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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 – Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” 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 – Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego
„Sokół” w Chełmie. Jak się później okazało, jednym z najważniejszych źródeł
wiedzy o działalności Chełmskiego „Sokoła” w Chełmie i okolicy były lokalne
gazety: „Zwierciadło” 1923-1932 i „Kronika Nadbużańska” 1933-1939 –
właściwie w tym czasie w całości niedostępne.
W 2008 r. wydałem kolejną 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

Chełmskiego „Sokoła”. 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 Chełmskiego „Sokoła”
(skompletowałem też 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: Polskie Towarzystwo
Gimnastyczne „Sokół” w Chełmie – a wiernych czytelników za to wszystko
bardzo przepraszam.
Znaczącą wiedzę o Chełmskim „Sokole”, zgłębiłem też w prywatnych
archiwach od jego współtwórców, min.: Kazimierza Pawła Janczykowskiego
(1888-1972), Jana Grzeli (1905-1996), Zygmunta Berezeckiego (1918-2001) i
Witolda J. Fałkowskiego (1914-1994) – działaczy tamtych lat. Szczątkowe
informacje znajdują się też w zasobach Archiwum Państwowego w Lublinie
Oddział w Chełmie (APLOCH), patrz: Akta miasta Chełma.
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POLSKIE TOWARZYSTWO
GIMNASTYCZNE „SOKÓŁ” W CHEŁMIE
w latach 1918 – 1939

Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”, pionierska organizacja
wychowania fizycznego i sportu w Polsce, została założona 7 lutego 1867 r. w
czasie zaboru we Lwowie – pierwsze Gniazdo założyła grupa uczestników
powstania styczniowego z 1863 r.
Polski Sokół powstał na wzór pierwszego gniazda Sokoła powstałego w Pradze w
1862 r., założycielami byli Czesi Mirosław Tyrs i Jindrich Fugner.
*W. Lipoński.

Po upadku powstania styczniowego 1863 r., „Sokół” miał służyć
narodowemu odrodzeniu, budzeniu i umacnianiu polskości poprzez
upowszechnianie wychowania fizycznego i rozwijanie rożnych form życia
kulturalno-oświatowego. Zewnętrznym atrybutem „Sokoła” był ujednolicony
mundur, odznaki i sztandary. Narodowa symbolika dominowała na
wszelkiego rodzaju imprezach sokolich, na zlotach, zawodach sportowych,
w corocznych obchodach rocznic historycznych.
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W czasie zaborów Sokół poprzez swoje Gniazda prowadził odczyty jako
pracę kulturalno-oświatową a przede wszystkim organizował ogólnopolskie
zloty, które miały charakter przeglądu sprawności fizycznej poszczególnych
rejonów Polski. „W okresie zaborów Ogólnopolskie Zloty Sokoła były
spektakularnymi Igrzyskami i dowodem jedności narodu polskiego a zarazem
sprawdzianem i manifestacją sprawności paramilitarnej w dążeniach do
niepodległości Polski”.
Pierwsze Gniazdo w zaborze pruskim powstało w 1884 r. w Inowrocławiu, kolejne w
Poznaniu i Bydgoszczy. Gniazda Sokoła powstawały także od 1885 r. na terenie Rzeszy
Niemieckiej. W zaborze rosyjskim Sokół działał od 1905 r. nielegalnie i od 1906 r. prawie
legalnie – od 1904 r. Sokół był pod silnym wpływem Narodowej Demokracji.

Po 1906 r. Sokół stał się organizacją paramilitarną, dążącą do
niepodległości Polski w duchu ideologicznym narodowej demokracji.
Podstawowe formy działania Sokoła opierały się na dwóch płaszczyznach:
wychowania obywatela silnego i zdrowego oraz mądrego i światłego
przydatnego do zawodu i obrony.
*(Pamiętnik V Zlotu Sokolstwa; W. Lipoński).
Sokół swoją działalność wyzwoleńczą, oświatową, zdrowotną i sportową
prowadził w terenie w oparciu o Koła zwane Gniazdami. Redagowano też
polityczno-programowe wydawnictwa propagandowe: w latach 1881-1939
„Przewodnik Gimnastyczny Sokół” i w latach 1902-1939 „Sokół” i „Sokół
Polski”.
*W. Lipoński.
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Zalążków Chełmskiego Sokoła

– należy dopatrywać się w
pionierskich działaniach jakie dokonywały się od 1906 r. Ze względów na
obostrzenia ukazów carskich, dotyczących zakazów działalności związków i
stowarzyszeń polskich, próby i zabiegi zmierzające do utworzenia Sokoła w
Chełmie prowadzone były w głębokiej konspiracji.
*T. Mencel.
Idee Sokoła miały wielkie znaczenie, w uświadomieniu zgnębionemu
społeczeństwu latami zaborów, pamiętać o polskich wartościach narodowych.
Promieniowały one z Warszawy Centrali Sokoła, również i poprzez Lubelskie
Gniazdo zwierzchnie.
*Głos Lubelski.
Od 1906 r. aktywnie patriotyczna ludność Chełma (i okolicy) a młodzież
przede wszystkim, pomimo zakazów organizowała się w komplety i ruch
regionalno-narodowy: tu działania nowopowstałej Polskiej Macierzy Szkolnej.
Gdzie poprzez ćwiczenia w mieście oraz wycieczki i krajoznawstwo w terenie,
na okolicznościowych ceremoniach i świętach folkloru lokalnego, śpiewano i
tańczono ludowe polskie pieśni, podtrzymywano w ten sposób ducha polskości.

Pierwsze konspiracyjne spotkanie w Chełmie
Pierwsze konspiracyjne spotkanie chełmskich działaczy i emisariuszy
sokolich z Warszawy (i z Lublina) odbyło się w Chełmie w 1908 r. Chełmskiej
trzyosobowej grupie przewodniczył Edward Łuczkowski (działacz ruchów
wyzwoleńczych w Chełmie i w terenie). Było to spotkanie konspiracyjne
kierowane przez Centralę z cyklu tzw. „akcji tworzenia ruchu Sokolego oraz
uświadomienia narodowego polskości ludności w terenie i na prowincji w
trudnym okresie zaborów i rusyfikacji”. Wkrótce po tym spotkaniu,
wspierane przez Komitet Sokoła w Lublinie, powstało pierwsze konspiracyjne
Gniazdo Sokole w Chełmie, przy drużynie Ochotniczej Straży Ogniowej.
Mimo represji i rusyfikacji nie przeszkodziło to młodym Sokolnikom w
kontynuowaniu zakonspirowanej działalności min. pod nazwą, zajęć kulturalnooświatowych – jedną z form tych zajęć były zabawy w terenie, podczas których
tańczono i śpiewano pieśni narodowe i regionalne.
Działania te spowodowały, że w niektórych szkołach chełmskich
złagodzono rusyfikacyjne rygory a nawet wprowadzono elementy polskiej
oświaty na przykład: w Chełmskim Unickim Żeńskim Gimnazjum, jako
wyjątek, wprowadzono polskie formy lekcji z muzyki, tańca i gimnastyki.
Zajęcia te prowadzono również poza programem szkolnym.
*K.P. Janczykowski; R. Kucha.
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Gimnastyka Systemu Sokolego
w Chełmskim Gimnazjum
W wyniku dalszego działania aktywnych nauczycieli, poczynając od 15
września 1910 r., Uchwałą Konferencji Chełmskiej Dyrekcji Szkolnej, w tymże
Gimnazjum, wprowadzono oficjalnie naukę gimnastyki systemu Sokolego w
ilości 9 godzin tygodniowo.
*WAPL.
Następnie w roku szkolnym 1911 – 1912 zwiększono o godzinę oraz
wprowadzono, rytmikę, tańce, wędrowanie i formy zabaw. Wprowadzenie
gimnastyki sokolej do programu szkoły spowodowało, że w dniach 3 – 5
października 1910 r., delegacja 9 uczennic Gimnazjum, wzięła udział w Zlocie
Sokoła w Warszawie, prezentując układy ćwiczebne zbiorowe, ćwiczenia z
maczugami i piramidy. Wprowadzenie do niektórych szkół lekcji gimnastyki
systemu Sokolego, było ważnym elementem walki narodowowyzwoleńczej.
*R. Kucha.

W sierpniu 1915 r. Chełm opuściło rosyjskie wojsko i carskie instytucje,
a do Chełma wkroczyły (okupacyjne) wojska austriackie. Odejście zaborczego
ducha i języka rosyjskiego, rozjaśniło chełmskie społeczeństwo – nastąpiła
wielka swoboda działania. Wraz z tym faktem, ujawniła się dotąd konspiracyjna
działalność, wielu organizacji w tym anonimowych działaczy ruchu Sokolego.
*K. P. Janczykowski.

W października 1915 r. Sokolnicy nawiązali współpracę z Polską
Organizacją Wojskową, w wyszkoleniu bojowników w walce o niepodległość.
Ćwiczenia-szkolenie prowadzono w podziemiach kredowych, w lesie Pogórze i
Szkole Filologicznej: z zakresu, strzelania, sprawności i musztry.
W listopadzie 1918 r. Sokolnicy przyczynili się też do (wypędzenia
Austriaków) wyzwolenia Chełma i przyłączenia do Macierzy.
Do listopada 1918 r. konspiracyjne gniazda Sokole, mieściły się w
Chełmie przy: ul. Wesołej 12, Polskiej Macierzy Szkolnej ul. Lubelska 60,
Kolejowej Szkole Technicznej Plac 3-go Maja i Szkole Filologicznej. Działania
Sokoła wspierały Związek Katolicki i Komitet Obywatelski. *K. P. Janczykowski.
Po odzyskaniu niepodległości w 1918 r., nastąpiło zjednoczenie
wszystkich Oddziałów Sokolich z Centralną siedziba w Warszawie. W skład
weszło 6 dzielnic m. in.: Mazowiecka, Małopolska, Śląska, Wielkopolska i
Pomorska. Region Lubelski organizacyjnie wszedł do Dzielnicy Mazowsza, a
Chełm znalazł się w Okręgu Lubelskim.
*„Sokół Polski”, Cz. Kłos; „Głos Lubelski” 1921 r.
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Powołanie w Chełmie
Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”

W listopadzie 1918 r., Mieczysław Krokowski druh-przodownik,
zwołał zjazd działaczy i sympatyków ruchu Sokolego w Chełmie. Na Zjeździe
obecne były delegacje z Centrali i Dzielnicy Mazowieckiej oraz z Okręgu
Lubelskiego. Przewodnictwo Zjazdu objął druh-przodownik hr. Zamojski, w
trakcie którego powołano oficjalnie w Chełmie – Polskie Towarzystwo
Gimnastyczne „Sokół” im. Kazimierza Wielkiego – Prezesem Gniazda został
Mieczysław Krokowski, a jego zastępcą płk Szymański. Przysięgę złożyło 200
członków i druhów a Towarzystwo otrzymało imię Kazimierza Wielkiego,
biuro Zarządu mieściło się przy ul. Lubelskiej 75.
Pierwsze gimnastyczne gniazdo Sokole z salą do ćwiczeń mieściło się
w budynku przy ul. Mickiewicza 6. Dalsze gniazda zlokalizowano, w Szkole
Filologicznej – Gimnazjum im. S. Czarnieckiego, ćwiczenia prowadził druh K.
P. Janczykowski, a w Seminarium Nauczycielskim Męskim gimnastykę
prowadził druh J. Maź.
*„Z” 1928 r.; APLOCH. A. m. Chełma.
W odrodzonym państwie polskim Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” stawiało przed
sobą sprawę podnoszenia sprawności fizycznej i zdrowotnej społeczeństwa za podstawowy
cel statutowej działalności. Wraz z nim wiązał się problem kształcenia cech obywatelskich:
karności, ofiarności, zdyscyplinowania i odpowiedzialności w ramach własnej organizacji i
wobec państwa zgodnie z hasłem: „w zdrowym ciele — zdrowy duch” . Realizacji tych
celów służyła odpowiednia forma struktury organizacyjnej gniazda i jego udział w całym
ruchu sokolskim jako przejaw życia społecznego i obywatelskiego. „Sokół” był więc
organizatorem ćwiczeń i popisów gimnastycznych, zajęć i zawodów lekkoatletycznych lub
innych dyscyplin sportowych. W dziedzinie kulturalno-oświatowej działały zespoły
śpiewacze (chory), teatr amatorski i orkiestry. Na zewnątrz gniazdo uczestniczyło w rożnych
przejawach życia miejscowej społeczności oraz w zawodach i zlotach okręgowych,
dzielnicowych i ogólnokrajowych.
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Uwaga Sokoła skupiała się na wychowaniu młodzieży we współpracy z
Oświatowymi Władzami, w duchu, nauki, zdrowia i siły oraz przygotowania
militarnego do obrony granic ojczyzny. Duży wpływ na ducha Sokoła i jego
dalszy rozwój miała Narodowa Demokracja i Kler. W tym okresie
podstawowymi formami pracy Sokoła w Chełmie były: imprezy regionalnonarodowe tu wycieczki i wędrówki, pokazy gimnastyczno-sportowe poprzez
festyny-turnieje oraz okolicznościowe zloty i zabawy.

Zlot Sokołów
Okręgu Lubelskiego w Chełmie
Dnia 12 września 1921 r., doceniając dorobek Chełma i Chełmskiego
Sokoła, wnioskiem zwierzchniego Okręgowego Lubelskiego Sokoła, został
zorganizowany w Chełmie przez miejscowe Gniazdo, Zlot Sokołów z Okręgu
Lubelskiego.
Zlot bez względu na rangę centralny, okręgowy, itd. – to wielkie
statutowe święto Sokole i wielkie wyróżnienie dla organizatora danego Zlotu.
Jak wspominał Jan Grzela (1905-1996), uczestnik tego zlotu: uczestnicy
zlotu Sokolego w Chełmie zgrupowani zostali na terenie miejskiego parku przy
ul. Lubelskiej – skąd ruszyła główna defiladowa kolumna drużyn Sokolego
Zlotu w Chełmie. Poszczególne delegacje ze swoimi sztandarami w szyku
marszowym w strojach galowych-organizacyjnych rozpoczęli przemarsz przez
miasto – do taktu przygrywały orkiestry wojskowa i kolejowa. Najliczniejszą
była, drużyna Sokoła z Lublina licząca ponad 100 osób, druga była (równa
Lublinowi) drużyna z Chełm i trzecia drużyna z Zamościa. Zlot Sokoli był
wielkim wydarzeniem w Chełmie, a poszczególnym przemarszom, ćwiczeniom
i pokazom towarzyszyły tłumy wiernej chełmskiej społeczności. Główne
pokazy, zawody i ćwiczenia odbywały się na obiektach sportowych szkół:
Państwowego Seminarium Nauczycielskiego Męskiego przy ul. Reformackiej i
Państwowego Gimnazjum im. Stefana Czarnieckiego przy ul. Gimnazjalnej.
Podczas Zlotu prezentowany był rower (jako nowość i pojazd), a jedna z
konkurencji obejmowała jazdę-popisy na rowerze. Na łamach „Głosu
Lubelskiego” z 1921 r. Zlot w Chełmie był anonsowany poprzez dwa artykuły pt.
„Zlot sokołów w Chełmie, i „Z życia prowincji. Chełm”.
*„GL”,1921.
Zlot Sokoli w Chełmie i pojawienie się w programie roweru, jeszcze
bardziej rozbudziły namiętności rowerowe w chełmskiej społeczności. Zlot
ujawnił, że przy chełmskim Sokole istnieje i działa koło-grupa rowerowa.
Przemianowana następnie na Oddział Kolarzy-Sokołów, który w perspektywie
prowadził propagandę roweru poprzez sportowo-turystyczny ruch rowerowy w
Chełmie i okolicy.
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W 1923 r. wynikiem dalszego rozwoju, powołano przy Chełmskim
Sokole, sekcję sportową kolarzy-Sokołów i Oddział Konny. Nastąpiła też
współpraca Gniazda Sokolego z Chełmskim Towarzystwem Cyklistów w
Chełmie. Następnie Oddziały Sokole Kolarzy i Konny asystowały w wielu
chełmskich uroczystościach tak miejskich jak i państwowych. W następnych
latach wszelkie imprezy gimnastyczno-lekkoatletyczne były codziennością
życia sokolego.

24 czerwiec 1922 r.
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Wielki Festyn Sokoli
zwany Świętem Wolności i Polskości
W 1923 r. Sokół zorganizował cykl festynów na cele organizacyjne oraz
dobroczynne, dla osób potrzebujących pomocy i ochronek dla dzieci biednych.
Na szczególną uwagę zasługiwał Wielki Festyn Sokoli zwany Świętem
Wolności i Polskości zorganizowany w Chełmie 8 lipca 1923 r. w ogrodzie
miejskim – z wyborowym programem, urozmaicony wieloma niespodziankami
w tym grami i zabawami – początek o godz. 15.00. Inicjatorem i kierownikiem
festynu był niestrudzony Sokolnik Władysław Wróblewski, któremu należy
pogratulować. Imprezie przygrywała orkiestra prowadzona przez kapelmistrza
Szlendaka. Na zakończenie imprezy w lokalu kolejowej świetlicy, odbył się
odczyt literacki Tadeusza Wieniawy-Długowskiego pt. „Polacy na Syberii i
kwestie żydowskie w Polsce”. Zabawa taneczna dla zaproszonych gości odbyła
się w Sali Resursy. Duży wkład w zorganizowanie i przebieg Festynu wnieśli
druhny Szreniawska, Królikowska i Gotschalk i druh Litwin. *„Z” 1923 r. nr 1.
Dnia 3 grudnia 1923 r. Chełmski Sokół na walnym zgromadzeniu
wybrał nowe prezydium i nowy zarząd – to na skutek nakazu okręgowej władzy
Sokolej w Lublinie – która wymuszała zmian jakościowych w działaniu. Jest
nadzieja, że teraz działalność Chełmskiego Sokoła potoczy się raźniej.
Dnia 19 stycznia 1924 r. odbyła się pierwsza wielka zabawa taneczna
Sokoła w sali Resursy Miejskiej. Specjalnie powołany komitet zabawowy
przygotował cały szereg niespodzianek – była też specjalna wysyłka zaproszeń.
Ze względu na ważność i znaczenie Sokoła w życiu chełmskiej społeczności, na
zabawie były tłumy balujących – gra fantowa wspomagała finansowo Sokoła.
Zabawa taneczna Sokoła, w sobotę 2 lutego 1924 r. w sali Resursy. W
programie kotylionowe niespodzianki – muzyka wojskowa.

Uwaga:
W ramach Okręgu Lubelskiego dochodziło niejednokrotnie do dwóch zlotów
okręgowych, których gospodarzem były przeważnie nowo powstające gniazda. Oprócz tego
drużyny sokole uczestniczyły w zlotach innych okręgów lub dzielnicy. Przykładowo w 1924
r. w Okręgu Lubelskim miały miejsce 2 zloty: jeden w Kozłowce 31 sierpnia, drugi w
Zamościu 7-8 września.
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ARTYKÓŁ – na łamach „Zwierciadła” ukazał się 29 marca 1924 r.
jako bardzo rzeczowy teks pt: W sprawie reorganizacji Towarzystwa „Sokół”
– cytuję: „Brakowi towarzystw, które by stawiały sobie za cel uprawianie
kultury fizycznej oraz uprawianie woli i charakteru, zapobiegało w wielu
miastach dobrze prowadzone Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”. Również w
Chełmie za przykładem innych miast powstała ta organizacja i miała nawet
względnie niezły rozwój. Nie możemy wprawdzie pochwalić się dostatecznym
zrozumieniem zadań Sokoła szerszego ogółu naszego mało uspołecznionego
społeczeństwa. Nie wszyscy którym powinno leżeć na sercu rozwój tej
organizacji, czy to przez sympatie polityczne, czy też przez poczucie pewnej
łączności organizacyjnej, jaka zwykła panować między starszym a młodszym
pokoleniem szermierzy jednej i tej samej idei, nie wszyscy oni znajdują się w
szeregach Sokoła. W takich warunkach nie maże być mowy o wyrobieniu tej
tradycji, którą w swej działalności kieruje się każda żywotna organizacja, ba nie
tylko kieruje, lecz często i nimi szczyci. Przekazywanie pewnego dorobku przez
starszych druhów młodzieży, popieranie ich akcji, przez udzielanie
odpowiednich wskazówek, będących wynikiem dłuższego doświadczenia, a
przede wszystkim wychowanie tych nowych ludzi, aby należycie reprezentowali
idee pielęgnowali tradycje danego towarzystwa, jest niezbędnym warunkiem
rozwoju każdej organizacji. Bez tej współpracy i opieki druhów
doświadczonych, zatraca się ciągłość pracy i nie tylko nie osiąga żadnego
postępu w działalności danej organizacji, lecz przeciwnie, spadnie ona do
minimum, a w niektórych wypadkach może stać się nawet niepożądaną. Ten
ostatni wypadek nastąpił w naszym Sokole. Większość starych i doświadczonych
druhów usunęła się od czynnej działalności w Towarzystwie pozostawiając
kierownictwo w rękach mało odpowiednich i nieodpowiedzialnych, a przede
wszystkim nie nadających się do wychowywania młodych ludzi na obywateli
kraju. Nic też więc w tym dziwnego jeżeli młodzi druhowie nie zawsze umieli się
odpowiednio zachować w gmachu starostwa i parafialnym, co musiało
spowodować szybkie usunięcie ich stamtąd. Nie należy zbytnio potępiać
młodych, jeżeli psoty ich się trzymały jednakże niewybaczalnym jest
nieodpowiednie zachowanie się ich kierownika p. Krokowskiego, który miał
inne poglądy i opinie – mające wpływ na ich czyny. Należy stanowczo przerwać
dotychczasowy stan. Do współpracy winni stanąć wszyscy, którym leży na sercu
rozwój Towarzystwa „Sokół” aby praca znowu potoczyła się raźniej i aby nasza
dzielna młodzież wychowała silną wolę. W dniu 1 kwietnia 1924 r. na Zebraniu
Ogólnym w sali Resursy nie powinno zabraknąć nikogo komu na sercu leży
dobro Sokoła”. Zebranie z porządkiem dziennym: zagajenie, sprawozdanie
zarządu, sprawa wypowiedzi Sokołowi sali gimnastycznej, rezygnacja
zarządu, wybór nowego zarządu, sprawa budowy własnej Sokolni, wolne
wnioski.
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Zjazd-Walne zebranie Chełmskiego Sokoła
Po wielu sporach – o reorganizację, styl i ducha – Chełmskiego Sokoła
(chodziło o charakter bezpartyjności a jednoczący patriotów wyłącznie
Polaków), 1 kwietnia 1924 r., (a sprawa ciągnęła się od początku 1923 r.),
zwołano Zjazd członków i sympatyków Chełmskiego Sokoła. Na Zjazd o tak
ważnej problematyce, przybyły Władze zwierzchnie Sokole z Lubelskiego
Okręgu z Prezesem F. Moskalewskim na czele. Po burzliwych wystąpieniach i
tematycznych debatach, wybrano nowe władze Chełmskiego Sokoła: zasłużony
dotąd Prezes Krokowski nie uzyskał poparcia.
Sprawozdanie z walnego zebrania chełmskiego Sokoła
w dniu 1 kwietnia 1924 r.
Przy udziale około 100 członków Chełmskiego Sokoła oraz Prezesa
Okręgu Lubelskiego F. Moskalewskiego rozpoczęły się obrady w sali Resursy o
godz. 19. Przewodniczącym zebrania został wybrany L. Bojakowski, asesorami
zostali Józef Wojciechowski i W. Habrowski a sekretarzem Józef Maź.
Pomimo sprawnego prowadzenia obrad przez Bojakowskiego, atmosfera na sali
była bardzo burzliwa. Głos w dyskusji zabierali kolejno Rzerzicha i Krokowski
następnie fakty prostował druh Wróblewski. Następnie głos zabrał Prezes
Moskalewski i zaznaczył, że poprzedni zarząd chełmskiego Sokoła zastał
oskarżony o bezczynność skutkiem czego Okręg zarządził za pośrednictwem
Krokowskiego zwołanie walnego zebrania celem wybrania nowego zarządu (i
wyjaśnienie wielu spraw spornych). Jak się jednak okazuje z dochodzeń
przeprowadzonych przez Prezesa Moskalewskiego, rozkaz jego tyczący się
przedłożenia sprawozdania nie doszedł do rąk ówczesnego Prezesa E.
Łuczkowskiego – co stało się właśnie powodem nieporozumienia i wywołało
nakaz zwołania walnego zebrania. Wobec tego przeprasza E. Łuczkowskiego,
prosząc zebranych o zakomunikowanie mu tego jak również zaznacza, że
działalność tegoż na stanowisku Prezesa Sokoła w Chełmie była nader owocną i
ofiarną co zebrani przyjmują gorącymi oklaskami. Potem wnosi o wybranie
przez aklamację p. Wiączkowskiego naczelnikiem Sokoła w Chełmie. Zebrani
wybór ten jednogłośnie akceptują, jednocześnie wybrany podziękował
przyrzekając szczerze zajęcie się drużyną Sokoła i należycie jej wyćwiczenie.
Następnie przystąpiono do wyborów prezesa i zarządu. Zasłużony
dotychczasowy wiceprezes Krokowski (przez którego było to zamieszanie)
mimo wspaniałej przemowy i grupki zwolenników – przepadł. Następnie w
trakcie głosowania wybrano Zarząd:
Prezes – Edward Łuczkowski
Zarząd – Chmielewski, Hykiel, Iglatowski, Kaczko,
Klosse, Wysocki, Królikowska, Rzęrzicha,
Wolf, Wróblewski, Zieliński
Komisja Rewizyjna – Habrowski, Sprzączko, Strocki
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Resztę porządku dziennego przeniesiono do przyszłego zebrania. O
godzinie 1,30 w nocy posiedzenie zamknięto. *(„Zwierciadło” 1924 r. nr 14. s. 1).

Nowy Zarząd Chełmskiego Sokoła
W dniu 7 kwietnia 1924 r. wkrótce po Zjeździe Chełmskiego Sokoła
ukonstytuował się nowy zarząd w składzie: Prezes – Edward Łuczkowski,
Wice-Prezesi – P. Hykiel, M. Moszyński i W. Wróblewski,
skarbnik – Rzerzicha,
z-ca skarbnika – Klosse,
sekretarz – K. Wolf,
zastępca sekretarza – Iglatowski,
naczelnik – S. Wiączkowski,
zastępca naczelnika – Kaczko,
gospodarze – Zieliński, Królikowska i Chmielewski,
chorąży – Wysocki,
kapelan – ks. Liwerski.
Honorowy Sąd – Prezes Gniazdowski, Bojakowski i Rudolf.
Komisja Rewizyjna – Habrowski, Sprzączko i Strocki.
Nowy Zarząd polecił aktualne sekcje rozbudować, przede wszystkim
gimnastyczną i sportową, planowano powołać nowe rozwojowe z:
- lekkiej atletyki,
- piłki nożnej,
- strzelecką,
- kolarską,
- gier świetlicowych,
- wycieczkowo – regionalną.
Zaprzysiężono 100 członków i druhów oraz trzy Hufce WF i PW
młodzieży szkolnej i rzemieślniczej.
Składki określono po 1 zł. od członków i ćwiczących i po 50 gr., od
druhów-przodowników.
*„Z” 1924 r. nr 15. s. 2.

Tradycja tzw. Święcone w Sokole
Z początkiem maja 1924 r. odbyła się w dużej sali parafialnej, przy
nader podniosłym nastroju uroczystość tradycyjnego święconego. Przy suto
zastawionym i z gustem urządzonym stole zasiedli Sokoli nasi w strojach
galowych, z prezesem E. Łuczkowskim, wiceprezesami Moszyńskim, Hyklem i
Wróblewskim i z kompletem zarządu Sokoła na czele. Z gości zaproszonych
raczyli przybyć: ks. dziekan Kosior, ks. Liwerski, burmistrz Hilgier, kpt. Greszel
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i wiele innych. Po poświęceniu stołu przez ks. Liwerskiego, wygłosił podniosłą
i głęboko obmyśloną mowę ks. dziekan Kosior. Odpowiadali mu, Prezes
Łuczkowski i wiceprezes Moszyński. Następnie wygłoszono jeszcze cały szereg
przemówień i toastów a wszystkie cechowała gorąca miłość Ojczyzny i chęć
służenia jej ze wszystkich sił. Cała uroczystość przemieniła się w ten sposób w
żywiołową manifestację narodową. Przemówienie kpt. Greszela nagrodzono
hucznymi oklaskami, wiwatując na cześć armii. Po skończonej uczcie, część
druhów i druhen puściła się w tany przy zaimprowizowanej na szybko muzyce
mandolinowej. Po tańcach Prezes Łuczkowski wszystkim podziękował za tak
udanie zorganizowaną uroczystość, poczym o godz. 1 w nocy wszyscy rozeszli
się do domów.
*„Z” 1924 r. nr 20. s. 3.

Pokaz Gimnastyki Sokolej
Do pierwszego i największego pokazu grupowej gimnastyki Sokolej
doszło w Chełmie w czerwcu 1924 r. na boisku „Czarniecczyków” z okazji
„Święta Sportu Młodzieży”. Popis wykazał że system gimnastyki Sokolej nie
tylko podnosi sprawność fizyczną i postęp w rozwoju młodzieży, ale ukazał
szerszej publiczności, nową i skuteczną formę prowadzenia zajęć-lekcji
gimnastycznych i jej celowość. Najlepiej zostały ocenione dziewczęta za
grupowe ćwiczenia z kółkami, które wymagały dużej szybkości i orientacji.
Drugie miejsce uzyskały również dziewczęta za ćwiczenia z chorągiewkami i
maczugami, trzecie chłopcy za popis ćwiczeń z karabinkami w formie
szermierki wojskowej. Całość przygotował i prowadził druh przodownik
nauczyciel wychowania fizycznego K. P. Janczykowski. Impreza ta ze względu
na jej ogólną akceptację weszła na stałe do corocznego programu sportowego
chełmskiego Sokoła, miasta i Gimnazjum.
*Należy przypomnieć, że K. P. Janczykowski, jako adept lubelskiego
gimnazjum, dbając o swoje morale i sprawność ruchową w 1905 r. (po raz
pierwszy) został członkiem Lubelskiego Sokoła. Od 1912 r. jako student
Instytutu Wychowania Fizycznego w Petersburgu związał się z miejscowym
Sokołem. W rok później otrzymał mianowane na przodownika-druha Gniazda
Sokolego w Petersburgu. Natomiast w 1914 r. został Z-cą Naczelnika Sokoła w
Petersburgu, mianowany przez Polski Zarząd Konspiracyjny. Organizował też
i prowadził zajęcia gimnastyczne w jednym z Oddziałów Polskiego Sokoła w
Petersburgu. Do Polski przybył w 1918 r., następnie w tym samym roku
skierowano go do pracy do Chełma rozporządzeniem MWR i OP.
*„Zwierciadło” 1924 r. nr 25. s. 4; K. P. Janczykowski.
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Młodzież Sokoła Chełmskiego na obozie
Obóz letni wyszkolenia wojskowego młodzieży
Obóz Przysposobienia Rezerw w Uściługu.
Czerniawka pod Horodłem.
26 lipca 1924 r.

Uznając potrzebę wyszkolenia wojskowego młodzieży, Ministerstwo
Spraw Wojskowych (MSW), utworzyło szereg obozów letnich w różnych
miejscowościach. Młodzież Chełmska przebywała w obozie letnim w Uściługu.
Obóz Przysposobienia Rezerw w Uściługu, składał się z 8 kompani,
zakwaterowanych w tyluż obozach, między miastami Uściługiem a Horodłem.
Obozy te leżały przeważnie w lasach w pobliżu rzeki Bug i łąk nadbużańskich,
na których pozakładano boiska i bieżnie.
Jak wyglądało życie obozowe tylko I Kompani (opis uczestnika tego obozu)
– Obóz nasz składał się z 3-namiotów, stojących wśród lasu na polance. Przez
drzewa przebija się zielony kobierzec łąki, którą przecina brudno żółtawo-szary
Bug. Łączka cała porznięta bruzdami oznaczającymi bieżnie, boiska, skocznie
oraz rzutnie. Na drugi dzień po przybyciu do obozu otrzymaliśmy sienniki,
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podgłówki, koce, furażerki, pasy, ładownice i chlebaki – w kilka dni później i
karabiny. Urządzanie namiotu poszło różnie, tak aby szybko można było
przystąpić do pracy. Wszystkie dni właściwie były takie same. Rano o godz. 6
(w niedzielę i święta o 7) pobudka, potem marsz – tylko w krótkich spodenkach
– nad rzekę do mycia, następnie w tymże stroju półgodzinna gimnastyka. Potem
następuje ubieranie się, modlitwa i śniadanie (kawa). Po śniadaniu 15 minutowe
czyszczenie namiotu i placu wokół niego. O godz. 8 wykład, po nim musztra. O
godz. 12 – raporty, zmiana drużyny służbowej, poczym obiad (z dwóch dań). Po
obiedzie do godz. 15 czas wolny, a potem znów ćwiczenia do wieczora. O godz.
19 kąpiel, kolacja, apel, modlitwa – „Rota” i o godz. 21 spanie. W pogodne
wieczory udajemy się po apelu nad rzekę i śpiewamy przy ognisku pieśni
wojskowe i patriotyczne, a echa je roznosi daleko po okolicy – tak mniej więcej
wygląda rozkład dnia spędzonego w obozie.
Obozów było 8: Dowódcą pierwszego młodzież z Państwowego
Gimnazjum im. St. Czarnieckiego w Chełmie był por. St. Bednarz-Stwosz i
ppor. A. Jabłoński, szefem sierż. Szpakowski. Dowódcą II kompani był por.
Zarębski i ppor. Kowalski; Dowódcą III kompani młodzież z Państwowego
Nauczycielskiego Seminarium Męskiego w Chełmie por. Piotrowski i por.
Mosiewicz; Dowódcą IV kompani młodzież z Państwowej Rzemieślniczej
Szkoły w Chełmie i Sokoła Chełmskiego por. Januszkowski i por. Stokłosiński
i sierż. Lipiec; Dowódca V kompani por. K. Grabowski; Dowódca VI kompanki
por. Grzybowski; Dowódca VII kompani por. E. Tokarski; Dowódca VIII
kompani por. D. Dawidowicz. Komendantem wszystkich obozów był kapitan
Wilk-Leśniak. Red. Ed. Od-wicz.
*„Z”. 1924 r. nr 29. s. 4.

Ofiary na fundusz Olimpijski w Warszawie
Od 1924 r. Chełmski Sokół, włączył się do wielkiej akcji pn. „Ofiary na
fundusz Olimpijski w Warszawie” i wspierał fundusz finansowo i
propagandowo. Odezwa miała duży oddźwięk społeczno-narodowy, który
znalazł swoje miejsce na łamach prasy lokalnej „Zwierciadła”.
*„Z” 1924 r. nr 24. s. 3.

Od początku 1925 r. sokoli chełmscy szczególnie dużo pracy włożyli w
przygotowanie się do czynnego udziału w zlocie swojej Dzielnicy Mazowieckiej
w Warszawie w dniach 15-16 sierpnia.
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Zabawa Taneczna „Karnawał” z kotylionem
Dnia 10 stycznia 1925 r. Chełmski Sokół urządza w sali Klubu
Społecznego Resursie wielką Zabawę Taneczną „Karnawał” z kotylionem.
Początek o godz. 21. Wstęp tylko za zaproszeniem. Wejście dla członków 3 zł.,
dla gości 4 zł. Do tańca będzie przygrywać orkiestra 2 pac., kostiumy są mile
widziane. Sporne sprawy należy zgłaszać do Wiceprezesów Moszyńskiego lub
Wróblewskiego.
*„Z” 1925 r. nr 1. s. 4.

Maskarada Sokoła
W sobotę 7 lutego 1925 r. Chełmski Sokół organizuje w sali Resursy
tzw. Maskaradę – czyli wielką zabawę kotylionową. Duża ilość zgłoszonych już
bardzo gustownych i oryginalnych kostiumów – jest wielkie zainteresowanie w
mieście maskaradą co daje jej powodzenie ilościowe bawiących się. Wszelkie
sprawy włącznie z zaproszeniami do druha Wróblewskiego.
*„Z” 1925 r. nr 4. s. 5.

Ćwiczenia druhów Sokołów
Od lutego 1925 r. Chełmski Sokół wprowadził dla przodownikówdruhów i druhen specjalistyczne szkolenia, które odbywały się dwa razy w
tygodniu (wtorek-piątek godz. 20) w sali sportowej Szkoły Handlowej przy ul.
Lubelskiej. Egzaminem szkolenia były przeprowadzone min. imprezy –
pierwszą była to zabawa kotylionowa w sali Klubu Społecznego, drugą bal
dobroczynny z fantami w sali Stowarzyszenia Robotniczo-Chrześcijańskiego w
Chełmie.
*„Z” 1925 r. nr 9. s. 4.
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Loteria Sokoła
W dniu 5 kwietnia 1925 r. Chełmski Sokół organizuje o godz. 14 w sali
Robotników Chrześcijańskich (gmach parafialny) – przedświąteczną loterię
fantową – która zapowiada się pod względem wielkiej ilości urozmaiconych
fantów jak świątecznych: szynek, kiełbas, wódek, likierów, mąki, cukru, itd., jak
również buciki męskie i damskie, kapelusze, bluzki damskie, itd. Podczas loterii
odbędą się pokazy gimnastyczne druhów tutejszego gniazda (budowa piramid)
oraz występ chóru i orkiestry mandolinowej Państwowego Nauczycielskiego
Seminarium Męskiego w Chełmie. Tanie losy po 1 zł., i wstęp po 50 gr., to
gwarancja dobrej frekwencji i zabawy.
*„Z” 1925 r. nr 13. s. 2.

Walne Zebranie Sokoła
Na dzień 25 maja 1925 r. Chełmski Sokół zwołuje walne zebranie
członków i sympatyków chełmskiego Sokoła w sali Szkoły Handlowej o godz.
16 – prosimy o tłumne przybycie.
*„Z” 1925 r. nr 19. s. 5.
Należy podkreślić, że w tym czasie najprężniej działała w Chełmskim
Sokole sekcja gimnastyczna (tzw. ćwiczenia gimnastyczne zespołowe, układy
sportowe, ćwiczenia z przyborami itd.), ze względu na jej formę ćwiczeń
cielesnych, (wychowania fizycznego). Zajęcia ćwiczebne odbywały się dwa razy
w tygodniu w sali i na świeżym powietrzu. W porozumieniu z Chełmskim
Sokołem, dla chętnych, mistrzyni Wróblewska prowadziła lekcje tańców w
swoim salonie przy ul. Kopernika 10.
Również w 1925 r. na corocznym święcie WF i PW, Chełmski Sokół dał
w mieście, pokaz ćwiczeń gimnastyki przyrządowej, piramid grupowych i
ćwiczeń przy drabinkach (na obiektach sportowych Gimnazjum i Seminarium).
Sokolnicy Chełmscy sekcji gimnastyczno-sportowych, popularyzowali w
mieście i w terenie idee, brali też udział we wszystkich uroczystościach jako
grupa asysta. Najbardziej popularne w tym czasie były zjazdy i pokazy, na
których młodzi adepci Sokoli prezentowali popisy gimnastyczne jako kunszt
sprawności fizycznej.
W sobotę 5 września 1925 r. Chełmski Sokół urządza w sali Polskiego
Klubu Społecznego Resursie – wielka zabawę taneczną.
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Rozkaz Sokoli
W celu wzięcia udziału w uroczystościach z okazji święta – Tygodnia
Policjanta Polskiego – druhowie i druhny z Chełmskiego Sokoła zbiorą się 20
września 1925 r. na dziedzińcu Powiatowej Komendy Policji w Chełmie. Strój
Sokoli lub sportowy z czapką obowiązkowy. Podpisał Prezes Chełmskiego
Sokoła – E. Łuczkowski.
*„Z” 1925 r. nr 37. s. 3.
Dnia 29 listopada 1925 r. Chełmski Sokół urządza w Resursie uroczysty
Wieczór Listopadowy – na program którego złożą się bogate, w poważnym i
wysokim tonie utrzymane numery. Wystąpią min zespół „Lutnia” z Lublina i
kwartet smyczkowy. Odczyt o Powstaniu Listopadowym wygłosi nauczyciel
Kińczyk – a przygrywać będzie orkiestra 7 pp. Leg. z Chełma. Bilety po 1 i 2
zł., dla młodzieży szkolnej po 30 gr.
*„Z” 1925 r. nr 46. s. 3.

Roczne Zebranie
Zarząd Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” Gniazdo w
Chełmie zawiadamia swych członków, że Ogólne Roczne Zebranie odbędzie się
w dniu 28 lutego 1926 r. o godz. 16 w Sali Szkoły Handlowej ul. Lubelska 15.
W razie nieprzybycia wymaganej statutem liczby członków o godz. 16, zebranie
odbędzie się w drugim terminie tegoż dnia o 17.
*„Z” 1926 r. nr 6. s. 4.

20 luty 1927 r.
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W 1928 r. powstały podokręgi w Zamościu i Siedlcach, a w 1930 r.
Podokręg w Kozłowce. Te zmiany organizacyjne pozytywnie odbiły się na
przygotowaniu się Okręgu Lubelskiego do udziału w zlocie ogólnopolskim i
ogólnosłowiańskim w Poznaniu w dniach 27 czerwca — 1 lipca 1929 r.
Z gniazd lubelskich wyjechało do Poznania około 700 druhen i
druhów. W tym oddziały konne z Lublina i Kozłówki, kosynierzy z
Kozłówki, kolarze z Lublina i z Chełma.

Młodzież chełmska nie chce
„Sokoła” obwiepolskiego
W sobotę 22 listopada 1928 r. odbyło się walne zebranie gniazda
chełmskiego, na które przybył sam hrabia Adam Zamojski z Kozłówki prezes
Zarządu Głównego i Feliks Moskalewski prezes Okręgu Lubelskiego. Na
pierwszym planie postawione wybory prezesa gniazda Chełm, dały w wyniku
prawie jednomyślny wybór Mieczysława Krokowskiego, a ponieważ ten z
endecją dawno zerwał, a do obozu Wielkich Próżniaków nie myśli się zapisać,
Moskalewski uznał wybór za nieprawidłowy. Młodzież i starsi członkowie nie
należący do partii, zaprotestowali i wyszli z zebrania, na którym zostało kilka
zaledwie osób.
Wobec takiego obrotu rzeczy mówił Moskalewski – rozwiązuję gniazdo
w Chełmie. Rozwiązuj, rozwiązuj, ale go już nie zwiążesz na powrót –
odpowiadają już z korytarza wychodzący młodzieńcy. W tej sprawie od byłych
członków Sokoła otrzymaliśmy obszerny list, szczegółowo wyjaśniający cały
stan rzeczy – list w następnym numerze.
*„Z” 1928 r. nr 45. s. 3.

Żywot „Sokoła” w Chełmie : nadesłany ten list !
Jak wiadomo, że Gniazdo Sokole w Chełmie powstało z inicjatywy
Mieczysława Krokowskiego w 1918 r., które on że powołał do życia, zaczęło
rozwijać się pomyślnie, nie tylko fizycznie i moralnie, a takoż i duchowo. No
czy to z powodu zawiści lub zyskania tytułu i chęci pokazania swego ja
powstały niesnaski, kłótnie i swary, wśród przodowników tegoż Gniazda i nam
powiedziano, że to spowodował jeden osobnik, którego musimy usunąć z
Zarządu i my się na to zgodzili a on żeby młodzież nie słyszała sarkań u
starszych i pomiatania jego czcią usunął się i tym samym uratował swój honor i
młodzież, nam zaś powiedziano, że on tylko posprowadzał tu do nas
rzemieślników, a inteligencja dlatego nie może należeć. A gdy on wystąpił to
powstało rozluźnienie, a cement przestał trzymać i wszędzie puszczały szwy i
zaczęła wyłazić niemoc na świat Boży.
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W tymże czasie po jego pójściu, wyrzucono nas z lokali wraz z
przyrządami do ćwiczeń przez to my straciliśmy swoją pracę i dobytek, który
określamy na sumę 12 tys. zł., a myśmy go zbierali latami w pocie czoła, i
straciliśmy w jeden dzień.
Nowi przodownicy nasi prowadzili nas dalej nie widząc nas, a my ich.
Nie tylko nie widzieliśmy ich na zbiorkach naszych ćwiczebnych, no nawet na
uroczystościach narodowych bo nagle chorowali i nie mogli uczestniczyć.
Wiemy, że milej było im czas spędzić na polowaniu lub przy kartach albo
gdzie indziej zabawić się, bo nie mieli czasu nas nakarmić duchowo. Wiemy, że
i starsi potrzebują rozrywek ale jak z własnej woli się włoży obowiązek, to
muszą go dźwigać, czy nie chcieli czy nie mogli nie powiemy, jednak wiemy, że
nie pracowali, a młodzież pracowała gorliwie urządzała zabawy przedstawienia,
zbierała składki i ćwiczyła rozwijając się fizycznie i duchowo. Znów zdobyła się
na nowe przyrządy do ćwiczeń. A w tymże czasie nie odzyskując starych bo
przodownicy nie starali się oto choć młodzież im napominała i nareszcie w lipcu
1928 r. Zarząd nie motywując powodów poddał się do dymisji. Tak trwało do
października – w październiku 1928 r. młodzież wysyła swego delegata do
Okręgu, 17 listopada 1928 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Nadzwyczajne,
celem którego było dalszy rozwój Sokoła w Chełmie, na którym byli Prezes
Okręgu IV i dr hr. Zamojski. Zgromadzenie otworzył druh prezes Okręgu IV
Dzielnicy Mazowieckiej i na sprawozdanie z działalności Towarzystwa,
Zarządu nie było, był tylko skarbnik Towarzystwa, który stękając zdawał
sprawozdanie finansowe i zarzucił nam, że my nie płacimy składek. Komu
mieliśmy płacić jak my go nigdy nie widzieliśmy. Młodzież na zebraniu
postąpiła solidarnie i z czysta ręką na sercu powierzyła swój los w ręce
Mieczysława Krokowskiego na którego padło 51 głosów na płk Szymańskiego
4, a 4 wstrzymało się od głosowania i z powodu, że został wybrany Krokowski
Mieczysław na prezesa Towarzystwa, Gniazdo prezes Okręgu rozwiązał, a
gdy zaczął przemawiać do zgromadzonych, że nie zgadza się na prezesurę
Krokowskiego to ich już nie było, a pozostali sami swoi, lecz brakło młodzieży.
A proszę pamiętać, że potrzeba kuć żelazo póki gorące, bo z gorącego żelaza
można wykuć co zechcesz, a tym żelazem jest młodzież. Teraz zwracamy się z
głosem do społeczeństwa chełmskiego: My chcemy pracować szczerze i
sumiennie, iść i dążyć do rozwoju kraju i miasta. No naszym zdaniem odrzucić
partyjność i nasza organizacja musi być bezpartyjna i bezinteresowna, a
pracować chcemy dla dobra ogółu, u nas musi się wychowywać i do nas musi
należeć dziecko wyrobnika i dziecka magnata, a wtedy upadnie zgnilizna
partyjna.
Okrzykiem na cześć Naszego Przodownika Druha Krokowskiego
niech żyje i prowadzi nas do jasnego jutra, i wskrzesi nam ducha w młodzieży
dla dobra Ojczyzny – kończymy. Młodzież m. Chełma. *„Z” 1928 r. nr 46. s. 5.
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Zebranie Zarządu „Sokoła”
We wtorek 12 marca 1929 r. zwołał Zarząd Sokoła druhny i druhów
Koła Chełmskiego.
Zebranie odbyło się w dawnym magistracie przy ul. Piłsudskiego o godz.
17.00. Szczegóły podamy w następnym numerze.
*„Z” 1929 r. nr 6. s. 5.

„Sokół”

odrodzony

Kilkuletnie istnienie i działalność poprzedniego Gniazda Sokolego w
Chełmie pozostawiały wiele do życzenia. Cechowała tę działalność bezradność,
nieumiejętne prowadzenie, brak ścisłości w dziale dotyczącym cyfr.
Gniazdo zamarło, osoby zaś odpowiedzialne niesolidarnie obarczono
drobnymi rachunkami za wyśmienite imprezy i uroczystą galowość większości.
Jednostki doceniające znaczenie Sokoła, postanowiły Chełmskie
Gniazdo Sokole wesprzeć, odrodzić i scementować.
Na dzień 16 lutego 1929 r. wyznaczono Walne Organizacyjne
Zebranie – w lokalu byłego magistratu przy ul. Pilsudskiego17.
Przybyło 23 osoby. Posiedzenie zagaił Kazimierz Zalewski. Na wniosek
Aleksandra Hilgiera – przewodniczącym Zebrania wybrano Michała Kinczyka.
Głównym zadaniem Zebrania był wybór Zarządu: 16 głosami (7
przeciw) wybrano nowy Zarząd Oddziału PTG „Sokół” w Chełmie:
Prezesem Gniazda został – Michał Kinczyk,
W-ce Prezesem – Al. Hilgier,
Sekretarzem – Jan Zabłocki,
Skarbnikiem – Kazimierz Zaleski,
Gospodarzem – Bronisław Krygier,
Chorążym – Stanisław Kopyciński,
Naczelnikiem ćwiczeń gimnastycznych – Włodzimierz Kaczko
Druhowie – Irena Zakrzewska i Aleksander Chmielewski.
Celem nowego Zarządu jest podniesienie żywotności Gniazda oraz
załagodzenie tarć, powstałych w dawnym Gnieździe. Placówka ma nosić
charakter bezpartyjny, apolityczny – zobaczymy.
Dotychczas zgłosiło się celem wstąpienia do Gniazda 85 osób. Są to
druhny i druhowie dawniejsi oraz osoby nowe. B.
*„Z” 1929 r. nr 7. s. 6.

Pokazy Sokole
W dniu 10 maja 1929 r. odbyły się w lokalu „Sokoła” ul. Pierwszego
Maja 17, kolejne pokazy Sokole. Zbiórka druhen i druhów była dość liczna.
*„Z” 1929 r. nr 8 . s. 4.
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Cele i zadania „Sokoła”
Taki referat zorganizowany przez Zarząd Sokoła, odbył się w dniu 21
czerwca 1929 r. o godz. 20 w Sali parafialnej.
*„Z” 1929 r. nr 15. s. 4.

Sokół rozwija pracę rozrywkowo-oświatową
W pierwszym tygodniu września 1929 r. „Sokół” chełmski, do
niedawna istniejący tylko na papierze, powołał do życia Sekcję KulturalnoOświatową. Mimo krótkiego istnienia, Sekcja rozpoczęła swą pracę, od
wystawienia w Rejowcu dwu jednoaktówek, po których oczywiście odbyła się
zabawa taneczna do białego dnia.
W niedzielę 1 września 1929 r. na scenie Klubu Społecznego w Chełmie
odbędzie się przedstawienie teatralne sztuki „Kłopoty pana Złotopolskiego”.
W sobotę 7 września 1929 r. odbędzie się wielka zabawa kwiatowa za
zaproszeniami.
W teczce zaś reżysera, jak nas zapewniano, spoczywa kilka wesołych i
poważnych sztuk teatralnych, które zostaną w najbliższym czasie opracowane i
wystawione na scenie.
Również i założenie własnej orkiestry Sokoła jest faktem prawie
dokonanym.
*„Z” 1929 r. nr 23. s. 3.

Ostatnią fazą rozwoju organizacyjnego Lubelskiego „Sokoła”, był Zjazd
delegatów poszczególnych „Gniazd”, który odbył się 15 grudnia 1929 r. w
Zamościu. Doszło na nim do utworzenia samoistnego Okręgu Zamojskiego,
prezesem którego został ks. Michał Zamojski. Organizacyjnie Chełm pozostał
w Okręgu Lubelskim.

Nowy Zarząd pragnął szerszemu społeczeństwu przedstawić i przybliżyć
wartości „Sokolstwa”, a dla chętnych możliwość współpracy w tym systemie.
W tym celu Zarząd Oddziału T G „Sokół” w Chełmie nawiązał współpracę z
następującymi organizacjami: ZS „Strzelec”, Garnizonem, WKS 7 pp. leg.,
WKS 2 pac., WKS KPW i TUR oraz szkolnym ruchem sportowym a przede
wszystkim Komendami ZHP i WF i PW.
Nawiązano też współpracę z Wiejskim Młodzieżowym ruchem sportoworegionalnym na płaszczyźnie haseł ;„Potrzeby wychowania fizycznego w
Kole”, „Rozwój poszczególnych sekcji sportowo-regionalnych” i „Higiena
życia codziennego”. Instruktorzy „Sokoli” przeprowadzili kilka pokazowych
imprez gimnastyczno-sportowych i lekkoatletycznych w gminach.
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W lipcu 1931 r. młodzież chełmskiego Sokoła uczestniczyła w ZlocieObozowym Hufców WF i PW w Wólce Proteckiej pod hasłem „Festiwal
młodości i przyjaźni”. Na Zlot przybyły Hufce z: Chełma, Krasnegostawu,
Tomaszowa, Hrubieszowa, Zamościa, Szczebrzeszyna, Lublina, Łucka,
Kraśnika, Janowa, Dubna, Kowla, Równego, Krzemieńca, Ostroga,
Zdołbuczyna i Sarn. Zlot miał dać odpowiedź, jaką sprawność fizyczną i
militarną dysponuje młodzież tego regionu. Życie sportowe na obozie
obejmowało wiele konkurencji z lekkiej atletyki, gimnastyki, gier sportowych,
strzelania, musztry i terenoznawstwa, z tych też konkurencji przeprowadzono
zawody-sprawdziany. Obóz wizytował gen. Dobrodzicki, najsprawniejszym
sportowo i militarnie okazał się Romuald Jarecki który zdobył 146 pkt.,
kolejne miejsca zdobyli; Roman Fabjański, Tadeusz Sowa i Rościsław
Garkusz.
*(„Zwierciadło”, 1931 r. nr 26. s. 4).
Od 1935 r. na terenie ogródka Jordanowskiego, który mieścił się w parku
miejskim z inicjatywy Zarządu Chełmskiego Sokoła, zbudowano salkę i plac na
którym prowadzono zajęcia sportowo – rekreacyjne i gimnastykę systemu
Sokolego. Każdy chętny mógł tu spędzić czas wolny od nauki, ćwicząc pod
kierunkiem instruktora Sokolego. Większe grupy na czele której stał
przodownik, były dzielone na zastępy ćwiczebne. W tym czasie zajęcia
sportowe systemu Sokolego prowadził instruktor druh-przodownik Jan Grzela
(uprawnienia instruktora uzyskał na Zlocie Sokolim w Warszawie w 1930 r.).
Na tym obiekcie (z braku warunków terenowych dotyczyło to raczej szkół
powszechnych) odbywały się też zajęcia programowe młodzieży w ramach
lekcji wychowania fizycznego.
*„KN” 1935 r. nr 20. s. 5; Jan Grzela.

Jan Grzela w stroju galowym sokolnika.
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Święto 3 Maja w Chełmie
Rocznicę Konstytucji 3 Maja 1937 r. Ziemia Chełmska obchodziła
bardzo uroczyście niż w latach ubiegłych. Po uroczystej Mszy św. polowej
odbyła się defilada.
Jak pisała chełmska prasa „Malowniczą grupę stanowiły drużyny
harcerzy – specjalistów, oddziały organizacji i PW. Po raz pierwszy od roku
1924 załopotał sztandar „SOKOŁA” niedawno ponownie zorganizowanego
Gniazda w Chełmie”.
W godzinach popołudniowych odbył się tradycyjny „Bieg narodowy w
1937 r.”, który zakończył uroczysty dzień.
*„Z” 1937 r. nr 19. s. 4.
W drugiej połowie 30-lat sokoli chełmscy starali się zwrócić uwagę
społeczeństwa polskiego na narastające zagrożenia militarne Polski ze strony
Związku Sowieckiego i Niemiec hitlerowskich. Stąd też dużo pracy wkładano
w organizację obchodów jubileuszowych i świąt państwowych (3 Maja i 11
Listopada), powstania listopadowego i insurekcji kościuszkowskiej. Wątek tego
niebezpieczeństwa przewijał się w realizowanym programie artystycznym i
pokazów gimnastycznych.

Towarzystwo Gimnastyczne „SOKÓŁ”
w Chełmie ul. Lubelska 75.
Chełm 12 kwiecień 1939 r.
Zarząd Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” na nadzwyczajnym
zebraniu w dniu 12 kwietnia 1939 r. w związku z powyższymi uchwałami:
1) zwrócić się z apelem do społeczeństwa o składanie bodajby
najdrobniejszych ofiar w postaci zbędnych przedmiotów metalowych (nawet
zniszczonych ) jak: z miedzi, mosiądzu, cyny, aluminium, ołowiu i stali – które
przekażemy wraz z nazwiskami ofiarodawców władzom wojskowym;
2) wydrukować 10.000 ulotek o treści jak wyżej w celu zapropagowania
naszej akcji wśród społeczeństwa miasta Chełma i okolicy;
Ofiary składać można przez cały dzień w sekretariacie Towarzystwa
Gimnastycznego „Sokół” w Chełmie przy ul. Lubelskiej 75 ( w lokalu Firmy
„Foto-Kupś”).
Dla ułatwienia Szanownym ofiarodawcom na zawiadomienie piśmienne,
ustne czy telefoniczne (telefon 110) wysyłamy posłańca po odbiór ofiarowanych
przedmiotów do domów.
Zarząd i Komitet Wykonawczy
Prezes Gniazda – Kupś Marcin
Sekretarz – Włodzimierz Kuźmowicz
I wice prezes – Więckowski Władysław
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II wice prezes – Denisow Piotr
Skarbnik – Mężydło Jan
Zastępca Skarbnika – Szulakowski Edmund
Gospodarz – Banasiak Bolesław
Członkowie – Czernicki Kazimierz, Zbytniewski Józef,
Zieliński Zygmunt
Naczelnik - Pyc Józef.
*„Z” 1939 r. nr 17. s. 4.

Sztafeta „Polska Góra – Kraków”
Dnia 4 sierpnia 1939 r. przez powiat chełmski przeszła sztafeta z
Polskiej Góry do Krakowa. Długość trasy w powiecie chełmskim wynosiła 50
km – zmiana biegaczy odbywała się co kilometr. W biegu na trasie powiatu
chełmskiego brało udział 133 biegaczy a mianowicie:
Związek Strzelecki – 61,
PWL Zawadówka – 30,
KSM – 26,
KPW – 6,
Polski Klub Sportowy – 6,
Towarzystwo Gimnastyczne „SOKÓŁ” – 4.
Niezastąpione usługi w biegu sztafetowym oddały patrole wojskowe
przydzielone przez Dowódcę miejscowego pułku artylerii w Chełmie. Podobne
sztafety w tym czasie biegły ze wszystkich stron Polski, by w dniu 5 sierpnia
1939 r. wieczorem podpalić ognisko na rozpoczęcie uroczystości Zjazdu
Sierpniowego w Krakowie.
Sztafety zorganizował Związek Strzelecki przy wybitnym udziale wojska
i organizacji społecznych. Komenda ZS składa wszystkim podziękowania za
pomoc w biegu sztafetowym.
*„Z” 1939 r. nr 43. s. 3.

Wraz z wybuchem II wojny światowej we wrześniu 1939 r. Chełmski
Sokół zawiesił swoją działalność.
*K. P. Janczykowski.
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Podsumowanie - wnioski
Do poza sportowej działalności Chełmskiego Oddziału Polskiego
Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w latach 1924-1939 należy zaliczyć;
1 – występy teatrów amatorskich, chóru i orkiestry,
2 – obchody rocznic narodowych i świat,
3 – prelekcje, pogadanki i odczyty,
4 – imprezy choinkowe dla dziatwy,
5 – sobotnie zabawy taneczne i noworoczne,
6 – rokroczne wieczory wigilijne dla biednych i samotnych,
7 – doszkalanie i prowadzenie kursów.
Oceniając działalność Chełmskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa
Gimnastycznego „Sokół” w zakresie walki narodowowyzwoleńczej o ideały
narodowe, wychowania fizycznego i sportu oraz własnego Sokolego systemu
szkolenia przede wszystkim młodzieży szkolnej należy stwierdzić, że zasługi są
duże i w pierwszych latach niepodległości, Chełmski Sokół był jedną z
organizacji działającej bardzo aktywnie na polu kultury fizycznej tworząc
podstawy i pomoc w rozwoju innym organizacjom sportowym.
Chełmski Sokół pomimo ciągłej wewnętrznej walki o swój styl, był
wyróżniającą się organizacją społeczną, sportową, wychowawczą i kulturową
międzywojennego okresu w Chełmie i w regionie.
Po zakończeniu wojny polsko-bolszewickiej i nadejściu czasu pokoju
„Sokół” chełmski wszedł w okres szybkiego rozwoju i zyskał dużą popularność
wśród mieszkańców Chełma. Wszechstronnie rozwijająca się działalność w
latach 1922-1926 była w dużym stopniu uwarunkowana odpowiednim składem
zarządu. Gniazdo w tym czasie liczyło 100 członków, co dało stworzyć dwa
oddziały męski i żeński.
Starano się pozyskać część środków finansowych przez częste
urządzanie zabaw tanecznych, ale pożytek był niewielki. Organizowano też
specjalne poranki artystyczne w sali kina „Corso” z okazji rocznic i świąt. Mimo
kłopotów finansowych „Sokół” chełmski starał się stworzyć swoim członkom
warunki do wszechstronnego rozwoju fizycznego i umysłowego w zależności od
ich upodobań, zainteresowań i uzdolnień.
Dzięki wspomnianym starszym działaczom sokolskim udało się
towarzystwu przetrwać trudne czasy pomajowe, w których odeszło z gniazda
wielu druhów w obawie przed restrykcjami nowych władz sanacyjnych,
traktujących „Sokoła” jako ekspozytury Narodowej Demokracji.
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Organizacje które wspomagał Sokół w organizacji imprez
tanecznych dla pozyskania funduszy na różną działalność:
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Krótki okres po wyzwoleniu 1944-1948:
- Wprowadzenie w PRL od 1945 r. rozwiązań ustrojowych na wzór
ZSRR wykluczało możliwości reaktywowania, z trwałym rozwojem, niektórych
przedwojennych organizacji młodzieżowych, politycznych itd.
- Próby samodzielnego reaktywowania wielu polskich organizacji, np.
Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, było w 1947 r. w sposób
brutalny zdławione przez organ MSW wraz z konfiskatą majątku.
- Od 1948 r. używano brutalnych nacisków nakazujących zmianę
charakteru już działającym organizacjom.
- Pomimo sztucznej działalności wielu społecznych organizacji i ich
wzniosłych haseł w PRL, to tak naprawdę, żadna z nich nie miała zamiaru
interesować się rodziną, dziećmi, młodzieżą i ich wychowaniem.
- Tak następowała sowietyzacja Najjaśniejszej Rzeczpospolitej.
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