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„Polacy mają w sobie instynkt wolności, ten instynkt ma wartości i ja
tą wartość cenię, w Polsce nie można rządzić terrorem to nie pójdzie. Ja
mogłem sobie na wiele pozwolić i korzystałem z tego, bo Polaków chciałem
czegoś nauczyć”.
Wódz Naczelny Marszałek J. Piłsudski

3

Od autora
W lutym 1985 r., na prośbę Dyrektora Wydziału Kultury Fizycznej
i Turystyki Urzędu Wojewódzkiego w Chełmie, opracowałem pierwszą: Monografię
kultury fizycznej na ziemi chełmskiej, w której pojawiły się po raz pierwszy
wątki – Kolejowego Przysposobienia Wojskowego w Chełmie.
Komitet Obchodów 600-lecia nadania Praw Miejskich dla Chełma (1392),
wydał z tej okazji w 1994 r. książkę mojego autorstwa pt: Dzieje kultury
fizycznej na ziemi chełmskiej. Była to moja pionierska pozycja książkowa.
Obejmowała bogatszy materiał źródłowy-faktograficzny, w tym obszerniejszy
materiał dotyczący działalności – Kolejowego Przysposobienia Wojskowego
w Chełmie. Jak się później okazało, jednym z najważniejszych źródeł wiedzy o
działalności Kolejowego Przysposobienia Wojskowego w Chełmie były
lokalne gazety: „Zwierciadło” 1923-1932 i „Kronika Nadbużańska” 19331939 – właściwie w tym czasie w całości niedostępne.
W 2008 r. wydałem kolejną swoją książkę pt.: Sport w organizacjach
paramilitarnych na ziemi chełmskiej w latach 1918-1939, (to poprawione moje
wydanie z 2001 r.: pt. Organizacje paramilitarne o charakterze sportowym na terenie
Chełmszczyzny w okresie międzywojennym 1918-1939), a w niej szersze dzieje

Kolejowego Przysposobienia Wojskowego w Chełmie. Z wielu dostępnych
informacji źródłowych jakie napotkałem do tej chwili, ta wersja którą
przedstawiłem w tej pozycji książkowej, miała być najpewniejsza – jak się
później okazało nie była kompletna.
Pod koniec 2009 r. (podczas ciągłej penetracji) natrafiłem na brakujące
czasopisma i materiały źródłowe dotyczące właśnie działalności Kolejowego
Przysposobienia Wojskowego w Chełmie (dopiąłem swego i skompletowałem
wszystkie numery „Zwierciadła” i „Kroniki Nadbużańskiej”). Przeprowadziłem
powtórną analizę materiału, kwerendę wszystkich źródeł – uporządkowałem
wszystkie fakty. W związku z zaistniałymi nowymi faktami, postanowiłem
wydać osobną jednostkową książeczkę pt: Kolejowe Przysposobienie
Wojskowe w Chełmie – a wiernych czytelników za to wszystko przepraszam.
Wiedzę o Kolejowym Przysposobieniu Wojskowym w Chełmie z tego
okresu, zgłębiłem też w prywatnych archiwach współtwórców KPW, min.:
Jana Grzeli (1905-1996), Zygmunta Berezeckiego (1918-200) i Jana
Puchowskiego (1922-2001) – działaczy KPW. Szczątkowe informacje znajdują
się też w zasobach Archiwum Państwowego w Lublinie Oddział w Chełmie
(APLOCH), patrz: Akta miasta Chełma.
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Kolejowe Przysposobienie Wojskowe
w Chełmie w latach 1918 - 1939

Pierwsza informacja dotycząca poprowadzenia linii kolejowej przez
Chełm pochodzi z 19\30 sierpnia 1872 r., a przedstawia je, pismo jakie wyszło
z kancelarii namiestnika cara w Królestwie Polskim do gubernatora lubelskiego,
o budowie linii kolejowych, gdzie pod pozycją 4 wymieniono linię z Lublina
przez Piaski, Chełm do Kowla.
*Arch. Państwowe w Lublinie.
Po odzyskaniu niepodległości w listopadzie 1918 r. utworzono Dyrekcję
Klei Państwowych w Radomiu. Chełm wraz z innymi liniami kolejowymi,
płożonymi na wschód od Lublina, znalazł się pod zarządem Polskiego
Kolejnictwa Wojskowego.
*W. Wojasiewicz.
Do 1921 r. Dyrekcja Radomska rozrosła się, sięgając wschodniej granicy
Rzeczypospolitej, obejmując także Chełm i wschodnią część Nadwiślańskiej
Kolei Żelaznej. Linia z Chełma do Brześcia znalazła się pod zarządem Dyrekcji
Wileńskiej.
*Dziesięciolecie Polskich…).
Dowództwo Wołyńskich Kolei Wschodnich powstało w 1918 r.,
(czasowo) z siedzibą w Chełmie. Po zmianach strukturalnych w szkoleniu
Przysposobienia Wojskowego czyli policji kolejowej, początkowo nosiło nazwę
Straży Kolejowej, następnie Wojskowej Straży Kolejowej, a od 1921-1922 r.
Kolejowego Przysposobienia Wojskowego.
*Jan Grzela.
W tym czasie Chełm był stacją średniej wielkości, pracowało tu około
1000 kolejarzy, do jej zadań min. należała obsługa trasy dalekobieżnej: ChełmLwów, przez Chełm biegła też kolei Nadwiślańska Lublin-Kowel i wiele
innych.
*A. Adler.
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Stacja Chełm posiadała biura i warsztaty naprawy wagonów towarowych
oraz elektrownię kolejową dla potrzeb obsługi stacji i dworca kolejowego.
Chełmski węzeł kolejowy należał do największych zakładów pracy w mieście i
okolicy i liczył się w środowisku Związków Zawodowych w Chełmie, PKP i na
kresach.
*„Zwierciadło” 1925 r. nr 20.
W Chełmie (od uzyskania niepodległości – 1918 – i unormowaniu się
sytuacji politycznej) egzystują cztery zawodowe związki kolejowe, mianowicie:
1 – Związek Zawodowy Kolejarzy – ZZK ,
2 – Polski Związek Kolejowy,
3 – Zrzeszenie Pracowników Biurowych,
4 – Związek Zawodowy Maszynistów.
Wszystkie te związki miały mieć za cel, zespolenie kolejarzy dla obrony
swych praw i kulturalno-oświatowej pracy. Lecz wskutek antagonizmów, jaki
panowały pomiędzy tymi centralnymi zarządami, wspomnianych związków w
tym różnorodnymi zapatrywaniami się na sprawy zawodowe, kolejarze byli
rozdzieleni i trudno przewidzieć, jakie będą w przyszłości skutki takiego
rozdzielenia.
Kryzys mieszkaniowy, jaki się dawał odczuwać od dawna, odbijał się
również i na kolejarzach. Wielu z nich ulokowała się w mieszkaniach
prywatnych, sporo zamieszkuje w domach i barakach kolejowych a również w
domach, dzierżawionych przez Dyrekcję Radomską u właścicieli prywatnych –
reszta mieszka w wagonach towarowych. Ma też powstać specjalna komisja
mieszkaniowa – są też tacy którzy dostają mieszkania po znajomości.
Do 1923 r. zaniedbana była działalność oświatowa i kulturalna oraz
społeczna. Otwarcie na początku 1923 r. biblioteki, dawała nadzieje na zmianę
sytuacji na lepsze. Była mowa też o teatrze kolejowym, o koncertach i
odczytach, a w rzeczywistości zmorą wśród pracowników kolei był-jest alkohol.
Mimo wszystko najaktywniej na rzecz pracowników kolei, PKP działał –
Związek Zawodowy Kolejarzy – ZZK.

*
Z inicjatywy J. Piłsudskiego (wraz z odzyskaniem niepodległości) – w celu
dalszego procesu militaryzacji strategicznych placówek państwowych takich jak
kolei, poczta, telefon czy telegram oraz podnoszenia sprawności fizycznej i
bojowej ich pracowników-członków powstały: Kolejowe Przysposobienie
Wojskowe i Pocztowe Przysposobienie Wojskowe.
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Jak również po odzyskaniu macierzystych ziem i dostępu do morza
koncepcja J. Piłsudskiego prowadziła do społecznego odpowiadania za losy
narodu i jego kultury. Dlatego też po wielu staraniach organizuje na wzór
struktury „Strzelca” na obszarze kraju Komitety: „Ligi Morskiej i
Kolonialnej” i „Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej”.
System wszystkich organizacji w działaniu był podobny, lecz poruszał
różne problemy sfery życia społecznego i obronnego i był skierowany przede
wszystkim do młodzieży. J. Piłsudski jako wielki autorytet zawsze powtarzał –
„że silny naród i silne społeczeństwo to zdrowo i patriotycznie wychowywana
młodzież w duchu zdrowia, siły i kultury narodowej”.
Po wielu dokonaniach na rzecz rozwoju Najjaśniejszej Rzeczypospolitej
i też niespodziewanie Piłsudski usuwa się z życia politycznego i zaszywa się w
dworku w Sulejówku – tu pracuje. Tym samym wiele jego rozpoczętych
dokonań zostało przerwanych a inne jakby czekały na swój czas.
Wraz z przewrotem (wojskowym) majowym 1926 r. Piłsudski wraca
jako Wódz do życia Polski – i dokańcza swoje przerwane dzieło.
W związku z rozwojem życia sportowego młodzieży potencjalnych
obrońców ojczyzny z osobistej inicjatywy Marszałka J. Piłsudskiego na mocy
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 1927 r. powstał
Państwowy Urząd Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego.
Dla sprawnego działania Urzędów Wychowania Fizycznego i
Przysposobienia Wojskowego, powstała Rada Naukowa Wychowania
Fizycznego obejmująca trzy ministerstwa: Spraw Wojskowych, Spraw
Wewnętrznych oraz Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego –
Przewodniczącym Rady został Marszałek J. Piłsudski.

*
Przysposobienie Wojskowe było znane i stosowane już od wieków.
Wybitny pedagog Stanisław Konarski (1700-1773) prekursor czasu oświecenia po
upadku „czasów saskich”, pijar i reformator, szczególną uwagę zwracał na patriotyczne
i obywatelskie wychowanie. W założonym przez siebie w Warszawie dla młodzieży
szlacheckiej Collegium Nobilium (1740-1832) wprowadził w Polsce po raz pierwszy poza
naukami ogólnymi ćwiczenia cielesne w postaci: fechtunku, jazdy konnej i tym podobne
umiejętności kawalerom przystojne – czyli przysposobienie wojskowe.
Znaczący nacisk na wychowanie fizyczne kładziono również w „Szkole
Rycerskiej”, czyli Korpusie Kadetów (1765-1795) której wychowankami byli między
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innymi Tadeusz Kościuszko, Julian Ursyn Niemcewicz oraz generałowie Jakub Jasiński
i Karol Otton Kniaziewicz.
Komisja Edukacji Narodowej (1773-1794), pierwsze w Europie ministerstwo
oświaty, do której należeli wybitni przedstawiciele oświecenia: Hugo Kołłątaj, Ignacy
Potocki, Grzegorz Piramowicz, dużo uwagi poświęcała nauce o zachowaniu zdrowia i
edukacji fizycznej.
Z kroniki szkolnej Gimnazjum wynika: Przysposobienie wojskowe młodzieży jest
jedną z niewielu form czynu i mocnego przeżycia w dziedzinie obywatelsko-państwowej,
może jedyną, która młodzież, nastawioną w duchu patriotycznym, naprawdę zadawala.
Czyn ten łączy się bowiem bezpośrednio z zagadnieniem państwa. Czyn ten urabia wolę
i charakter, ćwiczy karność, pogłębia na obozach atmosferę koleżeńskiego współżycia,
wytwarza zmysł społeczny i uzupełnia wychowanie fizyczne.
Szkolny Hufiec Przysposobienia Wojskowego w Państwowym Gimnazjum im. S.
Czarnieckiego w Chełmie istnieje od 1922 r., kiedy to kwestia obowiązkowego tworzenia
hufców szkolnych przy zakładach naukowych nie została jeszcze definitywnie
załatwiona. W porozumieniu z Komendantem PKU mjr Turskim, wprowadza się dla
młodzieży klas VI i VII ćwiczenia mające na celu przysposobienie wojskowe – pracę
prowadzono w kierunku wyszkolenia piechoty, jazdy konnej i służby łączności. Pracę
instruktorską prowadził por. Grzybowski. W zakresie piechoty prowadzono ćwiczenia z
musztry zwartej, walki drużyny, strzelectwa, terenoznawstwa, grenadierki i walki
bagnetem. Hufiec PW uczestniczył w uroczystościach państwowych i lokalnych.

*
Kolejowe Przysposobienie Wojskowe było organizacją zmilitaryzowaną
i jej pocztowy charakter był wojskowy, mający za zadania ochronę odcinków
linii kolei, rozbudowy stacji oraz ochronę i bezpieczeństwa podróżnych.
Dynamiczny rozwój kolejnictwa w Chełmie był podyktowany planami
przeniesienia z Radomia do Chełma Dyrekcji Kolei Wschodniej. W związku z
tym w Chełmie przystąpiono do budowy dużego osiedla mieszkaniowego,
wyłącznie dla pracowników kolei – tzw. Dyrekcji 1927 r.
Jak wspominali znani chełmscy działacze kultury fizycznej i turystyki
oraz Kolejowego Przysposobienia Wojskowego (KPW) i Związku Zawodowego
Kolejarzy (ZZK), pracownicy kolei: Jan Grzela (1905-1996) i Jan Puchowski
(1922-2001) oraz piłkarz KS KPW Zygmunt Berezecki (1918-200) :
„Z chwilą odzyskania niepodległości w 1918 r. – idee panujące wśród
pracowników kolei-PKP oraz wspólny ich cel działania, był tak duży, że
wytworzył odrębny styl w Chełmie i okolicy – który oddziaływał na chełmskie
społeczeństwo i na pracowników innych zakładów. Kolej w tym czasie w Polsce
była wielką instytucją państwową mającą znaczny wpływ i rangę. Ważną rolę
8

w życiu każdego kolejarza pełniły tzw. ćwiczenia cielesne i przysposobienie
wojskowe – w celu podniesienia sprawności fizycznej.
Przysposobienie wojskowe czyli w tym przypadku nazwane od nazwy
firmy czyli – Kolejowe Przysposobienie Wojskowe będąca organizacją o
charakterze wojskowym wymagała od swoich członków dużej sprawności
fizycznej. Również codzienne ćwiczenia-musztra jako obowiązek, doprowadziły
do dużego usportowienia pracowników kolei. Związek Zawodowy Kolejarzy –
ZZK – najlepiej dbał o dobro kolejarzy”.
W celu podnoszenia sprawności fizycznej każdego pracownika kolei
oraz tzw. przysposobienia wojskowego, dyrekcja kolei weszła w kontakt z
garnizonem wojskowym a w szczególności z 7 pp. Leg., w wyniku tych
rozmów przysposobienie wojskowe prowadzili instruktorzy-oficerowie.
„Szczególnie w latach 1922-1928 duży poziom sprawności fizycznej
poszczególnych drużyn i hufców Kolejowego Przysposobienia Wojskowego,
doprowadziły do rywalizacji między nimi o miano najlepszej w Chełmskim
Oddziale PKP. Podnoszenie sprawności fizycznej każdej drużyny było oparte o
system ćwiczeń z gimnastyki, musztry wojskowej i sprawności organizacyjnej,
do której wchodziły: tory i przeszkody sprawnościowe, strzelanie, jazda konna,
formy gier sportowych, biegi terenowe, ratownictwo i fechtunek-szermierka.
Tak Kolejowe Przysposobienie Wojskowe tworzyło w Chełmskim Oddziale
PKP struktury sprawnej organizacji”. Poza szkoleniem wojskowym KPW jako
zrzeszenie ludzi dobrej woli zajmowało się wyszkoleniem ogólnym technicznokolejowym specjalistyczno kolejowym i wychowaniem obywatelskim. Tak KPW
stała się branżową organizacją paramilitarną zrzeszającą pracowników PKP.
Emblemat organizacyjny KPW Chełm
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W związku z rozwojem życia sportowego młodzieży potencjalnych
obrońców ojczyzny z osobistej inicjatywy Marszałka J. Piłsudskiego na mocy
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 1927 r. powstał Państwowy
Urząd Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego.

Powstanie Ogniska
Kolejowe Przysposobienie Wojskowe
w Chełmie w 1928 r.
Za przykładem istniejących Ognisk KPW, w większych środowiskach
kolejarzy a kraju w dniu 16 grudnia 1928 r. na stacji Chełm, w lokalu
Związku Urzędników Kolejowych, odbyło się zebranie organizacyjne, w celu
założenia wśród tutejszych kolejarzy „Ogniska” KPW.
Ogniwo KPW Chełm jako organizacja była jedną z wielu działających ówcześnie w
kraju struktur Przysposobienia Wojskowego koordynowanych przez Państwowy Urząd
Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego (PU WF i PW). Członkowie byli
zrzeszeni w 600 ogniskach; działał też cały szereg klubów sportowych.

Obradom przewodniczył Stanisław Raszul, sekretarzem był Rać.
Referaty wygłosili delegaci Okręgowego Zarządu w Radomiu, wyjaśniając
zebranym obowiązki członków organizacji K. P. w myśl statutu, który wymaga:
1 – nieskazitelność w życiu publicznym i prywatnym;
2 – pracować jak najowocniej w powierzonym zakresie służby;
3 – mieć na uwadze dobro Państwa i kolejnictwa;
4 – przeciwdziałać wszelkimi sposobami szkodliwym dla
Państwa i kolejnictwa działaniom oraz wspierać wszelką
czynność ku takiej ochronie przeznaczoną.
Kolejowe Przysposobienie Wojskowe – ma za zadanie szerzyć pracę
kulturalno-oświatową i dążyć do wyrobienia społecznego i obywatelskiego
kolejarzy, zakładać kasy samopomocy organizować stowarzyszenia spółdzielcze
itd. K P W ma obowiązek nieść opiekę i pomoc swoim członkom, znajdującym
się w potrzebie.
Po wysłuchaniu referatów wszyscy zebrani jednogłośnie przystąpili do
KPW już jako organizacji Kolejowej-PKP, poczym przez aklamację do
Zarządu Ogniska zostali wybrani i utworzyli Zarząd Ogniska KPW Chełm:
- Prezes Zarządu – Raszul Stanisław,
- sekretarz – Kiciński,
- skarbnik – Kisielewski Piotr.
Członkowie Zarządu: Baran Stefan, Hensolt Piotr, Bury Jan.
Komisja Rewizyjna: Koziełko Stanisław, Fajka Stanisław, Mamiński
Marian – (obok Ogniska działało też Koło i KS KPW).
*„Z” 1929 r. nr 2.s 3.
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Powstanie Ogniska
Kolejowe Przysposobienie Wojskowe
w Rejowcu
Równocześnie tego samego (co w Chełmie) powstało dnia 16 grudnia
1928 r. Ognisko KPW na stacji Rejowiec; Zarząd Ogniska utworzyli :
- Prezes Ogniska – Solecki Jan,
- sekretarz – Jaroszewicz Antoni,
- skarbnik – Herda Stanisław.
Członkowie Zarządu: Przygodzki Franciszek, Nagórny Aleksander,
Małecki Józef. Komisja rewizyjna – Szapsza Sergiusz, Weber Stanisław,
Wójcik Bolesław.
*„Z” 1929 r. nr 2.s 3.

Powstanie Ogniska
Kolejowe Przysposobienie Wojskowe
w Lubomlu
W dniu 18 stycznia 1929 r. powstało Ognisko KPW na stacji Luboml.
Zarząd utworzyli:
- Prezes Ogniska – Zuberko Piotr,
- skarbnik – Sztylko Władysław,
- sekretarz – Romaniuk Jakub.
Członkowie Zarządu: Ostrowski, Zbiganowicz, Bogdanowicz.
*„Z” 1929 r. nr 2.s 3.
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Kolejowe Przysposobienie Wojskowe
w Chełmie
Praca społeczna i obywatelska rozpoczyna się w szeregach kolejarzy.
Powstałe Ognisko Kolejowe Przysposobienie Wojskowe w Chełmie z
Prezesem Raszulem na czele liczy obecnie 90 osób, przeważnie ze sfer
robotniczych i rzemieślniczych.
Z dniem 1 października 1929 r. Kolejowe Przysposobienie Wojskowe
w Chełmie otrzymało własną świetlicę (dom kolejowy naprzeciw dworca od
strony peronu), uruchomiono wszystkie referaty a mianowicie:
1 – Referat Przysposobienia Wojskowego, który prowadzi obywatel
Janik Eugeniusz, Komendantem Oddziału jest ob. Smolak;
2 – Referat Sekcji Sportowej, prowadzi ob. Sielicki;
3 – Referat Kulturalno-Oświatowy, prowadzi ob. Raszul;
4 – Referat Bratniej Pomocy, prowadzi ob. Troczewski;
5 – Sekcja Odczytowa, prowadzi ob. Fałkowski;
6 – Sekcja Muzyczna, prowadzi ob. Suchoń.
Najbardziej czynny jest obecnie jako, że jest pora zimowa referat
kulturalno-oświatowy to jest Sekcja Odczytowa i Sekcja Muzyczna oraz Sekcja
Sportowa – wychowanie fizyczne.
Odczyty popularno-naukowe o Polsce historycznej i współczesnej oraz
sprawy społeczne i obywatelskie wygłaszane są w czwartki każdego tygodnia,
przez fachowe siły nauczycielskie. W okresie przedświątecznym wygłaszali
odczyty pp. Kińczyk, Schon, Matuszewski i Odorkiewicz. Odczyty były
zrozumiałe i dostępne dla słuchaczy, dobór tematu nadzwyczaj interesujący
przeto każdy odczyt gromadził dużą frekwencję klejarzy, którzy burzą oklasków
dziękowali prelegentowi.
Kolejowe Przysposobienie Wojskowe w Chełmie, urządzaniem
odczytów skupiło na sobie uwagę szerszych warstw kolejarzy i pomimo
nieżyczliwego stanowiska niektórych jednostek z administracji kolejowej
Zarząd tej Organizacji z ob. Raszulem idą zdecydowanie naprzód a wysiłki ich
pracy dają owocne rezultaty.
W dniu 4 stycznia 1930 r. w świetlicy Kolejowego Przysposobienia
Wojskowego odbył się uroczysty wieczór tradycyjnego opłatka. Uroczystość
zaszczycili swą obecnością przedstawiciele z 7 pp. Leg. w tym ksiądz kapelan
Warchałowski oraz instruktor PW Mroczek, Starosta Bagiński i Prezydent
miasta Gutt. Własna młoda orkiestra pod dyrygentem Suchoniem oraz ksiądz
kapelan Warchałowski, nadzwyczaj uprzyjemniali muzyką i śpiewem uroczysty
ten wieczór. Miły nastrój oraz dobre wrażenia pozostały wśród wszystkich
uczestników.
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Zaznaczyć należy, że kolejarze będąc nie zabarwieni żadnym duchem
partyjnym, przejęci natomiast duchem obywatelskim w myśl zasad ideologii
Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, zorganizowani w Przysposobieniu
Wojskowym, mogą zawsze dużo i dobrze zdziałać, tak dla pożytku ogólnego
jak i dla siebie samych.
*„Z” 1930 r. nr 4.s 4.

Z życia kolejarzy w Chełmie - 1930 r.
Odczyty popularno-naukowe odbywają się we wszystkie czwartki w
Świetlicy Kolejowego Przysposobienia Wojskowego, gromadząc liczne rzesze
pracowników kolejowych z rodzinami.
Dobór tematów i prelegentów jest stosowny i aktualny, co może
zilustrować poniższe zestawienie:
- w styczniu 1930 r. miał kilka interesujących odczytów komendant
powiatowy Związku Strzeleckiego Edward Ślusarz, na temat wojny narodów
w przyszłości, przy czym dziedzina wojny gazowej, była poparta przykładami
dającymi dokładne pojęcie o sprawie.
- dnia 7 lutego 1930 r. Komendant PW przy 7 pp. Leg. mjr Basiewicz
wygłosił odczyt „O łączności broni” w czasie wojny. Temat był wybitnie
interesujący, bowiem prelegent swoje przemówienie poparł na przykładach
szczegółowymi danymi wziętymi z wojny Polsko-bolszewickiej 1920 r. rysując
na tablicy tereny i punkty strategiczne.
- dnia 13 lutego 1930 r. wygłosił ciekawy odczyt „O morzu polskim” p.
Głowacki kierownik miejscowej szkoły.
- dnia 20 lutego 1930 r. dyrektor Gimnazjum państwowego miał odczyt
„O samorządzie”.
Wszystkie odczyty wygłaszane były z głęboką znajomością przedmiotu,
pozostawiając wśród słuchaczy jak najkorzystniejsze wrażenie.
Prelegentów zabrani nagrodzili i zasłużoną burzą niemilknących
oklasków. Nastrój był każdorazowo wielce podniosły.
*„Z” 1930 r. nr 8.s 3.

Wielka Majówka
Kolejowe Przysposobienie Wojskowe Ognisko w Chełmie – urządza w
drugim dniu Zielonych Świątek 9 czerwca 1930 r. Wielką Majówkę w Borku
przy szosie Hrubieszowskiej (15 minut spacerkiem od miasta) z urozmaiconym
programem. Tańce na specjalnie urządzonej podłodze, poczta francuska i wiele
innych atrakcji. Orkiestra własna. Bufet na miejscu obficie zaopatrzony. Bilet
wstępu 1 zł. dla członków 50 gr. Początek zabawy o godz. 13. Całkowity
dochód przeznacza się na budowę boiska sportowego. W razie niepogody
zabawa odbędzie się w niedzielę 15 czerwca 1930 r.
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Wielka Majówka Ogniska Kolejowego Przysposobienia Wojskowego
w Chełmie – odbywać się będzie co niedziela w Borku, przez całe lato – jest
to bardzo szczęśliwy pomysł, gdyż amatorów świeżego powietrza nie
braknie i butelczyna dobrego piwka też nie zaszkodzi. *„Z” 1930 r. nr 18.s 1.

Wycieczka
Komenda Powiatu Związku Strzeleckiego w Chełmie wraz z Prezesem
Kolejowego Przysposobienia Wojskowego urządza w lipcu 1930 r. wycieczkę
krajoznawczą do Krakowa, Wieliczki, Zakopanego i Tatr.
Wyjazd z Chełma dnia 12 lipca a powrót dnia 20 lipca 1930 r. Koszta
wycieczki (przejazd kl. III noclegi w wozie kolejowym i całkowite utrzymanie)
wynoszą 60 zł. – bez utrzymania 35 zł.
Zgłoszenia wraz z zaliczką 30 zł. przyjmuje do dnia 1 lipca Komendant
Powiatu Związku Strzeleckiego Ślusarz Edward, ul. Koszarowa 17 i Prezes
Kolejowego Przysposobienia Wojskowego Raszul Stanisław dworzec
kolejowy.
*„Z” 1930 r. Nr 18, s.4.

Wielka Taneczna Zabawa
Kolejowe Przysposobienie Wojskowe „Ognisko” w Chełmie dnia 13
lipca 1930 r. w niedzielę urządza na własnym boisku sportowym naprzeciw
Dworca PKP za torami – Wielką Zabawę Taneczną – na specjalnej
podłodze z szeregiem urozmaiceń: 1) wzniesienie się balonu, 2) strzelnica
małokalibrowa z nagrodami, 3) poczta francuska, itp.
Droga z miasta na teren zabawy prowadzi ulicą Okszowską przez
przejazd kolejowy i dalej drogą w kierunku Huty Szklanej.
Początek o godz. 13, cena wejścia 50 gr. Czysty dochód przeznacza się
na urządzenie boiska sportowego.
*„Z” 1930 r. Nr 22, s.1.

Do Radomia
Dnia 9 sierpnia 1930 r. nastąpił wyjazd ze stacji kolejowej PKP Chełm
wyznaczonej chełmskiej grupy w galowych i organizacyjnych strojach do
Radomia na ogólnopolski Zjazd Legionistów i defiladę. Chełmską 70 osobową
grupę stanowili: 22 Legionistów z 7 pp. Leg. z płk Dąbkiem i mjr Raczyńskim
na czele, Oddział KPW Chełm w liczbie 32 z prezesem Raszulem, delegacja
Związku Strzeleckiego w liczbie 10 strzelców z Komendantem Powiatowym
Ślusarzem oraz kilu cywilnych legionistów.
*„Z” 1930 r. Nr 27, s.2.
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Zawody w koszykówkę i siatkówkę
KPW Chełm – Oddział ZS Dorohusk
Dnia 24 sierpnia 1930 r. odbył się na boisku KPW w Chełmie meczrewanż koszykówki i siatkówki między Oddziałem Związku Strzeleckiego
Dorohusk a Kolejowym Przysposobieniem Wojskowym – KPW Chełm.
Skład drużyny KPW Chełm : Radzieńczak J., Szałaj M., Baroński J.,
Kalarus J. i Paluch J.
Skład drużyny ZS Dorohusk : Pein A., Kramek Cz., Dąbrowski M.,
Błażejewicz J. i Błażejewicz B.
Koszykówka – gra przez cały czas prowadzona w bardzo intensywnym
tempie, śledzona była z żywym zainteresowaniem przez liczną publiczność
która na zawody przybyła. I tym razem mimo opornej gry uległ Dorohusk
silniejszej drużynie KPW Chełm w stosunku 28 : 6.
Siatkówka – również w grze w siatkówkę zwyciężył zespół KPW Chełm
w stosunku 30 : 6.
Podczas zawodów przygrywała orkiestra KPW Chełm. Sędziowanie
słabe. Uwagę szczególniej w szeregach kolejowych, zwracał brak na boisku
administracji kolejowej, z czego można by wnioskować że obca jej jest praca
wychowania fizycznego.
Ślusarz Edward
Komendant Powiatowy Związku Strzeleckiego Chełm
*„Z” 1930 r. Nr 28, s.4.

Z życia
Kolejowego Przysposobienia Wojskowego
Ognisko Chełm – 1932 r.
Znane chełmskiemu społeczeństwu z pracy obywatelsko-społecznej
Kolejowe Przysposobienie Wojskowe od czasu przeniesienia do Chełma
Wydziału Kontroli Dochodów Dyrekcji Radomskiej, bije żywszym tętnem.
Nowy Zarząd tchnął w KPW nowe życie. Ster ujęli w ręce ludzie wyrobieni
społecznie którzy z nową energią przystąpili do pracy dla dobra Ojczyzny i
Kolejnictwa. Liczne imprezy kulturalno-oświatowe urządzane we własnym
lokalu przy dworcu kolejowym w mieście, świadczą o żywotności KPW i o
wysoko pojmowanym stanowisku obywatelskim kierowników, którzy obrali
sobie za cel uświadomienie szerokich mas kolejarzy KPW starając się wpoić w
każdego kolejarza – choćby najniższego stanowiskiem – głęboki patriotyzm i
świadomość na jak ważnym dla Państwa stoimy posterunku.
Kolejowe Przysposobienie Wojskowe – KPW – nie ogranicza się tylko
do pracy w ścisłym gronie kolejarzy, lecz bierze również żywy i czynny udział
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wszędzie tam, gdzie się pracuje dla Państwa gdzie idea wielkiej i potężnej
Polski jest ponad wszystko.
Dowodem takiej solidarności i gotowości do współpracy dla świetlanego
jutra Polski, był udział przez KPW w uroczystościach otwarcia nowej placówki
pracy dla Państwa, a mianowicie Związku Legionów Młodych, jaka się odbyła
w niedzielę 21 listopada 1932 r. KPW wystawiło kompanię honorową z
orkiestrą przed kościołem, skąd po nabożeństwie udał się imponujący pochód
pod pomnik poległych, gdzie członkowie Legionów Młodych złożyli wieniec. Z
pod pomnika pochód udał się do kina-teatru „Corso”, gdzie odbyła się uroczysta
akademia.
Tak więc powtarzamy raz jeszcze że tam, gdzie się znajduje kuźnica
myśli Państwowo-twórczej, gdzie chodzić będzie o Polskę i jej potęgę, tam
nigdy nie zabraknie KPW.
Dzień 11 listopada 1932 r. jako 14-rocznica odzyskania niepodległości
RP ściśle związany z historią PKP, których obiekty podczas walk o wolność
pracownicy kolejowi niejednokrotnie zmuszeni byli z bronią w ręku zdobywać
na najeźdźcy, nierzadko przy tym krwią własną płacąc za odzyskanie
rodzinnego warsztatu pracy szczególnie uroczyście obchodzony był przez KPW
w całej RP.
Ognisko KPW zorganizowało w wigilię tradycyjny capstrzyk. Podziw
budził wieczorny przemarsz kolumny wysportowanych członków KPW którzy
przy dźwiękach orkiestry stukotem podkutych butów wystukiwali równy rytm
marszowy, a pochodnie swym blaskiem dawały refleksy na lufach karabinów.
Właściwą uroczystość rozpoczęto 11 listopada o 8.30 na placu przy
dworcu kolejowym, gdzie po odebraniu raportu od Leśkiewicza, dowódcy
kompani KPW Naczelnik Wydziału Kontroli Dochodów Linowski wygłosił
krótkie żołnierskie przemówienie, nacechowane czynami Marszałka, jako wzór
do naśladowania.
Po porannym nabożeństwie w kościele katedralnym kompania KPW
wraz z oddziałami wojskowymi i różnego autoramentu PW oraz hufcami
szkolnymi przedefilowała przed Dowódcą Chełmskiego Garnizonu i Starostą.
Tuż za kompanią w zgodnym szeregu kroczyła brać kolejarska na czele z
władzami służbowymi i KPW.
Po południu w udekorowanej sali poczekalni dworca kolejowego odbyła
się staraniem Ogniska KPW uroczysta akademia, którą zagaił Kierownik 2Regionu KPW Mazurek Michał. Okolicznościowe przemówienie wygłosił ks.
Warchałowski – mówił też: „Musimy dbać o morale i fizyczne wychowanie
młodego pokolenia, to przyszłość Polski, to nasza nadzieja” – mówił dalej:
„Zasady szlachetności i rycerskości wpajane młodzieży będą obok fizycznej
tężyzny rękojmią ucieleśnienia idei, głoszonej przez przodowników
Narodu” – oddano też wyrazy hołdu dla Pierwszego Marszałka Polski.
Po odegraniu przez orkiestrę KPW pod batutą Ulatowskiego wiązankę
pieśni Legionowych, deklamowały wiersze: Sułkowska i Jadzia Mazurek.
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Obchód uświetniono akademią urządzona staraniem KPW na terenie
miasta w kinie „Corso”, która oprócz idei propagowania PW, miała na celu
zapoznanie społeczeństwa z pracą KPW na polu kulturalno-oświatowym i
narodowo patriotycznym.
*„Z” 1932 r. Nr 22, s.2 i 3.

Z życia
Kolejowego Przysposobienia Wojskowego
Ognisko Chełm – 1933 r.
9 maja 1933 r. o godz. 19 Kolejowe Przysposobienie Wojskowe
Ognisko Chełm, samorzutnie urządziło manifestację na cześć powtórnie
wybranego Pana Prezydenta Rzeczypospolitej profesora Ignacego Mościckiego.
Zarząd Ogniska KPW in corpore z prezesem Szczygielskim, kompania,
oddział żeński i kolarski z komendantem Leśkiewiczem, z orkiestrą pod batutą
Ulatowskiego na czele pomaszerowały z dworca kolejowego przed gmach
Dyrekcji, tu inspektor okręgowy Mazurek przyjął raport od komendanta
Leśkiewicza.
W krótkich słowach, o znaczeniu uroczystości przemówił do oddziałów
Mazurek kończąc okrzykiem na cześć Pana Prezydenta, poczym orkiestra
odegrała hymn Narodowy. Z terenów Dyrekcji wyruszył imponujący pochód
pod gmach Starostwa, gdzie przyjął raport prezes Związku Oficerów Rezerwy
Odorkiewicz, wygłosił też przemówienie osnute czynami Prezydenta.
Tak w KPW jest i będzie głębokie zrozumienie dla idei państwowej, bo
czerpie ono podnietę do pracy dla świetlanego jutra Ojczyzny ze wskazań
Wielkiego Budowniczego Polski, Marszałka Piłsudskiego.
Po odegraniu kilku pieśni legionowych oddziały KPW przemaszerowały
przez miasto a po powrocie do ogniska urządzono krótką okolicznościową
pogadankę.
*„KN” 1933 r. Nr 1, s.4

Z uroczystości Święta Pracy
Kolejowego Przysposobienia Wojskowego
w Chełmie – 14 maj 1933 r.
W niedzielę 14 maja 1933 r. na terenie Rzeczypospolitej – Kolejowe
Przysposobienie Wojskowe obchodziło swoje święto – Święto Pracy.
W całym kraju odbyły się z tej okazji uroczystości w 367 ogniskach
KPW, które w dniu tym oddały do użytku społeczeństwa urządzenia, wykonane
własnymi siłami członków Kolejowego Przysposobienia Wojskowego.
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W Chełmie uroczystości rozpoczęły się o godz. 10, Mszą św. w
odprawionym przez mjr Warchałowskiego przy pięknie urządzonym ołtarzu
polowym obok boiska sportowego KPW.
Na nabożeństwo przybył Starosta Powiatowy Woronowicz, Komendant
Garnizonu płk Kreiss, delegaci i przedstawiciele Związku Legionistów, Legionu
Młodych, Związku Strzeleckiego, Towarzystwa Przyjaciół ZS i wiele innych
organizacji społecznych.
Przybywającego na nabożeństwo Starostę, powitał Prezes Miejscowego
– Chełmskiego Ogniska KPW Szczygielski, poczym po odebraniu raportu od
Komendanta Kompanii KPW Leśkiewicza przeszedł przed frontem kompanii.
Po nabożeństwie nastąpiło uroczyste poświęcenie i oddaniu do użytku
społeczeństwa wzorowo urządzonego boiska sportowego. Wykonanie fragmentu
pracy, przez gości i członków Zarządu Ogniska oraz defilada kompanii wojska i
KPW, zakończyły pierwszą część uroczystości.
Godnym jest podkreślenie ogromu prac dokonanych przez miejscowe
KPW któremu zawdzięczać należy zbudowanie boiska sportowego tym bardziej
że w miejscu, gdzie się ono teraz znajduje – niedawno jeszcze leżała odłogiem
bez użytkowana przestrzeń ziemi.
W dalszym ciągu uroczystości popołudniowych, odbyły się zawody
sportowe w siatkówkę i koszykówkę między drużynami z Oddziału Związku
Strzeleckiego Dorohusk i Państwowego Gimnazjum w Chełmie a zawodnikami
Miejscowego Ogniska KPW, którzy następnie przystąpili do lekkoatletycznych
zawodów.
Wieczorem o godz. 20 odbyła się okolicznościowa akademia w salach
Ogniska KPW Chełm, wobec przedstawicieli władz, urzędów i instytucji
społecznych. Na wstępie wygłosił przemówienie Prezes Zarządu KPW
Szczygielski podkreślając, iż organizacja KPW licząca 65 tys. ludzi,
reprezentuje tę cześć kolejarzy polskich, która obok pełnienia obowiązków
zawodowych znalazła jeszcze czas i energię na poświęcenie się służbie
społeczno-obywatelskiej. Przedstawił cele organizacji, wysiłek kolejarzy
polskich przejawiający się otwarciu w dniu „Święta Pracy”: 56 świetlic, 44
strzelnic i 79 boisk sportowych. Przemówienie swoje zakończył słowami:
„Stajemy do tego wyścigu pracy, o którym mówił Marszałek Piłsudski, jako
żołnierze wierni idei Wodza, przynosząc pierwszy owoc naszego wspólnego
wysiłku, sił naszych, państwu i narodowi”
W części koncertowej, wypełniły program deklamacje Sułkowskiej, śpiew
i gra Polczyka oraz sztuczka sceniczna „Rysia z Krynicy”.
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W szeregu organizacji Przysposobienia Wojskowego i Wychowania
Fizycznego coraz bardziej wybija się na czoło w szlachetnej rywalizacji –
Kolejowe Przysposobienie Wojskowe. Jego wspaniały rozwój datuje się od
1928 r. i obecnie osiągnięte zostało pełne stadium tego rozwoju.
W dniu 14 maja 1933 r. po raz pierwszy od chwili powstania,
Kolejowe Przysposobienie Wojskowe obchodziło uroczyste Święto Pracy.
Dzień ten był przepięknym synonimem pracy polskiego kolejarza, który czynem
twórczym umie przeciwstawić się chorobie zwątpienia, aby wysiłkiem swej woli
i mięśni przyczynić się do budowy silnej Polski – Polskiej Mocarstwowej,
pełniąc dzisiaj straż na tak ważnym odcinku naszego życia państwowego.
Obok tej pracy twórczej, dalszy etap – to uspołecznienie kolejarza,
przepojenie go duchem łączności ze społeczeństwem.
Wreszcie ostatnim, lecz również ważnym celem – jest wykształcenie i
przysposobienie fachowe kolejarza na czas pokoju i wojny, aby był gotów
każdej chwili stanąć w obronie swojej, wielkiej Ojczyzny. Oto cele i zadania
Kolejowego Przysposobienia Wojskowego w Polsce. Stefan Nowicki.
*„KN” 1933 r. Nr 2, s.2.

Dwa nowe korty tenisowe
*W tym samym czasie w sierpniu 1933 r. oddano do użytku dwa nowe korty tenisowe
– jeden w Chełmie drugi w Dorohusku.

Przy współudziale licznie zebranych gości odbyło się na terenie Dyrekcji
Kolejowej w sierpniu 1933 r. poświęcenie i otwarcie nowego kortu
tenisowego i projektowanego ośrodka sportowego (siatkówka, koszykówka,
giganty itd.). Poświęcenia dokonał ks. prob. Julian Jakubiak poprzedzając je
słowami zachęty i życząc pomyślnego rozwoju nowej placówki sportowej.
Naczelnik Wydziału Kontroli Linowski podkreślił wszystkie wysiłki, starania i
zabiegi nad utworzeniem stadionu sportowego, po czym przeciął wstęgę. O
godz. 18 nastąpiły pierwsze rozgrywki – przygrywała orkiestra KPW.
W rozgrywkach udział wzięły Rymarkiewiczówna i Frankówna oraz
Sknurzyl i Grzegorzewski. Na szczególną uwagę zasługiwała gra i doskonała
technika Frankówny i Sknurzyla, pełna zdecydowanej orientacji i szybkiej
reakcji. W obydwu setach wygrali oni 6:3 i 6:2.
*„KN” 1933 r. Nr 13, s.2.

Koło Miłośników Sportu na Dyrekcji
Na terenie Nowego Miasta przy Wydziale Kontroli Dochodów DOKP
Radom w sierpniu 1933 r. zostało zorganizowane Koło Miłośników Sportu.
Na prezesa Koła wybrano Naczelnika Wydziału Kontroli Dochodów
Stanisława Linowskiego – inicjatora. Do Zarządu też weszli: wiceprezes –
Eugeniusz Królikowski, sekretarz – Pers Piotr, skarbnik – Wiktor Harczuk,
gospodarze: Mieczysław Czajkowski, Czesław Sknurzyl i Zbigniew
Rządkowski.
*„KN” 1933 r. Nr 13, s.2.
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Zabawy na terenie Dyrekcji Kolejowej
Staraniem Kolejowego Przysposobienia Wojskowego Ognisko Chełm
oraz Towarzystwa Humanitarnego Kolejarzy w Chełmie – na terenie
Dyrekcji Kolejowej odbędzie się w dniu 3 września 1933 r. (w domu Nr 2,
kierownictwo budowy) wielka zabawa dla dzieci.
Początek o godz. 14, zakończenie o godz. 20. Wejście dla dzieci 10 gr.
dla dorosłych 20 gr.
Tegoż dnia w tej samej sali o godz. 21 odbędzie się zabawa dla dorosłych.
Wejście 1 zł. Strój dowolny.
Za fanty złożone na loterię dla powyższej zabawy dla dzieci, zarządy
wymienionych 2 organizacji składają ofiarodawcom serdeczne podziękowania.
*„KN” 1933 r. Nr 17, s.5.

Poświęcenie sztandaru Ogniska KPW
i otwarcie strzelnicy.
Społeczeństwo kolejowe w dniu 8 października 1933 r. obchodziło
uroczystość poświęcenia sztandaru miejscowego Ogniska KPW. Już wczesnym
rankiem na bogato przystrojony dworzec napływać poczęły liczne delegacje
pokrewnych organizacji z miasta i okolicy.
Zaproszonych gości witał na dworcu Komitet Fundacji Sztandaru,
przedstawiciele Okręgu i miejscowego Ogniska KPW z dyr. Linowskim, inż.
Plinkiewiczem, inż. Janczurem i inspektorem Mazurkiem oraz prezesem
miejscowego Ogniska Szczygielskim na czele.
Ministra Komunikacji reprezentował ppłk Kominkowski, dyr. Biura
Personalnego Ministerstwa Komunikacji, wojewodę lubelskiego zastępował
starosta w-z T. Illukiewicz. Z Dyrekcji Okręgowej przybyli w zastępstwie
prezesa Dyrekcji, wiceprezes Bałtycki pp. naczelnicy wydziałów.
Władze wojskowe reprezentowane były przez płk Kreissa, dowódcę
garnizonu i licznie zebrany Korpus Oficerski 2 pac i 7 pp. Leg.
Od zgromadzonych oddziałów raport organizacyjny przyjął poseł
Starzak prezes Zarządu Głównego KPW w otoczeniu przedstawicieli władz
kolejowych i wojskowych.
Po raporcie oddziały odmaszerowały do kościoła Rozesłania Apostołów
na mszę św. polową, dokąd udali się również zaproszeni goście.
O godz. 9.45 przed frontem oddziałów przeszedł ppłk Kominkowski w
towarzystwie przedstawicieli Okręgowego Wychowania Fizycznego ppłk
Grefnera komendanta garnizonu płk Kreissa i wyższych oficerów garnizonu.
Mszę św. odprawił ks. kan. W. Kosior, podniosłe kazanie o znaczeniu
poświęcenia sztandaru wygłosił ks. mjr S. Warchałowski, poczym przystąpiono
do ceremonii poświęcenia sztandaru i wbijaniu pamiątkowych gwoździ.
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Po mszy świętej oddziały przedefilowały przed przedstawicielami władz,
zgromadzonych na specjalnie przygotowanej trybunie.
Komitet Fundacji Sztandaru podejmował oddziały i licznych gości
obiadem żołnierskim w koszarach 7 pp. Leg.
Podczas obiadu gości powitał prezes Ogniska, imieniem Zarządu
Głównego poseł Starzak z uznaniem podkreślił dotychczasową pracę Ogniska,
nawołując do dalszej pracy nad rozwojem i krzewieniem idei KPW w szeregach
kolejowych. Przemawiali jeszcze ks. kan. Kosior, płk Dąbek, dyr. Linowski i
Janczur prezes Okręgu KPW. Wszystkie przemówienia przyjmowane były
przez zgromadzonych entuzjastycznie.
Po obiedzie goście udali się na bocznice kolejową, gdzie miejscowa
kompania popisywała się swoją sprawnością i wspaniałym przygotowaniem
technicznym, budząc zdumienie i najwyższe uznanie u władz kolejowych i
wojskowych. Zaznaczyć zależy, że żmudna codzienna praca oddziału i
fachowych instruktorów Mazurka, Troczewskiego, Szczygielskiego, Reuta,
Wojnicza, oraz kompanijnych Borowicza, Smolaka i Mizerackiego odniosły
zasłużony sukces.
Po ukończeniu pokazu goście udali się na strzelnicę KPW, której
uroczystego otwarcia dokonał poseł Starzak. I tu znowu podkreślić należy pracę
zarządu Ogniska, którą pod prezesurą Szczygielskiego i przy wydatnej
pomocy inż. Rogowskiego, inż. Plinkiewicza oraz kontroli Furowicza, potrafiła
w krótkim czasie wybudować strzelnicę małokalibrową pod każdym
względem wzorową.
Na zakończenie odbyła się wieczornica KPW w odnowionej świetlicy,
gdzie świetnie odegrano przedstawienie amatorskie pod reżyserią Kusiaka.
Zgromadzonych zabawiał swoim znakomitym humorem Polczyk oraz
gra artystycznego zespołu.
Goście podejmowani byli przez Komitet Fundacji Sztandaru, w
salonach kasyna 7 pp. Leg., herbatką koleżeńską.
Dzień święta KPW pozostanie w pamięci uczestników bardzo długo.
Zaproszeni byli świadkami – czego dokonać może mozolna i celowa codzienna
praca KPW. Społeczeństwo Chełma przekonało się naocznie, że pod
granatowym mundurem kolejarzy biją wielkie obywatelskie serca i że ramię
kolejarza, zaprawione w codziennym trudzie potrafi w odpowiedniej chwili
stanąć w obronie Ojczyzny.
Piękną ozdobą uroczystości stanowił oddział żeński z komendantką
Rudnicką na czele. Wspaniale umundurowany i wyćwiczony, wzbudził swoją
dzielną postawą ogólny podziw i zachwyt. Stojąc ramię w ramię z mężczyznami
potrafią kobiety polskie w odpowiednim momencie wykazać swoje wysokie
przygotowanie w służbie dla Polski.
*„KN” 1933 r. Nr 23, s.1.

22

Kolejowe Przysposobienie Wojskowe w Chełmie
18 marca 1934 r. orkiestra KPW wzięła udział w capstrzyku. Kompania
KPW wystawiła warty honorowe przy pomniku poległych 7 pp. Leg.
W tymże dniu na strzelnicy KPW rozpoczęły się zawody o 9 nagród
honorowych ufundowanych przez miejscową organizację kolejową oraz
strzelanie o odznakę strzelecką.
19 marca 1934 r. Ognisko KPW i kolejarze węzła Chełmskiego po
odebraniu raportu przez prezesa Ogniska KPW Mazurka i inż. Frankiewicza
kierownika I Rejonu oraz po krótkim przemówieniu Dziedzickiego Naczelnika
Wydziału Kontroli Dochodów, wyruszyli uroczystym pochodem z orkiestrą
KPW na czele na mszę św. do kościoła parafialnego.
W marszu szlakiem kadrówki uczestniczyła drużyna KPW przebywając
10 km w bardzo dobrym czasie 61 1\2 minuty.
Po defiladzie oddziały KPW udały się na własne boisko, gdzie nastąpiła
uroczystość rozdania nagród zawodnikom konkursu strzeleckiego przez Starostę
Woronowicza i dowódcę 7 pp. Leg. płk Dąbka.
Pierwszą nagrodę ufundowaną przez Ognisko KPW zdobył Czesław
Sknurzyl wybijając 95 pkt. na 100 możliwych, poza konkursem odznakę
strzelecką II i III kl. zdobyło 32 zawodników. Po południu w sali Ogniska
KPW odbyła się uroczysta akademia.
Pięknym momentem Akademii było uroczyste zaprzysiężenie członków
Legionów Młodych organizacji, której współpraca z Ogniskiem KPW coraz
bardziej się zacieśnia na terenie Chełma.
Na zakończenie akademii zespół dramatyczny Ogniska KPW wystawił
jednoaktówkę pt. „Dramat jednej nocy” Urbańskiego.
Wieczorem w świetlicy Ogniska KPW odbyła się wieczornica przy
dźwiękach własnej orkiestry.
*„KN” 1934 r. Nr 13, s.2.

KPW Chełm na zawodach
o mistrzostwo Okręgu w Łucku
26 sierpnia 1934 r. w Łucku na przepięknym nowocześnie urządzonym
stadionie miejskim, odbyły się zawody poszczególnych Ognisk Kolejowego
Przysposobienia Wojskowego o Mistrzostwo Okręgu Radomskiego.
Udział wzięło 12 Ognisk KPW: Radom, Jędrzejów, Kielce, Skarżysko,
Dęblin, Lublin, Chełm, Kowel, Kiwerce, Równe, Zdołbunów i Sarny.
Na zawody te złożyły się następujące konkurencje: bieg na 100m, skok
wzwyż i w dal, sztafeta 4x100m, trójbój składający się z marszu 10km, ostrego
strzelanina odległość 100m i układanie przęsła z szyn długości 12.80m na
wkręty, oraz gry sportowe koszykówka i siatkówka.
Wyniki osiągnięte przez zawodników KPW Chełm są następujące:
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- w biegu na 100m 3-miejsce zdobył Mieczysław Ostrowski w czasie
12,1s. (wygrał Zieliński z Radomia 11,8s,. drugi był Karpata z Sarny 12s.);
- w skoku wzwyż 2-miejsce zdobył Zygmunt Lachman 166cm (wygrał
Kwiatkowski z Kiwerce 168,5cm);

- w sztafecie 4x100m 2-miejsce zdobyli Ostrowski, Sielski, Gądzyński i
Iwaniuk w czasie 49,4s. (wygrał Radom 47,6s.);
- w trójboju: *I-miejsce w strzelaniu zespołowym odległość 100m, na 400
pkt. możliwych uzyskaliśmy 235, I-miejsce w układaniu przęsła szyn długości
12.80. czas montowania 17 min., rozbiórki 5,5 min.;
*II-miejsce marsz 10km, bez obciążenia, czas pierwszego
zawodnika Kowalika Jana 54 min. i Wawrzyckiego Zygmunta 58 min.
Wyniki osiągnięte przez zawodniczki KPW Chełm: w biegu na 60m Imiejsce Izdebska w czasie 9s., II-miejsce Nowakówna 9,4s. oraz I-miejsca w
sztafecie 4x100m Izdebska, Kisielewska, Michalakówna, Nowakówna.
Treningi z zawodnikami prowadził Antoni Radzięciak.

Otwarcie fachowo – kolejowych Kursów dla
członków KPW Ogniska Chełm
5 września 1934 r., prezes KPW Mazurek dokonał otwarcia II Kursu
fachowo-kolejowego. Tematyczne przemówienie wobec zebranych wykładów,
członków Zarządu i uczestników Kursu, wygłosił w imieniu Zarządu Okręgu,
Kierownik III Rejonu inż. Frankiewicz było poinformowanie zebranych, że
głównym celem i zadaniem wyszkolenia personelu kolejowego jest należyte
przygotowanie kolejarzy, do akcji obrony Państwa na wypadek wojny.
Przy tym Kursa te spełnią drugie poboczne zadanie – rozszerzenia
wiedzy z zakresu kolejnictwa wśród uczestników kursu a tym samym pogłębią
kwalifikacje pracowników na własną ich korzyść.
W ten sposób interes Państwa zbiega się z interesem pracownika. Swoje
przemówienie zakończył inż. Frankiewicz wezwaniem uczestników kursu do
podjęcia wytrwałej pracy, która jako najwyższy czynnik dobra społecznego jest
fundamentem i podstawą egzystencji Państwa, ponieważ jest przyspieszającym
czynnikiem jego rozwój i postęp. A dobro Państwa jest dobrem jego obywateli.
*„KN” 1934 r. Nr 37, s.3.

Sekcja Dramatyczna Ogniska KPW

na TPBPSP
Na życzenie i prośbę miejscowego Komitetu TPBPSP – Sekcja
Dramatyczna przy KPW „Ognisko” Chełm, odegrała w niedzielę 7
października 1934 r. w sali Polskiego Klubu Społecznego Resursie, komedię
w 3-aktach. Cały dochód z powyższej imprezy przeznaczony został na TPBPSP.
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Dancing K P W
Staraniem Oddziału Żeńskiego Kolejowego Przysposobienia
Wojskowego „Ogniska” Chełm, w sobotę 6 października 1934 r. urządzony
został dancing, który urozmaiciły produkcje tańców cygańskich w wykonaniu
członkiń Oddziału Żeńskiego, pod kierownictwem Janiny Izdebskiej.
W miłym nastroju zabawa trwała do rana.
*„KN” 1934 r. Nr 37, s.3.

Z działalności Ogniska KPW Chełm
W piątek dnia 5 października 1934 r. w Świetlicy Kolejowego
Przysposobienia Wojskowego w Chełmie, Sekcja Dramatyczna przy
Ognisku KPW, odegrała drugą z kolei komedię w 3-aktach pt. „Mąż z
grzeczności”, z której dochód przeznaczony został na cele kulturalnooświatowe „Ogniska” KPW.
Sekcja Dramatyczna powstała przed paru miesiącami i wystawiła
dotychczas 2-sztuki. Zespół starannie dobrany, posiada w gronie swym
niezaprzeczalnie szczere talenty, dając wielkie możliwości artystyczne.
Kierownikiem artystyczno-literackim sekcji jest Naczelnik Biura
Kontroli Dochodów Bronisław Dziedzicki. Reżyserami Regina Sułkowska,
Aleksander Łukasiński i Marian Ukleja. Niestrudzonym suflerem gospodarzem,
mającym piecze nad rekwizytami i dekoracjami, jest Kazimierz Kusiak.
Na wyróżnienie zasługują wykonawcy głównych ról: Dziedzicka, Ukleja,
Filipski, Łukasiński, Sknurzyl oraz wykonawcy mniejszych charakterystycznych
ról: Kowalska, Czajkowska, Białowiejska, Wasylkiewiczowa i Szewczyk.
*„KN” 1934 r. Nr 37, s.3.

Pianino
używane w dobrym stanie, kupi Zarząd „Ogniska” KPW w Chełmie.
Zgłoszenia kierować do Prezesa KPW Mazurka, ul. Bydgoska 25 – Nowe
Miasto – 28 październik 1934 r.

Opłatek w K P W
W sali Ogniska Kolejowego Przysposobienia Wojskowego w Chełmie
w sobotę 5 stycznia 1935 r. obok choinki na stołach pokrytych białymi
obrusami i świątecznymi smakołykami biesiadowali członkowie KPW i
łamali się już tradycyjnym opłatkiem na czele z Prezesem KPW Mazurkiem
– przygrywała im orkiestra. Obecni byli też zaproszeni goście z Magistratu
władzy miasta i garnizonu.
*„KN” 1935 r. Nr 4, s.3.
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Sprawozdanie K P W
13 stycznia 1935 r. odbyła się w świetlicy Kolejowego Przysposobienia
Wojskowego w Chełmie choinka dla dzieci kolejarzy i robotników pracujących
na kolei. Uroczystość ta urządzona staraniem Sekcji Pań Opieki Wychowawczej
nad dzieckiem Koła Rodziny Kolejowej w Chełmie, wypadła nadspodziewanie
dobrze, dzięki niezwykłej ofiarności pracowników kolejowych. Przy zapełnionej
dziećmi i ich rodzicami sali, zespół dzieci z Przedszkola Rodziny Kolejowej,
odegrał jednoaktową sztukę „Pastorałki”, poprzedzoną deklaracją jednej z
maleńkich uczennic przedszkola. Następnie przy akompaniamencie orkiestry
KPW, obdarowywano najuboższe dzieci upominkami gwiazdkowymi i darami
ciepłej bielizny, bucików, sukienek, swetrów, ubranek, itd. – 114 dzieciom i 270
dzieci obdarowano torbami ze słodyczami – razem wydano 332 zł. 25 gr.
Fundusze na upominki składały się : 1) Subwencja Zarządu Okręgowego
Rodziny Kolejowej w Radomiu – 150 zł., 2) Ofiara ks. Proboszcza Jakubiaka –
15 zł., 3) Ofiara Zarządu Ogniska KPW – 15 zł., 4) Składki pracowników
kolejowych z list rozesłanych – 164 zł. 10 gr.
Wszystkim hojnym ofiarodawcom oraz Gronu Pań w osobach: Turno, dr
Białowiejskiej, inż. Frankiewiczowej, Furowiczowej, inż. Małachowskiej,
Mazurkowej, Kancyrskiej, Szałowskiej, Ulatowskiej, Fajksowej, Izdebskiej,
Andzelewiczówny, Dyrfertówny, Muszyńskiej, Węgorzewskiej, Smalowej,
które położyły pracę swoją w urządzeniu choinki, i panom Wesołowskiemu,
Szałowskiemu, Mazurkowi, Ulatowskiemu, Stempniewiczowi i Radzięciakowi
za pomoc w tej pracy, Zarząd Koła Rodzin Kolejowej w Chełmie składa
serdeczne podziękowania.
*„KN” 1935 r. Nr 6, s.3.

Zabawa taneczna
Rodziny Kolejowej w K P W
Dnia 9 lutego 1935 r. odbyła się w odnowionych salach Kolejowego
Przysposobienia Wojskowego w Chełmie Zabawa Karnawałowa, urządzona
staraniem Sekcji Pań przy Rodzinie Kolejowej w Chełmie.
Zabawa była udana i zgromadziła w tym dniu liczne i sympatyczne grono
gości. Szykowne toalety Pań, sympatyczni i czynni Wodzireje, dobry zespół
muzyczny mistrzów Jajdelskich, piękne efekty świetlne reflektorów. Zabawa w
Sali Balowej – Świetlicy KPW trwała aż do 8 rano. Dochód z zabawy netto
wyniósł sumę 175 zł. 86 gr., którą Sekcja Pań przekazała Zarządowi Rodziny
Kolejowej w dniu 15 lutego 1935 r. Za Zarząd inż. S. Frankiewicz, Prezes R.K.
*„KN” 1935 r. Nr 10, s.3.

Zabawa w Ognisku K P W
W odnowionych salach Ogniska KPW w Chełmie przy ul. Kolejowej,
Oddział Żeński KPW urządza 10 sierpnia 1935 r. charytatywną zabawę.
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Brawo orkiestra KPW w Chełmie
Na okręgowych zawodach eliminacyjnych jakie odbyły się w drugą
niedzielę listopada 1935 r. w Radomiu dla orkiestr Kolejowego Przysposobienia
Wojskowego, okręgu Radomskiego, przed ogólnopolskimi zawodami mającymi
się odbyć w grudniu 1935 r. w Wilnie, orkiestra Ogniska KPW Chełm, pod
batutą kapelmistrza Ulatowskiego referenta kulturalno-oświatowego KPW w
Chełmie, zdobyła zaszczytne drugie miejsce. Biorąc pod uwagę zajęcia
pierwszego miejsca przez orkiestrę reprezentacyjną z Radomia, stwierdzić
należy wysokie wyrobienie artystyczne zespołu naszego Ogniska, któremu
życzymy nadal pomyślnych rezultatów w pracy.
*„KN” 1935 r. Nr 43-44, s.4.

Zabawa dziecinna Rodziny Kolejowej
Staraniem Rodziny Kolejowej w Chełmie, odbyła się pod koniec
października 1935 r. zabawa dziecinna w świetlicy Kolejowego Przysposobienia
Wojskowego, która zgromadziła ponad 200 gości. Urozmaicony program i wiele
pomysłowych niespodzianek uprzyjemniło czas milusińskim, przygrywała
jednocześnie orkiestra Ogniska KPW. Był to dobry gest w kierunku zabawy i
formy wychowania dzieci, a władze bezinteresownie ofiarowały salę, światło i
orkiestrę oraz prezenty.
*„KN” 1935 r. Nr 45, s.3.

Sprawozdanie
z Choinki Kolejowej w Chełmie
11 i 18 stycznia 1936 r. odbyły się 2-uroczystości choinkowe urządzone
staraniem Sekcji Pań Rodziny Kolejowej w Chełmie. Pierwsza – dla dzieci
Przedszkoli Rodziny Kolejowej, druga – dla dzieci najbardziej potrzebujących
pracowników kolejowych. Na obie te uroczystości złożyły się produkcje
artystyczne dzieci i podarki.
Dzieci przedszkoli zostały obdarowane tylko torebkami z owocami i
słodyczami. Dzieci zaś najuboższe otrzymały podarki pożyteczne pod postacią
bielizny, odzieży, sweterków, bucików itd.
Ogółem obdarowano 173 dzieci na ogólną sumę 265 zł. Na Fundusze
jakie umożliwiały zakupienie upominków składały się: Subsydia Zarządu
Okręgowego Rodziny Kolejowej w Radomiu 250 zł., ofiara ks. Proboszcza
Jakubiaka 15 zł. (i inne).
Wszystkim za okazaną pomoc na rzecz biednych dzieci dziękuje inż. S.
Frankiewicz – Prezes Zarządu Koła Rodziny Kolejowej w Chełmie.
*„KN” 1936 r. Nr 2, s.1.

27

Nowy Zarząd w Chełmie
Kolejowego Przysposobienia Wojskowego
W styczniu 1936 r. wybrano nowe władze Kolejowego Przysposobienia
Wojskowego w Chełmie – które ukonstytuowały się następująco:
- Czesław Sknurzyl – prezes
- Kazimierz Kancyrski – wice prezes
- nacz. Bronisław Dziedzicki – referent kulturalno-oświatowy
- Mieczysław Borowicz – referent wyszkolenia i komendant PW
- Piotr Kisielewski – skarbnik.
Walne zebranie zaszczycili: M. Kudelski wiceprezes Zarządu Okręgu i
mgr Piecuch Okręgowy referent KO, jako delegaci Zarządu Okręgowego KPW
w Radomiu.
*„KN” 1936 r. Nr 2, s.2.

Z życia KPW w Chełmie
W dniu 1 lutego 1936 r. w szkole powszechnej im. Królowej Jadwigi w
Chełmie, nastąpiło otwarcie kursu oświatowego dla pracowników oświatowych,
powołanego przez Zarząd Miejscowego Ogniska Kolejowego Przysposobienia
Wojskowego. Czynny udział w prowadzeniu tego kursu bierze nauczycielstwo
szkół chełmskich, do którego organizatorzy zwrócili się z apelem o pomoc za
pośrednictwem Koła Związku Nauczycielstwa w Chełmie. *„KN” 1936 r. Nr 4, s.4.

Sprawozdanie z Zabawy
Sekcji Pań Rodziny Kolejowej w Chełmie
z dnia 1 lutego 1936 r.
W salach Ogniska Kolejowego Przysposobienia Wojskowego, odbył
się „Wieczór Maskowy”, urządzony staraniem Sekcji Pań Rodziny Kolejowej w
Chełmie. Zabawa ta, stanowiąca na tym terenie nową atrakcję, zgromadziła
wiele osób i w wesołym i ochoczym nastroju przeciągnęła się do białego dnia.
Czysty zysk w kwocie 40 zł., umożliwi w przyszłości niesienie pomocy
dzieciom najuboższych pracowników kolejowych i pozbawionych czasowo
pracy.
*„KN” 1936 r. Nr 4, s.4.

Raut Rodziny Kolejowej w Chełmie
8 marca 1936 r. w sali Ogniska Kolejowe Przysposobienie Wojskowe
odbył się Koncert – Raut urządzony staraniem Sekcji Pań Kola Nr 1 Rodziny
Kolejowej w Chełmie.
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W programie na uwagę zasługiwał koncert zespołu smyczkowego w
wykonaniu Wilczyńskiego, Niteckiego, Kolasińskiego, Kubickiego, duet
Czaplanki i Małachowskiej, recytacje w wykonaniu Sułkowskiej i Frankiewicz,
dawne walczyki w wykonaniu Polczyka oraz Sketch, odegrany z humorem i
prawdziwym talentem przez Ukleję, Filipskiego, Łukasińskiego i Bandera.
Bufet słodki, we własnym zarządzie Sekcji, spełniał należycie swe
zadanie. Dochód z imprezy 64 zł. i 30 gr., będzie na Święcone dla najuboższych.
*„KN” 1936 r. Nr 10, s.3.

Teatr „Codziennie o 5-tej”(przekład z francuskiego J. Brodzkiego)
Sekcja Teatralna Kolejowego Przysposobienia Wojskowego w Chełmie
wystawieniem powyższej sztuki sprawiła miłośnikom teatru wspaniałą ucztę
artystyczną.
*„KN” 1936 r. Nr 12, s.3.

Choinka dla biednych dzieci w Rodzinie Kolejowej
3 stycznia 1937 r. w Ognisku Kolejowe Przysposobienie Wojskowe w
Chełmie odbyła się tradycyjna choinka dla rodzin kolejarzy. Dziatwy zebrało
się ponad 120 wraz z rodzicami. Dzieci otrzymały ciepłą odzież i buty
zakupione przy poparciu finansowym Zarządu Okręgowego Rodziny Kolejowej.
Trzeba oddać uznanie działalności Sekcji Pań w miejscowej Rodzinie Kolejowej
pod przewodnictwem znanej wśród mas kolejowych Heleny Frankiewiczowej
oraz Komitetowi Gwiazdkowemu.
*„KN” 1937 r. Nr 4, s.4.

Z życia KPW w Chełmie
Dnia 17 stycznia 1937 r. w lokalu Ogniska Kolejowe Przysposobienie
Wojskowe w Chełmie odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie członków, na
którym wybrano nary Zarząd na rok 1937 \ 38.
Zebraniu przewodniczył przedstawiciel Okręgu Radomskiego inż.
Letcher Czesław. W szczegółowych sprawozdaniach referenci zapoznali
zebranych z pracami wykonanymi w czasie ubiegłej kadencji, po czym wybrano
nowy Zarząd w składzie następującym: Prezes – Wasylkiewicz Karol, wiceprezes Kancyrski Kazimierz, sekretarz – Kusiak Kazimierz, skarbnik – Piotr
Kisielewski, referent wyszkolenia – Asiman Wilhelm, referent WF Wawrzycki
Zygmunt, referent KO – Wojnicz Ferdynand, referent Kasy Sam. – Wesołowski
Józef, referent Br. Pom. – Rutt Franciszek, referent Prasowy – Koziełł Stanisław
i gospodarz – Baran Józef.
*„KN” 1937 r. Nr 6, s.2.
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Kolejowcy interesują się winoroślą
Staraniem od dłuższego czasu Józefa Barana, w dniu 24 stycznia 1937 r.
w świetlicy Kolejowego Przysposobienia Wojskowego w Chełmie wygłosił
odczyt o hodowli winorośli Stefan Bolman.
Prelegent ograniczył się do omówienia możliwości hodowli winogron w
naszych warunkach oraz pokazał fotografie z własnej winnicy w Dorohusku.
Na odczycie byli kolejowcy nawet z sąsiednich stacji, jak: Zawadówka,
Brzeźno i Rejowiec.

Koncert w KPW
Sekcja Pań Koła Nr 1 Rodziny Kolejowej w Chełmie – 7 marca 1937
r. o godz. 18 w sali Kolejowego Przysposobienia Wojskowego dom kolejowy
Nr 56 urządza Koncert – Raut z udziałem mecenasa Grossa, profesorów
Kolasińskiego i Popławskiego i grupy artystów KPW. Z uwagi na cel
humanitarny tej imprezy (pomoc dla dzieci pracowników pozostających bez
pracy na PKP), Sekcja prosi o szerokie poparcie.
*„KN” 1937 r. Nr 9, s.3.

Sprawozdanie Kasowe z choinki
Rodziny Kolejowej Koła I w Chełmie z dnia 3 stycznia 1937 r.
Przychód:
1) Subwencja Zarządu Okręgowego Rodziny Kolejowej w Radomiu – 150 zł.
2) Z funduszów Sekcji Pań Koło I w Chełmie – 30 zł.
Listy ofiar:
3) Pracownicy Parowozowni Chełm – 9,94 zł.
4) Pracownicy Zawiadowcy Budynków Chełm – 1 zł.
5) Pracownicy 4 Odcinka Chełm – 3.80 zł.
6) Pracownicy 5 Odcinka Dorohusk – 4.45 zł.
7) Pracownicy 6 Odcinka Luboml – 2.30 zł.
8) Pracownicy 12 Rejonu Lekarskiego Chełm – 1.70 zł.
9) Straż Kolejowa Chełm – 6.10 zł.
10) Biuro Oddziału Dróg Chełm – 6.30 zł.
……………………………………………………………
Razem – 215 zł. 59 gr.
Rozchód:
1) Swetry bielizna – 135 zł.
2) Materiały na koszule i sukienki 55.25 zł.
……………………………………………………………
Razem – 190 zł. 25 gr.
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Pozostałość w sumie 25 zł. 34 gr. – Rodzina Kolejowa Koło I w
Chełmie przekazała na „Święcone” dla dzieci najuboższych kolejarzy w roku
bieżącym.
Wszystkim, którzy okazali pomoc i dali pracę przy organizowaniu i
wykonaniu uroczystości „Choinki” jako też firmom: „Księgarnia Polska”
Zającówna, Szajblerowie i Zajączkowska za ich życzliwe ustosunkowanie się do
biedy, jakiej nieśliśmy pomoc składamy podziękowanie.
Inż. Stanisław Frankiewicz Prezes Rodziny Kolejowej Koło w Chełmie.
*„KN” 1937 r. Nr 9, s.4.

Odczyt w Świetlicy KPW
Staraniem Referatu Kulturalno-Oświatowego wygłoszony został 10
marca 1937 r. w świetlicy KPW w Chełmie odczyt na temat: „Czynniki
wychowawcze w życiu człowieka”, przez Janinę Bojeczkównę Kierowniczkę
szkoły powszechnej Królowej Jadwigi. Licznie zebrani pracownicy kolejowi z
zainteresowaniem wysłuchali odczyt.
Następny odczyt wygłoszony zostanie 24 marca 1937 r. na temat
„Instytucje naukowe i oświatowe w Polsce”, na który Zarząd KPW zaprasza.
Referent prasowy – S. Kozieł.
*„KN” 1937 r. Nr 11, s.3.

Praca oświatowa KPW w Chełmie
Ruchliwy pełen inicjatywy referat kulturalno-oświatowy KPW urządził
już w bieżącym 1937 r. szereg bardzo ciekawych odczytów, o niektórych już
pisałem. Ostatni odczyt na temat „Co Polska dała światu” wygłoszony przez
Morgenszterna odbył się 17 marca 1937 r. i wzbudził duże zainteresowanie.
Dnia 18 marca 1937 r. KPW i Rodzina Kolejowa urządziły wspólnie
akademię ku czci Marszałka Polski Edwarda Śmigłego – Rydza. Program
pięknie ułożony i dobrze wykonany.
*„KN” 1937 r. Nr 14, s.2.

Wystawienie sztuki „kobieta, wino, dancing”
Sekcja Dramatyczna Przysposobienia Kolejowego w Chełmie wystawi
w dniu 8 maja 1937 r. w sali Kolejowego Przysposobienia Wojskowego ul.
Kolejowa, 3 aktową komedię Kiedrzyńskiego „Kobieta, wino, dancing”.
Udział biorą: Danuta Dziedzicka-Fiumelowa, Kazimiera Świerkowska,
Maria Ukleja, Bolesław Filipski, Józef Pieracki, Pacyna i Sroczyński. Reżyseria
A. Łukasiński – Publiczność prosimy o przybycie.
*„KN” 1937 r. Nr 19, s.3.
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KPW w Chełmie
W Sali Kolejowego Przysposobienia Wojskowego w Chełmie ul.
Kolejowa w pobliżu dworca, 2 września 1937 r. o godz. 19 – Ciotka Karoli –
Impreza na rzecz LMK.
*„KN” 1937 r. Nr 35, s.2.

Pożyteczny odczyt w KPW
W niedzielę 20 marca 1938 r. w świetlicy KPW Chełm, Janina
Kimaczyńska prelegentka Rodziny Kolejowej z Warszawy wygłosiła nader
ciekawy odczyt pt „Kobieta w życiu praktycznym”. Sala był pena, po odczycie
byli chętni na kursy gospodarstwa domowego.
*„KN” 1938 r. Nr 8, s.4.

Z Życia Kolejarzy – Rodzina Kolejowa
W celu upamiętnienia Wielkiej rocznicy 20-lecia Niepodległości, Zarząd
Koła Nr 1 Rodziny Kolejowej w Chełmie, urządził w dniu 20 listopada 1938 r.
w Ognisku KPW, wielką urozmaiconą zabawę dla wszystkich dzieci. Aby
wszystkie dzieci czuły się dowartościowane, dlatego otrzymały bezpłatne bilety
do bufetu i kosza szczęścia – do dzieci przemówił też prezes Stefan Wasilewski.
Należy przypomnieć, że w dniu 3 grudnia 1939 r. o godz. 18 też w
Ognisku KPW odbędzie się zebranie pracowników i emerytów Kolejowych w
celu umówienia sprawy przystąpienia do Obozu Zjednoczenia Narodowego.
*„KN” 1938 r. Nr 45, s.3.

Z Życia KPW i Kolejarzy
3 grudnia 1938 r. odbyło się zebranie ogólne członków Ogniska KPW,
Kolejarzy i OZN – na którym w charakterze prelegentów wystąpili: Szybowicz i
Gryniuk jako przedstawiciele miejscowego Obwodu OZN. Celem zebranie była
uchwalona rezolucja przystąpienia do Obozu Zjednoczenia Narodowego.
*„KN” 1938 r. Nr 48, s.4.

Z Życia KPW i Kolejarzy
23 grudnia 1938 r. w Przedszkolu Rodziny Kolejowej odbyło się
uroczyste obdzielenie biednej dziatwy gwiazdkowymi podarkami. Podarki były
zakupione z funduszy przez Okręg Rodziny Kolejowej i przez Sekcję Pań przy
Rodzinie Kolejowej Nr 1 w Chełmie. Przy choince obdzielono 80 dzieci sierot i
byłych biednych pracowników kolei, na koniec odśpiewano kolędy.
*„KN” 1938 r. Nr 40, s.6.

32

Walne zebranie członków Rodziny Kolejowej
W dniu 22 stycznia 1939 r. w Kołach Nr 1 i Nr 2 Rodziny Kolejowej w
Chełmie przy udziale Delegata Okręgu Radomskiego R. K. Kossowskiego
odbyły się Walne Zebrania członków tej organizacji. Poruszane były wszystkie
zagadnienia członków i ich rodzin, najważniejszą była załatwiona sprawa
wypłacania przez Rodzinę Kolejową zapomóg pośmiertnych. Wybrano nowych
prezesów w kole Nr 1 wybrany Józef Prachal i w kole Nr 2 wybrany Ludwik
Zachorowski.
*„KN” 1938 r. Nr 40, s.6.

Uroczystości 3 Maja w Ognisku KPW Chełm
3 Maja 1939 r. – o godz. 9 rano ustawiła się kompania członków KPW z
bronią i ze sztandarami w ilości 124 członków i 1 pluton bez broni w ilości 40
członków oraz orkiestra KPW z Zawady, przed świetlicą Ogniska KPW Chełm,
gdzie Pan Wice-Dyrektor Kolei inż. Błaszczyk odebrał raport od dowódcy
Oddziału ob. Borowica po czym kompania odmaszerowała na plac stadionu
miejskiego, gdzie wzięła udział w mszy poświęcenia i wręczenia 7 Pułkowi
Piechoty Legionów 3 ciężkich karabinów maszynowych i 1 granatnika,
ufundowanych przez Kolejarzy, poświęceniu sztandaru POW i defiladzie. W
defiladzie na biedkach karabinów maszynowych przystrojonych kwiatami przez
Sekcję Pań przy Rodzinie Kolejowej jechali Kolejarze. O godz. 18 odbyła się
akademia w sali teatralnej KPW na którą złożyło się: 1) przemówienie Prezesa
Ogniska KPW Wasylkiewicza, 2) przemówienie Szybowicza, 3) deklamacje,
tańce wykonane przez dzieci Przedszkola Rodziny Kolejowej, 4) kilka utworów
muzycznych wykonanych przez Orkiestrę KPW Chełm i na zakończenie odbyła
się ogólna zabawa taneczna w świetlicy KPW gdzie przygrywała Orkiestra
KPW.
*„KN” 1939 r. Nr 20, s.2.
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Powołanie Klubu Sportowego
Kolejowego Przysposobienia Wojskowego
w Chełmie w marcu 1929 r.

CD: jak wspominali znani chełmscy działacze kultury fizycznej i
turystyki oraz Kolejowego Przysposobienia Wojskowego (KPW) i Związku
Zawodowego Kolejarzy (ZZK), pracownicy kolei: Jan Grzela (1905-1996) i Jan
Puchowski (1922-2001) oraz piłkarz KS KPW Zygmunt Berezecki (1918-200) :
ciągła rywalizacja o miano najlepszej drużyny-hufca KPW w Chełmskim
Oddziale PKP, doprowadziła do powołania w marcu 1929 r. Klubu
Sportowego Związku Zawodowych Kolejarzy Kolejowego Przysposobienia
Wojskowego – KS KPW Chełm: choć jak wspomina Jan Grzela pierwsze
przymiarki powołania klubu sportowego KPW były czynione w latem 1926 r.
ale brakowało pieniędzy i odpowiednich działaczy, którzy by się zajęli pracą
wybudowaniu boiska sportowego w tym piłkarskiego.
Powołanie KS KPW odbyło się na Walnym Zebraniu w świetlicy KPW,
po czym odbył się festyn sportowy i rekreacyjno-kulturalny. Zebranie
zaszczyciły władze, z Okręgu z DOPK Lublina, Chełma, Garnizonu oraz prawie
wszystkie delegacje chełmskich organizacji miejskich i z powiatu o charakterze
sportowym.
Prezesem KS KPW Chełm został wybrany Smolak Komendant
Chełmskiego Oddziału PKP oraz:
- referentem działu sportowego Sielicki,
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- referentem kulturalno-oświatowy Raszul,
- referentem działu odczytów Fałkowski,
- referentem działu muzycznego Suchoń.
Referat Działu Sportowego, utworzył następujące sekcje-drużyny:
- piłki nożnej,
- strzelecka,
- lekkoatletyczna,
- koszykówki,
- kolarska,
- siatkówki,
- ping-ponga,
- narciarska, wycieczkowa,
- hokeja na lodzie,
- gier i zabaw świetlicowych
- oraz krajoznawczo-turystyczna.
Utworzono też świetlicę, powołano orkiestrę i zbudowano boisko
sportowe.
W październiku 1929 r. KS KPW liczył 200 członków i w wyniku
dobrej pracy sportowej i obywatelsko-społecznej otrzymał duże pomieszczenie
na świetlicę tzw. Dom Kolejarza przy ul. Kolejowej 59 na przeciw dworca. W
Domu Kolejarza mieściła się siedziba KS.
Należy przypomnieć, że przy Oddziale PKP w Chełmie działalność
szkoleniową o charakterze wojskowym, sportowym i obywatelskim prowadziły:
- Koło KPW,
- Ognisko KPW,
- KS KPW Chełm.
Prezesem Koła KPW, został działacz kolejowy St. Raszul. Natomiast
Prezesem Ogniska KPW został Karol Wasylkiewicz, a sekretarzem Stanisław
Sikora. Przy Kole KPW działalność prowadziło Stowarzyszenie Rodzina
Kolejowa, Koło Chełm Nr 1, którego Prezesem był Jerzy Prochal – (często Koło
KPW mylono z Ogniskiem KPW).
Koło KPW, odegrało ważną rolę w Chełmskim Oddziale PKP, w mieście,
terenie i wśród rodzin kolejarzy, a zostało założone (prawnie i organizacyjnie)
równolegle z KS KPW Chełm a nawet go wspomagało. Koło posiadało też
boisko sportowe, plac zabaw i teren do uprawiania lekkiej atletyki. W rocznicę
działalności w 1930 r. Prezes Oddziału powiedział, „Praca społeczna, sportowa
i obywatelska rozpoczyna się w szeregach kolejarzy. Powstała w 1929 r.
organizacja Koło Kolejowego Przysposobienia Wojskowego w Chełmie z
Prezesem Raszulem na czele liczy sobie 90 osób, przeważnie ze sfer
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robotniczych i rzemieślniczych.
zabarwieni żadnym duchem
obywatelskim w myśl ideologii
zawsze dużo i dobrze zdziałać,
samych”.

Zaznaczyć należy, że kolejarze będąc nie
partyjnym, przejęci natomiast duchem
Marszałka J. Piłsudskiego, w KPW mogą
tak dla pożytku ogólnego jak i dla siebie

Dnia 1 października 1930 r. Koło KPW otrzymało własną świetlicę
Dom Kolejowy obok dworca powołano też referaty:
- Referat Przysposobienia Wojskowego prowadził Eugeniusz Janik,
- Referat Sekcji Sportowych Sielicki,
- Referat Kulturalno-Oświatowy Prezes Raszul,
- Sekcję Odczytową Fałkowski,
- Sekcję Muzyczną Suchoń i
- Referat Bratniej Pomocy Troczewski.
Najbardziej aktywne były: referat kulturalno-oświatowy oraz sekcja
odczytów, sekcja muzyczna i sekcja sportowa.
Odczyty popularno naukowe o Polsce o sprawach społecznych,
sportowych i zdrowotnych w każdy czwartek wygłaszali min.: nauczyciel
Gimnazjum Michał Kińczyk, redaktor „Zwierciadła” Edward Odorkiewicz oraz
referenci Matuszewski i Suchoń. Co roku w świetlicy Koła odbywały się
uroczyste wieczory tradycyjnego opłatka które zaszczycały władze miejskie i
wojskowe oraz ks. kap. St. Warchałowski, do wtóru przygrywała orkiestra
dyrygenta Suchonia.
Świetlica KPW, była ważnym miejscem i ogniwem w tworzeniu i
rozwoju ruchu sportowego-kulturowego wśród rodzin kolejowych, środowiska
kolejowego i miejskiego. Ważnym czynnikiem wychowawczym i nauki w
szkole oraz wychowania w zdrowiu, sprawności, higienie i kulturze, stały się
gry i zabawy i gry świetlicowe. Dla rodzin kolejowych a szczególnie dla
młodzieży instruktorzy świetlicy organizowali: gry i zabawy, gry świetlicowe,
imprezy i zabawy na świeżym powietrzu jak: zawody, festyny, wycieczki i
turnieje.
Wychowane fizyczne jako system ćwiczeń zdrowotnych miało
dominujące znaczenie w powołaniu przy Kole KPW następujących sekcji:
wycieczkowej, turystycznej, kolarsko-cyklistów i gier sportowych. Referat
sekcji sportowej prowadził też wiele akcji na rzecz młodzieży środowiska
miejskiego i z terenu powiatu. Najbardziej cieszyły się: akcje pomocy biednym i
sierotom oraz dożywianie, wycieczki i rajdy piesze i rowerowe.
Znaczące miejsce w Kole, miała sekcja krajoznawczo-turystyczna i
kolarska. Organizowały one wiele wycieczek, rajdów i wyścigów w mieście i
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regionie, za które były przyznawane stopnie i punkty sprawności. Członkowie
tych sekcji mieli prawo uczestniczyć we wszelkich imprezach rangi KPW i
DOKP. Działalność Koła KPW i świetlicy wspomagali też finansowo,
prezydent, starosta, wojsko i organizacje.
*„Zwierciadło”; R. Litwiński.

Członkowie sekcji krajoznawczo-turystycznej Koła i KS KPW Chełm
szykują się do wyjazdu na wycieczkę do Zakopanego.

Wiosną 1933 r. Chełmski Oddział PKP – KPW zorganizował rewiępokaz dorobku osiągnięć pracy KPW, z okazji Ogólnopolskiego Święta KPW.
Jednocześnie zbiegły się dwie uroczystości: Poświecenie nowo otrzymanego
sztandaru Ogniska KPW i Oddania do użytku nowoczesnej i wszechstronnej
strzelnicy KPW w Chełmie (na terenie przy dworcu).
W obecności kompanii honorowej KPW, w galowych mundurach
kolejowych na dworcu zaproszonych gości witał Komitet Powitalny Funduszu
Sztandaru. W skład Komitetu weszli przedstawiciele, Okręgu i Ogniska KPW:
dyr. Linowski, inż. Plinkiewicz, inż. Janczur, inspektor Mazurek i prezes
Ogniska KPW Chełm Szczygielski. Wśród zaproszonych gości byli też: ppłk
Kominkowski z Ministerstwa Komunikacji, dyr. Bałtycki z Okręgu Lubelskiego
w asyście naczelników wydziałów. Chełmskie władze wojskowe reprezentował
D-ca garnizonu płk Kreiss w asyście oficerów 7 pp. Leg. i 2 pac.
Podczas uroczystości od zgromadzonych oddziałów raport przyjął poseł
Starzak Prezes zarządu Głównego KPW w asyście płk Grefnera Szefa
Okręgowego WF. Mszę odprawił ks. kanonik Kosior, mowę uroczystą i
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poświęcenie sztandaru i strzelnicy dokonał kapelan ks. mjr Warchałowski. Po
uroczystościach na bocznicy kolejowej, Kompania Chełmskiego Oddziału KPW
dała popis sprawności fizyczno-militarnej i przydatności technicznej. Swoją
pracę i musztrę prezentowali instruktorzy wojskowi, WF i PW: Mazurek,
Troczewski, Szczygielski, Wojnicz, Borowicz, Smolak, Reut i Mizeracki.
Po zakończonym pokazie zaproszeni goście i asysty przeszły na nowy
obiekt, aby dokonać uroczystego otwarcia strzelnicy KPW. Piękną ozdobą
części popisowej na strzelnicy stanowił Pierwszy Żeński Oddział KPW z
Komendantką M. Rudnicką, który dał popis musztry paradnej. Po pokazie
każdy z zaproszonych gości oddał honorowo jeden strzał. Po uroczystościach
odbyła się wieczorem ogólna zabawa i festyn w świetlicy zostały wręczone
pamiątkowe medale i plakietki.
*„KN” 1933 r. Nr 23. s. 1.
Strzelnica Oddziału KPW, okazała się wspaniałym obiektem, na którym
organizowane były prawie wszystkie zawody strzeleckie. Tu szkoliły swoich
zawodników Chełmskie organizacje a przede wszystkim: Sokół, Strzelec, TUR,
WF i PW oraz rzadziej Żydowskie Kluby i Koła Sportowe. W porozumieniu z
naczelnikiem Oddziału KPW i pod opieką instruktorów WF i PW KPW,
strzelnicę udostępniano miastu i młodzieży szkolnej.
Bardzo aktywnie od 1934 r. prowadziło działalność Koło KrajoznawczoTurystyczne KPW przy Oddziale PKP, zrzeszone w Lubelskim Okręgowym
Związku Oddziałów PTK. Członkowie Koła uczestniczyli w wielu pieszych
oraz rowerowych wędrówkach i wycieczkach po okolicy i regionie,
najciekawsze prowadziły do Zakopanego na narty. Duży wpływ na aktywność
Koła wnosił Jan Grzela, instruktor i działacz KPW oraz przewodnik
krajoznawczo-turystyczny. Koło za osiągnięcia było odznaczone przez
Okręgowe i Krajowe Władze DOKP, KPW i PTK.
*Jan Grzela.
Wiosną 1934 r. Chełmski Oddział KPW, bardzo szczególnie obchodził
Ogólnopolskie Święto Pracy KPW. Uroczystość ta była wspaniałą otoczką do
obchodów związanych z oddaniem do użytku pięknego stadionu sportowego KS
KPW. Stadion wybudowano dzięki wytężonej pracy członków i sympatyków,
Oddziału, Koła i Ogniska KPW. Stadion miał służyć nie tylko kolejarzom, ale i
społeczeństwu chełmskiemu a młodzieży przede wszystkim.
Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 10 mszą odprawioną przez
kapelana ks. mjr Warchałowskiego. W nabożeństwie uczestniczyły Hufce i
poczty sztandarowe, Związku Legionów Młodych, ZS, Towarzystwa Przyjaciół
Związku Strzeleckiego i wiele innych delegacji.
Raport przyjmował prezes Chełmskiego Ogniska KPW Szczygielski a
przeglądu kompanii dokonał Komendant KPW Leśkiewicz.
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W części sportowo-sprawnościowej jako pierwszy odbył się turniej piłki
siatkowej, gdzie w finale spotkały się drużyny z Oddziału Strzeleckiego z
Dorohuska, Seminarium Męskiego i Ogniska KPW w Chełmie. Po grach odbyły
się zawody lekkoatletyczne w konkurencjach: 100m, skok w dal i wzwyż, rzuty
kulą i granatem, a na zakończenie biegi sztafetowe i tor sprawnościowy.
Wieczorem odbyła się akademia podsumowująca, wręczanie nagród i zabawa,
na zakończenie odbył się koncert muzyczny i wystawienie sztuki.
*„KN” 1934 r. Nr 2. s. 2.
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Znaczne osiągnięcia w pracy szkoleniowo-sportowej KPW Chełm miała
sekcja kolarska. Poprzez częste wycieczki i rajdy rowerowe członków KPW,
doprowadziły do dużego poziomu wyczynowego poszczególnych zawodników.
Którzy również brali udział we wszystkich biegach kolarskich dla amatorów
Okręgu Lubelskiego.
Najlepszym kolarzem szosowym z licencją amatora i zawodowca okazał
się Jan Grzela, który był reprezentantem i członkiem kadry Chełma, Lublina
DOKP i KPW, był też członkiem kadry Krajowej Zrzeszenia KPW. W 1936 r. w
Radomiu na Zawodach Kolarskich Zrzeszenia KPW w biegu kolarskimklasycznym w Klasie Starszych, zajął I miejsce i zdobył złoty medal wynikiem
1.57,21”06 godzin.
Jan Grzela 1936 r.
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Sekcje sportowe KS KPW przy Oddziale PKP Chełm zgłoszone w
Okręgowych Związkach w Lublinie i brały udział w rozgrywkach:
- lekkiej atletyki od 1935 r.;
- piłki nożnej klasa B, od 1933 r.;
- ping-ponga od 1935 r.;
- kolarska od 1930 r.;
- siatkówki od 1936 r.;
- hokeja na lodzie od 1935 r.
Reprezentanci lekkiej atletyki do najlepszych należeli: Edward Górecki
rzut kulą i oszczepem, Zygmunt Lechman skok wzwyż, Jerzy Łozowski, Jan
Grzela, Anna Izdebka i Janina Maziarz biegi.
Drużyna piłki nożnej następujący skład: Władysław Sadowski,
Władysław Woronowicz, Franciszek Skiba, Jan Chmielarz, Jan Kraczkowski,
Loen Wawrzycki, Stanisław Kociuba, Eugeniusz Warszawa, Bolesław
Pietrzykowski, Jerzy Krasudzki, Jerzy Dmowski, Kola Tarasiuk, Mieczysław
Mazurek, Zdzisław Wojciechowski, Zygmunt Berezecki, Mieczysław Bombol,
Mieczysław Dobrowolski, Lucjan Chwedorczuk, Janusz Trześniewski,
Stanisław Charczuk, Maran Kowalczyk, Kola Jusiak i Jan Puchowski.

Drużyna piłki nożnej KPW Chełm – 1938 r. Radom
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Mecz piłki nożnej: Lot Biała Podlaska – KPW Chełm 25 czerwiec 1939 r.
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Lista członków zwyczajnych i nadzwyczajnych:
Sekcji kolarskiej Ogniska i KS KPW Chełm, na sezon 1936 r., dla
uzyskania numerków rowerowych. Sekcja kolarska została założona przy KS
KPW w 1929 r., a rozwiązana w 1939 r.
1.Władysław Szuchniewicz – ur. 14. 02. 1888 r. Kielce
pomocnik zawiadowcy stacji, zam. ul. Kolejowa 121 m4;
2.Zbigniew Rut – ur. 20. 09. 1919 r. Końskie, przy rodzinie,
zam. Dom Kolejarza, ul. Kolejowa 121;
3.Mieczysław Borowicz – ur. 07. 11. 1900 r. Warszawa
pomocnik zawiadowcy stacji, ul. Katedralna 6;
4.Ludwik Szwarc – ur. 26. 07. 1922 r. Kiwczel, pow. Łuck
przy rodzinie, zam. Dom Kolejarza, ul. Kolejowa 121;
5.Romuald Kisielewski – ur. 20. 09. 1922 r. Siedliszcze
pomocnik kasjera, zam. ul. Bohdanowicza 1;
6.Józef Ulatowski – ur. 12. 02. 1887 r. Kowel
kasjer, zam. Dom Kolejarza, ul. Kolejowa 121;
7.Piotr Gradziński – ur. 29. 06. 1891 r. Ruda Opalin
telegrafista, zam. Dom Kolejarza ul. Kolejowa 121;
8.Stanisław Pawliczuk – ur. 19. 03. 1903 r. Zawadówka
telegrafista, zam. ul. Kolejowa 70;
9.CzesławChyliński – ur. 21. 07. 1903 r. Chełm
telegrafista, ul. Kolejowa 42a;
10.Józef Dziaduszyński – ur. 01. 10. 1893 r. Chełm
kierownik biura wagonów, zam. ul. Bohdanowicza 3;
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11.Aleksander Radek – ur. 28. 03. 1899 r. Ruda Opalin
kancelista, zam. ul. Kolejowa 74;
12.Wiaczesław Frołowicz – ur. 23. 09. 1895 r. Pińsk
rewizor wagonowy, zam. ul. Pocztowa 66;
13.Władysław Futa – ur. 16. 06. 1890 r. Biskupice
konduktor, zam. ul. Kolejowa 40;
14.Antoni Wołkowiecki – ur. 08. 01. 1891 r. Bratucice
kontroler, zam. ul. Kolejowa 70;
15.Franciszek Wyszogrodzki – ur. 09. 12. 1891 r. Karczówka
kontroler, zam. ul. Kolejowa 17a;
16.Stanisław Grabowski – ur. 08. 05. 1891 r. Biała Podlaska
zawiadowca sygnalista, zam. ul. Kolejowa 47;
17.Władysław Dąbki – ur. 02. 01. 1895 r. Krzywda
konduktor, zam. ul. Kolejowa 82;
18.Kazimierz Kancyrski – ur. 09. 02. 1887 r. Krzemieniec Wołyński
pomocnik zawiadowcy stacji, zam. ul. Wołyńska 28;
19.Stansław Skowroński – ur. 26. 06. 1894 r. Rejowiec
konduktor, zam. ul. Kolejowa 50;
20.Leonarda Skowrońska – ur. 31. 01. 1899 r. Chełm
żona konduktora, zam. ul. Kolejowa 50;
21.Karol Liach – ur. 21. 10. 1903 r. Chełm, zam. ul. Kolejowa122;
22.Antoni Jurczuk – ur. 19. 10. 1909 r. Chełm, zam. ul Puławskiego 9;
23.Karol Korzeniowski – ur. 09. 05. 1896 r. Tmojca, zam. ul. Chłodna10;
24.Wacław Klepko – ur. 21. 10. 1897 r. Lublin, zam. stacja kolejowa;
25.Stanisław Sikora – ur. 09. 04. 1908 r. Włodawa, zam. ul. Kolejowa 40;
26.Jan Grzela – ur. 04. 12. 1905 r. Chełm, zam. ul. Pocztowa 64;
27.Marian Suchoń – ur. 09. 10. 1922 r. Chełm, zam. ul. Jordana 31b;
28.Zygmunt Wawrzycki – ur. 10. 09. 1908 r. Kanie, Przedmieście Trubaków
29.Jan Wawrzycki – ur. 02. 06. 1913 r. Minkowice, Przedmieście Trubaków 1;
30.Karol Wasylkiewicz – ur. 28. 11.1888 r. Stryj, zam. ul. Bydgoska 1;
31.Anna Wasylkiewicz – ur. 29. 08. 1898 r. Nowy Sącz, zam. ul. Bydgoska1;
32.Janina Majewska – ur. 04. 02. 1913 r. Bogusławka, zam. ul. Bohdanowicza 3;
33.Jrena Andrulewicz – ur. 18. 12. 1913 r. Krym, zam. Górka Katedralna 23;
34.Edmund Troczewski – ur. 07. 11. 1886 r. Siedlce, zam. Dom Kolejarza 29;

35.Jerzy Frankiewicz – ur. 11. 12. 1921 r. Skarżysko Kamienna, Dom Kolejarza15;
36.Wiktor Harczuk – ur. 17. 09. 1906 r. Zpetucze, zam. ul. Bydgoska 23;
37.Józef Mróz – ur. 18. 09. 1908 r. Stara Wieś, zam. Górka Katedralna 2;
38.Władysław Klimowski – ur. 23. 03. 1910 r. Siedliszcze, ul. Pierackiego 8;
39.Grzegorz Augustowski – ur. 25. 01. 1907 r. Ilubin, zam. ul. Szpitalna 9;
40.Jan Duduś – ur. 27. 03. 1908 r. Gardzienice, zam. ul. Jordana10;
41.Mikołaj Fedon – ur. 05. 08. 1912 r. Chełm, zam. ul. Pilichonki 60;
42.Henryk Wysocki – ur. 17. 01. 1909 r. Siennica Różana, ul. Hrubieszowska 80;
43.Witold Rybak – ur. 25. 01. 1912 r. Chełm, zam. ul. Kolejowa70b;
44.Bronisław Skóra – ur. 28. 09. 1913 r. Czarema, zam. ul. Katedralna 2;
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45.Bolesław Autoniewicz – ur. 02. 01. 1893 r. Martynówka, ul. ks. Brzózki 5;
46.Stanisław Kociuba – ur. 03. 03. 1918 r., zam. Dom Kolejarza 73;
47.Tadeusz Kokoszko – ur. 03. 03. 1919 r. Rejowiec, ul. Trubakowska 15;
48.Mieczysław Małysz – ur. 30. 11. 1916 r. Lublin, zam. ul. ks. Brzózki 5;
49.Józef Szewczyk – ur. 15. 05. 1909 r. Chełm;
50.Albin Radomski – ur. 01. 03. 1885 r. Warszawa, zam. ul. Kolejowa 48;
51. Kazimierz Chodlewski – ur. 05. 07. 1910 r. Puławy, ul. Grunwaldzka;
52.Stanisław Rachwalski – ur. 12. 11. 1908 r. Os. St. Chełm 57;
53.Antoni Pawelec – ur. 16. 11. 1910 r. Chełm, zam. ul. Zacisze13;
54.Mikałaj Terpiłowski – ur. 14. 01. 1914 r. Rokitur-Rosja, Os. St. Chełm 183;
55.Józef Wesołowski – ur. 13. 03. 1894 r. Lechiszów, Os. St. Chełm 29;
56.Bronisław Kaniurski – ur. 12. 10. 1900 r. Chlewnicz, zam. ul. Bydgoska 23;
57.Mikołaj Halicki – ur. 11. 03. 1900 r. Chełm, zam. ul. Obłońska32;
58.Jan Aftanas – ur. 05. 12. 1892 r. Warszawa, zam. ul. Pl. Żwirki 3.
*APLOCH: akta m. Chełma
Listę zatwierdził prezydent miasta Chełma,
Tadeusz Tomaszewski, 19 maja 1936 r.
Zimą 15 stycznia 1939 r. Koło Sportowe „Zdrów” przy Państwowym
Liceum Pedagogicznym w Chełmie rozegrało towarzyski mecz hokeja na lodzie
z drużyną Dyrekcyjnego Klubu Sportowego „Hockey” przy KPW. Mecz miał
ciekawy przebieg i zakończył się wynikiem 8:1 (4:1, 3:0, 1:0) dla KS „Zdrów”
był rozegrany na lodowisku kolejowym. Drużyna hokejowa z KPW istniała od
1935 r. grupowała członków KPW i była Zrzeszona w Okręgowym Związku
KPW w Lublinie. Uczestniczyła również w rozgrywkach Lubelskiego DOKP i
KPW i o puchar Naczelnika KPW. Mecz hokejowy (jak wynika z kroniki
sportowej) był ostatnią imprezą sportową organizowaną przez Chełmski Oddział
i KS KPW, przed wybuchem II wojny światowej.
*(Kronika SKS „Zdrów”).
Z chwilą wybuchu II wojny świtowej we wrześniu 1939 r. Kolejowe
Przysposobienie Wojskowe zostało rozwiązane (jak wiele innych organizacji w
Chełmie).
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Podsumowanie –

wnioski :

Z chwilą odzyskania niepodległości w 1918 r. – idee panujące wśród
pracowników kolei-PKP oraz wspólny ich cel działania, był tak duży, że
wytworzył odrębny styl w Chełmie i okolicy – który oddziaływał na
chełmskie społeczeństwo i na pracowników innych zakładów.
Aktywną działalność prowadziły też w Chełmie i regionie: Orkiestra
Kolejowa Chełmska; Związek Zawodowy Kolejarzy Rzeczypospolitej
Polskiej Koło w Chełmie; Teatr Kolejowy przy ZZK i Sekcja Dramatyczna
Teatru, Związek Urzędników Kolejowych w Chełmie, Teatr Kolejowy
„Ognisko” sala ul. Kolejowa obok Dworca, Związek Zawodowy Kolejarzy i
przy nim Sekcja Kulturalno-Oświatowa, Związek Zawodowy Maszynistów
w Chełmie i Zespół Muzyczny Kolejowy.
Oddział Chełmski PKP – KPW posiadał też, kasę zapomogową, dom
wypoczynkowy w Suścu, zakład wychowawczy dla sierot, szkołę kolejową
dla dzieci i lokalne towarzystwa kolejarzy na poszczególnych stacjach
podległych.
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Bibliografia:

Archiwa państwowe:
1-APLOCH:
- akta m. Chełma
- akta Starostwa Powiatowego
Archiwum prywatne:
1 – Jana Grzeli (1905-1996): kolarstwo, turystyka, lekkoatletyka,
KS KPW, policja kolejowa, sprawy KPW i kolei –
okres do 1939 r.
2 – Jana Puchowskiego (1922-2001): piłka nożna, lekkoatletyka,
sprawy KPW, dzieje Chełma – okres do 1939 r.
3 – Zygmunta Berezeckiego (1918-200): piłka nożna, ping-pong,
dzieje Chełma – okres do 1939 r.
Kroniki:
1 – Kronika sportowa KS KPW Chełm do 1939 r.
2 - Kronika Koła Sportowego „Zdrów” przy Państwowym Liceum
Pedagogicznym w Chełmie Lubelskim do 1939 r.

Prasa:
1 – „Zwierciadło” 1923 - 1932
2 – „Kronika Nadbużańska” 1933 – 1939

Opracowania:
1 – W. Wojasiewicz. Mosty dróg żelaznych Królestwa Polskiego.
2 – Dziesięciolecie Polskich Kolei Państwowych 1918-1928. W-wa 1928.
3 – A. Adler. Nasze koleje. W parowozowni i na szlaku. W-wa 1984.
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Afisze dotyczące aktywnej działalności Oddziału PKP i KPW Chełm
26 czerwiec 1925 r.
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Afisze (11) Biblioteka Narodowa.
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Pocztowe Przysposobienie Wojskowe
w Chełmie w latach 1918 - 1939

Po zmianach strukturalnych, w zarządzaniu Pocztą Polską a szczególnie
w systemie Przysposobienia Wojskowego (czyli szkolenia policji pocztowej po
1918 r.), początkowo była to Straż Pocztowa. Od 1921 r. po reorganizacji już
jako Pocztowe Przysposobienie Wojskowe.
Pocztowe Przysposobienie Wojskowe – było ważną organizacją dla
obronności i bezpieczeństwa państwa w dziedzinie zagadnień jaką jest – poczta,
telegraf i telefon, czyli ogólnie mówiąc – służba łączności.
Poczta – w tym czasie w Polsce była wielką instytucją państwową
mającą znaczny wpływ i rangę.
Pocztowe Przysposobienie Wojskowe – będąca organizacją o
charakterze wojskowym wymagała od swoich członków dużej sprawności
fizycznej. Również codzienne ćwiczenia fizyczne jako obowiązek służbowy,
doprowadziły do dużego usportowienia pracowników. Idee panujące wśród
pracowników poczty oraz wspólny cel działania, był tak duży, że wytworzył
odrębny styl – życia i bycia.
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Za specjalistyczne wyszkolenie członka Pocztowego Przysposobienia
Wojskowego – odpowiadali instruktorzy Wychowania Fizycznego i
Przysposobienia Wojskowego. W latach 1923 – 1929 istniała rywalizacja
między poszczególnymi drużynami-hufcami Pocztowego Przysposobienia
Wojskowego, o miano najlepszej w Okręgu Chełmskim. Na ogólne i specjalne
przygotowanie członka Pocztowego Przysposobienia Wojskowego miały
wpływ następujące działy sprawnościowe: strzelanie, musztra ogólna, biegi
terenowe, ratownictwo, tory sprawnościowe, dyscypliny sportowe i fechtunek.
Od 1925 r. Naczelnik Poczty i Pocztowego Przysposobienia Wojskowego
Chełm, nawiązał współpracę z chełmskimi organizacjami paramilitarnymi
takimi jak: Kolejowe Przysposobienie Wojskowe, Związek Strzelecki, 7 pp.
Leg. i 2 pac. Wywodziło się to z paramilitarno-tajnego charakteru urzędu
Poczty – Pocztowego Przysposobienia Wojskowego i ograniczenia kontaktów
sportowych z podobnymi organizacjami.
Od 1930 r. Naczelnictwo Poczty i Okręgu PPW w Chełmie, w celu
podniesienia sprawności tzw. pocztowca nawiązało-nasiliło kontakty sportowe z
podległymi Terenowymi Oddziałami PPW z Krasnegostawu, Włodawy i
Lubomla. Miało to też odbicie w rywalizacji o miano najlepszej placówki i o
puchar Naczelnika Wschodniego Okręgu PPW.
Z tego powodu Prezes Naczelnik Oddziału PPW Jan Ślubowski, przy
gminnej Poczcie w Chełmie przy ul. Obłońskiej 20, przekazał do użytku
organizacyjne obiekty: świetlicę, boisko i strzelnicę oaz plac musztry i ćwiczeń.
Przy Poczcie Chełmskiej przy ul. Obłońskiej 20, prowadziły też działalność
broniące interesów pracowniczych zrzeszone dwie organizacje związkowe:
1) Związek Pracowników Pocztowych Telegraficznych i Telefonicznych
Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesem Oddziału Chełmskiego był Metody
Juszczuk, i
2) Związek Niższych Pracowników Pocztowych, Telegraficznych i
Telefonicznych Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesem Oddziału Chełmskiego był
Józef Gierucki.
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Święto Sportowe
Pocztowego Przysposobienia Wojskowego
29 września 1935 r. Zarząd Oddziału Pocztowego Przysposobienia
Wojskowego Chełm, urządza Pierwsze swoje Święto Sportowe w ramach
którego odbędą się następujące imprezy:
1) godz. 8.40 – Zawody Strzeleckie z wiatrówki na boisku sportowym
Urzędów Telefoniczno-Telegraficznego i Pocztowego, a w razie niepogody
na Strzelnicy małokalibrowej PW i WF.
2) godz. 16 – Zawody Kolarskie Szosowe na 30 km start i meta na 2
km szosy Chełm – Hrubieszów, za Szpitalem św. Mikołaja.
Na zakończenie święta odbędą się w świetlicy Oddziału uroczystości
rozdania nagród zawodniczkom i zawodnikom w obecności przedstawicieli
Zarządu Okręgowego i zaproszonych gości.
*„KN” 1935 r. Nr 39, s 4.

Czarno-błękitne barwy na starcie !
Motto:
Siły państw polegają nie tylko już na wojsku samem, ale
na chęci samego narodu, obywateli… bycia żołnierzami.
J. Piłsudski z. 1920 r.

Święto Sportowe
Pocztowego Przysposobienia Wojskowego
w Chełmie
Dnia 29 września 1935 r. w niedzielę, Oddział Chełmski Pocztowego
Przysposobienia Wojskowego, obchodził uroczyście swoje Pierwsze Święto,
które stało się Wielką Rewią dorobku w przysposobieniu wojskowym w
specjalnie ważnym dla obrony państwa dziedzinie zagadnień jaką między
innymi jest – Poczta, Telegraf i Telefon – inaczej Służba Łączności.
Rozsiane po wszystkich zakątkach Rzeczypospolitej – Ogniska –
organizacyjne skupiające dziesiątki tysięcy pocztowców, którzy obok ciężkich a
przede wszystkim odpowiedzialnych codziennych obowiązków, nie ustają w
szlachetnym wyścigu pracy nad podniesieniem kultury fizycznej i wytworzeniem
nowego typu obywatela, odbywały równocześnie pierwsze ogólno-polskie święto
sportowe jakim była olimpiada w Warszawie tak zgodnie z powagą chwili
symbolizowana świętem Oddziału w Chełmie lub reprezentowanym na
olimpiadzie w trójboju kobiecym przez Marię Zaleską, zwycięską zawodniczkę
w okręgowych zawodach eliminacyjnych w Lublinie gdzie zajęła jedno z
czołowych miejsc w zespole kobiecym.
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Uroczystości w Chełmie rozpoczęły się na placu sportowym Oddziału
przyjęciem przez delegata Zarządu Okręgu PPW – Kameckiego w towarzystwie
Prezesa Naczelnego Ślubowskiego i Wiceprezesa Naczelnego Skąpskiego
raportu od instruktora wyszkolenia Górnicza, po czym nastąpiła zacięta walka o
pierwszeństwo w wielkiej, dobrze zorganizowanej i przeszkolonej rodzinie
Pocztowego Przysposobienia Wojskowego.
Techniczne wyniki zawodów przedstawiają się następująco:
Strzelanie z wiatrówki – w konkurencjach łącznych W2 i W9: pierwsze
miejsce zajął Władysław Synowiec 228 przed P. Jaroszkiewiczem 226 i A.
Kućmirowskim 228. W konkurencji ogólnej zwyciężył W. Helej 178 przed W.
Synowcem 178 (mniej dziesiątek).
W zespole żeńskim – najlepsze wyniki osiągnęła J. Tarczyńska 125
drugie miejsce zajęła J. Kowalska 99.
W biegu kolarskim – z półmetkiem na dystansie 30 km startowało 8
zawodników którzy zdobyli: wygrał Stanisław Badylak 1godz. 07min. 30sek.;
drugi był Zenon Pięknik 1.09,50; trzeci Włodzimierz Tręczyński 1.10; –
kolejno do mety przybyli: Stanisław Szeszlak 1.10,40; Stanisław Wapniarz
1.17,50; Teodor Paszczuk 1.19,20; Kazimierz Jurczuk 1.23,40; Roman
Binkiewicz 1.23 (ten ostatni zdobył premię pocieszenia).
Wieczorem w przybranej zielenią sali Koła PPW nastąpiło uroczyste
wręczenie nagród zawodniczkom i zawodnikom przez delegata Zarządu Okręgu
PPW Kameckiego zachęcając do dalszych wyników które ma cechować
najwyższą ofiarność w tej pracy obywatelskiej dla państwa i obrony jego granic.
Całość uroczystości wypadła imponująco, organizacja zwodów naprawdę
na wysokim poziomie sportowym które to zadanie spoczywało w rękach J.
Górnicza instruktora wyszkolenia Oddziału, przy wielkim nakładzie wspólnej
pracy referenta kulturalno-oświatowego R. Wielnowskiego i A Gierynga. Tak
samo i komisje sędziowskie w których przewodniczyli prezes naczelnik Skąpski
w strzeleckiej i Wiączkowski w kolarskiej, wykazali wysoki stopień znajomości
swych funkcji energię sprawność działania. Na tym miejscu podkreślić należy
energię i zapał cechujące członków Oddziału którzy obok codziennej pracy nad
ułatwieniem nam życia, znajdują wolne chwile na dokształcanie się w
specjalnych działach służby poświęconych interesom obrony państwa.
Oddział Pocztowego Przysposobienia Wojskowego w Chełmie którego
jest prezesem naczelnik Ślubowski, skupia w obecnej chwili około 70 członków
i posiada swoje palcówki w Krasnymstawie, Lubomlu i Włodawie.
Na zakończenie Święta Sportowego PPW delegat Skąpski powiedział:
„Ramy dotychczasowej pracy wyszkoleniowej, objęły grupy budowlaną,
eksploatacyjną i teletechniczną, a osiągnięte wyniki dają najlepsze świadectwo
dobrze spełnionego obowiązku. Równolegle jest na szeroką skalę uprawiany
sport, jak kolarstwo, wolna atletyka siatkówka itd., a przede wszystkim odbywa
się intensywne wyszkolenie strzeleckie. Toteż Czarno-Błękitne barwy
Pocztowego Przysposobienia Wojskowego są dziś synonimem pracy, karności i
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obowiązku i nie będzie przesadą gdy stwierdzimy iż w ogólnym kompleksie
naszych organizacji przysposobienie wojskowe pocztowców zdobyło jedno z
poważniejszych miejsc”.
Równolegle ze Świętem PPW w Chełmie, odbywała się w Warszawie
tzw. Olimpiada jako Pierwsze Ogólnopolskie Święto Sportowe PPW. W
imprezie tej uczestniczyła zawodniczka PPW Chełm, Maria Zaleska, która w
trójboju kobiecym zdobyła czołowe miejsce. Awansując na Olimpiadę wygrała
eliminacje Okręgowe PPW w Lublinie.
*„KN” 1935 r. Nr 41, s 3.

Turniej szachowy o mistrzostwo Chełma
organizuje Zarząd Oddziału
Pocztowego Przysposobienia Wojskowego
Zarząd Miejscowego Oddziału Pocztowego Przysposobienia Wojskowego
organizuje w pierwszych dniach listopada 1935 r. międzyorganizacyjne
zawody szachowe o mistrzostwo miasta Chełma na 1935 rok.
Organizatorzy niezależnie od wysłania zaproszeń zwracają się za
pośrednictwem prasy z uprzejmą prośbą i apelem do Zarządów organizacji,
stowarzyszeń i związków w Chełmie o nadesłanie w możliwie najkrótszym
czasie listy zgłoszeń zawodników, czas i miejsce rozgrywek i regulamin podane
będą do wiadomości w najbliższym numerze „KN”.
*„KN” 1935 r. Nr 41, s 3.

Pocztowe Przysposobienie Wojskowe
Oddział Pocztowe Przysposobienie Wojskowe w Chełmie urządziło w
dniu 13 października 1935 r. w Ogrodzie Miejskim – Wielką Loterię
Fantową – obejmującą w swym programie poza licznymi niespodziankami
Koncert Własnej Orkiestry. W skład imprezy weszły: wędka szczęścia, stolik
żonglerski, foto-magik i strzelnica. Niskie ceny biletów po 10 gr. dla dorosłych
i 5 gr. dla żołnierzy i młodzieży szkolnej. Winny zachęcić wszystkich do
poparcia tej pożytecznej imprezy, dochód z której przeznaczony jest na cele
kulturalno-oświatowe Pocztowego Przysposobienia Wojskowego.
Referent KO – J. Konieczny.
Prezes Oddziału – J. Ślubowski.
*„KN” 1935 r. Nr 42, s 4.
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Mistrzostwa szachowe miasta Chełma
Otwarcie organizowanych przez Zarząd Pocztowego Przysposobienia
Wojskowego w Chełmie międzyorganizacyjnych zawodów szachowych o tytuł
mistrza miasta Chełma no rok 1935 nastąpi w dniu 14 listopada 1935 r. o godz.
18 w świetlicy PPW i jednocześnie odbędą się pierwsze rozgrywki między
drużynami (najmniejszy skład drużyn 2 osoby).
Rozgrywki będą się odbywały co drugi dzień w godz. 18 – 22. Bilety
wstępu dla publiczności po 10 gr. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 6
listopada 1935 r.
*„KN” 1935 r. Nr 43-44, s 4.

Wizytacja Chełmskiego Oddziału
Pocztowego Przysposobienia Wojskowego
W związku ze wzmożoną pracą organizacyjnego Pocztowego
Przysposobienia Wojskowego bawił w listopadzie 1935 r. w Chełmie, dyrektor
Okręgu Poczt i Telegrafów inż. Karol Zuchowicz na wizytacji miejscowej
placówki tej organizacji.
Z rozmów odbytych z władzami miejscowego Oddziału wnioskować
należy o uznaniu dyrektora Zuchowicza dla postępu prac tej organizacji,
ogarniającej swoim zasięgiem coraz większe dziedziny życia społecznego.
*„KN” 1935 r. Nr 43-44, s 4.

Ćwiczenia w terenie
Pocztowego Przysposobienia Wojskowego
Koło Pocztowego Przysposobienia Wojskowego w Chełmie odbyło w
niedzielę pod koniec października 1935 r. ćwiczenia praktyczne w terenie z
udziałem grup budowlanej, eksploatacyjnej i telemechanicznej.
Z wyników osiągniętych w ćwiczeniach jakie wykazały wysoki poziom
wyszkolenia fachowego, wypływa istotna ocena pracy, której siłę dynamiczną
stanowią gorący zapał i niespożyta energia cechująca Koło Chełmskie
Pocztowego Przysposobienia Wojskowego.
*„KN” 1935 r. Nr 45, s 2.

Choinka dzieci pocztowców
W niedzielę 8 stycznia 1936 r. odbyła się w świetlicy Koła Pocztowego
Przysposobienia Wojskowego, staraniem Zarządu tej organizacji, choinka dla
dzieci pracowników urzędów pocztowego i telegraficzno-telefonicznego. Wśród
pogodnego i ciepłego nastroju milusińscy spędzili na zabawach kilka godzin,
obdarowani podarunkami. Na koszty tej imprezy Zarząd Okręgu przydzielił 40
zł., z czego część przekazano placówkom w terenie na powyższy cel.
*„KN” 1936 r. Nr 1, s 3.
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Z życia organizacyjnego pocztowców
Dnia 17 lutego 1936 r. odbyło się zwyczajne ogólne zebranie Członków
Pocztowego Przysposobienia Wojskowego w Chełmie z udziałem z Lublina
Przedstawiciela Zarządu Okręgowego Kameckiego.
Po wysłuchaniu sprawozdań, złożonych przez referentów poszczególnych
działów, dokonano wyboru nowego Zarządu Oddziału w składzie: Prezesem
został naczelnik Ślubowski oraz członkowie: Gering, Juszczak, Piwowarski,
Przewłocki, Rewucki, Szuszlak, Świca i Żurowski.
W niedzielę 1 marca 1936 r. odbyło się zebranie Członków Związku
Pracowników Poczt, Telegrafów i Telefonów w Chełmie, poprzedzone Mszą
na Górce Katedralnej za pomyślność obrad. Na zebranie przybył prezes Zarządu
Głównego z Warszawy Tykwiński, przedstawiciel Zarządu Okręgowego z
Lublina Tutak, delegaci pokrewnych i bratnich organizacji oraz członkowie
Związku z urzędów pocztowo-telekomunikacyjnych, położonych na terenie
powiatów: Chełmskiego, Krasnystawskiego i Włodawskiego.
Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła złożył prezes Juszczak, w
imieniu Komisji rewizyjnej naczelnik Skąpski.
Po dyskusji i wysłuchaniu referatów, wybrano nowy Zarząd: Juszczak –
Prezes, Stepan – wiceprezes, Przewłocki – sekretarz, Pieczony – skarbnik i
Stokowska – zastępcą sekretarza oraz Piotrowski, Piwowarski, Uchman i
Węgierski – członkowie Zarządu a naczelnik Skąpski, Wróblewska i Gering
– Komisja Rewizyjna.
*„KN” 1936 r. Nr 9, s.3.

Poświęcenie Sztandaru na Poczcie
6 czerwca 1937 r. odbędzie się uroczystość na Poczcie Poświecenia
Sztandaru – Miejscowego Koła Związku Niższych Pracowników Poczty
Telegrafu i Telefonów. Uroczystość odbędzie się w katedrze Mariackiej na
Górce Katedralnej według następującego programu: 1) godz. 8: przyjęcie gości i
delegatów; 2) godz. 9.30: wymarsz do kościoła Mariackiego; 3) godz. 10: msza
kazanie proboszcza Jakubiaka i poświęcenie sztandaru: 4) godz. 11: zebranie
gości i delegatów w sali Towarzystwa Katolickiego na Górce Katedralnej celem
wbijania gwoździ pamiątkowych do sztandaru.
Po zebraniu wspólny obiad.
*„KN” 1937 r. Nr 22, s 3.
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Święto Oddziału
Pocztowego Przysposobienia Wojskowego
Co rocznie, przeważnie wczesną jesienią pracownicy poczt, telegrafów i
telefonów obchodzą swoje doroczne święto – Oddziału Przysposobienia
Wojskowego – którego wszyscy są członkami.
Uroczystości jakie się odbyły w dniu 3 października 1937 r. w Chełmie
stały się egzaminem z całorocznej pracy ujętej w planowane ramy zajęć, po za
ciężką i odpowiedzialną pracą zawodową.
Udział w tych uroczystościach wzięli przedstawiciele zarządu okręgu
PPW z Lublina, władz państwowych, wojska, PW i WF oraz organizacji
pokrewnych. Po złożeniu raportu i podniesieniu na maszt bandery przy
dźwiękach hymnu państwowego, odbyły się zawody strzeleckie z karabinu
wojskowego i łucznicze do których zgłosiło się 56 zawodników.
W strzelaniu z kbk w grupie panów: I miejsce – zajął A. Podkowiński z
placówki PPW Włodawa zdobywając 85 pkt., a II miejsce – S. Badylak PPW
Chełm 77 pkt. na 100 pkt. możliwych. W grupie pań: I miejsce – zajęła Irena
Kowalska PPW Chełm zdobywając 75 pkt.
W konkurencji t.1 strzelanie z łuku: I miejsce – wśród pań zajęła
Stanisława Błotnicka z wynikiem 73\135 pkt., a II miejsce – Irena Kowalska
55\135 pkt. PPW Chełm. W grupie panów: I miejsce – zajął Tadeusz Król
PPW Chełm 103\135 pkt.
Następnie drużyna budowlana – stan 18 – zbudowała w bardzo szybkim
czasie bo zaledwie w 1 godz. 30 min. stałą linię telefoniczną.
W zawodach lekkoatletycznych osiągnięto wyniki maksymalne: skok w
dal i wzwyż oraz rzut dyskiem wygrał Błażejczyk wynikiem 5.57m i 1.50m i
34,64m; a rzut kulą wygrał Lisek 10.68m.
W koszykówkę drużyna kombinowana pokonała drużynę PPW Lublin
39:23, a w siatkówkę reprezentacja PPW pokonała drużynę kombinowaną 2:1.
Zawody i wspólny obiad zakończyły pierwszą część uroczystości.
W godzinach popołudniowych w świetlicy PPW w Chełmie przy ul.
Obłońskiej przybranej emblematami państwowymi i organizacyjnymi Oddziału
nastąpiło ogłoszenie wyników i wręczenie nagród oraz dyplomów zwycięzcom.
Pamiątki, znaczki, medale, wręczał Szef Okręgu PPW Kamecki – wysoko ocenił
poziom imprezy, i wyróżnił Chełmski Oddział i Koło PPW zaliczając do grona
najlepszych w Okręgu mianując jednocześnie do Ogólnopolskiej Nagrody
Centrali PPW – na zakończenie orkiestra wykonała Pierwszą Brygadę.
Następnie przy dźwiękach własnej orkiestry bawiono się ochoczo do rana.
*„KN” 1937 r. Nr 41, s 2.
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Lekcje Tańców w PPW w Chełmie
Zarząd Oddziału Pocztowego Przysposobienia Wojskowego w
Chełmie organizuje dla członków PPW i gości „Lekcje Tańców” pod
kierownictwem znanego w Chełmie tancmistrza Stanisława Brysia. Sprawy
prowadzi Józef Konieczny w Świetlicy PPW ul. Obłońska 20 (gmach urzędu
telefoniczno-telegraficznego parter). Opłata za kurs: dla członków PPW 6 zł. i
gości 10 zł. Rozpoczęcie kursu 10 października 1937 r. Zarząd
*„KN” 1937 r. Nr 41, s 4.

W tej formie i w tych strukturach Chełmski Oddział Poczty i Pocztowe
Przysposobienie Wojskowe, prowadziło działalność do wybuchu II wojny
światowej do września 1939 r.
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