili po polsku kłaniali mi się na
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ulicy, zaczepiali mnie na rozmowy – trenerze co słychać itd., mieli też pytania
merytoryczne sportowe.
Kiedy został oddany w 2009 r. „Orlik 2012” przy ul. Sienkiewicza 22
zajęcia są prowadzone na tym obiekcie – jest tu już kulturalniej – bo mój-nasz
system wychowawczy zadziałał i już tkwi w następnych pokoleniach – a starsi
sami reagują na młodszych i mimo wszystko stają się lepsi – nie ma już
ordynarnych przekleństw, a na zajęcie przychodzą również rodzice, popatrzeć na
swoje pociechy – nasza praca nie poszła na marne. Od 2012 r. sporadycznie
prowadzę zajęcia.
Właściwie, to Andrzej poświecił się swojej pracy całkowicie (codziennie
i tzw. świątek, piątek i niedziele) jest cały czas pod telefonem – podziwiam go,
i jego zaangażowanie w swoją pracę – jeszcze dzieciak stale go oblegają – tego
się nie da nawet opisać – to trzeba przeżyć i zobaczyć.
*O jego pracy napisałem w swojej książce pt. Kultura fizyczna w Chełmie i w
powiecie chełmskim w latach 1944 – 2010, Chełm 2011 – patrz MOSiR s.138-140.

Alojzy Zieliński (1937-1998)

Był pierwszym Wojewodą Chełmskim w latach 1975-1984.

Wiosną 1977 r. zostałem poproszony do Urzędu Wojewódzkiego (mieścił
się w Gmachu PKP) do Henryka Dobrowolskiego – (Henia poznałem w 1973 r.
kiedy pisałem o sporcie wiejskim, był działaczem i współtwórcą sukcesów LZS). Henio
przyjął mnie w swoim gabinecie (był przewodniczącym związków zawodowych
przy UW zajmował się m. in. wypoczynkiem, urlopami, sportem, nagrodami,
itd.). Oznajmił – wojewoda dowiedział się o twojej dobrej pracy i kazał mi
dogadać się z tobą czy byś poprowadził na sali i w terenie z kadrą UW zajęcia
rekreacyjno-sportowe, gimnastykę odchudzającą itd. – i tak to się zaczęło.
Od września 1977 r. prowadziłem zajęcia rekreacyjno-sportowe w swojej
szkolnej hali sportowej – były to pierwsze w Chełmie zajęcia rekreacyjnosportowe prowadzone z grupami w hali – w skład zajęć weszły: 1. zajęcia
sprawnościowe i gry zespołowe; 2. międzywydziałowe turnieje gier; 3.
gimnastyka odchudzająca dla kobiet; 4. spartakiady UW (w tym na J. Białym)
oraz inne do uzgodnienia 2-4 razy tygodniowo. W drugim tygodniu września
1977 r. zgłosiła się duża grupą kadry UW, którą przyprowadził Henio –
nadmienił, wojewoda się spóźni. Po sprawnościowych rozpoczęły się gry –
gdzieś po kilkunastu minutach w drzwiach sali (fizycznie stając na korytarzu
zauważyłem to) ukazał się elegancki gość w garniturku i pantofelkach – siedzący
stanęli prawie na baczność, a grający przewali grę – domyśliłem się kto to jest.
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Henio zaczął do mnie szyfrem machać, więc przerwałem zajęcie i podszedłem.
Przedstawił się jestem Alojzy Zieliński (uścisnęliśmy dłonie na powitanie)
odpowiedziałem też nazwiskiem – ciągnął dalej, nie chcę wchodzić w butach na
salę, ale czy jeżeli ma pan czas możemy porozmawiać po zajęciach – odrzekłem
oczywiście. Poszedł do szatni, a ja prowadziłem dalej rozgrywki. Po rozegraniu
seta w siatkówkę dołączył do którejś drużyny i dokończyliśmy zajęcia. Przez
cały czas zajęć rozmyślałem, byłem zszokowany jego zachowaniem, stylem,
kulturą, elokwencją itd. Po zajęciach zaprosiłem go do gabinetu nauczycieli WF,
przed wejściem powiedział kierowcy, aby poczekał w aucie, zapytał też czy
będę miał życzenie odwieźć się do domu. Nasza rozmowa
trwała około 30 minut – wyczułem, że wywarłem dobre
wrażenie. Na koniec zapytał, czy mogę zająć się jego
sprawnością fizyczną i czy nauczę go grać w tenisa – tak
poznałem Alojzego Zielińskiego (wrzesień 1977 r.) –
człowieka który swoją osobowością wywarł na mnie wielkie
wrażenie (byłem też zaskoczony jego dobrą ogólną
sprawnością). Od tej chwili zaczęło się rozwijać nasze
koleżeństwo i trwało do 1986 r. (kiedy został powołany do
pracy w Warszawie). Właściwie to byłem : kolegą, trenerem,
terapeutą, rehabilitantem – a przede wszystkim jako zaufany mąż stanu do
wszelkiej rozmowy (byłem tym wszystkim zaszczycony). Zorganizowałem
Alojzemu życie rekreacyjno-sportowe – nauczyłem go grać w tenisa ziemnego,
tenisa stołowego i badmintona, zorganizowałem też odnowę, saunę itd.
Jego oczkiem był Urząd Wojewódzki i praca nad jego udoskonalaniem
(zresztą zorganizował go od podstaw). Miał wpływ na budowę nowych osiedli
mieszkaniowych w Chełmie : Trzydziestolecia, Kościuszki, Słoneczne, Zachód.
Przyczynił się do oddania do użytku kultowego hotelu „Kamena”. Powołał
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Turystyczne (WPT), które od 1 stycznia 1979 r.
funkcjonowało jako kombinat turystyki i rekreacji – liczące się w kraju.

Był inicjatorem budowy kultowego wiaduktu przy ul. Armii Krajowej –
oraz wiele innych budowli. W 1986 r. został powołany do pracy w Warszawie.
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Alojzy wielokrotnie zapraszał mnie na różnego rodzaju imprezy jakie się
odbywały w UW – (oczywiście takie które mogły mnie zainteresować). Bardzo
interesował się moją pracą itd., dlatego często wykorzystywałem znajomość z
nim do pomocy w mojej pracy w szkole i w klubie z sekcją piłki ręcznej –
samochody na mecze wyjazdowe oraz jakieś potrzeby związane z treningami,
sprzęt itd. (oczywiście zawsze przestrzegałem ram przyzwoitości). Nigdy mi nie
odmawiał zawsze ciepło i rzeczowo mnie przyjmował. Dbał o zdrowie i
potrzeby człowieka, o kulturę, sport i turystykę – widziałem jak rozbudowywał
ośrodki rekreacyjno-sportowe nad Jeziorem Białym. Myślę, że nie można
zapomnieć takiego człowieka – był wielki i oddany dla Chełma i regionu.

Moje boisko „szóstki” na skarpie

We wrześniu 1976 r. rozpocząłem pracę
w SP Nr 6 i w MKS (jako trener sekcji piłki
ręcznej) w Chełmie. Szkoła była środowiskową
znajdowała się na terenie nowo tworzącego się
osiedla mieszkaniowego. Już wiosną 1977 r.
zorganizowałem (wyjście z małej sali) boisko
asfaltowe do piłki ręcznej. Płyta boiska od
strony szkoły z trzech stron leżała na skarpie,
(boisko miało siatki-chwytaki do piłki ręcznej
z jednej strony były ławeczki). Od tej chwili
mieszkańcy osiedla i kibice nazywali boisko
do piłki ręcznej – boisko na skarpie.
Od lata 1977 r. doprowadziłem, że moja szkoła zwana „szóstką –
szkółka Kozłowskiego” zaczęła liczyć się w kraju, a asfaltowe boisko do piłki
ręcznej stało się kultowym boiskiem na skarpie – na którym co sobota
i niedziela rozgrywane były mecze w tym ligowe w kat. młodzik, kadet, junior
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młodszy, junior, a grające tu drużyny należały do najlepszych w kraju w
wymienionych kategoriach.
Na każdy mecz przychodziło tu wiele osób : byli to rodzice moich
zawodników, pasjonaci szczypiorniaka – piłki ręcznej, kibice, ciekawscy, itd. –
ale zawsze kibicowali mieli swoje okrzyki, był nawet transparent. Kilkakrotnie
„stare chłopy” dla zabawy dzielili się na dwie drużyny i grali w szczypiorniaka
– zabawnie to wyglądało ale grali a zakład np. o skrzynkę piwa.
Były to chwile niezapomniane – od 1989 r. z chwilą mojego odejścia ze
SP Nr 6 w Chełmie tradycja ta zanikła – a szkoła przestała się liczyć sportowo
nawet w mieście.

Stan wojenny

- przytoczę kilka moich ciekawych epizodów z okresu stanu wojennego *
Stan wojenny – został ogłoszony w telewizji w niedzielę 13 grudnia
1981 r. Zaskoczył nas wszystkich bo niedzielnym rankiem w telewizji nie było
programów dla dzieci – tylko same ponure wieści – co może władza.
W poniedziałek przybyłem do szkoły wg planu na czwartą godz. lekcyjną.
Wchodząc do szkoły w drzwiach witali mnie moi uczniowie szczypiorniści z
klasy sportowej prawie na baczność – zdziwiło mnie to, że mieli opaski białoczerwone na rękach. Jeszcze nie doszedłem do pokoju nauczycieli wf obok hali
sportowej, gdy wpadła zadyszana woźna – pani dyrektor pana wzywa do siebie
(zawsze działałem dedukcyjnie) najpierw się przebrałem w ubiór sportowy,
potem sprawdziłem rozporządzenia itd. itd. – nie wiem ile to trwało, bo w
drzwiach pojawiła się dyrektor i lamentowała. Panie Waldemarze pana chłopcy
opanowali szkołę i powiedzieli, że tylko pana słuchają. Szybko w pamięci
policzyłem swoje klasy. Za chwilę w drzwiach ukazali się : Robert D. i Krzysio
K. – i zameldowali, tak jak pan nas zawsze uczył dyscypliny i dbania o ojczyznę
zabezpieczyliśmy szkołę przed wrogami w razie jakiejś wojny, zaniemówiłem
(dyrektorka coś tam jeszcze stękała – fałszywość), usiadłem i miałem łzy w
oczach, pomyślałem kocham was chłopaki. Po chwili powiedziałem – pani
dyrektor co pani chce od moich chłopaków, powinna pani być dumna z takich
uczniów – choć pani zawsze krytykowała moje metody wychowawcze, może
pani to wykorzystać w perspektywie trwania stanu wojennego i zachowania
porządku w szkole (cały dzień chodziłem dumny jak w transie). Chłopaki przez
dłuższy okres trzymali porządek w szkole.
*
Po pracy (tego samego poniedziałkowego dnia) dyrektor wezwała mnie
i Tadzia K. i oznajmiła panowie – kuratorium wraz z komitetem poleciło aby w
szkole były przez jakiś czas nocne dyżury aby tzw. wrogie siły nie wtargnęły,
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mogą być też nocne telefony – pomyślałam – żebyście obaj jako pierwsi
dyżurowali. W takiej sprawie się nie odmawia. O godz. 19.30 stawiliśmy się z
Tadziem w szkole, pozamykaliśmy wszystkie drzwi następnie opracowaliśmy
strategię działania – na miejsce dowodzenia dyrektor przekazała nam sekretariat
i swój gabinet. Tu Tadzio otworzył plecak, spojrzałem co tam jest – powiedział
humorystycznie zobacz Waldek przyniosłem cztery piwka może być gorąco, a
na trzeźwo ciężko się bronić, zaśmiałem się. O godzinie 22.00 mieliśmy
wykonać pierwszy obchód wojenny. Punktualnie o 22.00 poszliśmy do
magazynku wzięliśmy po kijku do palanta, wróciliśmy do sekretariatu,
wzięliśmy po granacie piwnym i poszliśmy na obchód. Wracając po obchodzie
jeszcze na korytarzu doszedł nas ostry dźwięk telefonu nim doszliśmy ktoś się
już rozłączył. O godz. 23.30 wypiliśmy po piwku i usadowiliśmy się wygodnie
w fotelach – i po chwili pustka tak spaliśmy do godz. 7 (jeszcze dyrektor
zdaliśmy szczegółowy opis naszych co godzinnych patroli itd. itd.). O godz.
7.45 dyrektor nas zwolniła do domu, powiedzcie panom Ryszardowi i Heniowi,
że będą dyżurować po was. Weszliśmy do pokoju i oznajmiliśmy kolegom co
przekazała dyrektor. Zapytali jak było na dyżurze itd., Tadzio odpowiedział
humorystycznie mieliśmy 4-flaszki to był spokój. W trakcie ubierania się
doleciały nas strzępy ich rozmowy – planowali coś z alkoholem. Wyszliśmy ze
szkoły i do domu. Wieczorkiem gdzieś około godz. 20 kąpiemy Agatkę i Jacka,
nagle pukanie do drzwi – otwieram Tadzio z pakunkiem, co przemycasz mówię,
nudziłem się to kupiłem 4 piwka. Pomogłem żonie przy dzieciakach
i usiedliśmy do stołu – (powiedziałem Tadziu zrobię piwko po swojemu, wlałem
4-piwka do garnka dodałem małą łyżkę miodu sześć goździków i szybko utarłem
4-żółtka z cukrem, jak piwko lekko zaszumiało wlałem jajeczka minuta grzania
i do szklanej karafki i na stół – niebo w gębie) – i nastąpiła degustacja. Gadu –
gadu po chwili Tadziu zobacz – wziąłem słuchawkę do ręki spojrzałem na zegar
była prawie 22, wykręciłem szkołę i gdy już był sygnał odbioru krzyknąłem tu
płk szef (podałem zmyślone nazwisko) meldować się (usłyszałem brzęk szkła)
i głos przestraszony w słuchawce melduje się nauczyciel Henryk (bez
nazwiska), słuchajcie zadzwonię za godzinę w tym czasie macie w całej szkole
policzyć niezaciemnione okna – czołem. Punktualnie o godz. 23 przedzwoniłem
– no i co, zdyszany głos Henia, obywatelu płk jeszcze nie zdążyłem policzyć –
to starajcie się odezwę się, tak jest. Tylko co odłożyłem słuchawkę – telefon
zadzwonił – podniosłem słuchawkę – nie zdążyłem powiedzieć słucham – a głos
w słuchawce – słuchajcie kolego wiecie, że rozmowy są kontrolowane, a wy
zakłócacie mi linię jeszcze jeden taki numer i odłączę telefon jasne – szok nie
mogłem wydobyć słowa. Nie wiem jak wyglądałem bo na mój wyraz twarzy
Tadzio wstał, Waldek już późno idę do domu jutro dokończymy (miał do domu
100m mieszkał u teściów). Oddało mi o północy – zasnąłem. Rano idąc do
szkoły po drodze spotkałem Tadzia – całą drogę śmieliśmy się. W pokoju
nauczycieli wf – zastaliśmy Henia i Ryśka szykowali się po dyżurze do domu.
Tadzio zagadał jak było, Henio daj spokój jakiś płk całą noc dzwonił i nas
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ganiał, nie mogliśmy się napić. Zaczęliśmy się śmiać, (ja jak nigdy milczałem) a
Tadzio ciągnął dalej no i co policzyliście te okna, spojrzeli na nas, skąd wiecie o
oknach, to na pewno sprawka Waldka – domyślili się i wyszli – pamiętam, że
nie odzywali się do nas dłuższy czas.
*
Wiosną 1982 r. otrzymałem zaproszenie (dla mojej drużyny) na halowy
turniej mini piłki ręcznej – chyba był to Ciechanów. Był czwartek wszystko
było przygotowane do wyjazdu, mieliśmy wyjeżdżać w piątek rano (czyli na
drugi dzień), a tu szok o godz. 12 dostałem wiadomość, że z przyczyn jakiś tam
nie dostanę busa. Wkurzyłem się chwyciłem telefon wykonałem wiele
telefonów i nic. Moje smutne siedzenie w szkolnym sekretariacie, przerwała
nagle moja koleżanka sekretarka sexi Alina, słuchaj Waldemar ty czegoś nie
załatwisz, przecież masz dobre układy z wojewodą. Nie dokończyła gdy ja tak
jak stałem w dresach byłem już przed szkołą – i biegiem do Gmachu. Zdyszany
wpadłem do holu gdzie mieścił się sekretariat przed gabinetem wojewody A.
Zielińskiego. Przy drzwiach wejściowych przy biurku siedziała sex sekretarka –
ja od razu – pani zamelduje (podałem nazwisko) chcę się spotkać z wojewodą
pilna sprawa (sekretarka spojrzała na mnie i ironicznym głosem w takim stroju
w dresie pan zobaczy tu jest kolejka) spojrzałem w lewo faktycznie od jej biurka
do drzwi wojewody rząd krzeseł i na każdym siedzi jakiś typ w garniturze itd.
(wielu z nich poznałem chodzą do mnie na zajęcia rekreacyjno-sportowe jako
kadra UW, kilku wstało i się ukłoniło). Jakiś czas trwały moje prośby o
spotkanie i nic, musiało to w końcu głośno brzmieć bo nagle drzwi się
otworzyły a w nich się ukazał wojewoda Zieliński – na ten fakt wszyscy
delikwenci jak na komendę zerwali się z krzeseł i stanęli na baczność,
sekretarka coś mi zaczęła tłumaczyć – a wojewoda Waldek poznałem cie po
głosie choć, szok zaniemówiłem wszedłem do gabinetu i sam nie wiedziałem jak
się zachować, siadaj i mów o co chodzi. Po rozmowie wyszedłem z gabinetu, a
czekający wstali – spojrzałem zdziwiony i powiedziałem siadajcie chłopaki
wszystko w porządku. Wychodząc do sekretarki cześć ślicznotka coś
odpowiedziała – ale ja byłem już na korytarzu i biegłem do szkoły. Byłem
dumny dostałem samochód i wszystko (pomyślałem ja w gabinecie jego
magnificencji). Z perspektywy czasu myślę, że mój tupet był zawsze
wyrazicielem mojej osobowości i pozytywnych pragnień – nie wiem czego ale
nigdy o stanowiska nie walczyłem – lubiłem wolność, swobodę i przyrodę.
*
Moi szczypiorniści grali w lidze. Lato 1982 r. sobota godz. 6 rano
czekam z chłopakami na samochód busa-żuka na wyjazdowy mecz ligowy.
Podjeżdża żuk zatrzymuje się i wychodzi z niego pijany kierowca i się stawia
(ze względów estetycznych nie chcę opisywać tego całego zajścia). Wpadam do
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kancelarii (była czynna w soboty), co się stało pyta Alina – pijany kierowca
przyjechał, nie pozwoliłem żeby wiózł moich chłopaków wygoniłem go – jak ja
dzisiaj w sobotę załatwię samochód (będzie walkower). Dzwoń do firm (mówi
Alina) które podlegają UM i mają dyżury w dni świąteczne a tu stan wojenny –
(do dziś pamiętam litery tej firmy MPRD). Znalazłem numer chwytam
słuchawkę i dzwonię – w słuchawce kto mówi – (a u mnie pustka w głowie), kto
mówi powtórzył głos a ja (do dziś nie wiem czego tak odpowiedziałem), KW –
w słuchawce słyszę jakby ktoś ręka przysłonił mikrofon, szefie zawołał dzwoni
KW kto, Komitet Wojewódzki – słyszę po głosie, że ktoś inny mówi do mnie
towarzyszu o co chodzi, no i wtedy wygłosiłem całą litanię (na koniec głos w
słuchawce towarzyszu jak coś trzeba to my pomożemy). Po rozmowie
uświadomiłem sobie KW – to Kozłowski Waldemar (moje alibi). Za
półgodziny podjechał żuk i wszystko skończyło się dobrze. Jeszcze dwa razy
korzystałem z ich usług (reszta to tajemnica).
*
Często odwiedzam swoją dawną „szóstkę” SP Nr 6 i wspominamy dawne
czasy z Alinką (moją koleżanką dawnych czasów jeszcze pracuje jako
sekretarka i informatorka wiedzy) – często mi mówi jak uczyłeś w szkole to
zawsze było tu wesoło, a teraz nudy.
*
W latach 1977 – 1989 reprezentowałem Chełm w finałach Mistrzostw
Polski (ZNP) nauczycieli w tenisie stołowym i w tenisie ziemnym.
- (wraz ze mną w MP uczestniczyli Wiesio Wołoszyn i Lech Cichosz).
W latach 1977 – 1989 grałem w drużynie nauczycieli w halowych
mistrzostwach TKKF w siatkówkę i piłkę nożną.
W turniejach piłki nożnej w latach 1977 – 1979 zdobywałem trzy razy po
kolei króla strzelców – za co dostałem w nagrodę: stołeczek turystyczny, plecak
i torbę (turnieje były rozgrywane w szkole przy ul. Jagiellońskiej).
Od 1977 r. uczestniczyłem w drużynie nauczycieli we wszystkich
festynach rekreacyjno – sportowych organizowanych nad Jeziorem Białym w
ramach TKKF – biwakowaliśmy w ośrodku wczasowym ZNP.

226

2 – analiza (skrótowo wnioski)

kultury fizycznej – wychowania fizycznego i sportu
w Chełmie lata 1944 – 1989
*

Kultura fizyczna jest jedną z trzech składowych kultury ogólnej dwie
pozostałe to – kultura materialna i kultura duchowa. Podstawowymi formami
kultury fizycznej jest: wychowanie fizyczne, sport, rekreacja, wychowanie
zdrowotne. Filarami współczesnej kultury fizycznej są sport i turystyka.
Kultura fizyczna to wyraz określonej postawy wobec własnego ciała,
świadoma i aktywna troska o swój rozwój, sprawność i zdrowie, to umiejętność
organizowania i spędzania czasu z największym pożytkiem dla zdrowia
fizycznego i psychicznego. Natomiast ćwiczenia fizyczne – reprezentowane
przez zabawy i gry ruchowe, sport i turystykę – to jedynie środki działania,
kategorie wtórne.
Są ludzie, którzy stoją na wysokim poziomie kultury fizycznej, a nie są
sportowcami. Bywa też odwrotnie: można być nawet wybitnym sportowcem, a
pozostawać na niskim poziomie kultury fizycznej. Kryteria kultury fizycznej
osobnika to jego tryb życia, ukształtowane nawyki, przekonania, zamiłowania,
wreszcie konkretne umiejętności.
A zatem praca nasza z młodzieżą polega na udzielaniu jej pomocy w
formie świadomego stosunku do własnego organizmu i jego potrzeb. Chcemy
wpoić jej nawyk systematycznej pracy nad sobą, racjonalnej troski o zdrowie,
nauczyć metod pielęgnacji ciała. Aby jeszcze te nawyki i podstawy opierały się
na rzetelnej wiedzy. *(M. Demel i A. Skład: z teorii…).
Miernikiem kultury fizycznej w danym społeczeństwie jest ogólny stan
zdrowotny i poziom sprawności fizycznej obywateli, procent ich czynnego
udziału w instytucjach kultury fizycznej, a także stopień uświadomienia
różnorakich funkcji ćwiczeń ruchowych. *(H. Młodziankowska: z teorii…).
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*

Okrutna wojna i okupacja niemiecka-hitlerowska w latach 1939-1944
całkowicie zniszczyła kraj i dorobek gospodarczo-egzystencjonalny Chełma w
tym kultury i kultury fizycznej – tworzonej w okresie II RP (1918-1939).
*
Po wyzwoleniu (1944) – kultura fizyczna stała się sprawą polityczną
władzy PRL – a do 1957 r. była manipulowana przez sowietów. Władza ludowa
w pierwszym okresie przemian w Polsce nawiązała do niektórych rozwiązań
okresu międzywojennego – w tym także struktur państwowego kierownictwa
kulturą fizyczną (jednak z odmiennymi treściami klasowymi).
Rzeczywisty ruch-życie sportowe w Chełmie jako pierwsze po wojnie
(po 1944 r.) współtworzyły: reaktywowany sport szkolny i sport robotniczy
wspierany przez wojsko (analogicznie jak po uzyskaniu niepodległości w 1918 r.).
W latach 1944-1955 dominował-oddziaływał na chełmskie społeczeństwo
KS ZZK „Kolejarz” (reaktywowany na bazie KS KPW z 1929 r. – też PKP) a przede
wszystkim drużyna piłki nożnej która należała w tym czasie do najlepszych w
L.OZPN – działały też sekcje tenisa stołowego, koszykówki, siatkówki, lekkiej
atletyki. Sukcesy piłkarzy Kolejarza miały również duży wpływ na świadomość
i usportowienie społeczeństwa. Wytworzyły ruch niepodległościowy i wielki
romantyzm pierwszych powojennych lat. Były też osłodą na ciężkie chwile –
sowietyzacji życia w Chełmie.
Na rozwój sportu szkolnego i jego popularyzację w społeczeństwie
chełmskim w latach 1945-1964 miały wpływ renomowane SKS „Zdrów”,
„Czarniecczycy” następnie „Zryw” i „Orzeł” oraz MKS – oddziaływały też na
sport szkolny w powiecie.
W latach 1944-1952 (zsowietyzowana ) władza PRL prowadziła działania
skierowane nad wyłapaniem i weryfikacją oraz niszczeniem przedwojennych
działaczy wraz z wykluczeniem możliwości reaktywowania niektórych polskich
przedwojennych organizacji młodzieżowych np. TG „Sokół”, „Strzelec”, ZHP.
W maju 1948 r. powstały zrzeszenia sportowe poszczególnych
związków zawodowych, skupiające kluby sportowe działające przy zakładach
pracy – w ten sposób władza kontrolowała sport poprzez związki zawodowe.
W grudniu 1949 r. utworzony został Główny Komitet Kultury Fizycznej

(planujący kierujący i kontrolujący całokształt spraw wychowania fizycznego i sportu)

– GKKF, WKKF, PKKF i MKKF. 50-lata to duże środki finansowe na
upowszechnienie kultury fizycznej oraz rozwój sportu kwalifikowanego.
Ukształtowana w 1949 r. organizacja państwowa zarządzania sprawami kultury
fizycznej przetrwała do 1957 r. (w tym czasie m. in. kluby sportowe utraciły
osobowość prawną, stając się ogniwami organizacyjnymi zrzeszeń sportowych)
w lutym 1957 r. powstała nowa koncepcja organizacji kultury fizycznej. W
lutym 1960 r. (w miejsce GKKF i Komitetu do Spraw Turystyki) powołano
GKKF i Turystyki – WKKF i T, PKKF i T, MKKF i T.
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Wiosna 1953 r. – to rozpad drużyny piłkarskiej Kolejarza i jego kultu w
społeczeństwie chełmskim. Po rundzie wiosennej 1955 r. Kolejarz jako KS
przestał istnieć (samodzielnie działały jako sekcje: lekkoatletyka, tenis stołowy,
siatkówka, koszykówka).
Przygotowani do tego stanu rzeczy działacze wspomagani przez władze,
podbudowani presją społeczną – było rzeczą niemożliwą aby Chełm pozostał
bez drużyny piłki nożnej – doprowadzają do powołania 20 sierpnia 1955 r.
Między-Zakładowego KS „Chełmianka” Chełm – z wiodącą sekcją piłki
nożnej. KS „Chełminka” stał się kombinatem, początkowo wiele sekcji znalazło
się w jego strukturach. Czas weryfikował – Chełmianka jako KS nie zdała
egzaminu, piłka nożna nie osiągając podstawowych wyników w L.OZPN,
pochłaniała wielkie nakłady finansowe (bez żadnych rozliczeń wynikowych) w
wyniku czego, poszczególne sekcje aby prawidłowo funkcjonować wychodziły
z Klubu – dlatego KS „Chełmianka” był identyfikowany tylko z piłką nożną.
Władza też wiele problemów nie widziała, może nie chciała widzieć,
pozostawiając los KS czy poszczególnych sekcji własnemu losowi. Wiele
uznanych wynikowo sekcji do 1974 r. szukało sponsorów do rozwoju tu:
lekkoatletyka, podnoszenie ciężarów, zapasy, szachy, pływanie, hokej na lodzie,
tenis stołowy i tenis ziemny. Do 1974 r. wieloma sekcjami opiekowali się
działacze (jeszcze z okresu II RP), którzy nie posiadali uprawnień instruktoratrenera ale byli ongiś dobrymi zawodnikami, tu: hokej na lodzie, pływanie,
koszykówka, szachy, siatkówka, tenis stołowy.
Władza chciała dać społeczeństwu – (z jednej strony) dobroć kultury
fizycznej i ją umasowić jako pozytywny wyraz władzy dla społeczeństwa
poprzez dobrowolny i masowy ruch wychowania fizycznego, sportu i rekreacji,
tu: Zrzeszenie Sportowe „Start” (1952), Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe
(1952), Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej (1957) – (z drugiej strony)
mieć też kontrolę nad tymi działaniami – aby nic bez władzy dla ludu. Dlatego
większość działaczy w tym organizacjach było ludźmi władzy.
W 60-latach i początkach 70-lat władze i trenerzy KS „Chełmianka”
miały wielkie kłopoty wychowawcze z wieloma zawodnikami drużyny piłki
nożnej. Takie zachowanie wywołało dezaprobatę społeczną – sprawą zajął się
komitet. Jedną z aktywnych form pracy wychowawczej miało być dobrowolne
przez tych zawodników zapisanie się do ZMS i tu prowadzić działalność dla
dobra sprawy i odnowy moralnej.
Ze względu na kłopoty finansowe i brak dyscypliny klubowej przez
niektóre sekcje-dyscypliny sportowe – po 1976 r. nie widzi się powoływania
wielosekcyjnych KS tylko jednosekcyjne (żaden nowotworzony KS nie chciał
mieć w swoich strukturach piłki nożnej). Widząc taki stan rzeczy większość
trenerów poszczególnych samodzielnych sekcji-dyscyplin sportowych jak i KS
od 1976 r. w celu rozwoju – wchodziło w relację z działaczami-politykami
prosząc o pomoc (tak wytworzyły się związki, trenerzy – działacze-politycy
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którzy wspomagali i byli związani z daną dyscypliną) – to też było uzależnione
od wyników danej sekcji.
Kiedy od stycznia 1976 r. sekcja zapasów styl klasyczny umiejscowiła
się w nowopowstałym Związkowym KS „Cement” Chełm a patronat nad sekcją
objął Kombinat Cementowy Chełm – zapasy stały się w Chełmie sprawą
polityczną – priorytetem i biznesem. Od tej chwili to władzy zależało aby
zapasom w Chełmie nic nie zabrakło – tak zaczęła się rodzić hegemonia
zapasów. Był to okres w którym każdy KS rozbudowywał swoje wpływy wraz
ze strategią działania. W tym okresie maty zapaśnicze były rozłożone w
największych środowiskowych szkołach podstawowych : SP Nr 1, SP Nr 3 i SP
Nr 6 i w MOSiR. W tym czasie w zapasach jako dyscyplinie sportowej
dominowali na świecie zawodnicy z państw tzw. Układu Warszawskiego, na
czele z ZSRR dalej, Bułgarzy, Rumuni, NRD – tak narodziły się kontakty
i nasze miasto zaczęły odwiedzać zagraniczne drużyny. Jak przyjeżdżali
zawodnicy z ZSRR – to wszystko w Chełmie chodziło na baczność podnosiło to
też prestiż zapasom. Najczęściej maty na pojedynki-mecze były rozkładane w
SP Nr 6 – tu była największa hala sportowa w tym czasie w Chełmie.
Kiedy od 1978 r. sekcja piłki nożnej została samodzielnie w KS o nazwie
„Chełmianka” nie ważne pod jakim była patronatem to – piłka nożna stała się w
Chełmie sprawą polityczną – priorytetem i biznesem (i nierozerwalnie w
Chełmie piłka nożna – to Chełmianka). „Jeszcze żadna dyscyplina sportowa
w Chełmie poza zapasami, nigdy nie miała stworzonych tak doskonałych
warunków jak piłka nożna w tym czasie”. W tym okresie sekcja-drużyna piłki
nożnej mowa tylko o „Chełmiance”, nie miała planowego zarządzania i nie
osiągała minimum wyników – dlatego często zmieniali się trenerzy i zawodnicy.
Trenerzy wymagali dużych wynagrodzeń a to kosztowało – pożerało budżet –
kończyły się pieniądze, trenerzy odchodzili bo poza tym nic ich z miastem nie
wiązało, na ich miejsce przychodzili nowi i to się powtarzało – po co to – trzeba
wychować i mieć swoją kadrę.
Takie m. in. działania i niefrasobliwość władzy jednego ze szczebli
doprowadzały, że po 1979 r. nie mając perspektyw rozwoju i wsparcia, zanikał
sport szkolny i z nim związane dyscypliny sportowe (dotąd prosperujące): piłka
ręczna, koszykówka, siatkówka, lekkoatletyka, gimnastyka przyrządowa
i akrobatyczna ) – (w perspektywie czasu były nie do obudowania).
Kiedy Chełm został województwem – biurokracja stała się balsamem na
indolencję władzy a serwilizm sprawiał, że do komitetu spływały sprawozdania
i analizy (z różnych podległych szczebli) już tak wyczyszczone – aby ich treści
nie denerwowały przypadkiem sekretarzy, (nieważne co się działo-dzieje na
dole – wszystko ma być na górze przedstawione dobrze).
Były w tym czasie w Chełmie władze miejskie, powiatowe, wojewódzkie
– i KW PZPR. Dlatego w tym czasie w Chełmie było kilka prawd-ocen sytuacji
o wszystkim m. in. i o kulturze fizycznej i turystyce, a przede wszystkim o
wynikach w sporcie – (władze bardziej interesował sport mniej (a nawet
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wcale) wychowanie fizyczne, choć wiadomo profesjonalistom, że podstawą
sportu jest właśnie szkolne wychowanie fizyczne).
Od 1 czerwca 1975 r. Wojewoda chełmski miał do dyspozycji Urząd
Wojewódzki a w nim m.in. – Wydział Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki –
którym zarządzał (właśnie tą sferą). Dyrektor WKFSiT (tak jak wszyscy
pracownicy UW), musieli być politycznie poprawni decyzjom Wojewody. Tu
zapadły wszelkie najważniejsze i ważniejsze decyzje (zdaniem UW), które nie
musiały być konsultowane z dołem (o sprawach dla nich bardzo ważnych).
Sprawozdania musiały być politycznie wyważone ponieważ – politycznie UW
podlegał pod KW PZPR w Chełmie.
Wobec wymienionych faktów po 1979 r. sport szkolny systematycznie
upadał, a inne sekcje walczyły o swoje utrzymanie: tenis ziemny, tenis stołowy,
podnoszenie ciężarów, koszykówka. Na taki stan rzeczy nie było reakcji ze
strony odpowiedzialnych za sport szkolny osób przy Kuratorze. Dlatego
alternatywą dla supremacji zapasów i piłki nożnej – były nowopowstałe
dyscypliny sportowe: karate (1977), strzelectwo (1978), judo (1980), tworzyli je
pasjonaci sportowcy-zawodnicy instruktorzy-trenerzy którzy w większości
sponsorowali swoje sekcje, a ich adeptami była właśnie młodzież szkolna.
Ówczesne władze każdego szczebla w tym sportowe i polityczne, na
każdym poważnym wystąpieniu podkreślały, rolę i potrzeby sportu w życiu
każdego obywatela jak i osiągania wyników sportowych przez KS Chełma dla
podkreślenia pozycji miasta w kraju (oraz swoje w tym procesie wielkie
zaangażowanie) – w rzeczywistości nic to nie przenosiło się na zarządzania i
planowanie w sporcie – dalej te KS które miały poparcie działały a reszta KS
lub sekcje sportowe wegetowały (szukając możliwości) lub zawieszały swoją
działalność.
Dnia 5 maja 1987 r. odbyła się ostatnia wymiana sportowo-turystyczna.
Delegacja ZSRR pochodziła z Obwodu Wołyńskiego byli to reprezentanci
sportu i turystyki z Łucka – województwo chełmskie sportowo reprezentował
WKFSiT UW w Chełmie a turystycznie Wojewódzkie Przedsiębiorstwo
Turystyczne (WPT) w Chełmie. Wymianą były objęte drużyny z Chełma: piłki
nożnej WKS „Gwardia”, koszykówki, judo i podnoszenia ciężarów (te same
dyscypliny z Łucka). Delegacja i zawodnicy byli zakwaterowani w Zakładzie
Hotelarsko-Gastronomicznym „Kamena” w Chełmie. Impreza towarzysząca
(tzw. libacja) – pierwsza odbyła się w „Kamenie”, druga nad Jeziorem Białym.

Nauczyciel wychowania fizycznego

Fundamentem kultury fizycznej każdego kraju jest szkolny system
wychowania fizycznego. Wychowanie fizyczne jest pedagogiczną ingerencją w
naturalny bieg rozwoju fizycznego. Rozwoju fizycznego nie wolno pozostawić
naturze, trzeba go pobudzać, normować, a w razie konieczności korygować.
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Dlatego nauczyciel wychowania fizycznego spełnia w tym procesie ważną rolę
– jako mistrza nauki abecadła ruchowego.
Nauczyciel wychowania fizycznego kończąc Akademię Wychowania
Fizycznego poza tym, że otrzymuje dyplom magistra wychowania fizycznego to
jeszcze może zdobyć tytuł-dyplom instruktora dyplomowanego lub trenera II
kl. danej dyscypliny sportowej w której się specjalizuje (może też zdobyć inne).
W tym przypadku nauczyciel WF poza realizacją szkolnego programu
wychowania fizycznego na jednostkach lekcyjnych może też realizować swoje
pasje sportu wyczynowego na zajęciach pozalekcyjnych w ramach Szkolnego
Koła Sportowego (SKS).
W tym czasie w oświacie był podział na szkoły podstawowe i średnie. W
szkole podstawowej powinni pracować najlepsi nauczyciele wychowania
fizycznego (i innych przedmiotów też). Gdyż wszelkie nawyki i osobowość
ucznia kształtuje się właśnie w szkole podstawowej – jest to tzw. złoty okres w
kształtowaniu osobowości każdego dziecka. Niejednokrotnie otrzymana wiedza
w podstawówce miała wpływ na dalsze losy ucznia i jego drogę życiową.
Podstawowe szkolenie trwa 4-lata. Po 2-latach można stwierdzić, czy
nasza praca i nasze oczekiwania się sprawdzają (tu sporty indywidualne lub
drużynowe). Gdy nasi zawodnicy osiągają pewien poziom sportowy (techniczny
i taktyczny) i sprawdzają się w pojedynkach meczach itd., które je weryfikują –
kończą podstawówkę i czeka ich los ucznia szkoły średniej – tu liceum lub
technikum. Jeżeli tu w tym przypadku właśnie ten nauczyciel wychowania
fizycznego a zarazem i trener tego zespołu sprawdza się – należy go dalej
wspierać. Dlatego sportowe władze oświatowe – tu SZS – powinny zadbać,
żeby ta młodzież prowadzona przez tego nauczyciela-trenera mimo że jest już w
innej szkole – dalej była przez niego prowadzona dla dobra sportu szkolnego.

Źródło: Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Chełmie
* Zespół archiwalny:
- Akta miasta Chełma – MKKF i T
- Komitet Wojewódzki PZPR
- Urząd Wojewódzki WKFS i T
- Powiatowy Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki

Uwaga: więcej na temat kultury fizycznej i turystyki tego okresu jako
podstawowe źródło wiedzy patrz – Waldemar Antoni Kozłowski :
1 – Kultura fizyczna w Chełmie i w powiecie chełmskim w latach
1944 – 2010, Chełm 2011
2 – Ruch krajoznawczo-turystyczny współczesnej aktywnej turystyki w
Chełmie – ziemi chełmskiej w latach (1906)-1944 – 2010, Chełm 2011
3 – Rozwój turystyki w Chełmie i w powiecie chełmski, Chełm 2014
*Patrz też inne moje wydawnictwa książkowe
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*
Refleksje autora książki do czasów PRL
1 – Wspomnienia lat dziecięco – młodzieżowych
Jak sięgam pamięcią tamtych lat, to zawsze byłem – chciałem być inny,
lepszy, chciałem zmieniać otoczenie – świat. Czasy były smutne i biedne
właściwie to byliśmy – pod zaborem i wszędzie czyhał szpieg sowietyzmu.
Wielu mądrych i prawych Polaków, łamała – niszczyła nowa władza
PRL celem bezwzględnego posłuszeństwa. Właściwie bez jej zgody nic nie
można było w tamtych latach zrobić, a strach paraliżował jakiekolwiek
poczynania, aby nie podpaść.
Do Chełma przybyliśmy rodziną w lutym 1954 r. Do 1963 r.
mieszkaliśmy przy ul. Trubakowskiej 17\19, wynikiem czego byłem prawie
Pilichoniarzem. W rok później poszedłem do szkoły podstawowej która,
mieściła się przy ul. Szpitalnej – była to kultowa szkoła Pilichonek. Szkoła stała
się moim drugim domem, prawie w niej nocowałem. SKS, wychowanie
fizyczne i sport stały się dla mnie sposobem na tamte smutne czasy. Nie chcę się
chwalić ale dwa razy zdobywałem mistrza województwa lubelskiego w 4-boju i
byłem w szerokiej narodowej kadrze – pisałem już o tym. Zawsze po przyjściu
ze szkoły do domu, jeśli po drodze nie było draki z Pilichoniarzami pomagałem
mamie w domu i w ogródku. Wieczorem potajemnie rodzinnie słuchaliśmy
kołchoźnika, a w nim tajne wiadomości Radia Wolna Europa. Czasami
chodziliśmy do sąsiada miał telewizor i w czwartki straszył nas teatr pt.
KOBRA. Żeby wyżyć jako rodzina, a było nas czterech braci, hodowaliśmy
króliki. Uwielbiałem święta Wielkanoc i Wigilię – a przy tym wszelkie potrawy
i kompoty (z suszu śliwki, jabłka i gruszki) – naszym dobrym duchem domu był
zaprzyjaźniony ksiądz Zygfryd Berezecki. Brat Jarek w Technikum Rolniczym
miał kolegę Edka, a jego rodzice państwo Nesterowicz mieli wspaniale
gospodarstwo rolne w Janowie koło Chełma. Prawie w każde wakacje brat
zabierał mnie do nich na żniwa itd., co to była za frajda. Pani Nesterowicz
zawsze serwowała delicje, ziemniaki ze skwarkami lub boczkiem i zsiadłym
mlekiem, pierogi, pyzy, prawdziwy rosół, pieczyste, kompoty i sałatki oraz
wiejski chleb. Gdzieś w 1960 r. Jarek dostał od Edka szczeniaka, przyniósł go
do domu i położył na podłodze – była to szara kuleczka mieszcząca się w dłoni,
szybko stał się naszą maskotką. Po kilku miesiącach kuleczka, stała się
potężnym basiorem, najbardziej słuchał się mnie – nazwaliśmy go Bary.
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Mieliśmy też kota – nazwaliśmy go Stuszek. Widoki były niesamowite
jak oni się lubili i ze sobą bawili. Wieczorami Bary siadał i wył – jak się okazało
był mieszańcem suki z wilkiem. Bary był silny, zimą śmigał ciągnąc nas na
sankach. Kiedy miał rok, przyszli i zabrali go nam – mówili, że go obserwowali
i będzie dobrze służył PRL. Nie mogłem sobie znaleźć miejsca. Gdzieś po roku,
spałem przy oknie budynek parterowy, usłyszałem drapanie, odsunąłem firankę
a tu w oknie ziejąca morda Barego. Obudziłem całą rodzinę – jak sobie
przypomnę – cała rodzina stała i płakała a Bary wychudzony chłeptał jakąś
zupkę. Po miesiącu znów go zabrali – wrócił, znów go zabrali i to był koniec
(obecnie mamy foksteriera o nazwie Taja).
Edukację rozpocząłem 1 września 1955 r. w Szkole Podstawowej przy
ul. Szpitalnej 14 w Chełmie dzielnicy Pilichonki. Z chwilą rozpoczęcia przeze
mnie nauki, już w tej szkole uczyło się dwóch moich starszych braci Jarek
i Wojtek. W kilka lat później dołączył trzeci młodszy brat Władek – czyli
w pewnym momencie czasowym uczyło się tu, nas czwórka braci. Tylko brat
Wojtek po podstawówce ukończył szkołę średnią – natomiast nasza trójka
wybrała inne szkoły. Naszym pierwszym nauczycielem wychowania fizycznego
i mistrzem nauki abecadła ruchowego (a można też określić ogólnie lekarzem
rodzinnym zdrowia) był właśnie Mistrz Edward Szałaj. Właściwie wszyscy,
byliśmy wyjątkowo uzdolnieni ruchowo i sportowo i reprezentowaliśmy szkołę
prawie we wszystkim. Wspomagając moje i moich braci sportowe osiągnięcia,
to w tym czasie moi rodzice właściwie działali we wszystkich szkolnych
rodzicielskich komitetach i organizacjach. Mój ojciec od 1955 r. był w
Komitecie Opiekuńczym szkoły, a jako prezes PSS spowodował, że stała się ona
zakładem opiekuńczym szkoły i niosła też wszelką pomoc.
Byłem talentem sportowym, reprezentowałem szkołę podstawową we
wszystkim, prawie w niej nocowałem. Reprezentowałem szkołę podstawową,
ale też jako uczeń szkoły podstawowej byłem często powoływany do
reprezentacji szkoły średniej w ramach SKS i MKS. Przez dwa lata jako uczeń
klasy 7 i 8 i reprezentant szkoły wygrywałem w województwie lubelskim
czwórbój lekkoatletyczny o puchar „Świata Młodych” (byłem też powołany do
krajowej reprezentacji 4-boju). Nigdy nie zapomnę tamtego przeżycia i tamtych
sukcesów sportowych, gdy w nagrodę od swojego mistrza i nauczyciela
wychowania fizycznego E. Szałaja dostałem kilo cukierków czekoladowych –
wtedy to był wspaniały prezent.
Ja i moi koledzy poza lekcjami wychowania fizycznego, uczestniczyliśmy
też w sportowych zajęciach typu SKS, SIS i MKS. Braliśmy też udział we
wszelkich pracach przy porządkowaniu szkolnego terenu sportowego a przede
wszystkim przy budowie szkolnego stadionu-boiska, lodowiska, toru
saneczkowego, sprzętu sportowego itd. Jak sięgam pamięcią wśród nas byli też
uczniowie-rozrabiacze tzw. zatwardziali Pilichoniarze – ale kiedy nadchodził na
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zajęcia nauczyciel wychowania fizycznego E. Szałaj powodowała to, że na nas
spływał spokój i wystarczyło jego spokojne polecenie czy gest – a my już
wykonywaliśmy jego polecenie z największą przyjemnością.
Dla większej popularności szkolnego życia sportowego, też z inicjatywy
E. Szałaja właściwie od 1955 r., dla zagospodarowania czasu, na dole w holu
wejścia da salki sportowej stał stół do ping-ponga – każdy do woli mógł się
nagrać. Odbywały się tu też, mistrzostwa szkoły i Pilichonek w ping-ponga,
a pilichoniarze stawali się potulni a po grze sami sprzątali pomieszczenie.
Byłem też inicjatorem, gdzież od 1958 r. rozwoju w szkole gry w tzw.
cymbergaja – do cymbergaja potrzebna była ławka szkolna na której
narysowane-wyryte było boisko, dwie monety ciężkie po dwadzieścia groszy
(jako zawodnicy) jedna lekka moneta 1-groszowa (jako piłka) dwie paletki
najlepiej te zrobione z linijki – i była gra. Ławki lekcyjne były niszczone, afera
w szkole. Pamiętam, że w krótkim czasie tą akcją zainteresował się E. Szałaj,
zorganizował na dole obok salki sportowej ławkę i graliśmy do woli. Byłem
mistrzem szkoły i Pilichonek w cymbergaja a nawet nieoficjalnym mistrzem
Chełma – jakoś od 1963 r. gra ta zanikała i znikła.
Jeden aspekt wspomnieniowy – pod koniec 50-lat, też i w związku z
dużą jednostką wojskową w Chełmie, częstym było, że przez Chełm
przejeżdżały militarne kolejowe tabory wojskowe. Pociągi wagony-lory, były
pootwierane, widać było w nich wojsko sowieckie i polskie w sowieckich
mundurach – często harmoszka grała, żołdaki śpiewali, była to też atrakcja dla
biednych dzieciaków spragnionych wrażeń. Jak przejeżdżał taki sowiecki tabor
w znanym czasie to dzieciaki już czekały i biegły jakiś czas za wolno
wlekącymi się wagonami. Sałdaty-ruskie często coś wyrzucali, dzieciaki
zbierały, nie było też żadnej kontroli władz co było wyrzucane – tak właściwie
to kto miał kontrolować przyjacielskie sowiecko-polskie wojsko. Kilka razy
żołnierze, może dla zabawy wyrzucili coś w rodzaju petardy, doszło do kilku
okrutnych wybuchów-okaleczeń. W jednym uczestniczył też mój kolega,
uszkodzenie-kalectwo było trwałe i przykre (musiał zrezygnować ze szkoły).
Zamiast ukarać żołnierzy, uczynić odszkodowanie, to nasza władza PRL,
ukarała rodziców wszystkich dzieci które tam były, mnie też się oberwało, choć
tam nie bywałem. Po kilku takich wypadkach-zdarzeniach, pociągi przejeżdżały
szybko, a wagony były pozamykane. Wspominał mi też kolega Jurek, też był
taki przypadek, że z wagonów wojskowych padły strzały do nas do dzieci
będących pod mostem Uherki – łapaliśmy wtedy raki, jeden z pocisków wbił się
w tynk mostu obok mnie.
Drugi aspekt wspomnieniowy – pamiętam była w tym czasie bieda.
Ostatnio szukając wątków przeszłości rozmawialiśmy o dawnych sprawach z
moimi kolegami. Kogo było stać w tym czasie na drugie śniadanie – tu kanapka
czy bułka (1955 – 1963). Pamiętam z tamtych czasów tzw. słodkie bułki z
cukrem na wierzchu w postaci baniek. W mojej klasie w tym czasie może około
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30% klasy było stać na te bułki. Kiedy wyjmowałeś drugie śniadanie, to wnet
otoczyło cię kilka osób – i wytworzyło się w tym czasie takie powiedzonko –
daj sztykla czyli daj kawałek, lub daj blita czyli daj złotówkę (nie wiem skąd się
to wzięło) to się dzieliłem-dzieliłeś z biedniejszym. W tym czasie konkurowały
ze sobą dwa sklepy piekarnicze na Pilichonkach to – piekarnia Zakrzewskich i
obok sklep piekarniczy PSS (w którym pracowała moja Mama była bardzo
dobra i lubiana w tym czasie często biednym dzieciakom dawała bułki) – przy
ostatnich retro spotkaniach wiele osób przyjemnie wspominało moją Mamę.
Następnie od stycznia 1963 r. wraz z rodziną zamieszkałem przy ul.
Mickiewicza 16a\16 (w domu była łazienka i ubikacja) – zmieniła się też moja
sytuacja terytorialna – (przedtem chodziliśmy do miejskiej łaźni).
W 50 i 60-latach, jak chciałeś się dowiedzieć, co jest w polityce lub co
się dzieje w Chełmie itd., to było kilka miejsc (trzeba było mieć dobry słuch i
spostrzegawczości) takich jak: przede wszystkim w kościele podczas mszy
wtedy był przegląd ciuchów a i kto się modli a kto przychodzi jako wywiadowca,
w tym czasie ksiądz kadził z wysokiej ambony, żeby ciżba wiedziała, że jest z
nieba, w kolejce do lekarza, w kolejce do fryzjera, w kolejach do sklepów na
kartki, i w kolejce do TOTKA*.
*W tym czasie jedyna w Chełmie kolektura mieściła się przy ul.
Lubelskiej – przy Placu Łuczkowskiego, którą obsługiwał mistrz ceremonii p.
Szałaj. Kolejka często ponad 50 m, czy zima czy lato i godzinnego czekania.
Nasłuchałeś się różnych tematów był to też przegląd dla wywiadowców MO,
kto stoi itd. Procedura totka – trzeba było wypełnić trzy blankiety, wpisać dane
osobowe, a jak już dotarłeś do pomieszczania kolektury to już było dobrze.
Rytuał mistrza – tu za kontuarem z szybą stał mistrz, bił tu zapach kleju i tuszu.
Palec mistrza był brudny od tuszu i kleju, mistrz lał klej z butelki zakończonej
bandażem na blankiet, jeszcze palcem poprawiał, na to przyklejał banderolę
i palcem przygniatał, a na koniec walił pieczątkę, i tą zaklejoną ręką wydawał
resztę – na koniec wydawał oderwany kupon.
SIŁOWNIA
Zaraz po spenetrowaniu terenu, wszystkich tajemnic i zaaklimatyzowaniu
się w nowym miejscu. Już wiosną 1964 r. założyłem w piwnicy siłownię, która
szybko zyskała rozgłos jako – Mickiewicza 16a. Ze zdobyciem sprzętu były
trudności, więc sami zrobiliśmy pomost z desek, z rurek stojaki i gryfy a
ciężarki-foremki odleliśmy z cementu, pomagali mi w tym Andrzej i Romek. Od
lata 1964 r. oblegali moją siłownię już zaprzyjaźnieni koledzy-łobuziaki z
otoczenia i Lubelskiej 8. Tak wspólnie i indywidualnie zacząłem uprawiać tzw.
kulturystykę. Zorganizowałem rękawice bokserskie i od czasu do czasu zamiast
na ulicy parowaliśmy rękawice w ramach pojedynków dżentelmeńskich. Mimo,
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że były to czasy łobuziaków, to w siłowni i między nami panowała zawsze
kultura. Oczywiście jak były szersze draki to w nich uczestniczyłem. Takie
siłownie – funkcjonowały też na Reformackiej, Lubelskiej i Obłońskiej. Mój
autorytet powodował respekt. Wielu w mojej siłowni nawróciłem na dobro.
Gdzieś od wiosny 1965 r. zaprzyjaźniłem się z chłopakami jak ich
nazywałem Spod Borku (Działki). Też mieli swoją siłownię i swój plac na
polanie i tam się spotykali. Grali w siatkę, kosza, w nogę – liderem tej grupy
był Wojtek Szarkowski i wyróżniający się Andrzej Rul vel Sochacz – z
Andrzejkiem chodziłem do zawodówki. Byli to super chłopaki dobrze
zbudowani i z kulturą, często przebywałem z nimi. Wojtek Szarkowski był
wielkim fanem – sportu, kultury, koleżeństwa itd. Był zawsze uśmiechnięty i z
dowcipami – „jak szliśmy ulicą no to chamstwo ni mo prawa” – to były czasy.
Z Andrzejkiem spotykamy się dalej.

GRY i ZABAWY – wychowanie podwórkowe
W 50 i 60-latach każde podwórko było podstawą egzystencji i przyjaźni.
W krótkim czasie stworzyłem podwórkowy ruch dziecięco-młodzieżowy.
Zjednoczyłem wszystkich chłopaków i dziewczyny z podwórka Mickiewicza
16a i okolicy. W wolnych chwilach graliśmy w siatkę, w nogę, brydża, gry
świetlicowe. Prowadziłem też w latach 1964-1967 dla dzieciaków z podwórka
gry i zabawy w ramach tzw. wychowania podwórkowego.

Autostop – to była frajda kultowego podróżowania.
WYCIECZKI
W latach 1963 – 1969 mój ojciec Witold z ramienia swojej pracy i jako
rzeczoznawca, jeździł na Targi Poznańskie do Poznania. Zawsze zabierał mnie
ze sobą, podróżowaliśmy samochodem tzw. pikapem. Przy tej okazji zabierałem
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zawsze kilku kolegów, a ojciec finansował naszą podróż. Jakie to były
wspaniałe niezapomniane i bajkowe wycieczki, jakie przeżycia i wspomnienia
inny świat. Ojciec organizował też wycieczki nad J. Białe, nad Grabniak, i do
słynnej Stadniny Koni Janów Podlaski – Wygoda.

GRZYBOBRANIE
Kiedy tylko było możliwe mój ojciec Witold, w latach 1963 – 1969
organizował dla pracowników MZBM i ich rodzin wyjazdy na wielkie
grzybobranie w lasy parczewskie, sosnowickie i włodawskie. Wielkimi tej akcji
propagatorami znanymi w Chełmie byli super mistrzowie tej ceremonii
turystycznej – Zbyszek Łapiński, Henio Chyła i Kazio Grzegorczyk. Przy
okazji grzybobrania odwiedzaliśmy po drodze PGR, stawy rybne, w związku z
tym były rybki smażone i rodzinne biesiadowanie. Niekiedy wyjazdy były
dwudniowe z nocowaliśmy po drodze, u zaprzyjaźnionych osób.

KOŁO MOTOCYKLOWE – MOTOROWE
Wiosną 1964 r. wraz z bratem Władkiem, weszliśmy w posiadanie kilka
motorów marki – Jawa, SHL, BMW, MZ – i hulaliśmy po terenie. Jak na tamte
czasy to był wyczyn, wielu nam zazdrościło. Latem 1965 r. dołączył do nas
Tomek Matas (staliśmy się kumplami) – i tak się zaczęło, ja i Tomek, motory
i wiatr (a za nami pościgi MO). Dla większej siły motory były bez tłumika –
ryk, szybkość i poezja jazdy. Nasze wycieczki, rajdy, eskapady to – las Borek,
Kumowa Dolina, Kamień, Sawin, J. Białe, Grabniak i okolica. Latem 1966 r.
dołączyło do nas pięciu kolegów, i tak stworzyła się charakterna łobuzerska
paczka motocyklowa. Latem 1967 r. po wielu perypetiach, milicja dała nam
wreszcie spokój, jak nas określili – „byliśmy rozpoznawalni ale nieszkodliwi
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i nie wadziliśmy nikomu i byliśmy bez nałogów”. Motory – to był nasz sposób
na życie tamtych smutnych lat – reszta to tajemnica.
HIPISI
Zawsze byłem pedantem i indywidualistą, ubierałem się jak chciałem.
Moje barwne ubiory i buty na wysokich podeszwach raziły ówczesną władzę
i dyr. szkoły. Wiosną 1964 r. dołączył do mnie Tomek i kilku zbuntowanych
moich kolegów, a latem była już 15-osobowa paczka. Starałem się aby mojanasza paczka zmieniała szarość tamtych lat. Razem urządzaliśmy spacery,
prywatki, sylwestry, wycieczki, majówki itd. Wiele razy przesłuchiwała mnie
bezpieka o co mi chodzi itd. W 1967 r. dowiedziałem się na przesłuchaniu, że
nazywali nas hipisami – ale ze względu na brak szkodliwości czynu, nie karano
nas. Ciuchy szyliśmy u mistrza Kilara.

PRYWATKI
Prywatki były kultowym zjawiskiem tworzącej się młodzieżowej kultury
muzyczno-obyczajowej i sposobem na życie w szarości życia PRL. W 1964 r.
po raz pierwszy zorganizowałem prywatkę w domu. Gdy Tomek został moim
kumplem wiedziałem, że nasza paczka jest super i przetrwa długie lata.
Prywatki to też spontaniczne młodzieżowe muzyczne imprezy-zabawy zawsze
organizowane przez swoją paczkę zawsze w domu, czyli zabawa na całego z
kulturą i nutką romantyzmu. Zawsze twierdziliśmy, że prywatki to styl bycia
i życia, to wolność i swoboda, wolna chata, szkło-wino (kultowe wina Lacrima,
Mistella, Vermouth, Istra, Ciociosan), adapter, płyty, dziewczyny i tańce, tego
zjawiska nie da się zapomnieć – królowały Czerwone Gitary, Trubadurzy,
Niemen, Stanek, Lech, itd. Wspominam tu Tomka Matasa i u niego w domu
słynne prywatki, Adama Krajewskiego super grał na gitarze.
MOJA PRACA
W latach 1966 – 1969 tak się złożyło, że się uczyłem i pracowałem w
MZBM (Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych) jako elektryk. MZBM
mieścił się przy ul. Obłońskiej 28 w Chełmie (w podwórzu mieścił się Zakład
Energetyczny). MZBM administrował prawie wszystkie stare budynki
mieszkalne w Chełmie, a praca elektryka polegała na stałej opiece-konserwacji
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instalacji piwnic, klatek schodowych, przepompowni. Była to moja pierwsza
praca, pod okiem mistrza Jurka Andrzejaka – zamieszkiwał on wraz z rodziną
żoną Marysią i synkiem Sylwkiem w swojej posiadłości przy ulicy Obłońskiej
49A. Jurek miał gołębie, czyli był tzw. gołębiarzem. Dzięki niemu poznałem
wszelkie tajemnice związane z gołębiami i ze środowiskiem tzw. gołębiarzy
chełmskich – wtedy nie zastanawiałem się nad formą czy jest on hodowcą
gołębi czy po prostu tzw. gołębiarzem. Na rogu Kolejowej i Lenina był zakład
fryzjerski, prowadził go mistrz zaprzyjaźniony z Jurkiem, często wpadaliśmy do
niego na potajemne rozmowy, kawkę, itd. Dzięki pracy w MZBM, poznałem
wiele tajemnic starych domów i ciekawych ludzi Chełma – podwórka, piwnice i
lochy starego miasta, oraz zaułki Kolejowej, Dyrekcji, Obłońskiej, Słowackiego,
i tzw. ciemne typy. W 1966 i 1967 r. z polecenia dyr. MZBM zakładaliśmy z
Jurkiem instalacje oświetleniową od wejścia w głąb korytarzy podziemi przy ul.
Lubelskiej za OAZĄ – dla potrzeb prac remontowych na odcinku kilkuset
metrów – przy okazji penetrowaliśmy lochy-podziemia.
MIESZKANIE – BIURO
Mój ojciec Witold będąc dyrektorem MZBM, pełnił też w latach 1966 –
1972 jako pierwszy funkcję pełnomocnika Prezydium do spraw Odbudowy
Chełmskiej Starówki. W związku z tą funkcją prowadził pionierskie prace
zabezpieczające unikalne chełmskie podziemia. W trudnych specjalistycznych
pracach konserwatorskich współpracował z Politechniką Krakowską, prof.
Wiktorem Zinem i dr Władysławem Grabskim z katedry historii architektury
oraz Przedsiębiorstwem Robót Górniczych z Mysłowic i Przedsiębiorstwem
Hydrogeologicznym z Krakowa. Szczególnie w latach 1966 – 1970 jeden z
pokoi naszego mieszkania przy ul. Mickiewicza 16a m16, przy nawale pracy
stał się biurem-hotelem. Stałymi gośćmi byli prof. W. Zin i doc. W. Grabski.
Zdarzali się goście resortowi z ministerstw itd. Lubię gotowanie, dlatego jak
wpadali do domu goście – z reguły byłem kucharzem i kamerdynerem. Każdy
miał swoje wymaganie, a ja musiałem im sprostać – ale zawsze wszystko było w
porządku. Prof. Wiktor Zin wspaniale rysował i malował, prowadził też słynny
i lubiany program w telewizacji pt. Piórkiem i węglem. W dowód przyjaźni
prof. W. Zin namalował i podarował mojemu ojcu dwa malowidła-płótna.
WOJSKO
W latach 1970 – 1972 odbywałem służbę wojskową w Chełmskim WOP
– tu dowiedziałem się, że moja-nasza paczka rozpadła się. W czasie służby
rozmyślałem i niedowierzam, że to wszystko się wydarzyło w okrutnych
czasach PRL. W 1972 r. z wojska zdawałem na studia AWF. Po ukończeniu
studiów powróciłem w 1976 r. do Chełma. Tamte czasy to historia, tamte czasy
już przeminęły, takiego zjawiska się nie powtórzy. Wielu moich kolegów
łobuziaków odeszło, z wieloma się spotykam do dziś.
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Zdjęcia :
- pierwsze NRD Lipsk 1973 r. ja podczas wycieczki do brata : od lewej Andrzej
Mazurek „Agat” i mój brat Władek (wysłani jako uczniowie z Chełmskich Zakładów
Obuwia do Schonebeck w 1972 r.) i ja – Waldemar A. Kozłowski (lot do Berlina).
- drugie Maria Wodzik podczas rajdu pieszego 1972 r. – (od 1978 r. moja żona).
- trzecie Gruzja – Tbilisi 1974 r. ja podczas wycieczki po Kaukazie.
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Moje zdjęcia z okresu lat 1966 – 1989
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Krzyczę do ciebie bo mi żal,
Cholernie serce ściska,
Patrzę codziennie w twoją dal,
I wciąż nie widzę twego pyska.
Melancholia erotyzuje,
Alkohol ma aromat ciała,
Twój, więc improwizuję,
Abyś z kielicha coś wyszeptała.

Zdjęcia: - (strona poprzednia moje dyplomy i medale zdobyte na Krymie)
- lewe górne 1974 r. Ja na wycieczce po Kaukazie; prawe górne 1973 r.
Mazury Jezioro Kisajno Ja na obozie sportowym; wiersz napisany w czasie abstynencji
sexi na studiach; dolne 1970-1972 służba wojskowa Ja w gabinecie dowódcy O WOP w
Chełmie jako jego tzw. pisarz-adiutant.
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Rodzinny dom w Parczewie.
Tu się urodziłem tu się wychowywałem. Do momentu przyjazdu do
Chełma – właściwie od 1983 r. dom ten już nie istnieje. Różne były jego losy w
okresie PRL i nie można go było odzyskać.

Wspominał : Waldemar Antoni Kozłowski
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2 – cd.: lata prawie dorosłe
– Ja chodzę, ja patrzę: co tu się dzieje w Chełmie – chełmskim teatrze –
Wiosną 1963 r. przeprowadziłem się wraz z całą rodziną do mieszkania
Nr 16 nowo wybudowanego bloku przy ul. Mickiewicza 16a. Jako uczeń często
przesiadywałem ucząc się na balkonie I piętro (a z kolegą Mieciem Olewińskim
jak przygotowywaliśmy się do matury). Lubiłem obserwować jak powstaje w
odległości około 40-50 metrów od balkonu przy ul. Kopernika 20, (widać było
teren budowy) duża budowla (a przy okazji jak pracują na tej budowie robotnicy
i ile w czasie pracy wypijają flaszek alkoholu) – strach brał, że może ten kolos
się zawalić, albo któryś z pracowników mógł spaść z rusztowania. Ciekawie
wyglądał budynek wieczorem kiedy świeciły wszystkie żarówki. Jak się później
okazało był to największy w Chełmie sklep pod patronatem – Powszechnej
Spółdzielni Spożywców – pn. Dom Handlowy Kosmos przemianowany później
na Spółdzielczy Dom Handlowy. Ten kombinat handlowy zwany był przez
prowincjonalną klientelę powiatową kołchozem. Lubiłem łazić po tym sklepie
tak sobie lub podczas zakupów.
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*Pierwsze zdjęcie – Budynek sklepu – trzy wysokie kondygnacje dla
rozmachu po lewej stronie napis KOSMOS i gwiazdy jakby chciały sięgnąć
kosmosu wraz z budynkiem. Po prawej stronie pierwsza nazwa sklepu – Dom
Handlowy oddany do użytku w 1967 r. Była to promocja sklepu-towaru dlatego
tak dużo ludzi. Zawsze było tu dużo ludzi, swoje stoiska firmowe miały m.in. –
KORA, DANA, PABIA, FENIKS, i wiele innych.
*Drugie zdjęcie – Dla podkreślenia posiadania tego obiektu i zarządzania
nim i jego perspektywicznego rozmachu, w krótkim czasie zmieniło nazwę na
Spółdzielczy Dom Handlowy (SDH) – (dodanie Spółdzielczy dlatego by biło
w oczy, że tu rządzi PSS).
*Trzecie zdjęcie – Dla dobra klientów również w tym czasie utworzono tu
kawiarnię, którą nazwano KOSMOS – w krótkim czasie nazwa ta była potoczną
nazwą i tak już pozostało. Wkrótce też KOSMOS przejął wszystkich klientów
upadającej STYLOWEJ.
Codzienny widok z mojego balkonu na ten kombinat – SDH – a w
nim labirynt zakamarków, stoisk, wystaw, schodów itd., KOSMOS kawiarnia a
z niej biły zapachy kuchni, muzyka, a na tarasie stoliki i wiele rozpusty w stylu
sex-party, czasami z tyłu budynku już z parkingu dochodziły krzyki-piski
i widoki bijatyki pijanych dżentelmenów jak się tłukli po mordach o panienki, o
krzywe spojrzenie, o wszystko – były to niezapomniane widoki.
Było się troszkę kawalerem – cała rodzina dopingowała mnie do ślubu
nawet i moi znajomi. Heniutek mój kolega nawet opracował grafik wolnych
bogatych i pięknych dziewic i z nimi spotkania – po dwóch spotkaniach dałem
sobie spokój. Wiosną 1977 r. w Gmachu PKP Kuratorium zorganizowało
spotkanie z młodymi nauczycielami celem złożenia przez nich tzw. przysięgi
nauczycielskiej. Zawsze na wszystkich imprezach siadałem na końcu sali i tym
razem też, po chwili sala się zapełniła i ktoś zaczął przemawiać. W tym samym
momencie mój wzrok padł na drugą stronę stołu i został przykuty do wizerunku
sympatycznego buziaczka, który to przylegał to bardzo zgrabnej sexi sylwetki –
uśmiechnąłem się i dostałem uśmiech – coś mnie walnęło. Cały czas ją
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potajemnie szpiegowałem. Po uroczystości jej trop doprowadził mnie do SP Nr
4 tu uczyła – dyrektorem szkoły był w tym czasie Rysio Czerniawski –
znaliśmy się. Wpadam do jego gabinetu – zerwał się, co się stało – Rysiu mówię
jak się nazywa i kto to jest ta śliczna dziewczyna która była dzisiaj na
ślubowaniu w Gmachu – odpowiada wiem bo była tylko jedna z mojej szkoły.
Rysiu bardzo mi się spodobała i chcę ją poznać bliżej. Jak bym to widział dzisiaj
– Rysiek zerwał się z krzesła i krzyknął – to jest porządna dziewczyna i moja
sąsiadka Maria Wodzik i mieszka w moim bloku przy ul. Mickiewicza 24a, na
co odpowiedziałem, a ja to nie jestem porządny – ja mieszkam na Mickiewicza
16a to jest 100m od naszych bloków i jej dotąd nie zauważyłem. Rysio ciągnął
dalej leć po flaszkę to pogadamy. Wieczorem z kwiatami wpadam do rezydencji
państwa Wodzików I piętro mieszkania nr 6. No i co wszyscy byli zdumieni,
zdziwieni a niektóre moje wielbicielki dostały apopleksji lub zapaści miłosnej.
Po trzech dniach oświadczyłem się – nasz ślub i wesele odbyły się 1 kwietnia
1978 r. – ślub w USC w Chełmie przy ul. Pocztowej w słynnej willi, a wesele
oczywiście w KOSMOSIE – na 120 osób. Zaproszenie treści – Zapraszamy na
ślub i wesele w dniu 1 kwietnia 1978 r. w KOSMOSIE w Chełmie –
wysłałem m.in. do 40 kolegów ze studiów, przybyło 15 reszta myślała, że to mój
kolejny żart i nie przybyła. Mój ślub i wesele odbyło się w 1978 r. – w tym roku
mój wielki idol Karol Wojtyła został Papieżem – był to dobry znak dla mojej
rodziny bo z żoną jesteśmy razem do chwili obecnej – uważam, że moja żona
jest dla mnie darem od Boga – amen. Tu na Mickiewicza urodziły się nam
Agatka i Jacek – (imiona wzięte od bohaterów słynnej pierwszej telewizyjnej
dobranocki od 1962 r., Jacek i Agatka – autorki Wandy Chotomskiej).

Wiosną 1984 r. wyprowadziłem się z mojego mieszkanka przy ul.
Mickiewicza 16a i – mój film się urwał – teraz tylko wspomnienia. Czasami
spotykam Miecia Olewińskiego – to sobie wspominamy. Jesień (wrzesień)
1999 r. to koniec SDH i KOSMOSU – budynek przejął i zaadaptował bank.
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*
Kiedy w 1964 r. stworzyłem tzw. naszą-moją paczkę, jeszcze wtedy nie
wiedziałem, że kilku z paczki ma aspiracje alkoholowe a z tym związane –
ciągotki restauracyjno-przygodowe. Było to dla mnie z początku nie do
zaakceptowania – jako wroga alkoholu i papierosów (nie wiem sam jak to
wszystko tolerowałem). W konsekwencji niejednokrotnie pomimo naszych
wspólnych kultowych prywatek dawałem się namówić na wyskok naszej paczki,
najczęściej to była STYLOWA z przypadku OAZA czasami KOSMOS. Żeby
wyjść na swoje (musiałem się nauczyć aktorstwa – jak najlepiej zagrać
pijanego) lub (jak najszybciej wylać alkohol z mojego kieliszka aby się nikt nie
zorientował) – podczas balowania czułem się jak opiekun, ale też szybko
reagowałem na wszelkie próby ewentualnych przepychanek. Jako jedyny
trzeźwy w lokalu poznawałem też świat wtajemniczenia stopni rozpusty
alkoholowej wszelkich typów tu przebywających. Dla niewtajemniczonych – do
budynku OAZY wchodziło się bocznym wejściem z drugiego budynku
przyległego z prawej strony – wejście, szatnia, wc i skręt w lewo i na salę.
Epizod z legitymacją ZMS – Była jesień 1968 r. szybko zapadał wieczór.
Pewnego razu gdzieś o północy wracaliśmy z Tomkiem do domu z naszego
nocnego safari. Nasza trasa przebiegała obok OAZY – (lubiłem tą trasę bo po
drugiej stronie OAZY róg Lubelskiej-Szkolnej był sklep Kulisza z pamiątkami,
wystawa zawsze nocą była bardzo jasno oświetlona dlatego było tu w koło
bardzo jasno, a ja zawsze wracając wieczorem stawałem i podziwiałem
wszystkie skarby całego świata tu prezentowane – podczas gdy nas otaczała
szarość PRL). Chwile staliśmy z nosami w szybie i gapiliśmy się, do domu
mieliśmy 500m. Nagle z tyłu otoczyły nas jakieś sylwetki, odwróciliśmy się
stało kilku milicjantów. Nie chcę komentować całego zdarzenia przejdę do
najważniejszego dla mnie faktu (po zachowaniu milicjantów wywnioskowałem
jakby kogoś szukali) dowód proszę – nie mieliśmy dowodów nic, ale na koniec
Tomek wyciągnął coś z kieszeni i podał, milicjant oglądał to coś przez chwilę
jakby widział to dziwo pierwszy raz i podał ją drugiemu ten oglądnął po czym
oddał Tomkowi i powiedział nie możecie towarzysze w dzień spacerować idźcie
spokojnie do domu. Odeszliśmy dalej pytam Tomka coś ty mu pokazał a on
zobacz sam i podał mi to coś – otwieram patrzę a to (czerwona) legitymacja
ZMS – (Związek Młodzieży Socjalistycznej), nic nie mówiłem odprowadziłem
Tomka do domu – do swojego miałem 300m. Po przyjściu do domu –
przyrzekłem sobie od przyszłego 1969 r. (był to rok mojej matury) koniec z
wszelkimi eskapadami jest tyle ciekawszych rzeczy, a po zatem czas na studia
(mam już dość opiekowania się paczką).
WRONY – Szczególne wspomnienie z tego okresu. Zdarzało się czasami
północą wracać do domu z Dyrekcji. Prowadziła tu jedna droga – mianowicie
obok „Czarnieckiego” dawnym wiekowym traktem, który po obu stronach
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ograniczony jest murem. Od strony szkoły jak zaczyna się murowany parkan
ciągiem do góry rosły piękne wiekowe rozłożyste kasztany, gdzie na tych
rozłożystych gałęziach koczowały nocą stada wron. No i te ptaszyska strasznie
bez pardonu waliły kupy gdzie popadło. Wracasz nocą do kochanego domu
chodnikiem jesteś oślepiony romantyczną przygodą i rozmyślasz o namiętnych
chwilach – trzymasz się szlaku nie zważając na pułapkę i wchodzisz, a po chwili
(jeżeli nie pamiętałeś) już jesteś uwalony plackami. Szybka reakcja i na ulicę, do
następnego razu. Obecnie przechodzę tą trasą – śmieję się z tego a wron brak.
Szczególnie w latach 1966 – 1968 byłem gościem i obserwatorem
wszystkich kultowych lokali których nazwy już przedtem wymieniłem – znam
też ich obyczaje i tajemnice (może kiedyś napiszę o nich szerszą prawdę i o
wielu innych wydarzeniach).
Swojska Kultura Chełma: przedstawię zapamiętane resztki brukowego
echa tamtych lat krążące po mieście – odzwierciedlały samo życie:
- a nasz Chełm kochany zabity deskami,
wszędzie same dziury, wszędzie same dziury – a my się błąkamy,
- do kina nie pójdziesz bo są chuligani,
z góry na cię plują, z góry na cię plują – bo są chuligani.
Dla przypomnienia w kinie Zorza były dwa balkony i tzw. wyszki.
Wyszki było to miejsce (jakby barek) gdzie można było czegoś się napić
czekając na seans – ale chamstwo zaczęło przynosić alkohol i koniec kultury
(miejsce to zostało zlikwidowane – zresztą krótko funkcjonowało).
W okresie tym w hulaszczym społeczeństwie chełmskim wytworzyła się
swojska kultura – życia, bycia i picia – i sentencja alkoholowa:
- jak chciałeś się zabawić rozrywkowo po pracy – to wieczór mogłeś
rozpocząć młodzieżowo w SYLOWEJ,
- jak chciałeś na ostro porządzić-pokazać się przenosiłeś się do OAZY,
- jak chciałeś sobie dowalić w dziób mogłeś się stoczyć do STODOŁY,
- jak nie panowałeś nad sobą to rano budziłeś się w izbie wytrzeźwień.
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Imprezy : podsumowania, kursy, szkolenia, festyny, św. PRL
- i z tym związane : libacje, biesiady, popijawy itd.

W latach 1977 – 1983 (w większości też i do 1989 r.) uczestniczyłem w
najważniejszych tzw. imprezach organizowanych w Chełmie i nad Jeziorem
Białym. Były to czasy w których imprezy były normą prowadzenia obyczajowotowarzyskiego życia – bycia i picia. Było wielkim nietaktem nie bywać na tych
imprezach – które swoją cyklicznością jakby łączyły, wytwarzały i zamykały
tajemnicę, tu tworzącej się myśli, a wręcz sensacji autentycznej plotki i wiedzy
o wszystkim – nie bywałeś nic nie wiesz.
W tym czasie największe i najważniejsze spektakularne kultowe imprezy
organizowały : SZS, LZS, WFS, TKKF, ZNP – dalej znaczące ogniska TKKF,
można tu nadmienić mniejsze imprezy organizowały też szkoły.
Ważną rolę jako alibi rozgrzeszenia pijaństwa - rozpusty na łonie natury
z dala od świadków miasta spełniało tu kultowe Jezioro Białe – jakby dawało
rękojmię, że tu można się łajdaczyć i basta.
Jedną z wielu kultowych imprez tego okresu było tzw. podsumowanie
organizowanie corocznie przez Szkolny Związek Sportowy. Podsumowanie
było to uroczyste święto sportu szkolnego : czyli punktacja szkół wkład pracy
nauczycieli wychowania fizycznego, czyli nagrodzenie szkół wg zajętych miejsc
nagrody pieniężne dla nauczycieli. Najczęściej podsumowanie zaczynało się w
piątek, w rezerwie (jest sobota i niedziela, jakby ktoś zaniemógł czy chwilowo
zapomniał drogę do domu). Balowanie przy stołach obficie zastawionych tzw.
biesiadnych – dopiero wtedy impreza nabierała spontaniczności i gościnności (a
czas towarzyskich rozmów i wspomnień odzwierciedlały ilości wypitego trunku).
Jak się wyczerpały motywy upojnej biesiady, to stare-nowe podgrupy przenosiły
się do (mieszkań, garsonier, biur, itd.). Sport szkolny – dlatego SZS jako
organizator dla ogólnego alibi organizował podsumowanie w szkołach (jest tu
sala, stołówka i cisza do biesiadowania). Zawsze po każdym podsumowaniu
krążyły po mieście niesamowite i pełne emocji legendarne opowieści.
Kolejną kultową imprezą-imprezami były festyny, turnieje, zloty
organizowane nad Jeziorem Białym – ze względu na atrakcyjność miejsca, przez
Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej lub Ogniska TKKF. Imprezy te
zawsze skupiały dużo uczestników w tym startujących, kibiców, gapiów,
dlatego poszczególne konkurencje odbywały się na plaży w wodzie lub bliskim
terenie. Uczestnicy tych imprez (byli do niedzieli) przybywali już rankiem w
piątek kwaterowali się w poszczególnych ośrodkach, wypoczynkowych lub
rekreacyjno-sportowych. Zaraz po późnym śniadaniu wszyscy wylegali na plaże
w miejsce zawodów i rywalizacja się rozpoczynała – wiele osób startujących
było już w trakcie biesiadowania i pod wpływem. Zawody kończyły się
podsumowaniem i wręczeniem nagród – powoli zapadał wieczór, a to był
zwiastun czasu walnego i hulaszczego relaksu po ciężkim pełnym emocji dniu –
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nadchodził upragniony czas wieczornych łowów. Tak cała brać imprezy jej
sympatycy i przyjaciele (obu płci) buszowali przez trzy dni w meandrach
łobuzerskiego Jeziora Białego upajając się przyrodą i swobodą oraz trunkami
i wszelkimi party. Niedzielnym wieczorem rozpustnie zmęczeni imprezowicze
wracali do swoich domostw, tu potulnie oddawali się stęsknionym rodzinom –
aby poniedziałkowym rankiem wypełzać do pracy.
Kolejną hulaszczą kultową imprezą był – Dzień Nauczyciela – co roku
organizowany z okazji święta Edukacji Narodowej. Hucznie organizował go
Związek Nauczycielstwa Polskiego w swojej siedzibie. Również każda szkoła
organizowała tę uroczystość w swoim budynku – ale nie wszyscy mieli miejsce
aby się ukryć, by spokojnie utopić lub zalać swoje troski w trunku. Od kiedy
Jezioro Białe było pod chełmskim panowaniem, to każda prawie szkoła miała tu
swój ośrodek wypoczynkowy. To wraz z tym faktem nauczyciele w ten Dzień
byli (nawet siłą) wywożeni nad Jezioro Białe, od piątku do niedzieli na ten dziki
teren – no i tu hulaj dusza grzechu nie ma (każdy robił tu co chciał) – często
mądrzy nauczyciele po trunku dziczeli tu na łonie natury – ale w poniedziałek
przypominali sobie o obowiązkach rodzinnych i pracy.

- Właściwie to wszystko jest dla ludzi i trzeba się wyszaleć, aby
wszystko było pod kontrolą to i władza się cieszy, że lud sobie popije i nie
bardzo grzeszy.
- Takie były obyczaje, takie były czasy, takie były ludzi popasy –
kultura to czy co – a może obyczaje!

Biuro – działacze

Z relacji powojennych działaczy wynikało, że
„w pierwszym okresie tworzenia się w Chełmie w
tzw. okresie surowej władzy PRL, biuro miało ważną rolę propagandową
słusznej czy nie, ale racji nowej władzy, która chce dobrze dla ludu, nawet
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jeżeli to biuro jest tworzone z polecenia władz-komitetu. Tak jak to było w
przypadku wielu chełmskich organizacji w tym sportowych. Nawet jeżeli
pracownikami są towarzysze a skuteczna działalność jest ponad ich siły, ale to
już historia, takie były czasy, i trzeba było dużo lat aby wykształcił się
skuteczny model działania, przyszli nowi działacze i realna działalność danej
organizacji, bo wspaniałe wyniki tego okresu były tylko na papierze, a
rzeczywistość była inna – dotyczyło to instytucji administracyjnych jak
i sportowych w tym czasie w Chełmie”.
Właściwie to działacz w PRL obsługujący biuro mógł wszystko bo on był
jakby pierwszym ogniwem – sitem niedopuszczenia złych wieści do komitetu –
aby głupstwami nie drażnić władzy, a sprawy ludzkie poczekają.
*
Musiałem te wspomnienia w takiej formie napisać. Nawet ze względu na
prośby wielu moich kolegów-przyjaciół, z którymi w tamtych latach troszkę się
hasało – przecież współtworzyliśmy ten łobuzerski folklor. Tak skończyła się
pewna epoka tworząca historię Chełma i jej przemian kulturowo-obyczajowych.
Od 1975 r. wszelkie odwieczne zadry jakby zanikały, a łobuzerskie grupy
poszczególnych dzielnic też jakby samoistnie się rozwiązywały. Dla dobra
i spokoju społecznego wymieszały się a stan wojenny dokonał całkowitej
weryfikacji, tak zapanował od 1983 r. spokój w Chełmie i okolicy.
Moje wspomnienia kończą się na stanie wojennym 1981-1983, jednak
ich echo trwało do 1989 r. To jest koniec mojej opowieści – reszta to wielka
moja tajemnica, może kiedyś tę tajemnicę opiszę ze szczegółami.
Rozdział związany z okresem PRL 1944-1989 dodatkowo wzbogaciłem
w atrybuty tego okresu: znaczki, emblematy, tabliczki, hasła, talony i kartki na
artykuły codziennego życia, zdjęcia kultowego sprzętu grania-odtwarzania itd. –
z myślą o czytelniku i atrakcyjności książki. W dziale wspomnienia chełmian –
przedstawiłem najciekawsze opisy z wielu mi przedstawionych prac. Na pewno
jeszcze bardziej wzbogacą one naszą wiedzę o dawnym naszym mieście.
*
Nie chcę tu przedstawiać dziejów Chełma, poniekąd zrobiłem to w
każdym rozdziale, przedstawiając wybrane wątki danej epoki odzwierciadlające
charakter tej książki oraz tzw. konkluzje. Przede wszystkim skoncentrowałem
się na latach 1944-1989, są to lata szczególne, nasze-moje lata łobuzerskie i
moich kolegów które już nie wrócą. Są już historią naszą, miasta i w nim
zanikających kultowych obiektów tamtych lat. Były to też zmagania z losem i
władzą w rytmie bigbitowych melodii. Tamte czasy to historia i mity, tamte
czasy już przeminęły, takiego zjawiska się już nie powtórzy. Wielu moich
kolegów łobuziaków odeszło, z wieloma się spotykam do dziś. Właściwie to
moja opowieść wpleciona jest w okres PRL – który miał swój kres w 1989 r.
253

Wspomniane tu kultowe sprawy
mają już teraz motyw legendarny
*
Od wiosny 1983 r. w porozumieniu z Prezesem Chełmskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej prowadziłem w Klubie Osiedlowym „Amator” przy ulicy
Wolności 3 (dla osiedli Kościuszki i XXX-lecie) jako organizator sportu
i rekreacji – zajęcia dla dzieci i młodzieży a także dla dorosłych – były to gry
świetlicowe a przede wszystkim tenis stołowy. Następnie w latach 1984-1988
rozbudowując swoją działalność wychowawczo-sportową zorganizowałem w
pomieszczeniu przy Aleje I Armii WP 41 C w obszerniejszej i widnej sali na
piętrze Środowiskowy Klub przy „Nasza Chata” i postawiłem tu cztery stoły
pingpongowe – (przez ścianę Klub sąsiadował z knajpą Malinowa obecnie
prosperuje tu kultowy ciuchland). Tu kształtowały się opanowywane przeze
mnie trudne charaktery młodzieży bywalców tego klubu – tu też tworzyła się
nowa subkultura osiedlowa-międzyosiedlowa wymieszana napływowymi tu
mieszkańcami ze wszystkich dawnych dzielnic Chełma – (może napiszę o tym w
drugiej części). Tu w klubie współpracowałem z wieloma wychowawcamikolegami, którzy prowadzili kierunkowe zajęcia z młodzieżą. Wspominam tu
najbardziej mojego wspaniałego kolegę a zarazem i giganta ruchu muzycznego
grającego na wielu instrumentach – Jarka Tulikowskiego – wychowawcę
młodzieży.
*

ZRÓB TO SAM – Pomysłowy Dobromir i Zaczarowany Ołówek
Kiedy rozpocząłem już dorosłą pracę jako nauczyciel wychowania
fizycznego i trener – i aby uczestniczyć w kultowych imprezach cały czas byłem
skupiony na tym jak oszukiwać w piciem alkoholu – bo zwyczajem jak impreza
to morze gorzały. Moimi ulubionymi programami naszej w tym czasie ubogiej
telewizji były m.in. – program popularyzujący majsterkowanie zrób to sam A.
Słodowego i tego typu animowane seriale rysunkowe: pomysłowy dobromir
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i zaczarowany ołówek. W trakcie oglądania tych kultowych w tym czasie
programów dostałem olśnienia i zbudowałem tzw. zestaw przeciwalkoholowy.
Jako nauczyciel i trener zawsze miałem chrypkę od głośnej mowy i krzyku, w
wyniku czego prawie zawsze nosiłem dres, bluzy lub inne z tzw. ze stójką.
Opiszę ten zestaw: (wzorując się na ww.) kupiłem mały lejek, cienką
rurkę gumową, taśmę izolacyjną, plastikową butelkę 400g., tasiemkę, korek,
itd. – przystąpiłem do budowy zestawu. Lejek wielkością dopasowałem do
brody aby się chował pod kołnierzem i abym mógł do niego bezkolizyjnie
spluwać alkohol wlany do gardła z kieliszka, następnie ten alkohol spływał do
buteleczki za pomocą połączonego z nią rurką lejka. Wszystko było
przymocowane taśmą – lejek do szyi, rurka do klaty a butelka w spodniach pod
paskiem. Sprawne funkcjonowanie mojego wynalazku przećwiczyłem do
perfekcji. Wylewanie zawartości buteleczki odbywało się konspiracyjnie w
toalecie. Wynalazek służył mi dobrze właściwie w latach 1977 – 1990 r. –
następnie ograniczyłem tego typu imprezy. Nigdy w tym czasie, nikt nie
dowiedział się o tej mojej tajemnicy – tylko moja żona zaśmiewała się jak go
montowałem przed każdą swoją tzw. alkoholową eskapadą.
*
W czasach PRL w kraju rządziła jedyna słuszna partia, a wszystkimi
wymienionymi w Chełmie lokalami gastronomicznymi w tym restauracjamikawiarniami oraz handlem detalicznym zarządzała Powszechna Spółdzielnia
Spożywców (PSS) „Społem” – która miała swoje socjalistyczne korzenie
i wielkie wsparcie partii. Właściwie to nie zawsze zależało PSS na tym, aby był
komfort w jej lokalach z czasem liczyła się tylko kasa (a nie kultura bycia
i picia) dlatego wiele lokali upadało. Jeszcze do 1987 r. PSS miał pod sobą
(prowadzone też i poprzez ajentów) m. im., kultowe lokale OAZĘ, KOSMOS,
VIOLETTĘ, LOTOS, oraz inne też znane w Chełmie, Bar Staromiejski, Bar
Sam, Bar Stołki, Jadłodajnię Przemysłowa i Bufet Gastronomiczny (inne
pada ły) – ale już nadchodziły wielkie przemiany 1989 r. i wielka prywatyzacja.
(PSS – miała też Ośrodek Wczasowo-Wypoczynkowy w Okunince nad
Jeziorem Białym tworzony od 1959 r. a w nim stołówkę i 204 miejsca
noclegowe, w tym Ośrodek Kolonijny przy Ośrodku Wypoczynkowym na 80
miejsc noclegowych. Ośrodek został sprzedany lipiec-sierpień 1995 r.).
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3 – Smaki – barwy egzystencji
klasy robotniczej-(proletariatu)
w PRL
Klasa robotnicza (klasa społeczna) – to było alibi zsofietyzownej władzy
PRL, że to ona właśnie poprzez klasę robotniczą ma wpływ na rozwój kraju.
Dlatego klasa robotnicza była oczkiem partii-władzy – która ją faworyzowała
podnosząc tym swoją rangę a nawet prestiż w społeczeństwie – (władza też
utożsamiała się z klasą robotniczą). Tym bardziej, że ideologia sowietyzmu(bolszewizmu) a tym samym zsowietyzowanej władzy PRL od początku (od
1944 r.) miała na celu niszczenie inteligencji Polskiej II RP (kapitalistów,
włościan, posiadaczy itd.) a faworyzowanie (stworzonej przez siebie) właśnie tzw.
klasy robotniczej – ludu pracy robotników i chłopów.
Należy sobie zdawać sprawę, że po latach – wojny i okupacji (1939 –
1944) (i walki wyzwoleńczej od 1945 r.) – kraj był wyniszczony i jego
odbudowa była koniecznością. A odbudowywali i budowali kraj właśnie patrioci
(II RP) którzy według władzy – to klasa robotnicza czyli robole – dlatego też
m. in. podstawowe hasło władzy brzmiało – „pod przewodnictwem partii
budujemy pomyślność narodu”. W tym czasie władza mogła wszystko – kasę
zagarniała, a resztki nam wypłacała – czyli narodowi.
Kultowe było też upolitycznianie przez władzę dzieci klasy robotniczej –
a tym bardziej te które zdawały na studia i były studentami – cytat: (50-lata) –
„W Akademii Wychowania Fizycznego na Bielanach odbyły się ostatnie
egzaminy wstępne na tę uczelnię. Wśród zdających przewyższała młodzież
robotnicza i chłopska. Jedną ze zdających była córka robotnika z Chełma
Lubelskiego Irena G. absolwentka liceum pedagogicznego – aktywistka ZMP”.
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Dalej tzw. szczekaczki władzy obwieszczały – „wszystko dla klasy
robotniczej – przodującej siły narodu”. A jak się coś władzy nie podobało, a
chciała temu nadać charakter narodowo-polityczny to wtedy waliła tak : „klasa
robotnicza potępia takie ekscesy itd.”, „budujemy wspólny dom”, „klasa
robotnicza przewodnią siłą narodu”. Jak to wszystko przekonywująco
brzmiało – dlaczego klasa robotnicza dużo piła – bo bez alkoholu tego nie
można było zrozumieć – pojąć.
Partia-władza nie mogła zawieść klasy robotniczej no i klasa robotnicza
nie powinna zawieść partii (wg partii) – bo wtedy dosięgła by ją ręka
sprawiedliwości ludowej (czyli kto – partia – aparat ucisku i przemocy!).
Cały czas manipulując klasą robotniczą – władza poprzez swoje macki
czyli związki zawodowe dogadzała jej. Organizowała m. in.: ośrodki wczasowe
aby styrani robole mogli po swojemu wypoczywać-wczasować. Również
sportowo – rekreacyjne organizowała wielkie imprezy spartakiadowe. Wielkim
wydarzeniem było tu święto (jedynej gazety ludu pracy)
„Trybuny Ludu” a z tym związane ludowe festyny uliczne
(oczywiście z bufetem z żarciem i piciem – niech sobie naród
popije wtedy wie że żyje ) oraz imprezy sportowo-rekreacyjne.
Dla kobiet pracy było też coroczne święto kobiet 8-marca.
Oczywiście największym świętem ludzi pracy był co roku 1Maja i z tym związane organizowane pochody – władza na
trybunach – przyjmowała poddańcze marsze ludzi pracy,
młodzieży, dzieci i innych organizacji.

*

Kiedy skończyłem podstawówkę ojciec nie pozwolił mi kształcić się dalej
w liceum (tak chciał odciągnąć mnie od moich pasji sportowych) dlatego
skierował mnie do szkolnictwa zawodowego – i tu kształciłem się w kierunku
zawodu w tym przypadku elektryka. Dlatego też z tego powodu w latach 19631966 miałem jako uczeń praktyki (raz lub dwa razy w tygodniu) na wielu
budowach w mieście nauki elektryki i w latach 1966-1969 już jako pracownik
MZBM konserwator technik elektryk.
Właśnie w tych latach podczas-kiedy odbywałem praktyki uczniowskie na
wielu budowach, zderzyłem się z rzeczywistością i zgłębiałem wiedzę właśnie o
ludziach pracy – klasy robotniczej (ludzi styranych życiem, pracą i piciem).
Były to niezapomniane przeżycia a z tym związane sceny z życia ludzi pracy
czyli: pracy, picia i bycia. Do klasy robotniczej – ludzi pracy w tym okresie
można by zaliczyć roboli: pracujących na wszelkich budowach, w warsztatach,
w zakładach pracy w których były grupy remontowe-naprawcze lub wytwórcze,
przeładunkowe itd., ! (wszyscy wszędzie tak samo gorzałkowali !!!).
Podstawowym i rozpoznawalnym atrybutem pracującego
robotnika w PRL czyli będącego w pracy był jego kultowy ubióruniform czyli: drelich, waciak – kufajka, filce, gumo filce,
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czapka (letnio-zimowe) i podstawowa gotowa do
szybkiej interwencji torba fachowa z niezbędnymi
narzędziami. Podstawowym kolorem wymienionych

uniformów roboczych pracującego robotnika-robola
był kolor niebieski – były też jasno-brązowy,
granatowy i wpadający w zieleń.
Waciaki – kufajki, czapki czy gumo filce były
ubiorem bardzo ciepłym. Ciągle modyfikowane były używane też jako uniformy
w innych jednostkach pracy m. in. w wojsku, milicji itd. – były też kultowym
okryciem jakby ogólnego-noszenia w PRL.
Wspomnę troszkę o codziennej egzystencji i obyczajach ludzi pracy –
budowniczych kraju i naszego dobra. Jako młody chłopak a zarazem uczeń
zawodu odbywający praktyki zawodowe, zetknąwszy się z tzw. folklorem
panującym nie tylko na budowach. Byłem niejednokrotnie zaszokowany a
niekiedy nawet zdemoralizowany – zaistniałymi epizodami – odnosząc to
wszystko do swojego wychowania obywatelsko-patriotycznego.
Przytoczę jeden z pierwszych epizodów z życia-obyczajów na
budowie – który spowodował a nawet sprowokował (nie tylko mnie) do
zastanowienia się nad tymi wypaczonymi obyczajami i skutecznie się
przed tym bronić. Gdzieś po dwóch tygodniach praktyk na budowie,
kuliśmy z kolegą bruzdy pod osprzęt elektryczny. Niespodziewanie
podszedł do nas jeden z tzw. roboli wydawało się nam, że to był majster
(jechało od niego papierosami i alkoholem). Chłopaki trzeba skoczyć na
Lubelską do sklepu i kupić nam drugie śniadanie. Zapytałem co (w tym
zaskoczeniu nawet nie zapytaliśmy naszego instruktora o pozwolenie) –
głosem chrypliwym odpowiedział: pójdziecie do (Kazia naszego sklepu
na Lubelskiej i) kupicie flaszkę chary (do dziś nie wiem czy to przez h czy
ch), musztardę (po zjedzeniu będzie do kompletu), 20-dkg cwaniaka, 30dkg szpachlówy, bochen chleba i sporciaki – (Kazio jako spec starał się nam
co nieco wytłumaczyć z żargonu robotniczego).

Poszliśmy, kupiliśmy, przyszliśmy – po powrocie dostaliśmy na
baczność nagany od instruktora za samowolne oddalenie się z miejsca nauki.
Była to dla nas młodzików nauka a zarazem zdobyta pierwsza kultowa wiedza
robotniczego abecadła – którą od tej chwili codziennie pogłębialiśmy
permanentnie. Od tej chwili wszystko obserwowałem-zgłębiałem, analizowałem
i zapamiętywałem – (niezbędna wiedzę budowniczych naszego kraju-dobra).
Wracając do tego zdarzenia, ten który nas wysyłał wyłożył nam pierwszy
wykład abecadła robotniczego (czyli przekładał żargon na nasz język, a my z wielkim
przejęciem słuchaliśmy). Kupujemy wszystko co najtańsze – to są wynalazki PRL.
Chara-(Hara) – to najgorsza gorzałka czyli wódka czysta zwykła
(zwana też strażacką z czerwoną nalepką ale dlaczego).

Cwaniak – to nasz salceson są jego trzy gatunki,
kupujemy ten najgorszy (może być w nim wszystko)
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ale i tak gorzała to rozpuści. Szpachlówa – to kiszka pasztetowa kupujemy tę
gorszą (w najgorszej trafia się papier toaletowy itd., każdy musi
zarobić, w tym bałaganie kto to sprawdza). Sporciaki – to
papierosy o nazwie Sport. Musztardówka (to słoiczek po
musztardzie) potoczna nazwa szklanki, niezbędnik do picia –
jest z grubego szkła dlatego pęka jak się wleje do niej gorącej
wody na herbatę. Bez picia ciągnął dalej – nie ma życia i

pracy. Gdy rano przychodzimy na budowę, i zanim szef
nas pozbiera wszystkich do rozdzielenia roboty, to my już
w swojej paczce walniemy po musztardówce – wtedy się
lepiej pracuje. Wódkę – można zawsze przemycić, w
torbie narzędziowej w gumo filcach itd. Na trzeźwo strach
wejść na rusztowania i ręce się trzęsą.
Utkwiły mi gdzieś w pamięci i błądzą te budowlanorobotnicze obrazy i dziwne opowieści i kultowe atrybuty
PRL (tak królowały – wśród klasy robotniczej – na budowach, w

warsztatach, w miejscach pracy, na kolei przy rozładunku węgla, w
cementowni i na innych frontach pracy w PRL) – waciaki, musztardówka, chara,

szpachlówa, cwaniak, kaszanka, śledź prosto z beczki – i nie dawało mi to
spokoju, że to wszystko to rzeczywistość.
Królowało też na budowach i w innych miejscach pracy klasy robotniczej
(już wymieniałem) wino owocowe z Chełmskiej Winiarni – pospolita siara czyli
wino marki wino – (ze wglądu na niską cenę aby się uwalić były zwane
i znane jako): pryty, patyki, jabole, jabcoki, itd.
Najtrwalszym – (i najlepiej trzymającym w świeżości artykuły spożywcze)
– materiałem do zawijania kanapek robotniczych na drugie śniadanie w pracy
były aktualne propagandowe gazety: „Trybuna Ludu” i „Sztandar Ludu” a dla
znawców sportu „Przegląd Sportowy”.
Tu (słuchając tych opowieści) przypomniały mi się dawne dziecięce
wspomnienia. Kiedy jeszcze jako uczeń podstawówki chodziłem z matką do
sklepu i czekaliśmy w kolejce po zakupy, i gdy nieoczekiwanie wchodził ktoś
ubrany w strój – waciaki itd. – to sprzedawczyni od razu komunikowała, że
tego pana obsłużę bez kolejki, bo to budowniczy – klasy robotniczej PRL. Albo
jak się spotkało kogoś na chodniku w tym stroju – waciaki itd. – (nieważne kto
to by nie był) a on szedł chwiejnym krokiem lub zygzakiem i był faktycznie
pijany – to każdy mu miejsca ustępował bo to mógł być zmęczony pracą
budowniczy – klasy robotniczej PRL (również i w autobusie).
BARY MLECZNE – były to kultowe miejsce do spożywania tanio
i szybko prostego jadła – najbardziej oblegane były przy ul. Lubelskiej i przy ul.
Obłońskiej, można było też do tego zaliczyć Jadłodajnię Przemysłowa na
Dyrekcji. Królowały w nich zupki, pierogi, kopytka, naleśniki, placki
ziemniaczane, paszteciki, galaretki i sałatki warzywne – kompoty i kefir (miałeś
chody u szefa to dostałeś musztardówkę gorzały do humoru).
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Kultowy Bar Staromiejski – Bar MLECZNY funkcjonował przy
ul. Lubelskiej, (jeszcze do 1987 r. był zarządzany przez PSS),
następnie przez pewien czas był w inicjatywie prywatnej
(od pewnego czasu już nie istnieje).

Przy ul. Obłońskiej (róg Obłońskiej – Lubelskiej) funkcjonował
drugi kultowy Bar MLECZNY epoki PRL.
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SATURATORY (w jednej osobie szef i obsługujący) – (równomiernie
rozmieszczone po mieście) – jako kultowe miejsca wodopoju ratunkowego
i alibi niejednokrotnie ratowały i doprowadzały skacowane robotnicze dusze do
normalności-trzeźwości i ciągłości dalszej pracy w pracy. Były też miejscami
wszelkiej informacji wiedzy brukowej i konspiracji, a nawet jak Radio Wolna
Europa – ale tylko dla swoich. Dla swojaków to i gorzałka się tu znalazła.
Wymienione przeze mnie tzw. kultowe atrybuty PRL – tak spożywcze,
zakąszające jak i alkoholowe – królowały też w kultowych miejscach jak: w
kwaterach robotniczych, w hotelach robotniczych i w domach studenckich,
(hulanki i swawole nie miały końca).
W tej mojej opowieści – pominąłem tu takie aspekty jak: moralność,
świadomość społeczna, byt społeczny – ludzie przeważnie kierowali się
najprostszymi instynktami – praca, micha, picie, jakiś tam wypoczynek, a resztę
władza PRL załatwi, bo kto się jej sprzeciwi i kto jej podskoczy – (bo naród
pijany jest lepiej sterowany).
W większości (jak sobie przypominam) byli to ludzie (schyłku życiowego)
z tzw. okresu przełomu – II RP - (wojny-okupacji) - PRL – którzy nie mogli
tak szybko przystosować się do (okupacyjnej) zsowietyzowanej władzy PRL –
dlatego pili i snuli swoje romantyczne opowieści z dawnych lat.

Ulica Lubelska

Ulica Lwowska
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4 – Ruch młodzieżowy kulturalno - rozrywkowy
Po wyzwoleniu (1944 – odradzało się chełmskie życie i gospodarka), powoli
i nieufnie odradzał-(reaktywował) się też w społeczeństwie chełmskim masowy
ruch: kultury, oświaty, kultury fizycznej, turystyki następnie – obyczajowy,
młodzieżowy, muzyczno-rozrywkowy.
Dalej ulica Lubelska była główną Chełma i właściwie przy niej skupiałotworzyło się powojenne w latach 1945 – 1955 życie kulturalno-obyczajowe.
Jak już pisałem miejscami tymi były: teren kina „Zorza”; budynek dawnej
Resursy (w którym powstał pierwszy Dom Kultury i Sztuki – Powiatowy Dom
Kultury w Chełmie, działało kino oświatowe); kawiarnia „Nowobystrzycka”
(po niej kawiarnia „Bajka”); Ogródek Jordanowski; i Gmach PKP w
Chełmie. Kultowymi szkołami w tym czasie były: Liceum „Czarnieckiego”,
Technikum Mechaniczne, Liceum Pedagogiczne, następnie Technikum
Handlowe-Ekonomiczne i II LO – szkoły były raczej obiektami zamkniętymi.
Po 1950 r. ulica Lubelska stawała się tłoczna i hałaśliwa, zdecydowanie
reagowała na ten stan władza ludowa. Spowodowało to, że ludzie zaczęli się
wycofywać i okopywać w swoich dzielnicach i kombinować czyli szukać
innych swoich możliwości spędzania aktywnie i kulturalnie czasu wolnego
i jego zagospodarowania – zaistniała konieczność alternatywy.
Możliwości takich zmian wypłynęły z twórczej inwencji dużych liczących
się w Chełmie w tym czasie zakładów pracy, takich jak – PKP, PSS „Społem”,
PKS, wojsko, CHZO i nowopowstałych osiedli mieszkaniowych CHSM.
Rozwiązaniem tych oczekiwań były tworzone przez te zakłady tzw.
ośrodki kulturotwórcze takie jak: świetlice, koła – kluby środowiskowe oraz
domy kultury – jako ośrodki użyteczności publicznej, wspierające lokalną
społeczność w procesie wychowywania dzieci i młodzieży wywodzące się z
rodzin nie tylko mających trudną sytuację materialną oraz organizacji czasu
wolnego dla młodzieży przez prowadzenie zajęć: kulturanych, zespołów
muzycznych, rozrywkowo-kabaretowych, sportowo-rekreacyjnych oraz innych
kółek zainteresowań.
Poziom i renoma tworzonych w\w ośrodków kulturotwórczych w głównej
mierze zależały od ludzi którzy tam pracowali mieli inwencje, czuli potrzebę
przemian i nowego nurtu i tworzenia nowych kultowych zjawisk.

Wykaz tzw. kultowych ośrodków kulturotwórczych które miały wpływ
na tworzenie się młodzieżowego ruchu obyczajowego i kulturalno-muzycznego
w trudnych powojennych latach w Chełmie w czasach PRL.
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Klub ZZK : Gmach PKP -PKWN

– świetlica PKP

Po wyzwoleniu w latach 1944-1946 Gmach PKWN właściwie był całkowicie
opanowany-zasiedlony przez wojsko Oficerską Szkołę Artylerii oraz służby represyjne
tu aparat bezpieczeństwa publicznego (w 1946 r. OSA została przeniesiona z Chełma w
wyniku czego budynek adaptowało wiele instytucji).

Po wyzwoleniu gdy jeszcze PKP liczyła się w kraju, Gmach PKP PKWN stał się od 1946 r. ważnym ośrodkiem kulturotwórczym tego regionu w
Chełmie, reaktywowała tu swoją działalność tzw. sfera kulturalno-oświatowa.
Reprezentantem tego nurtu był Klub ZZK – Związku Zawodowych Kolejarzy
mieszczący się w Gmachu – przy którym działały: grupa artystyczna, teatr,
klub aktora, orkiestra kolejowa, klub muzyczny i kino Bałtyk. Przy Klubie
ZZK powstały znane chełmskie młodzieżowe zespoły muzyczne SĄSIADY i
EKSPERYMENT 650.
W 50 i 60-latach Gmach był kultowym miejscem chełmskiej kultury.
Wraz z oddaniem do użytku nowego Domu Kultury a w nim nowoczesnego
zaplecza w tym sali kinowej, wszelka ww. działalność kulturalna została
przeniesiona z Gmachu do nowego Domu Kultury a ostatnie zakończyło
działalność kultowe kino Bałtyk.
Działalność prowadziła też Świetlica Kolejowa w Domu Kolejarza
(obok-naprzeciw dworca PKP) – tu koncentrowało się życie środowiskowe i
kulturalne tej dzielnicy i środowiska kolejarskiego PKP.

Dom Kultury i Sztuki – Powiatowy Dom Kultury w Chełmie

Działał od 1946 r., przy ulicy Lubelskiej 2 w budynku dawnej Resursy.
Tu koncentrowało się w tym czasie miejskie-chełmskie życie kulturalne,
działało też kino oświatowe. Odbywały się tu: koncerty znanych krajowych i
chełmskich zespołów bigbitowych, akademie, koncerty, teatry, filmy, sylwestry,
choinki, wieczornice itd. W połowie 60-lat przeniesiony wraz z oddaniem do
użytku nowo wybudowanego Domu Kultury na Górnej Dyrekcji. Jeszcze w 70latach odbywały się tu niektóre ww. imprezy.

Świetlica Środowiskowa PSS „Społem”

Jako pierwsza świetlica w Chełmie powstała w 1957 r. w biurowcu
Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Społem” w Chełmie przy ulicy Łącznej
6 jako Świetlica Środowiskowa i była w 60 i 70-latach kultowym ośrodkiem
kulturotwórczym w Chełmie. Można było tu przyjść i pograć w gry świetlicowe,
ping-ponga, itd. Organizowane były tu imprezy kulturalno-taneczne, zajęcia
majsterkowicza, choinki-szopki a nawet rozdawane były paczki dla biednych
dzieci. Tworzył się tu też chełmski młodzieżowy ruch bigbitowy. Ze świetlicy
korzystali członkowie PSS i rodziny, Pilichoniarze oraz przyległe ulice. Od
1985 r. świetlica nie istnieje – w krótkim czasie PSS przeniósł się z ul. Łącznej.
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Świetlica Spółdzielczości Pracy – Klub NIEDŹWIADEK

Świetlica Spółdzielczości Pracy powstała w 1957 r. w Chemie przy ulicy
Lubelskiej 69 – jako ośrodek kulturalno-wychowawczy okolicznej zaniedbanej
i szukającej wyżycia-wykazania się młodzieży. Działały tu sekcje-pracownie
jednak największe powodzenie miała sekcja muzyczna. Właściwie od 1960 r.
świetlica przekształciła się w klub pod nazwą Niedźwiadek, w którym w
niedługim czasie zadomowił się już istniejący i znany w kraju młodzieżowy
zespół muzyczny SĄSIADY – działał tu też zespół wokalny pn. ARABESKI.
Było to kulturotwórcze miejsce tworzącego się w Chełmie młodzieżowego
ruchu muzycznego czyli polskiego bigbitu. W 60 i 70-latach kultowe miejsce
bigbitu w Chełmie, też miejsce wszelkiego rodzaju imprez muzycznych:
zabaw, koncertów, sylwestrów, choinek, akademii itd. Stan wojenny był
przyczynkiem do końca kariery klubu NIEDŹWIADEK.
Dom Harcerza – Dom Kultury Dzieci i Młodzieży

Młodzieżowy Dom Kultury

Wiosną 1951 r. w budynku przy ulicy Pocztowej 41 powstał jako
pierwszy w Chełmie Ośrodek Metodyczny ZHP – reaktywowanego ale już
przerobionego harcerstwa na idee PRL w wyniku czego już – w sierpniu 1951 r.
przemianowany na Państwowy Dom Harcerza, przeniesiony następnie w 1952
r. do budynku przy ulicy Lubelskiej 50 – naprzeciw Magistratu, wejście z
podwórka od ulicy Mickiewicza. W 1957 r. przemianowany decyzją władz
miejskich na Dom Kultury Dzieci i Młodzieży. W 60 i 70-latach
kulturotwórcze miejsce w Chełmie dla niezorganizowanej młodzieży. Działały
tu aktywnie sekcja muzyczna, modelarska, kultury – każdy coś tu znalazł dla
siebie. Odbywały się tu wieczorki muzyczne, poezji, zabawy i dyskoteki oraz
uroczystości państwowe. W maju 1973 r. zmieniono nazwę na Młodzieżowy
Dom Kultury, również decyzją władz miejskich w 1975 r. przeniesiony do
miejsca jego początku czyli do budynku przy ulicy ZWM-(Pocztowa) 41.

Osiedlowy Klub Kultury CHAESEMUS

Wraz z budowaniem Cementowni Chełm i dzielnicy-osiedla cementowni.
Powstawało w Chełmie pierwsze osiedle bloków mieszkalnych, budowane przez
Chełmską Spółdzielnię Mieszkaniową działającą od 1957 r. – najstarsze w
CHSM było osiedle Słowackiego. Wraz z tą inwestycją zaistniała potrzeba
stworzenia alternatywy zorganizowania życia kulturalnego mieszkańcom
nowego osiedla oraz zagospodarowania czasu wolnego – tak tworzyły się nowe
subkultury osiedlowe. W wyniku tych przeobrażeń została tworzona świetlica
osiedlowa – środowiskowa, jako pierwsza osiedlowa świetlica w Chełmie przy
ulicy Starościńskiej 4A działająca przy CHSM – jako Osiedle Śródmieście. W
tym czasie władze PRL wywierały naciski aby spółdzielnie mieszkaniowe w
kraju prowadziły bardzo szeroką akcję działalności kulturalno-bytowej na rzecz
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lepszego życia mieszkańców w swoich osiedlach. W krótkim czasie powstała
okazała budowla która po kilku przemianach w 1960 r. została nazwana
Osiedlowy Klub Kultury CHAESEMUS – w budowli tej znajdowały się:
kuchnia (można było coś zamówić do jedzenia), klubo-kawiarnia (można było
pooglądać telewizje były też wyświetlane filmy, przy kawie ciasteczkach, itd.),
szatnia, zaplecze. Przy klubie w sekcji muzycznej prowadził działalność znany
w kraju młodzieżowy zespół muzyczny „M – 4”. Klub w 60 i 70-latach stał się
kulturotwórczym i kultowym miejscem w tym i muzyki młodzieżowej w
Chełmie. Wraz z końcem PRL Osiedlowy Klub Kultury CHAESEMUS
przestał istnieć jak i jego pionierski duch tamtych kultowych lat.
Przemiany w 1989 r. były końcem dawnego kultowego klubu – obecnie
istnieje instytucja pn. Klub CHAESEMUS – ale to nie tan format !

Klub PKS –

Prowadził działalność przy ulicy Starościńskiej w Chełmie.
Poza kulturalno-świetlicową pracą działał tu prężnie młodzieżowy zespół
muzyczny AUTO – RYTM – był kultowy w Chełmie.

Klub

przy Jednostce Wojskowej – Prowadził działalność na terenie
Jednostki Wojskowej przy ulicy Hrubieszowskiej w Chełmie. Poza
działalnością kulturalną ozdobą klubu był działający tu młodzieżowy zespół
muzyczny HERBY – był to kultowy zespół w Chełmie.

Świetlica Zakładu Opieki Zdrowotnej

Prowadziła działalność przy ulicy Wołyńskiej przy Zakładzie Opieki
Zdrowotnej w Chełmie. Działał tu młodzieżowy zespół muzyczny ARATE –
był to kultowy zespół w Chełmie.

Zakładowy Dom Kultury CHZO

Od 1969 r. budowano obiekt z innym przeznaczeniem, który w 1972 r.
otrzymał nazwę Chełmskie Zakłady Obuwia przy ulicy Wojsławickiej w
Chełmie. CHZO zatrudniały tysiące pracowników – co tworzyło specyficzny
folklor, który oddziaływać nawet na chełmską obyczajowość. W konsekwencji
i dla rozładowania parcia na kulturę powstał Zakładowy Dom Kultury –
najaktywniej działały zespół muzyczny SKAY i KABARET oraz KAPELA
PODWÓRKOWA. Działalność zespołu, kabaretu i kapeli w latach 1973 –
1985 była wynikiem pracy grupy zapaleńców – którzy udowodnili sens pracy.

Osiedlowa Świetlica – Klub AMATOR

Działał od końca 70-lat do 1989 r. przy ulicy Wolności 3 w budynku
administracji Osiedla im. Tadeusza Kościuszki przy CHSM w Chełmie.
Prowadzona tu była poprzez kółka zainteresowań działalność kulturalno265

świetlicowa oraz rekreacyjno-sportowa dla mieszkańców osiedla – w tym dla
dzieci i młodzieży

Dom Uroczystości Weselnych „NASZA CHATA”

Międzyosiedlowy Klub Sportowo-Rekreacyjny
NASZA CHATA – tak był nazwany obiekt działający w ramach CHSM
Osiedla XXX–Lecie przy Alej I Armii WP 41c. Składał się z dużego
pomieszczenia sceny i zaplecza (przez drzwi sąsiadowała kawiarnia Malinowa).
Od końca 70-lat do 1989 r. funkcjonował tu Dom Uroczystości Weselnych, a
w latach 1984-1989 Międzyosiedlowy Klub Sportowo-Rekreacyjny. W
ramach pracy kulturalno-oświatowej działały tu pracownie oraz Galeria –
wystawa obrazów. W ramach zajęć sportowych prowadzona była tu nauka gry w
tenisa stołowego. Kultowe i kulturotwórcze miejsce w tym czasie w Chełmie.

Klub SŁONECZKO

Prowadził swoją działalność od 1985 r. na Osiedlu Słonecznym przy
CHSM – współpracował z ZSMP. W ramach pracy kulturalno-oświatowej w
klubie działały, zajęcia świetlicowe, hafciarstwo, można było oglądać telewizję i
wyświetlane filmy.

Klub IKAR

Prowadził swoją działalność od 1986 r. na Osiedlu Słonecznym przy
CHSM. Klub prowadził pracownię-warsztaty specjalizujące się w budowie
modeli latających samolotów, w tym starty w zawodach i pokazach lotniczych.

Miejski Ośrodek Kultury

Prowadził swoją działalność na Osiedlu Słonecznym w 80-latach.
Po lewej: zawaliły się lochy-podziemia kredowe przy ul.
Lubelskiej ; po prawej : nowo wybudowany na dyrekcji
Dom Kultury lata-60 – Plac Tysiąclecia Państwa
Polskiego 1.
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5 – wybrane kultowe podróże – eskapady
Po przemyśleniach postanowiłem przedstawić-opisać kilka wybranych
kultowych moich eskapad. Nabierają one tym bardziej kultowego znaczenia
ponieważ bohaterami tych wydarzeń są chełmianie. Wydarzenia te jeszcze
bardziej wzbogacą wiedzę o tamtych czasach i będą nagrodą dla tych którzy
tworzyli te wydarzenia nie będąc świadom, że ktoś je po latach opisze.
Pominąłem nazwiska ale myślę, że jak wpadnie w ich ręce ta książka odnajdą w
niej siebie oraz folklor jaki tworzyli. Wydaje mi się, że te moje wspomnienia
mają charakter poznawczy, wychowawczy i edukacyjny – takie zjawisko się już
nie powtórzy – zachowałem autentyczność tych wydarzeń.
*
Ten fragment wspomnień o moim bracie Władku
jest poświęcony jego pamięci – który był gigantem dobroci dla ludzi
NRD – DDR : lot samolotem ; Schonebeck ; ananasy z Chełma
W związku z istnieniem Chełmskich Zakładów Obuwia – powstała taka
inicjatywa nadzorowana przez Komitet PZPR w Chełmie. Postanowiono zebrać
(wolno-czasowo) młodzież zainteresować ich pracą w CHZO, wysłać ją za
granicę aby tam się wyszkoliła, itd. W kooperacji w ramach RWPG już –
wiosną 1972 r. wyjechała pierwsza grupa wspaniałych – do NRD miejscowości
Schonebeck (Elbe) nad Łabą (do zakładów mieszanek gumowych i wprasek min
spodów gumowych do butów) – właśnie w tej grupie był mój brat Władek. Jak
się później dowiedziałem, to nabór był przez znajomości a większość traktowała
wyjazd ten jako szukanie nowych wrażeń od szarości chełmskiej rzeczywistości
– był to kwiat buntowniczej chełmskiej młodzieży dlatego grupa była silnobojowa. Wyjazd był międzypaństwowy-długoterminowy dlatego rekompensatą
za tzw. rozłąkę były wypłacane bony dolarowe (w tym czasie super kasa). Jak
się później okazało większość wyjazd traktowała jak eskapadę i biznes, a praca
w CHZO w ogóle ich nie interesowała (niektórzy zostali w NRD - Niemczech) –
nie interesowałem się dalszymi wyjazdami (choć wiem wyjazdy były do NRD).
Jak Władek wyjeżdżał wiosną byłem jeszcze w wojsku, następnie od
września 1972 r. rozpocząłem studia na AWF – pisał abym go odwiedził. W
czerwcu 1973 r. zaliczyłem rok i miałem wolny lipiec bo w sierpniu miałem
obóz sportowy na Mazurach. Zaplanowaliśmy z kolegę ze studiów Krzysiem
Wróblem chełmianinem z górnej Dyrekcji, że odwiedzimy chłopaków w lipcu.
Władzio prosił żeby przywieść dwie flaszki chełmskiego wina tzw. pryty dla
niemieckich kolegów. Z początkiem lipca wybraliśmy się z Krzysiem do
Warszawy, a tu pociągi nam uciekły zbliżał się wieczór, więc udaliśmy się do
kolegi do akademika. Tu doszliśmy do wniosku, żeby czasu nie tracić,
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samolotem do Berlina. To my biegiem na Okęcie wszystkie loty zajęte ale w
drodze wyjątku dostaliśmy rezerwację na drugi dzień w rannych godzinach –
dobra lot to tylko 50-minut (aby wyjechać za granicę trzeba było mieć wtedy
czyste konto w SB, książeczkę walutową, paszport). Był to mój pierwszy lot
samolotem i pierwsza eskapada zagraniczna. W części samolotu można było
palić, Krzysio zapalił kultowego Sporta smród w kabinie, naprzeciw nas dwie
matrony do Belgii, nawymyślały nam, to ja wziąłem od Krzysia 8-fajek
wsadziłem do ust zapaliłem i zrobiłem zadymę papierosową no i wtedy była
draka, ale nic z tego złego dla nas nie wyszło, one już milczały. Samolot PLL
LOT spokojnie ląduje i kołuje, wyjście z samolotu, jazda i sala przylotów –
niespodzianki nas jeszcze czekały – ruskich pełno wszędzie. Gdy przyszła nasza
kolej wezwano nas do innego pokoju, wiedzieli o zajściu w samolocie, coś im
się nie podobało, czegoś szukali, byli po cywilnemu mówili po niemiecku i po
rusku – poproszono o wyjęcie wszystkiego z torby (z ich rozmowy między sobą
zrozumiałem takie chłopy a taki mały bagaż). Zainteresowały ich dwie flaszki –
pytali co to jest odpowiedziałem wino, pomruczał po rusku, niemiecku polsku
dlaczego te butelki nie mają korków tylko kapsle-plastiki pytali. Przepychankipytania trwały jeszcze z godzinę, wreszcie puścili nas, na koniec jeden z nich
rusko-niemiecko-polską mową poinformował, że tych butelek nam nie oddadzą
bo ich zdaniem to jakiś dziwny płyn, i było po prytach. W milczeniu wyszliśmy z
lotniska, patrzę na napis, a to nie Berlin ale port lotniczy Berlin-Schonefeld 18 km od
centrum Berlina wschodniego – do 1990 r. centralny Port Lotniczy NRD.

Usiedliśmy na ławeczce, zjedliśmy ostatnie kanapki i zaczęliśmy dumać –
po chwili językiem-migowo niemiecko-rosyjsko-polskim zasięgnęliśmy języka.
Następnie stopem do stacji Berlin – Schoneweide traf chciał, że złapaliśmy jakiś
pośpieszny do Magdeburga, dalej podmiejski i Schonebeck – gdy dotarliśmy na
miejsce cały zakład był na obiedzie – potężna stołówka. Włodek nas zobaczył,
zaprowadził do kolejki i w ramach kurtuazji dostaliśmy obiad – pamiętam jak
dziś dostaliśmy obiad w dużym talerzu-półmisku z wieloma przegródkami
różnej wielkości a w nich nałożone osobno kotlet, sos, ziemniaki, surówki, itd.
kompot w kubku. Po obiedzie poszliśmy do miejsca zakwaterowania – był to
kompleks budynków typu kontenerowego pozostałości hotelu japońskiej firmy
która tu budowała zakłady chemiczne, po robocie osiedle przekazano Niemcom.
Zaobserwowałem przez te dwa tygodnie hulaszczo-bojowe życie naszych
dzielnych chełmian na obczyźnie. Od poniedziałku do piątku praca-nauka w
zakładach (tzw. GummiWerk) – sobota i niedziela wolne. Zauważyłem, że w tym
czasie zjednoczyli się z innymi okolicznymi grupami polaków będących tu na
jakiś tam praktykach – a ich siła tu rządziła. Po pracy i obiedzie nasi chełmianiebohaterowie grasowali po wszystkich dyskotekach w ramach garden-party a
zdobyty sexi-towar był sprowadzany wieczorem do hotelu tu odbywały się sexparty (przy tym wypijano hektolitry piwa i alkoholu) no i właściwie to by był na
tyle resztę tajemnica. W sobotę, niedzielę oraz wolne dni podróżowaliśmy po
okolicy. Nie dało się tego nie zauważyć, że Włodek wiódł tu prym – (należy
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wspomnieć, że w Chełmie Władek jakiś czas trenował sporty walki) – mieli też
powodzenie u Niemek (większość chłopaków znam ale piszę bez nazwisk). Ja
jako brat Włodka wyczuwałem, że Niemcy czuli do mnie respekt. Ze względu
na moją abstynencję alkoholowo-papierosową Niemcy mnie bardzo podziwiali.
Uczestniczyłem też w kilku potyczkach dyskotekowych pod hasłem – wolność,
miłości, swoboda. Wszędzie królowały bratwursty (kiełbaski w bułce) piwsko
kuflowe i wódka Korn – Niemcy to też wódo a przede wszystkim piwożłopy drobne
pijaczki, ta ich taka wielka kultura to tylko gawędziarski mit – będę o tym pisał dalej.

Gościliśmy dwa tygodnie – zwiedziliśmy Schonebeck, Magdeburg, Berlin
i hulaliśmy po okolicy. Na koniec chłopaki zawieźli nas autem do Berlina a do
Warszawy już pociągiem. Przed odjazdem spacerowaliśmy z Krzysiem obok
Berlińskiego-muru, gapiliśmy się i dumali, jak tam za tym murem itd., ale chyba
byliśmy za blisko muru, bo zainteresował się nami jakiś ruski i szedł w naszą
stronę – oddaliliśmy się. Za chwilę podstawili skład do Warszawy – wsiedliśmy.
Dla mnie największym a zarazem miłym zaskoczeniem był fakt, że Włodek w
tak krótkim czasie opanował niemiecki – mówił nauczyły mnie Niemki sexi.
W lipcu 1974 r. (dwa tygodnie) ponownie
bawiłem u Włodka w Schonebecku. W
tym czasie (bez zmian) no może było mniej
hulanek, libacji i swawoli. Zdziwiło mnie
to bo Włodek – miewał parcie bycia
wodzirejem i biesiadnikiem był lubiany
miał wielu wiernych kompanów – a nawet
imponował (jeszcze wtedy brat trzymał coś w
tajemnicy). Zwiedziliśmy Lipsk (tu targi
międzynarodowe), Dessau, Halle, góry
Harz okolicę. Skończyła się miła eskapada
i powrót do Chełma (bo tu czekała mnie inna
wielka przygoda będę o tym pisał).
*Na zdjęciu: wypad do Lipska na targi w
środku Włodek (z lewej Agat z prawej ja).

W 1975 r. nie odwiedzałem Włodka –
miałem studenckie wyjazdy zagraniczne.
W 1976 r. dowiedziałem się, że Władek
poznał Niemkę mieszkankę Lutherstadt
Wittenberg – i w czasie wakacji ma być
ślub i huczne wesele w tym mieście (nie

byłem na ślubie, bo miałem już zaplanowane
egzaminy magisterskie).
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NRD – DDR : Lutherstadt Wittenberg !
Ślub odbył się w 1976 r. w ratuszu a wesele w
najlepszej restauracji. Tak Włodek zamieszkał w
Lutherstadt Wittenberg – obok zdjęcie ze ślubu.
W 1977 r. zostałem z żoną zaproszony do Włodka w
okresie ferii świąteczno-noworocznych. Poznaliśmy
żonę Włodka i teściów, niespodzianką było to, że
sylwestra spędzimy razem na wielkim balu (ze
środowiska pracy teścia) – (jak się okazało matka
teścia była polką). Wziąłem z sobą troszkę marek
dlatego nasze żony kilka dni grasowały po sklepach – a
mnie Włodek zapoznał z kilkoma swoimi miejscami
towarzysko-drinkowymi. Spędzonego sylwestra nigdy
nie zapomnę – wielka sala balowa, kandelabry, stoliki,
scena, itd. Było dużo osób w galowych mundurach
wojskowych różnych formacji od kapitana do generała
– była tu elita władzy cywilnej i wojskowo-policyjnej
tzw. okręgu wschód (przez chwilę myślałem, że jestem w
kwaterze Fuhrera). Włodek był z wieloma po imieniu.
Później dowiedziałem się od Włodka, że jego teść jest
pułkownikiem i szefem taboru okręgu. Podziwiałem
Włodka jak obtańcowywał na parkiecie najładniejsze
egzemplarze żon elity. Kiedy wybiła północ szok ja z
szampanem obściskiwałem się z – Bundeswehrą – ten
sylwester śnił mi się długo. Tuż przed wyjazdem
Włodek zaprowadził mnie do jakiegoś sklepu dla swoich i tam w cenie swojej
kupiłem piękne buty sportowe firmy adidas – do gier zespołowych szczególnie
do piłki ręcznej. Buty zrobiły karierę były to pierwsze w Chełmie firmowe buty
adidasy – nosiłem je 10-lat. *(byłem jeszcze na dwóch takich balach).

Włodek gigant wielu akcji !
Dnia 1 kwietnia 1978 r. w KOSMOSIE w Chełmie było moje wesele
Włodek z żoną bawił się na nim – było to kultowe wesele z niespodziankami.
Czas biegł szybko urodziły się nam dzieci Agatka i Jacek – w kraju
bieda sklepy puste – a tu w grudniu 1981 r. wprowadzono stan wojenny w
dodatku – rozmowy kontrolowane.
Zimą 1982 r. niespodziewanie w drzwiach domu przy ul. Mickiewicza
16a\16 pojawił się Włodek – przywiózł prezenty, chciał się też dowiedzieć co
się dzieje w kraju i z jego-naszą rodziną, zdziwiłem się jak przekroczył granicę z
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pełnym bagażnikiem – bagażnik jak PEWEKS. Wieczorem przy biesiadzie
piwku i koniaczku które przywiózł bo w PRL bieda, Włodek zdradził kilka
tajemnic – opowiadał – „wiosną 1977 r. otrzymałem paszport konsularny, przy
wsparciu teścia zostałem osobistym tłumaczem jakiegoś VIPa w Wittenbergu,
korzystam też ze służbowego auta – zanim sobie kupię. Na wjazd (i to co
wwiozłem przez granicę do PRL) dostałem specjalny glejt międzynarodowy od
sekretarza no i w ten sposób wjechałem bez przeszkód do PRL”. Jeszcze wiele
niesamowitych wątków naopowiadał mi w związku z funkcją tłumacza. Znając
jego brawurę to wyobraźnia pozwała mu mieć zawsze zapełniony barek i
lodówkę – (nikt nigdy w DDR nie śmiał sprawdzać jego auto) – no ale dużo
mu było wolno to już tajemnica (fuchę tę z małą przerwą miał do 1983 r., po
godzinach pracy, jak był potrzebny wcześniej miał załatwione zwolnienie).
Lutherstadt Wittenberg – 1983 r. !
W wakacje szkolne 1983 r. Włodek zaprosił mnie do siebie do swojego
mieszkania – pojechał sam – nie lubiłem jego żony rozpieszczona i zarozumiała
Helga (tak nazywaliśmy Niemki) dlatego źle się tam czułem. Przyjechałem
rannym pociągiem i oczywiście Włodek od razu oprowadził mnie po kilku
kultowych restauracyjno-bistrach w Wittenbergu – nie dało się nie zauważyć, że
w każdej był przyjmowany jak idol. Pamiętam, że w jednej gdzieś obok rynku
miejskiego szef tancbudy witał mnie szczególnie (widocznie Włodek mu coś
tam naopowiadał o mnie). Znając siebie, korciło mnie aby wykręcić jakiś
numer dla szpanu. Gdzieś coś mi się przypomniało natknęło mnie, wzrok mój
padł na wazon stojący na stoliku pokazałem go i oznajmiłem, że cały wazon
„sznapsa” wypiję jednym haustem oniemieli – natychmiast zmierzyli pojemność
wyszło 380 gr. *(przypomniałem sobie studenckie czasy kiedy to na „sępa”
chodziliśmy w kilku kolegów rankiem do pobliskiego obok akademika tzw.
wtedy spożywcze i pomogło się wnieść towar skrzynki, pieczywo, mleko, itd.; w
nagrodę sklepowa serwowała nam po cebularzu i po kultowej w tym czasie
szklanej litrowej butelce mleka z plastikowym kapslem; często robiliśmy też
zawody kto najszybciej wypije całą butelkę mleka ciurkiem lub kto wypije
największy haust – pomyślałem sprawdzę się). W odpowiednią szklaneczkę
wlano mi – Korn – (to kultowa wódka niemiecka smakuje jak perfumy).
Niektóre przyjemne gagi – sceny z życia zapamiętuje się na wieki, nawet je
często wspominamy i pielęgnujemy. Strach mnie obleciał tu prosto z podróży,
troszkę głodny, a tu gapie no i ja nie mogę zawieść brata bo by chyba stracił
reputację. Byłem jak w transie – wykonałem wydech no i siup w ten głupi dziób
– poczułem strużkę płynu na szyi postawiłem szklankę, myślałem, że nawaliłem
ale usłyszałem brawa i gdzieś tam w tle brudo Włodek gut i jeszcze inne, nie
znałem tak dobrze j. niemiecki żeby wszystko zrozumieć. Chwilowo zostałem
uratowany bo szef mi pogratulował i gratis zaserwował ich słynny talerzpółmisek z wieloma przegrodami smakołyków miejscowej tawerny – co za
rozkosz. Po tej dawce alkoholu z upływem czasu traciłem trzeźwość, pamiętam
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ostatnie słowo było – zaprowadź
mnie do domu i nic dalej nie
pamiętałem. Rankiem na drugi
dzień obudziła mnie kłótnia żona
krzyczała na Włodka – coś ty
zrobił z bratem itd., a Włodek do
mnie no ale cię wzięło, zrobiłeś
super numer i reklamę knajpie, w
nagrodę szef cię zaprasza i masz
u niego przez tydzień obiady oraz
picie za darmo – szumiało mi w
głowie. W knajpie witała mnie
załoga z szefem na czele, dla
fasonu i renomy piłem tylko
piwo, nie chciałem nadużywać
gościnności. W czasie 2-tygodni
poznałem alkoholowe zwyczaje
Niemców i stwierdziłem, że tzw.
Helmuty to zwykli pijaczkowie, a
że ich nie widać bo na ulicy, bo
jest tak dużo lokali bistrowych, że
jest gdzie się ukryć-wytrzeźwieć.
Hulaliśmy też po okolicy,
kilka razy doszło do mordobicia.
*Zdjęcie Włodka – tak wyglądał w tym czasie
W tym czasie Włodek zdobył uprawnienia – dyplomy mistrzowskie z
zakresu: 1. montera instalacji sanitarnych; 2. montera instalacji gazowych;
3. mechanika samochodowego. Był w tym czasie szefem grupy hydraulików
w budynkach mieszkalnych. Był ceniony jako fachowiec – ale fuchy odwalał z
hydrauliki i gazownictwa precyzyjnego w domkach prywatnych – mówili o nim
złota rączka. Kumplował się z całą elitą miejską – Niemki szalały za nim.
Gorzałę walił m.in. z szefem policji kryminalnej który bardzo go lubił. Włodek
był lubiany poważany i miał respekt – a dlaczego bo był zawsze szczery i
dobry (będę dalej pisał).
Chełm: przerwane przyjęcie – mordobicie w Kamenie
Jak pamiętam (już mieszkałem przy ul. Wolności) – któregoś roku
Włodek niespodziewanie zawitał do Chełma. Oznajmił, że jest w delegacji z
kolegą – (jak się później okazało przyjechał ze swoją dawną dziewczyną której
chciał pokazać Chełm i aby matki nie drażnić zamieszkał z nią w Kamenie) –
zaprasza nas i szwagrów na jutrzejszy wieczór w Kamenie. Zameldował się jako
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Niemiec – i to by było na tyle na razie. Ze względu na małe dzieciaki nie
poszedłem. Kronika wydarzeń – po tym spotkaniu na drugi dzień o godz. 5.45
pukanie-walenie do drzwi, otwieram patrzę dwóch gliniarzy pytają o brata –
szok – pytam o co chodzi prawie przeszukali mieszkanie. Gdzieś w południe
dzwoni telefon – odbieram Włodek (mówi szybko i zdawkowo): dzwonię z
Warszawy zaraz ruszamy ekspresem do Berlina – byli u ciebie w domu – dobrze
że nie byłeś na tym wieczorku, o północy kilku z dwóch sąsiednich stolików
zaczepiało moją Niemkę – nas było czterech przy stoliku (Jurek nawalony) no i
moment tamci leżeli i dwa stoliki do góry nogami, zadyma ktoś krzyknął dzwoń
po milicję, ja się szybko wycofałem do pokoju zmieniłem kolor koszulki.
Gdzieś o 2 w nocy pukali do pokoju otworzyłem i zdziwiony do nich po
niemiecku pokazałem paszport konsularny i ciemniaki wyszli – po tym szybko z
dziewczyną ewakuowaliśmy się na dworzec PKP i do Warszawy. Jak się
okazało po mordzie dostał też m.in. synalek jakiegoś ważniaka z milicji aż mu
dwa zęby wypadły dlatego był telefon po milicję – dobrze, że nie doszli w
Kamenie, że to ja mu przyłożyłem. Gdzieś po miesiącu przypadkowo spotkałem
kompana dawnych naszych młodzieńczych łobuzerskich czasów, wspomniał, że
był świadkiem tego całego zdarzenia w Kamenie. Znał Włodka nie chciał
komentować tego zajścia. Wspominał tylko, że chciał się nawet przysiąść do
stolika przy którym siedział Włodek ale ci młodzi wywołali awanturę. Na
koniec powiedział – to była dobra lekcja dla młodych żeby nie podskakiwać.
Starzy mistrzowie-weterani w trzech dali im dobrą szkołę posłuszeństwa nawet
nie zdążyli młodzi (było ich sześciu) dobrze wstać a już wszyscy leżeli – a tak
na koniec to Włodek jest lepszy jak za młodych lat.
Lutherstadt Wittenberg – od 1987 r. Włodek buduje letnią rezydencję !
- oaza jego incognito – na łonie natury;
- swobodne miejsce przyjmowania gości;
- miejsce romantyczno-trunkowej rozpusty;
- baza turystyki międzynarodowej;
- punkt pomocy dla biednych rodaków – chełmian;
- punkt załatwiania pracy dla biednych rodaków - chełmian
- miejsce czasowych noclegów dla biednych rodaków – chełmian ;
- znane miejsce dla wtajemniczonych.
W wakacje 1987 r. Włodek zaprosił mnie do siebie – wspomniał też coś
o niespodziance. Do Wittenberga przybyłem w południe – zaraz po przyjeździe
Włodek zawiózł mnie na swoją niespodziankę. Było to jego – ranczo – czyli
działka już opasana żywopłotem na której był domek drewniany (w przyszłości
murowany), garaż, altanka z grillem, warsztacik zawodowy, magazyn, szklarnie
małe w rozbudowie, ławeczki, mini fontanna, drzewka owocowe – szok zatkało
mnie – każdy centymetr posiadłości był tak drobiazgowo zagospodarowany! Jak
ci się to podoba – następnie wprowadził mnie do domku który składał się z
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kuchni, łazienki, ubikacji, dużego pokoju. Oczywiście nie zabrakło barku oraz
lodówki – walnęliśmy po lampce koniaczku. W trakcie rozmowy oznajmił
zawsze chciałem mieć takie miejsce – spędzam tu każdą wolną chwilę,
oczywiście będę tu wszystko ulepszał w czasie (pomyślałem przy jego zimnej
Niemce a jego temperamencie to jest dobre miejsce na jego seks-party,
sekrety i jego świat iluzji i swobody romantycznej).
Lata mijały – kiedy tylko przyjeżdżałem do niego, spędzaliśmy tu fajnie
czas – właściwie to można było tu mieszkać cały rok (no może troszkę zimno w
zimie). Uczestnikami organizowanych przez Włodka tu – biesiad, uroczystości,
zasiadów, itd. – byli jego koledzy miejscowi notable, biznesmeni, itd., oraz inni.
W tym samym czasie zaczęli nachodzić go koledzy rodacy i chełmianie
szukający u niego pomocy zdobycia pracy itd. Włodek załatwiał im pracę w
sadownictwie, ogrodnictwie, w okolicznych małych miejscowościach i wsiach
w naprawczych pracach budowlano-murarskich oraz pracach sprzątających.
Oczywiście często w razie czego spanie i żarcie mieli u Włodka za darmo – to
było w tajemnicy (ci delikwenci często się upijali, w ekstremalnych przypadkach
byli wyrzucani, to znowu po jakimś czasie przyjeżdżali przepraszali itd.),
podziwiałem Włodka za jego gest.
Można by tak stwierdzić a nawet określić, że po 1989 r. wytworzył się
do Włodka rodzaj turystyki gospodarczej – zarobkowej.
Lutherstadt Wittenberg –
w latach 1995 – 2000 Włodek kierowca testowy Skody !
Włodka zawsze pociągały szybkie samochody lubił jeździć
– podróżować. Lubował się w Audi ale w pewnym okresie
w latach 1995 – 2000 Włodek był z przypadku kierowcą
testowym aut Firmy Skoda marki Favorit, Felicia, Oktavia u
kolegi mającego miejscowy ekskluzywny samochodowy
salon Skody w Wittenbergu (mógł też nabyć te auta taniej).
Często przyjeżdżał do Chełma tymi autami. Jak byłem u
niego zapoznałem się z tym kolegą. Włodek często zabierał
mnie jak to on mówił skodziankami na wojaże po
Niemczech (przyległych państwach i okolicy). Często nocowaliśmy w aucie na
parkingach przy autostradach – tak poznałem nocne życie parkingowe autostrad.
Jak się wyskoczy na autostradę i sypie 200km \ na godz. to można w dzień całe
Niemcy przejechać – ach to były niezapomniane chwile i wrażenia.
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Lutherstadt Wittenberg –
w latach 2000 – 2010 Włodek kierowca-kurier i jego Europa !
Włodek miał dużo kolegów wśród Niemców i to w razie doli i niedoli –
naprawdę był doceniany i lubiany (on też w pewnym okresie wielu pomógł i to
w przyszłości procentowało). Nigdy nie pytałem Włodka gdzie pracuje i co
robi. Poza pracą odwalał fuchy – robił centralne ogrzewanie w prywatnych
domach miejscowych notabli. Jak kończył fuchę kolega go zawiadamiał o
zamówieniu i jechał w trasę kurierską – (wtedy dowiedziałem się, że wszedł z
kolegą Niemcem w komitywę i jeździł jako kurier po całej Europie, ale nie
wiem na jakich zasadach): np. z Hamburga zabierał towar do Madrytu – tu
otrzymywał towar i jechał do Londynu i dalej do Turynu itd. (po 2 góra 3tygodniach jazd do bazy). Eskapady niesamowite – dogadywał się po angielsku
włosku i francusku.
No i czy podróże nie kształcą.
Od 2010 r. Włodek na emeryturze !!!!!
*
Na przestrzeni lipiec-sierpień-wrzesień 1974 r., w nagrodę z AWF,
odbyłem wycieczkę samolotem, autokarem, statkiem: Moskwa, Kijów, Krym,
Simferopol, Jałta Gurzuf, Morze Czarne, Odessa, Soczi, Batumi, Suchumi,
Mały Kaukaz, Gruzja, Tbilisi. Organizator Lubelski „Almatur” na 60-osób,
byłem jedyny z AWF, zrobiono mnie ds. polityczno-sportowych (na wycieczce
było 3-chełmian w wolnych chwilach cumowali przy ulicznych dużych
aluminiowych beczkach wina na kołach i upajali się do utraty tchu).
Gospodarzem był CCCP Krym „Sputnik”. Na Krymie bazowaliśmy w
międzynarodowym obozie-miasteczku pionierskim Artek w miejscowości
Gurzuf (młodzież z państw socjalistycznych oraz Niemiec RFN). W trakcie
wycieczki zobaczyłem, że Polska dla sowietów była niczym. Każde państwo
miało strefę, spania, kąpieli, morza. Pewnego razu grupa polska przez pomyłkę
weszła do stołówki niemieckiej RFN, co za jedzenie, siadamy jemy, po chwili
wyproszono nas. Mieszkańcy tych terenów byli przez sowietów przestraszeni i
ujarzmieni. Sport u ruskich to narodowa duma, medale w klapach itd. Z okazji
tego zlotu zorganizowano tzw. małe olimpijskie zabawy – w trakcie imprezy
wygrałem konkurs tańca ze studentką z Lublina, zdobyłem też 2-złote medale i
piękne dyplomy w koszykówce i w biegu na 50-m. Bieg wygrałem z pupilem
Saszą synem dyrektora Krym „Sputnik”, po tym byłem prawie sławny w
Gurzufie. Zapraszany tu i tam wykorzystałem to i z Saszą zwiedziłem zamknięty
port wojenny Siewastopol. Gdy wyjeżdżaliśmy z Krymu dyrektor „Sputnika”
uścisnął mnie, popłakaliśmy się nawet, dał mi też wizytówkę. I Aeroflotem do
Kijowa i 3-dni zwiedzania – i też Areoflotem do Warszawy. Ostatnia noc,
kolega z Lublina namówił mnie na dyskotekę (a tak było spokojnie). 23.00
wymknęliśmy się, on znał angielski ja dukałem niemiecki. Opodal lokal,
muzyka, wchodzimy, pytamy po polsku, ochrona tylko dla zagranicznych –
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wyrzucili nas. Nie pękaj, nie daruję, dawaj marynarki na drugą stronę, czapeczki
„Sputnik” na głowy i wchodzimy, on po angielsku, bawimy się, po czasie
idziemy do w-c obok wyjścia, nikogo nie ma, my po polsku, a tu spod ziemi
ochroniarz chwycił kolegę z tyłu, a ja jego i rzut on upadł my w nogi, po drodze
sikaliśmy, wpadliśmy do hotelu, cisza, śpimy. Po godzinie wpadli tajniacy,
szperali wydał nas portier, przesłuchanie 2-godziny, pomogła wizytówka, dali
nam spokój (za największe przestępstwo uznali wtargnięcie na zabawę tajny
obiekt i wysikanie się pod domem partii). Ze strachu schudłem ze 30-kilo. W
krótkim czasie po przyjeździe miałem rozmowy w Lublinie i w Chełmie z SB i
dyr. „Almaturu”, o tym nikomu nie mówiłem i z nikim nie rozmawiałem, wtedy
bałem się PRL. Niezapomniane wrażenia z całej eskapady (do dziś mam wiele
zdjęć i slajdów). Rozczuliła mnie wizyta na „Ajudahu”, gdzie Adaś Mickiewicz
pisał swoje sonety krymskie. Oburzyły mnie dwa fakty: pierwszy jak
zwiedzaliśmy Moskwę i największe sklepy-magazyny zauważyłem w nich
stojące przy wejściu duże skarbonki a nad nimi napis „dla biednej Polski każdy
po 5-kopiejek”; drugi jak obozowaliśmy w Arteku to co dzień przed śniadaniem
jakiś sowiet pieprzył nam przez 30-minut kto to jest ZSRR i co robi dla pokoju i
też dla biednej Polski. Zawsze sobie powtarzam nie ładuj się w draki i nigdy nie
dotrzymuję słowa – po latach doświadczyłem, że opaczność i pan Buczek chyba ma
pieczę nade mną (amen).
*Zawsze w każdą wycieczkę międzynarodową a zwłaszcza do ZSRR podstawiony
jest obserwator-kapuś – który na końcowej odprawie do kraju wskazuje potencjalne
osoby do szczegółowej kontroli. To się nie da opowiedzieć co przeżyliśmy na lotnisku w
Kijowie, naszą grupę wprowadzono do osobnego pomieszczenia i przetrzepano nasze
torby. Przykro było patrzeć jak (nasi sowieccy przyjaciele !!) szukając złota, rubli itd.
pocięli kilku małżeństwom miśki i inne zabawki a kilka osób poszło na osobistą kontrolę
– później niektórzy liczyli straty. Kiedy po kilku godzinach wreszcie wprowadzono nas
do samolotu, nie było czasu przeżywać odprawę – tylko trzeba się było modlić, aby w
czasie lotu nie rozleciały się sowieckie trzęsące się samoloty-starocie.
No i czy podróże nie kształcą.

*

BOŻE ŻYCIE JEST CUDOWNE !!!
- trzęsienie ziemi – Alpy, Udine, Wenecja,
- Rzym – świerszczyki porno,
- Watykan – Bazylika, Pieta i audiencja u Papieża,
- Monte Cassino, Klasztor – Polski Cmentarz Wojenny,
- Horror na granicy RWPG – (zaboru sowieckiego).
Na przestrzeni sierpień-wrzesień 1976 r., w nagrodę z AWF odbyłem po
raz drugi wycieczkę autokarem zorganizowaną też przez „Almatur” Lublin – na
trasie: Praga, Budapeszt, Balaton, Wiedeń, Postojna, Klagenfurt, Triest,
Villach-Alpy, Udine, Wenecja, Florencja, Rawenna, Rzym, Padwa, Bolonia,
Watykan, Monte Casino, San Marino – Sycylia.

Przed wycieczką ostrzegano nas o majowym trzęsieniu ziemi w Udine – Włochy
rejon autonomiczny Friuli – Wenecja Julijska (najbardziej ucierpiało miasto Udine 250
tyś., które legło w ruinie) – mimo epicentrum pojechaliśmy.
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Wymienione miejscowości ich zabytki i historia sprawiły, że wycieczka
była bajeczna a widoki na wieki utkwiły w pamięci. Wspomnę kilka epizodów.
Gdy wypadliśmy z Alp na autostradę słońca – kilka razy w wyniku epicentrum
przeżyliśmy trzęsienie ziemi (widziałem pękający-wyginający się asfalt). Gdy
wjechaliśmy do Udine szok – przywitały nas tu namioty – miasto w gruzach.
Nasz pierwszy nocleg we Włoszech był w Wenecji na CAMPING
ALBA DORO na stałym lądzie. Po kolacji i wielkiej ilości wypitego wina oraz
wrażeniach widokami trzęsienia ziemi gotowaliśmy się do snu. Kierowca
zaparkował autokar przy budynku i szykował się do spania w nim. Dla
bezpieczeństwa kilku z nas rozbiło 2-namioty między autokarem a wejściem do
budynku. Rankiem (już świtało) obudziło mnie kołysanie i krzyki – wszyscy
wybiegali z namiotów i hotelu. Spałem od ściany i czułem, że z mojej strony
namiot został przygnieciony, też szybko wydostałem się z namiotu – na widok
tego co zobaczyłem zdrętwiałem z przerażenia. To kołysanie to było tąpnięcie
epicentrum, a na mój namiot obok mnie o centymetry otarłszy się o autokar
upadł filar (dług. 3m śred. 1m) wspierający balkon budynku. Chyba z godzinę
stałem w bezruchu z grupą mojej wycieczki ze wzrokiem wbitym w ten filar
leżący na moim namiocie – szok. Podczas zwiedzania Wenecji chodząc
wąskimi uliczkami czuliśmy się nieswojo kiedy dzwoniły szyby (były to znaki,
że się trzęsie ziemia). Wenecja w mniejszości to wyspy i laguny zbudowane na
palach na wodzie nad Adriatykiem – to także gondole i tramwaje wodne. O
Wenecji jak i innych Włoskich miastach nie da się opowiadać – po prostu trzeba
je samemu zobaczyć.
Rzym – stolica Włoch leży nad Tybrem i Morzem Śródziemnym. Rzym
był pierwszym miastem na Włoskim szlaku turystycznym gdzie nocowaliśmy w
hotelu-pensjonacie – PENSIONE BEL SOGGIORNO ROMA – VIA
TORINO 117 (przedtem campingi). Był to budynek kilku kondygnacji a na
dachu były altany, kwietniki itd. Pierwszy raz w życiu zobaczyłem tu ogromne
ilości kolorowych pism pornograficznych, zalegały większość szuflad komód.
Pornole zwano też w tym czasie świerszczykami. Muszę stwierdzić, że miały
duże wzięcie wśród naszej grupy a szczególnie wśród pań średniego wieku. Nie
sądziłem, że miały tak duże zainteresowanie, było to widoczne podczas rewizji
na granicy powrotu do kraju i na dworcu w Warszawie (będę później o tym
pisał).
- jak Rzym to i Watykan Watykan był kolejny na naszej trasie turystycznej. Króluje tu Bazylika św.
Piotra. Kiedy przed wejściem do Bazyliki przewodnik wspomniał, że Pieta
została uszkodzona przez wandala (postanowiłem ją zobaczyć jak wygląda teraz a
jak wyglądała przedtem). Szybko wszedłem i skierowałem się w stronę Piety
(zawsze stała po prawej stronie zaraz po wejściu do Bazyliki) kiedy zbliżałem się do
rzeźby energicznym krokiem, nagle zderzyłem się z pancerną szybą (o której nie
wiedziałem, a która nabiła mi potężnego guza) i zamiast podziwiać piękną rzeźbę
Michała Anioła przedstawiającą Maryję trzymającą w ramionach zdjętego z
krzyża Jezusa – znalazłem się w asyście straży Watykańskiej. Godzinę byłem
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przetrzymywany do wyjaśnienia – zanim wytłumaczyłem się z tego zdarzenia.
Szok totalny pomogła też szybka interwencja naszego przewodnika-pilota.
Koledzy zazdrościli, że zobaczyłem zakamarki watykańskiej służby kryminalnej
i halabardzistów – „a przecież mogli mnie zakuć w dyby”. Na drugi dzień
zwiedzaliśmy labirynt pomieszczeń Papieskich, zaszczyciliśmy też łaski
audiencji Papieskiej – zauważyłem, że cały czas pilnował mnie nasz pilot.
Monte Cassino było dalszym etapem naszego szlaku turystycznego po
Włoszech. Na wzgórzu stoi Klasztor a od niego ciągnie się w dół alejka z której
idąc roztacza się wspaniały widok na leżący w dole znacznych rozmiarów
Polski Cmentarz Wojskowy – leżą tu polscy żołnierze bohaterowie którzy
(oddali życie) ale i jako jedyni zdobyli tę górę i klasztor i swoim zwycięstwem
odmienili w 1944 r. losy II wojny światowej. Gdy jechaliśmy krętymi, stromymi
i wąskimi drogami autokarem na wzgórze, widoki zapierały dach i dziwiliśmy
się jak oni dokonali tego i zdobyli to wzgórze i klasztor i pokonali Niemców –
nie do wiary a jednak. Tego nie da się opowiedzieć to trzeba samemu zobaczyć.
Polski Cmentarz Wojenny na Monte Cassino – powinien być kultowym
miejscem pielgrzymki każdego Polaka (ki).
Horror na granicy RWPG – (zaboru sowieckiego).
Nie wiem z jakich przyczyn w drodze powrotnej do kraju od Wiednia
wracaliśmy pociągiem-kuszetkami. Gdy grupa rozlokowała się w kuszetkach,
gdy pociąg ruszył z Dworca Wien-Meidling, rozpoczęły się manewry chowania
przed celnikami przemycanego towaru do kraju. Po czym wszyscy zadowoleni z
ilości zakupionego i ukrytego towaru, zaczęli wyciągać zbyteczne flaszki wina,
alkoholu, itd. – tak rozpoczęła się totalna popijawa. Z obu stron przejścia były
pozamykane dlatego nikt się nie obawiał, że w stanie totalnego upojenia może
zabłądzić w pociągu. Z biegiem czasu upojone towarzystwo legło w swoje wyra
– muszę przyznać, że uwaliłem się i po woli film się urwał. Gdzieś nad rankiem
obudził mnie złośliwy szturchaniec w bok leżałem na górnej półce (doszedł do
mnie też hałas, krzyki, tupot nóg i szczekanie psów) chciałem się odwinąć
odwróciłem się obok stało dwóch jeden pogranicznik drugi po cywilnemu (z
facjaty sowiet) podałem paszport (fakt, że od tygodnia się nie goliłem) otworzył i
z krzykiem do mnie (w paszporcie byłem bez zarostu a tu widzi kogoś z
zarostem), krzyczał oholit, oholim (posłał kogoś po maszynkę) – skojarzyłem to
była Czechosłowacja – czyli pierwsza granica RWPG i zaboru sowieckiego
(granica kapitalizmu i komunizmu) – po kilkunastu minutach dali mi spokój z
goleniem i wyszli. Po nich szperaninę zaczęli celnicy. Wyglądnąłem przez okno
cały skład pociągu stał na bocznym torze, na strategicznych punktach wkoło
składu stali wojskowi z karabinami a wzdłuż składu biegł wojak z psem na
smyczy a ten pod składem wszystko obwąchiwał. Na końcach i po środku
wagonu stali stójkowi aby nikt się nie przemieszczał. Po chwili jakiś cywil
wpadł do z krzykiem do przedziału, domyśliłem się, że nie wolno wyglądać
przez okno – po nim wszedł nasz pilot i prosił o spokój aż do Warszawy. Z tego
wszystkiego wytrzeźwiałem i szukałem coś do picia tak jak i moi koledzy z
278

przedziału. Po celnikach do każdego przedziału wchodziło dwóch po cywilnemu
i łamaną ruską, czeską i polską mową straszyli-wypytywali o prezerwatywy,
świerszczyki, narkotyki itd. Tak wyglądała nasza komunistyczna sowiecka
rzeczywistość bratniego układu Warszawskiego w 70 i 80-latach. Kiedy po
kilku godzinach pociąg wreszcie ruszył nie było entuzjazmu (niektórzy mieli
straty). Ponownie na złość wszystkiemu samowolnie zaczęło się ogólnie picie.
Wspomniałem do kolegów w przedziale – pamiętacie jak rozpoczynaliśmy
wycieczkę autokarem w tym samym mieście przekroczyliśmy granicę CSRS –
Austrii, i staliśmy prawie dwie godziny po stronie austriackiej aby przekroczyć
granicę pierwszą kapitalistyczną – i jak podszedł do nas wreszcie austriacki
pogranicznik i krzyknął czego nie jedziecie dajcie się wyspać (i powiedział jak
was sowieci przetrzepali to wystarczy poco my) – nawet nikt z austriackich
pograniczników nie wszedł do autokaru (nasz pilot z własnej woli szybko zebrał
paszporty i hurtem podstemplował dla porządku). Kiedy wjechaliśmy wreszcie
do naszej Polski mimo, że była to PRL, to się zrobiło raźniej. Na każdej stacji
otwierałem okno i patrzyłem jak nasi wysiadają i zaraz są oblegani przez wiele
osób – nie wiedziałem o co chodziło. Dopiero kolega mi wytłumaczył, a sam
przeżyłem na końcowej stacji w Warszawie jak i mnie oblegali cwaniaczki,
handlarze i pytali przede wszystkim o świerszczyki, trawę i prezerwatywy – byli
też i tajniacy-ubecy którzy w różnej formie pytali o to co ich interesowało (jeden
z nich na osobności powiedział mi, na wycieczce byłeś niewidoczny na granicy
nic u ciebie nie znaleźli co ty przewozisz). Ja nic nie miałem z tych rzeczy – ale
cały czas jazdy z Warszawy do Chełma miałem takie wrażenia, że ktoś śledzi
mnie. Dopiero w domu wyciągnąłem to co miałem przywieść – ale to tajemnica.
No i czy podróże nie kształcą.

*
Węgry : Hulanki po WRL ; HALASZTELEK bazą grupy
W latach 1985–1988 związałem się z już istniejącą w Chełmie grupą
(ananasów), która co roku lipiec-sierpień (i w wolnym czasie) wyjeżdżała na
hulanki na Węgry. W miejscowości Halasztelek (pod Budapesztem) miała
swoją bazę bytową, w starym dworku szlacheckim do którego należał wielki
majątek rolny. Wyjazdy te były w ramach
wymiany ZSMP – było to połączone przyjemne z
pożytecznym – czyli za pobyt wczasy-turystykę
grupa odpracowywała w tymże majątku.
Praca od poniedziałku do piątku: (w sadzie, na
polu, w szklarni) zrywanie jabłek, winogron,
wiśni, kalafiorów, marchewki, kapusty,
pomidorów, papryki, boczniaka, następnie
przygotowanie na sprzedaż lub na eksport:
(kuchnia przygotowywała śniadanie i obiady – po
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pracy-obiedzie czas wolny harcowanie po najbliższej okolicy i po Budapeszcie –
natomiast kolacje-wieczorki miały charakter grilla-ogniska królowało leczo, kiełbaski,
owoce oraz alkohole, wino w tym tokaj były dostarczane w wielkich ilościach z bratnich
winiarni – później spanie, o 6.00 śniadanie, praca itd. – trunkowo grupa była dobrana).

Temperatura utrzymywała się stale w granicach 35 – 40 st. C. – wynikiem czego
podczas pracy wypijaliśmy hektolitry wody (wodę Węgrzy mieli bardzo czystą

można było pić prosto z kranu nawet w extra-restauracjach podawano wodę prosto z
kranu i mieszano z sokami). W sadzie w wyniku takich upałów nie było trawy

tylko unosiły się tumany kurzu rozdeptanej przez nas spalonej ziemi – gdy
pracowałeś na tym upale bez koszulki i przypadkowo uderzyła cię gałązka po
plecach to nie czułeś tego uderzenia – dopiero przy kąpieli pod prysznicem
piekły plecy a uderzenia gałązek wyglądały jak sznyty. Deszcze padały bardzo
rzadko, w ciągu miesiąca jedna burza – ale jak lało to była totalna powódź
wszystko zalane. W wyniku upałów koniecznością było codzienne podlewanie
szczególnie warzyw. System nawadniania był oparty o wody Dunaju od którego
rozchodziły się kilometry rur-wodociągów oraz pompowni – od których
podłączano poszczególne systemy nawadniania tzw. deszczownie na pola. Było
20km \ kw. gruntów na których rosły warzywa do podlewania – budowaliśmy
rurociągi sięgające nawet do 1km podlewały obszar szerokości do 75m przez
2godz., następnie podłączało się drugi, gdy ten nawadniał przenosiło się ten
pierwszy dalej itd. (nawadnianie od 7. 00 do 17.00 niesamowicie ciężko, upał ani
jednego drzewka ani cienia chłodziłeś się wodą z sikawek-deszczowni, dopiero
wieczorem w bazie uzupełniałeś stracone kilogramy wagi – wszystkie te prace
traktowałem jako trening). W soboty i niedziele szef-dyrektor zarządzający tym

majątkiem organizował dla grupy wycieczki do ciekawych miejscowości,
zakładów pracy związanych z przetwórstwem warzyw i owoców, itd.

Zaraz za naszą miejscowością – ciągnęła się kilometrami chyba największa nie
tylko na Węgrzech w RWPG sowiecka baza wojskowa. Czasami spać nie można było bo
co chwila startował lub lądował samolot. Kiedyś podczas przerwy w pracy w sadzie,
rytuałem kładliśmy się odpoczywając obserwowaliśmy o tej samej porze jak podczas
ćwiczeń z samolotów piątkami wyskakiwali spadochroniarze. Liczyliśmy czas kiedy
otwierali kolejno spadochrony – któregoś razu otworzyły się tylko cztery spadochrony
myśleliśmy, że to zmiana systemu – ale po chwili ktoś a naszych krzyknął, patrzcie jeden
leci bez spadochronu – widać było jak spadająca sylwetka robiła się coraz większa –
przerwaliśmy pracę i biegiem na miejsce jego upadku. Była już blokada drogi i sowieci
tuszowali wypadek – wróciliśmy do pracy – podczas mojego pobytu drugi taki wypadek
już się nie wydarzył.

Troszkę wspomnień z obserwacji. Aby wyjechać z PRL trzeba było mieć
znajomości w PKO aby założyć konto walutowe w tym przypadku forintowe –
wyrobić też paszport to umożliwiało przekroczenie granicy. Węgrzy to wachlarz
narodowości w większość to ludzie biedni – w mniejszych miejscowościach do
pracy przynosili śniadanie – chleb, kawał słoniny-boczku wędzonego, cebulapapryka, popijali wodą z kranu. Po pracy często rodzinami oblegali miejscowe
bistra – gdzie spędzali czas zabawowo-alkoholowo grając w kule (pełno było też
cyganów). Królowało tu piwo i palinka-(Palinka wódka robiona z owoców –
Narodowa Wódką Węgier – występuje też w sąsiednich państwach) – (Tokaj białe wino
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Węgierskie występuje też w sąsiednich państwach). Bistra spełniały też w środowiskach
małych miasteczek lub wiejskich rolę domu ludowego lub domu kultury w których
grupowało się codzienne życie – tu można przytoczyć: NRD, Węgry, Czechosłowację a
1956 r. Austrię.

Z Halasztelek podmiejskim mig i Budapeszt. W tym czasie Budapeszt to
przede wszystkim punkty strategiczne: Metro, Dworzec KELETI, Parlament,
Nepstadion, Góra GELERTA, mosty na Dunaju i lotnisko MALEV –
(Węgierskie linie lotnicze). Dworzec KELETI – w tym czasie to najbardziej
mafijne miejsce w Budapeszcie – królowała tu społeczność arabska (i handel
dolarami, złotem, nawet bronią, właściwie wszystkim). Postawiłeś na peronie
bagaż straciłeś z nim kontakt na chwilę już go nie ma. Często latałem liniami
MALEVA.
Dzień 20 sierpnia to najbardziej uroczyste święto narodowe na
Węgrzech, najbardziej widowiskowe uroczystości miały miejsce w stołecznym
Budapeszcie – na placach stolicy odbywają się jarmarki, festyny, koncerty,
zawody sportowe. Obchody zamykał prawie 2-godzinny wieczorny pokaz ogni
sztucznych odbywający się w Budapeszcie na brzegu Dunaju na górze
GELLERTA. W pogotowiu było 10 straży pożarnych w razie zaprószenia ognia.
Już na kilka godzin przed pokazem aby zdobyć dobre miejsce gromadziły się
tłumy – przynosili ze sobą piwo szampany itd. Uwielbiałem ten spektakl widoki
niesamowite – oczywiście zawsze interweniowali strażacy bo zawsze coś się
zapaliło. W jednym roku na takim wyjeździe na Węgry byłem ze swoją żoną
Marią.
No i czy podróże nie kształcą.

*
Rejs po Morzu Czarnym – rozruchy Pierestrojki
W czasie maj-czerwiec 1989 r. wyróżniając nas za pracę jako
nauczyciele ZNP w Chełmie w porozumieniu z Lublinem w nagrodę
zorganizował dla grupy nauczycieli w tym i ja z żoną wycieczkę – rejs po
Morzu Czarnym statkiem pasażerskim „BASHKIRIA”. Pociągiem Lublin –
Odessa (przez Lwów). Rejs z portu w Odessie – główne postoje: Sewastopol
i Krym – Noworosyjsk – Soczi – Suchumi – Batumi – Tbilisi i powrót
(przepływaliśmy też obok Stambułu i Warny) – przeżyliśmy dwa sztormy.
Oczywiście zwiedzanie wymienionych miejscowości i okolicy. Niezapomniane
wspomnienia: z bajkowe Krymu, ławice delfinów płynące obok statku, sztuczki
delfinów podczas pokazu w Delfinarium w Batumi. Mieliśmy też ochronę
ponieważ były ruchy narodowowyzwoleńcze tzw. pierestrojki w ZSRR – trzeba
było się wszędzie pilnować.

*

To by było na tyle –
może kiedyś opiszę – „nie” dyskretne – epizody swoich eskapad !
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Tajne dla pograniczników WOP
W latach 1970 – 1972 odbywałem służbę
wojskową w Chełmskim Oddziale Wojsk
Ochrony Pogranicza – WOP – w plutonie
saperów dalej w grupie rozpoznawczej. Byłem
też często na tzw. zaporach na granicy w
przechwytywaniu przemytników-przestępców –
była to swego rodzaju walka wywiadów. Byłem też tzw. pisarzem-adiutantem
Dowódcy CHO WOP – i też mimo woli widziało się to i owo – i tzw. tajemnice.
Przez jakiś czas już w cywilu czułem, że byłem incognito sprawdzany – można
też powiedzieć, że sporo wiedziałem o obyczajach na granicy (choć myśmy
pilnowali granice – tak jak i wiele państw Układu Warszawskiego – to i tak
sowieci na wszystkim położyli swoją łapę i sami wszystko nadzorowali). Jak
wyjeżdżałem za granicę brałem ze sobą książeczkę wojskową (mimo, że było to
zabronione) – dobrze wiedziałem, że i tak na strategicznych przejściach
granicznych NATO – UW sowieci mieli wszędzie swoich ludzi. Dlatego często
właśnie Książeczka Wojskowa mi troszkę pomagała (a tym bardziej WOP-isty
bo jak ruskie w tym czasie mówili – pogranicznik maładiec) wyczuwałem ludzi
– TAK JAK W ŻYCIU. Zawsze z każdej swojej podróży czy z państw
kapitalistycznych czy z socjalistycznych – wiele cennych rzeczy przywoziłem.
Przy przekroczeniu granicy miałem wyćwiczone swoje gagi które mnie rzadko
zawodziły (były one skuteczne tylko w okresie okupacji strefy sowieckiej w
tym PRL) – kiedy proszono mnie o paszport zawsze tak wyciągałem aby mi
upadł na podłogę wraz z książeczką wojskową i to pod nogi ruskiego (a zawsze
go rozpoznałem), i zawsze on pierwszy podnosił i jako szczególny agent zawsze
szczegółowo przeanalizował wszystkie dokumenty wpisy, polski ruski podobny
– zawsze w czasie sprawdzania książeczki spoglądał na mnie spod oka
jakby myślał, że wykonuję jakieś zadanie (czasami wynikała jakaś rozmowa o
wojsku itd.,) i mój bagaż nie był tak maglowany.
No i czy podróże nie kształcą.

P. S.
Niesamowite, przyjemne, zaskakujące, wzruszające sceny z życia,
wycieczek, różnych przeżyć – zapamiętuje się na wieki, a nawet je często
wspomina i pielęgnuje. Wzbogacają one naszą osobowość i tożsamość.
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6 – Kartki, bony, itd. – kolejki
Władza ludowa (i słuszna jedyna partia) bardzo nam utrudniała życie w
PRL. Taka była pazerna, że sama wszystko miała a nam społeczeństwu (czyli
ludziom pracy) wprowadzała karki, bony, kolejki itd. - abyśmy się permanentnie
odchudzali i byli poddanymi.
Życie człowieka ciągle zaskakuje i uczy – co powoduje, że w człowieku
wytwarzał się odwieczny odruch myśliwego i walki o wszystko – to komfort
egzystencji buduje w nas doświadczenie zdobywane latami.
Potrzeby-etapy w rozwoju egzystencjonalnym człowieka są różne – (ale
jak już zacząłeś myśleć i kombinować) poprzez wiek dziecięcy, młodości,
kawalerski, pracy, męża-ojca – to mimo wszystko nawet w podłym PRL życie
stawało się do zniesienia (mimo, że wielokrotnie przeklinałeś władzę).
W sierpniu 1976 r. – (ukończyłem studia i zacząłem pracę) – a państwo
wprowadziło kartki na cukier (zniesiono je w listopadzie 1985 r.). Wobec
niedoborów na rynku prawie wszystkiego, państwo dalej upokarzało mnie oraz
społeczeństwo, wprowadzając coraz większy zakres reglamentacji.
W 1978 r. założyłem podstawową komórkę czyli rodzinę i mieszkałem
prawie w komórce nie mając mieszkania. W 1979 r. i w 1980 r. urodziły się
nam dzieci Agatka i Jacek – a tu reglamentacja władzy PRL objęła także
książeczki zdrowia dzieci, które były biletami przy zakupie waty, pieluch,
mleka, proszku, masła – dalej walka kolejki i konspiracja jak to wszystko
dostać i kupić i jak tu żyć. I tak od 1981 r. system kartkowy objął mięso, masło,
kaszę, ryż, mąkę, następnie olej, mydło, proszki do prania, słodycze,
papierosy, alkohol, benzynę, buty, przybory szkolne oraz wiele innych.
Dalej szczekaczki propagandy władzy ludowej nadawały, że jest
wszystkiego mało, żeby oszczędzać, ale sama miała wszystkiego pod dostatkiem
– miała też swoje specjalne sklepy. Zamiast normalnie żyć i pracować, cały czas
tworzyłeś taktykę postępowania, co gdzie kupić, z kim wejść w układy, komu
dać aby dostać, itd. Zbierałem też makulaturę, ponieważ pokwitowanie z punktu
skupu makulatury uprawniało do zakupu papieru toaletowego w relacji 1-rolka
za 1kg-makulatury – to były sukcesy egzystencji.
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Do rodzinnego szczęścia brakowało (własnego mieszkania) mieszkaliśmy
kątem u rodziców – ale i tu brakowała wszystkiego mebli itd. – spaliśmy na
materacach, ciuchy trzymaliśmy w pudłach. W telewizji były dwa kanały i to
ściekowe – nic w nich nie było, czasu dużo wieczory długie się nudziło, to
trzeba było dzieci robić no i rodzinny sex uprawiać.
„Jeden z dowcipów krążący w społeczeństwie okresu PRL:
- kuma do kumy, kumo już się zbliża 20-godz., trzeba szybko iść do
domu rozebrać się i położyć się przez telewizorem, a czego to kumo,
oj nie wiecie kumo, przecież o 20-godz. w telewizji
będzie jak zawsze Gierek pieprzył”.
Tak hartowała się stal, tak też poznałem smak co to są kolejki nocne,
dzienne, ranne, zapisy na meble, lodówkę, pralkę, telewizor, radio, itd.
Odnotowywanie się w spisie kolejkowym kiedy są odczyty komisji kolejowej –
jak ciebie nie było w określonym czasie zostałeś komisyjnie wypisany. Na
meble-segmenty byłem zapisany w kolejce jako 350 kończył nr 800, na
wersalkę i fotele byłem 310, na telewizor, magnetofon itd. byłem 430 – (byli
tacy którzy na zmianę przez tydzień nocowali-koczowali pod sklepem).
Oczywiście było kilka kultowych sklepów kolejkowych – SDCH, przy
Rejowieckiej przy Piłsudskiego (następnie CRS i CHROBRY), czas uciekał aż zastał
nas stan wojenny. Chociaż Chełm to zadupie i prowincja i nic dziejowego czyli
narodowowyzwoleńczego w stanie wojennym się tu nie działo. To była wielka
konspiracja – jak podczas patroli – rano w nocy itd. odfajkować się w spisie
kolejkowym aby nie wypaść z walki o dobro egzystencjonalne telefony na
podsłuchu – w słuchawce cały czas rozmowa jest kontrolowana. Udzielając się
tu i ówdzie miało się trochę znajomości – ale nie chciałem iść na łatwiznę
skomląc o pomoc chciałem sam zdobywać. Dopiero po trzech latach po ślubie
kupiłem pierwsze meble tzw. regał pokojowy szafa i 4-słupki szafki-pułki o
nazwie Morando. Następnie rok później kupiłem wersalkę, stół krzesła a nawet
magnetofon i adapter mam go do dziś – z czasem kupowałem bez kolejki.
Tajne: wiele kupiłem dzięki koledze Zbyszkowi (dla wtajemniczonych)
ksywa „Badyl”– kiedyś mu się zwierzałem więc postanowił mi bezinteresownie
pomóc jako młodemu żonkosiowi. Musiałem – po zastanowieniu – wspomnieć
Zbyszka (aby jego duch był w tej mojej książeczce) bo była to nie tuzinkowa
postać w tym okresie dobrze znana w chełmskim folklorze PRL – choć
kontrowersyjna. Zbyszek był gigantem uczył w Technikum Handlowym –
Ekonomicznym (a jego wychowankowie byli m.in. sprzedawcami w wielu
sklepach PSS a w tym czasie PSS zarządzał handlem, jako wychowawca
współpracował z PSS dla dobra ludu i chyba miał tam chody). Ostatnio często
spotykałem się ze Zbyszkiem wspominałem o książce o pomocy informacyjnej z
tego okresu – ale nie było odzewu zawsze zasłaniał się brakiem czasu itd. –
dlatego inicjały konspiracyjne (reszta tajemnicą).
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Po zakończeniu stanu wojennego znoszono kartki, jednak w wyniku
niedoboru towarów dalej je wprowadzano. System kartkowy z okresu stanu
wojennego i późniejszego nie funkcjonował sprawnie. Częstym zjawiskiem była
konieczność stania w długich kolejkach, bez pewności zakupu towarów
formalnie zagwarantowanych tym systemem. Próbowano temu zaradzić
wprowadzając obowiązkową rejestrację kartek polegającą na tym, że klient
musiał otrzymaną kartkę przedstawiać w danym sklepie, gdzie była
pieczętowana – sklepy wydawały towary wyłącznie na podstawie kartki
opatrzonej pieczątką danego sklepu. W praktyce system ten nie rozwiązywał
problemów.
Korupcyjną cechą systemu kartkowego 80-lat był też najpierw nielegalny,
a potem legalny handel towarami deficytowymi poza systemem kartkowym. Od
1986 r. prawie wszystkie towary dostępne na kartki po cenach urzędowych
można było nabywać w wybranych sklepach, które były średnio 2-3 razy
wyższe od cen urzędowych. Równolegle do systemu cen umownych istniał też
formalnie nielegalny, ale bardzo powszechny i nieskutecznie ścigany system
pokątnego handlu samymi kartkami.
Należy podkreślić, że wydawane kartki bony itd. jedynie upoważniały do
zakupu towarów, tzn. za towary płaciło się pieniędzmi; kartki nie zastępowały
środków płatniczych. Czym innym były funkcjonujące w PRL bony dolarowe,
stanowiące zastępczy środek płatniczy równowartości dolara amerykańskiego,
tu był tworzony przez państwo system sklepów tzw. PEWEX. Chodziło o
wyciągniecie od ludzi kasy czyli obcej waluty: dolarów czy bonów dolarowych,
w konsekwencji rosło podziemie handlem walutami – tak powstawały punkty
handlu walutami tzw. Kantory – prosperują do dziś.

W czasach PRL, kiedy niczego nie było w sklepach a jak było to na kartki
– PEWEX był sklepem-oazą szczęścia. Kiedy wchodziłeś do PEWEXU to tak
jakbyś wkraczał w bajkowy świat dobrobytu a przepych towaru wzmagał twoją
wyobraźnię – tego się nie da opisać, to trzeba było przeżyć samemu.
PEWEX w PRL – wyglądał tak jak obecnie sklepy BALTONA
na lotniskach i przejściach granicznych
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W 1986 r. wraz z liberalizacją cen system kartkowy był stopniowo
ograniczany. W lipcu 1989 r. znikały kartki ostatnim reglamentowanym
towarem było mięso. W 1989 r. kończył się czas PRL – następowały wielkie
przemiany ustrojowe polityczno –gospodarcze.

21.VII.1983 r. pierwszy pociąg elektryczny w Chełmie
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7 – Wycieczka do krainy Pocahontas

Gazeta Wyborcza – środa 17 kwietnia 1996 r.

Jak się okazało była to jedyna kultowa wycieczka po „pierestrojce”, która
losowo wypadła na Polskę – a zorganizowana przez Goplanę S. A. Poland w
Poznaniu pod patronatem Nestle w Londynie. Aby wystartować w losowaniu
trzeba było kupić co najmniej 5 czekolad „w promocji Czekolad Nestle
Pocahontas” a kupony przesłać pod wskazany adres. W trakcie losowania – los
tak chciał, że trafiło to na mojego syna – Jacka Kozłowskiego.

Pocahontas (1595 – 1617)
Jest to pomnik Indianki Pocahontas – przy nim stoi
moja córeczka Ania (w tym czasie opanowała ją ta
postać i w przedszkolu przez kilka lat przebierała się
za Pocahontas). Z boku widać moją żonę Marię – ja
robiłem zdjęcie, syn Jacek stał obok mnie. Pomnik
Pocahontas stoi w parku w Jamestown.
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Kilka zdjęć z naszej
wycieczki, specjalnie
przygotowany bus z
naszym nazwiskiem
wszędzie nas woził.
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Wycieczka w czasie: October 30 – November 7, 1996 r.
- Środa 30 października: liniami British Airways lot z Okęcia na
Heathrow w Londynie – następnie lot z Londynu do BOSTONU. Na miejscu
oczekiwał przewodnik i firma transportowa LIFESTYLE TRANSPORTATION
INC – przejazd i nocleg w hotelu THE BOSTON PARK PLAZA HOTEL.
Podczas wycieczki wszędzie woził nas specjalny bus z pilotem z
napisem Kozłowski
- Czwartek 31 październik: zwiedzanie BOSTONU.
- Piątek 1 listopada: zwiedzanie PLIMOUTH PLANTATION – osiedle
pierwszych kolonistów którzy zasiedlili te tereny i ich statek Mayflower II i inne
oraz wioska Indian.
- Sobota 2 listopada: z dworca Boston South Street Stadion pociągiem
AMTRACK (po drodze pociągiem turystycznym przyjrzenie się krajobrazowi
Stanów Zjednoczonych) do WILLIAMSBURGA nocleg w hotelu THE
WILLIAMSBURG LODGE – zwiedzanie okolicy.
- Niedziela 3 listopada: dalszy ciąg zwiedzania.
- Poniedziałek 4 listopada: wyjazd do JAMESTOWN SETTLEMENT
m.in. zwiedzanie wioski Indian Powhatan.
- Wtorek 5 listopada: zwiedzanie zakupy specjalny obiad w historycznej
dzielnicy XVIII wiecznej i tawernie SHIELDS TAWERN i jej przysmaki.
- Środa 6 listopada: przejazd z WILLIAMSBURGA na lotnisko w
RICHMOND – tu wylot British Airways obsługiwane prze US Air – przylot do
PHILADELPHI zwiedzanie. Wylot do Londynu.
- Czwartek 7 listopada: lądowanie w Londynie po przesiadce lot do
Warszawy – lądowanie na Okęciu o 15.00 – i do domu.
*Po przyjeździe do domu musieliśmy sporządzić sprawozdanie z tej
pierwszej wycieczki typu rodzinnego – (opis naszych wrażeń, spostrzeżeń oraz
innych uwag) i następnie przesłać do Poznania.
Poza programem było jeszcze wiele innych atrakcji, mam też wiele zdjęć.
Była to kultowa wycieczka bo dotyczyła jeszcze okresu PRL.
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Uwaga :
Obrazki-zdjęcia zamieszczone w powyższej książce pochodzą:
- z moich prywatnych zbiorów,
- ze zbiorów kolegów,
- natomiast tzw. atrybuty PRL są też zaczerpnięte z Internetu,
- w dziale wspomnienia chełmian – zdjęcia wspominających,
- w dziale pionierzy big-beatu w Chełmie – zdjęcia wspominających.
Wynikiem czego wszystkim bardzo dziękuję.

P.S.

Dużo czasu poświęciłem zwiedzaniu tzw. starych i kultowych kątów,
a tu wielu osób związanych z tymi tajemnicami.
Wiele zdarzeń-epizodów opisuję z dużą dokładnością, ponieważ moi
rozmówcy te fakty przypominali mi i wspólnie je weryfikowaliśmy.
Szczegółowy opisów faktów daje nam rzeczywisty obraz tamtych lat.
Dlatego zachęcam do czytania – Waldemar Antoni Kozłowski

*
Ulica Lwowska – kultowa ulica targowa w Chełmie lata 60-te
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Na koniec – z ostatniej chwili ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Zdjęcia z życia sportowego P i l i c h o n i a r z y
z tamtych lat
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Zdjęcia: 1 – E. Szafrański 1955 r.; 2 – piłkarze WKS „Gwardii” Chełm, od lewej
stoją: H. Labus, E. Pol; 4 – pierwszy z prawej Lutek Orłowski; 7 – rzut oszczepem w
wykonaniu Lutka Orłowskiego (liczącego się w tym czasie oszczepnika w okręgu); 13 –
spartakiada szkół średnich 1959 r. (stadion WKS „Lublinianki” w Lublinie).
Zdjęcia były wykonane: na terenie dzielnicy, na boisku WKS „Gwardii”, na
terenie szkoły, podczas parad 1-majowych i na stadionie WKS „Lublinianki”.
W tym czasie kultowymi miejscami gdzie tworzyło się jakieś życie sportowe
Pilichoniarzy były:
1 – plac-łąka przy torach obok browaru (boczna ulicy Trubakowskiej);
2 – plac-boisko wojskowe WKS „Gwardii” WOP Chełm przy ulicy Lubelskiej;
3 – szkolne obiekty sportowe nowopowstałej w 1954 r. szkoły przy ul. Szpitalnej
10 (średniej i podstawowej). Szkoła ta była ważnym kultowym i kulturotwórczym
miejscem w życiu każdego Pilichoniarza.

Ze zbiorów Lutka Orłowskiego (ucznia II LO) –

- Pilichoniarza z ulicy Trubakowskiej;
- członka-zawodnika SKS „Orzeł” i MKS Chełm.
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Janka Gruszę najlepiej-najdobitniej widać na zdjęciu nr 5 stoi po lewej – na
wielu innych należy go odnaleźć.

Ze zbiorów Janka Gruszy – ucznia II LO

- członka-zawodnika SKS „Orzeł”, MKS Chełm i LZS Chełm w biegach przez
płotki, liczącego się w tym czasie płotkarza w okręgu i w kraju.

- Wiele nazwisk nie znam dlatego chłopaki
rozpoznajcie się sami na tych zdjęciach -
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Z relacji znawców piłki nożnej w Chełmie, okręgu, a nawet kraju (a
zarazem moich kolegów): Zygmunta Berezeckiego, Józefa Wosińskiego,
Waldemara Kursy i Jana Smydy – jest to drużyna WKS „Gwardii” Chełm
Chełmskiego Oddziału WOP – która zdobyła ten słynny i kultowy Puchar
Granicy (poszczególnych drużyn: stanic, punktów i oddziałów granicy PRL
biorących udział w tych rozgrywkach turniejowych) na własność (po trzech
zwycięstwach) dla Chełmskiego Oddziału WOP.
Od lewej: (stoją) – Dubiński, Marszał, Hajek, Baran, Kryza, Rudzki,
Tarnowski, Ocios, (klęczą) – Gnat, Kleszko, Chołuj, Strysz, Gajdenko,
Połtasiek, (brak na zdjęciu Pietruszki).
*(wydaje mi się, że nazwisk nie przekręciłem
choć niektóre było ciężko rozszyfrować) !!
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Na koniec – jeszcze –

z ostatniej chwili ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Kilka cennych wspomnieniowych fantów z tamtych czasów ! ! ! ! !

Bilet do kultowej okresu PRL miejskiej łaźni (MPGK) która mieściła
się w Chełmie przy ul. Kopernika – jej początki sięgają czasów II RP.
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Zdjęcie 1 – (siedzą przy stole po występie od lewej) : Donat Kuszpit - solo, Jan Wazelin –
trąbka, Antoni Kuszpit – gitara prowadząca, Waldemar Kania – tamburin. Impreza z
okazji Dnia Wojska Polskiego organizowana w Jednostce Sanitarnej w Chełmie przy ul.
Hrubieszowskiej.
Zdjęcie 2 – grupę stanowią : Janusz Nowicki, Waldemar Blaszczyk, Henryk Nowicki,
Antoni Kuszpit, Brzóska (saksofon) i Jan Wazelin.
Zdjęcie 3 – Przegląd Zespołów Muzycznych przy WDK w Chełmie – Zespół HERBY :
od lewej : Waldemar Błaszczyk, Ewa Przetak, Henryk Nowicki, Janusz Nowicki i
Antoni Kuszpit.

Zbiory rodzinne udostępniła sympatyczna Jadwiga Kuszpit !!!!
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