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Waldemar Antoni Kozłowski  

- nauczyciel wychowania fizycznego, sportowiec, trener, regionalista, dokumentalista, 

autor książek popularno-naukowych historyk kultury fizycznej i turystyki.  

- pionier i twórca dokumentu-kroniki historii kultury fizycznej i turystyki Chełma – 

ziemi chełmskiej  

- jako jedyny zgłębił tą wiedzę a poprzez swoje kolejne książki, uchronił wiele faktów, 

zdarzeń i informacji dla potomnych od zapomnienia.      

Absolwent F.AWF Biała Podlaska. Studia podyplomowe ukończył w Gdańsku na 

AWFiS. Posiada tytuł trenera II klasy z piłki ręcznej, oraz Trzeci (najwyższy) Stopień 

Specjalizacji Zawodowej z Wychowania Fizycznego, który uzyskał w Warszawie. Posiada też 

tytuły instruktora dyplomowanego z piłki koszykowej, piłki nożnej, tenisa stołowego i lekkiej 

atletyki. Ponadto animatora sportu dzieci i młodzieży oraz kierownika wypoczynku-wycieczek 

szkolnych i obozów wędrownych.  

Za swoje osiągnięcia został uhonorowany przez Ministra Edukacji Narodowej, 

Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz przez Zarząd Główny Szkolnego Związku 

Sportowego Honorową Odznaką za Zasługi w Sporcie Szkolnym.  

Brał też udział w finałach mistrzostw Polski nauczycieli w tenisie ziemnym i stołowym. 

Ponadto pisał do lokalnej gazety Super Tydzień Chełmski  ponad 300-artykułów popularno-

naukowych z cyklów: „Z dziejów kultury fizycznej na Chełmszczyźnie”, „Sport – mity – 

obyczaje”, „Pisali przed laty”.  Zorganizował w Chełmskim Archiwum, cykliczne wystawy pt. 

„Kultura fizyczna w Chełmie od XV w. do obecnej chwili”. Jest założycielem-członkiem 

(04.12.2004r.) Stowarzyszenia „Rocznik Chełmski” i członkiem Chełmskiego Towarzystwa 

Naukowego (2010r.). 

   Dotychczas opublikował następujące wydawnictwa książkowe:  

1.Dzieje Kultury Fizycznej na Ziemi Chełmskiej, Chełm 1994.   

2.Kazimierz Paweł Janczykowski. Życie.., 1888-1972, Chełm 2000. 

3.Organizacje paramilitarne o charakterze sportowym na terenie Chełmszczyzny  

   w okresie międzywojennym 1918-1939, Chełm 2001.  

4.Życie sportowe w Chełmie w latach 1918-1939, Chełm 2004. 

5.Zasłużeni Chełmianie dla kultury fizycznej, Słownik biograficzny,  

   Część pierwsza, Chełm 2007. 

6.Krajoznawstwo i Turystyka w Chełmie w latach 1918-1939, Chełm 2007. 

7.Sport w organizacjach paramilitarnych na ziemi chełmskiej w latach  

   1918-1939, Chełm 2008. 
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8.Wychowanie fizyczne i sport szkolny w Chełmie w latach 1918-1939, Chełm 2008. 

9. Zasłużeni Chełmianie dla kultury fizycznej, Słownik biograficzny,  

    Część druga, Chełm 2009.  

10.Dzieje piłki nożnej w Chełmie w latach 1919-2010, Chełm 2010.  

11.Kazimierz Paweł Janczykowski (1888-1972),Chełm 2011. 

12.Ruch krajoznawczo-turystyczny współczesnej aktywnej turystyki w  

     Chełmie – ziemi chełmskiej w latach (1906)-1944 – 2010, Chełm 2011.      

13.Kultura fizyczna w Chełmie i w powiecie chełmskim w latach 1944 – 2010.  

     Chełm 2011. 

14.Bolesław Zygmunt Wirski (1900-1972) i jego dokonania, (w tym SKS „Zdrów” 

     1923-1966 i MKS 1934-1939),Chełm 2012.    

15.Liga Żeglugi Polskiej 1921-1924, Liga Morska i Rzeczna 1925-1930, 

     Liga Morska i Kolonialna 1931-1939, Liga Morska 1945-1952 w Chełmie  

      i w powiecie chełmskim, Chełm 2012. 

16. Chełmskie Towarzystwo Cyklistów (1922-1939), Chełm 2013. 

17. Edward Szałaj (1929-2008), Chełm 2013. 

18. Rozwój turystyki w Chełmie i w powiecie chełmskim, Chełm 2014. 

19. Folklor-Kultura Dzielnic Chełma do 1989 r., Chełm 2016. 

20. Liga Obrony Powietrznej Państwa 1924-1928, Liga Obrony Powietrznej i 

     Przeciwgazowej 1929-1939, Liga Lotnicza 1946-1950  

     w Chełmie i w powiecie chełmskim, Chełm 2017.    

21. Zasłużeni Chełmianie dla Kultury i Turystyki, Słownik Biograficzny  

     Część Trzecia, Chełm 2017.  

22. Sklepy, hotele, kina, restauracje, banki, krawcy, itd. i inne specjalności 

      obiekty codziennego  użytku dla uciechy ludności chełmskiej w     

                  Chełmie w latach 1918-1939, Chełm 2020.   

 23. Związek Strzelecki „Strzelec” w Chełmie i w powiecie chełmskim 

       w latach 1918 – 1939, Chełm 2020.   

24. Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Chełmie   

      w latach 1918 – 1939, Chełm 2020.    

25. Kolejowe Przysposobienie Wojskowe w Chełmie i w powiecie  

      chełmskim w latach 1918 – 1939, Chełm 2020.    

26. Wychowanie Fizyczne i Przysposobienie Wojskowe w Chełmie i w 

      powiecie chełmskim w latach 1918 – 1939, Chełm 2020.  

27. Przestępczość  w życiu mieszkańców Chełma i powiatu Chełmskiego w latach 

      1918 – 1939. Chełm 2020. 

28. Witalis Bielecki, życie, praca, dokonania 1892 – 1976. Chełm 2020.             

*Nakręcił też film biograficzny o Kazimierzu P. Janczykowskim w 1998 r. 

Nikt dotąd nie pokusił się do poruszenia tego tematu, nawet w szczątkowych 

zagadnieniach. Dlatego książki te są pierwszymi pozycjami traktujące ten temat i jako 

pierwsze są dokumentem odkrywczym i pierwszym źródłem wiedzy. Sprowokują też 

czytelników, do zastanowienia się nad sensem badania naszej przeszłości i sensem tworzenia 

w imię wzniosłych naukowych ideałów historycznych i patriotycznych: – „Cokolwiek ojczyzny 

się tyczy, od niepamięci uchronić”. 

Pisze-pisał do „Rocznika Chełmskiego”, Ksiąg Zjazdowych „CZARNIECCZYKÓW”, 

Kwartalnika „Wychowanie Fizyczne i Sport” i  „Zielonego Biuletynu” LOP Lublin.   

Dokonuje wnikliwych badań, które decydują, że jego kolejne wydawnictwa książkowe 

mają bogate walory poznawcze. Prace jego autorstwa są cennym źródłem wiedzy i informacji 

o tradycjach kultury fizycznej Chełma i ziemi chełmskiej – promuje tym Chełm-Chełmskie i 

region na arenie ogólnopolskiej.  
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Od autora: 

 

W 2007 r. wydałem książeczkę p.t.: Zasłużeni Chełmianie Dla Kultury 

Fizycznej, Słownik Biograficzny, część pierwsza. Wśród wielu zasłużonych na 

stronie 76-78 właśnie tej kultowej książeczki umieściłem min biogram Czesława 

Ściubaka – który opracowałem. Był to pierwszy biogram jaki powstał w Chełmie 

przedstawiający Jego dokonania.  

 

Podczas moich dalszych penetracji i kwerend natrafiłem na wiele nowych 

źródeł wśród których były min nowe bardzo ciekawe materiały dotyczące Jego 

dokonań w tym akta osobowe – dlatego też postanowiłem wydać o Czesławie 

Ściubaku nową jednostkową pozycję książkową.   

 

Wśród nowych materiałów na jakie natrafiłem jest wiele ciekawych 

informacji które można powiedzieć odzwierciedlały epokę jego żywota i PRL. 

Wiele niuansów różnej korespondencji tej epoki które się już nie powtórzą i mogą 

być zapomniane – a udostępnienie i opublikowanie ich moim zdaniem ma już 

historyczne znaczenie i mogą być jako ciekawostki nawet dla jednostek 

zgłębiających jego dokonania. Jest też wiele nazw instytucji które też mogą lub 

już są zapomniane – takie były czasy. 

Na pewno główną jednostką wiedzy o Czesławie Ściubaku jest jego 

teczka osobowa znajdująca się w archiwum UM. Skromne informacje o nim 

znajdują się też w tzw. „salce  pamięci o Technikum Mechanicznym” nazywanej 

tak zaraz po rozwiązaniu Technikum Mechanicznego na tradycji którego i w jego 

budynku powstała Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie. Pewne 

informacje można też uzyskać od jego uczniów i zawodników słynnego i znanego 

w Polsce w latach 1953-1957 ZS SZ „Zryw”. Należy wspomnieć i podkreślić, że 

Chełmskie Technikum Mechaniczne tak jak w II RP tak i w PRL zaliczane było 

do najlepszych w kraju – w kształceniu wysoko kwalifikowanej kadry.    

Przedstawienie tej zebranej dokumentacji jest bardzo ważne dla celów 

poznawczych i wychowawczych a nawet historycznych młodych i starszych 

mieszkańców Chełma i nie tylko, dla poznania sylwetki Czesława Ściubaka jego 

pism i korespondencji z ówczesnymi jednostkami państwowymi okresu PRL. 

Tym bardziej, że wiele osób nie posiada nawyków – wiedzy gdzie jej szukać a 

niektórzy nie widzą nawet o istnieniu takiej instytucji jak archiwum.                
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Ewenementem twórczej pracy Czesława Ściubaka jako wychowawcy 

młodzieży, pedagoga i nauczyciela wychowania fizycznego było powołanie przez 

niego w 1953 r. przy Technikum Mechanicznym w którym pracował, Szkolnego 

Koła Sportowego – Zrzeszenia Sportowego Szkolnictwa Zawodowego  „Zryw”. 

 - Sama nazwa danej organizacji nie daje wyników ani sportowych ani 

wychowawczych i nie rozbudza namiętności wśród młodzieży – to  zależy tylko 

od człowieka. Dlatego Czesław Ściubak  dał życie tej organizacji jaką był „Zryw” 

– który stał się kuźnią wychowania, odkrywania talentów, a przede wszystkim 

miejscem zawiązywania przyjaźni szkolnej młodzieży i zrzeszonej w „Zryw” – 

tak też „Zryw” stał się drugim domem i szkołą -  

Czesław Ściubak – był pierwszym wykwalifikowanym nauczycielem 

wychowania fizycznego w tej szkole od jej powołania – ostatnia nazwa to 

Technikum Mechaniczne w Chełmie. Dzięki Jego twórczej pracy Technikum 

Mechaniczne i „Zryw” stały się wielkim ośrodkiem kultury i sportu wśród 

młodzieży rzemieślniczej i zawodowej  w Chełmie i w powiecie chełmskim – 

promieniował też w regionie a nawet w kraju. 

Czesław Ściubak – (mogę to napisać po konsultacji z jego wychowankami którzy 

go uwielbiali) – po za pracą wychowawcy nauczyciela wychowania fizycznego i 

trenera, miał trzy wielkie namiętności w kolejności: kochał narty, żaglówki i 

kobiety !!!       

To by było na tyle – niech materiał sam się broni !!!!!  

 

P. S.  

Pamiętam dobrze Czesława Ściubaka – kiedy jako młode nygusy lata 60 

sportowo wojowaliśmy na boisku Machajów – a on jako nauczyciel wychowania 

fizycznego prowadził na boisku sportowym lekcje wychowania fizycznego lub 

zajęcia sportowe z SKS – często podchodził do nas i pytał czy czegoś nie 

potrzebujemy czy coś technicznie pokazać – lub często zagadał tak dla żartu.      
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   Czesław  ŚCIUBAK  1927-1975  

 

 

- sportowiec, nauczyciel wychowania fizycznego, trener  

- działacz oświatowy, sportowy i turystyki 

- pedagog – wychowawca młodzieży  

 

  

Urodził się 20 czerwca 1927 r. w Kowlu województwo wołyńskie. Był 

synem Andrzeja i Antoniny z domu Żelechowska. Jego ojciec był pracownikiem  

służb kolejnictwa – w tym czasie Drogi Żelaznej Nadwiślanej następnie na 

Polskich Kolejach Państwowych (PKP), (ojciec jego matki też pracował w 

kolejnictwie). Do wieku szkolnego wychowywał się przy rodzicach.   

Edukację swoją rozpoczął w Szkole Powszechnej w Kowlu którą 

ukończył w 1939 r. – był sprawny fizycznie co doceniali jego nauczyciele uczący 

przedmiotu wychowanie fizyczne.  

Od 1939 r. do 1941 r. uczęszczał do dziesięcioletniej szkoły sowieckiej z 

językiem wykładowym rosyjskim kończąc klasę VI i VII w Kowlu, gdzie jego 

ojciec w tym czasie pracował też w państwowym przedsiębiorstwie budowlanym.  
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Niespodziewanie w 1941 r. przerwał naukę będąc w VII klasie szkoły 

dziesięcioletniej, gdy w tymże roku do Kowla wkroczyły okupacyjne wojska 

niemieckie. W wyniku zaistniałej sytuacji od 1941 r. za okupacji niemieckiej 

został zmuszony do fizycznej pracy na kolei w Kowlu jako robotnik.  

Na początku 1942 r. związał się z ruchem oporu i do wiosny 1944 r. 

walczył w oddziale partyzanckim.  

Wiosną 1944 r. dostał się do niewoli niemieckiej i był deportowany z 

Kowla do Niemiec do pracy. W czasie jednego z nalotów uciekł z pociągu wagonu 

transportu kolejowego i przez Chełm dotarł do krewnych w Dęblinie i tu 

zamieszkał – ukrywał się.  

Po wyzwoleniu i końcu wojny wraz z  rodziną przeniósł się do Chełma  i 

tu zamieszkali, a jego ojciec zaczął pracować w warsztatach kolejowych PKP w 

Chełmie. 

 Uzupełniając swoje przerwane wykształcenie, w 1947 r. ukończył w 

Chełmie Państwowe Liceum Pedagogiczne – tu też zdał maturę.  

Dnia 28 lutego 1947 r. zawarł w Chełmie związek małżeński z Barbarą 

Gradzińską (żona jego pracowała w biurze finansowym PKP na stanowisku 

starszego adiunkta następnie w biurze kontroli dochodów PKP, a jej ojciec był 

telegrafistą również na PKP w Chełmie). Po ślubie zamieszkali przy ul. 

Granicznej 12\3 w Chełmie. Z tego związku mieli i wychowali dwoje dzieci Alinę 

(ur.1.11.1947r.) i Czesława (ur.9.3.1953r.), (30 października 1967 r. jego córka 

Alina brała ślub w Chełmie). Dzieci ich Alina i Czesław uczęszczały do I Liceum 

Ogólnokształcącego w Chełmie.  

Od 1 marca do 1 września 1949 r. był pracownikiem w Komendzie 

Powiatowej Powszechnej Organizacji „Służba Polsce” w Chełmie w charakterze 

Instruktora Powiatowego Wychowania Fizycznego. Tę samą funkcję w tym 

czasie pełnił też w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci w Chełmie. Prace  przerwał z 

chwilą zdania egzaminów na studia wyższe na Akademię Wychowania 

Fizycznego w Warszawie.  

Od 1 września 1949 r. kształcił się na studiach wyższych na Wydziale 

Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie w 

zakresie kultury fizycznej. Następnie w czerwcu 1952 r. po ukończeniu studiów 

uzyskał tytuł Magistra i dyplomowanego nauczyciela Wychowania Fizycznego. 

Na uczelni udzielał się społecznie i sportowo.  

W czasie studiów od listopada 1950 r. do czerwca 1951 r. pracował też 

dalej ale tylko w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci w Chełmie w charakterze 

Instruktora Wychowania Fizycznego.     

Dnia 1 września 1952 r. – zaraz po ukończeniu AWF – rozpoczął pracę w 

Technikum Mechanicznym Ministerstwa Przemysłu Drobnego i Rzemiosła w 

Chełmie na stanowisku nauczyciela wychowania fizycznego. Był pierwszym 

wykwalifikowanym nauczycielem wychowania fizycznego w tej szkole – a przy 

tym dodatkowo ukończył AWF i miał wyższe wykształcenie. 
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Od października 1952 r.  tworzył sportową bazę dla rozwoju wychowania 

fizycznego młodzieży szkoły oraz szkół zawodowych i rzemieślniczych w 

Chełmie i w powiecie chełmskim. 

  Dlatego też przy Technikum Mechanicznym w Chełmie w 1953 r. powołał 

Szkolne Koło Sportowe Zrzeszenia Sportowego „Zryw” i został jego sekretarzem. 

Wraz z powołaniem ZS SZ „Zryw” był pierwszym sekretarzem Powiatowego 

Szkolnego Związku Sportowego w Chełmie. 

W latach 1953-1957 był: opiekunem, trenerem, sponsorem i zawodnikiem 

ZS SZ „Zryw” w Chełmie i regionie, członkiem Lubelskiej Okręgowej Rady 

Szkoleniowej ZS „Zryw” i Przewodniczącym Powiatowego Oddziału Związku 

Młodzieży Polskiej. W okresie tym był odpowiedzialny za wszystkie imprezy i 

zawody sportowe oraz spartakiady organizowane w Chełmie i w powiecie 

chełmskim podległe Zrzeszeniu Sportowemu Szkolnictwa Zawodowego „Zryw” 

i Związkowi Młodzieży Polskiej.  

Prowadził również obozy letnie, zimowe, wypoczynkowe, zloty i rajdy 

sportowe i rekreacyjne. Jego wychowankowie-sportowcy należeli do najlepszych 

w okręgu i liczyli się w kraju. Oddziałując na młodzież poprzez sportowe idee 

Zrzeszenia Sportowego „Zryw”, tworzył tym samym współczesny system 

wartości wychowawczych i osobowościowych. A zdobywanie Powszechnej 

Odznaki Sprawnościowej traktował jako obowiązek każdego członka ZS „Zryw”.  

Ankieta z 22 czerwca 1954 r. Technikum Mechaniczne Ministerstwo 

Przemysłu Drobnego i Rzemiosła w Chełmie ul. Pocztowa 64. W ankiecie tej 

pod tą datą – w rubryce: jakich przedmiotów naucza jest wyszczególnione: 

                   - wychowanie fizyczne………….12 godz.,  

                   - przysposobienie sportowe……..16 godz.,  

                   - biologia…………………….........4godz.,  

                   - higiena i bezpieczeństwo pracy…2 godz.    

*Uwaga: wysługę lat pracy zaliczały Komisje Weryfikacyjne, Ministerstwa 

Oświaty, CUSZ, DOSZ lub inne resorty – decyzją Centralnego Zarządu Szkolenia 

Zawodowego Ministerstwa Przemysłu Drobnego i Rzemiosła.   

Od 1 września 1954 r. do 31 sierpnia 1955 r. (poza pacą nauczycielską) 

pełnił obowiązki Przewodniczącego Zespołu Wychowania Fizycznego w 

Okręgowym Ośrodku Kształcenia i Dokształcania Kadr Pedagogicznych w 

Chełmie.  

Pod koniec 1957 r. Zrzeszenie Sportowe „Zryw” zostało zastąpione nową 

strukturą ogólnopolską – Szkolnym Związkiem Sportowym. Wynikało to z 

konieczności scalenia sportu szkolnego dotąd podzielonego na piony szkolnictwa 

zawodowego i ogólnokształcącego. 

Na początku 1958 r. powołał przy Technikum Mechanicznym w Chełmie 

nowe Szkolne Koło Sportowe „Mechanik” i poprzez szkolne igrzyska sportowe 

szukał nowych form rozwoju sportu w Technikum Mechanicznym środowisku 

chełmskim i w powiecie chełmskim.  



 12  
 

Popularyzował wśród młodzieży wycieczki, rajdy piesze i rowerowe oraz 

ruch krajoznawczo-turystyczny jako formę kultury fizycznej, obcowania z 

przyrodą oraz wyżycia się sportowo i intelektualnie – tu  sporty zimowe, wodne i 

gry i zabawy sportowe.  

Od 1957 r. pełnił zaszczytną funkcję wiceprezesa Chełmskiego Oddziału 

Państwowego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, posiadał uprawnienia 

przewodnika szerokiej turystyki i w tym charakterze był zatrudniony w ruchu 

obsługi turystów.   

Od 1957 r. pełnił też funkcję retmana drużyn wodnych (łodzie, kajaki, 

jachty) przy Komendzie Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Chełmie – i 

popularyzował pływanie, żeglarstwo i sporty wodne.  

Od 1963 r. pracował też w inspektoracie milicji do spraw ruchu drogowego 

w Chełmie – i prowadził szkolenia.  

Pełnił też funkcję kierownika-wykładowcy zespołu metodycznego dla 

nauczycieli wychowania fizycznego w Chełmie. 

W latach 1965 – 1971 był sekretarzem Szkolnego Związku Sportowego, 

i Międzyszkolnego Klubu Sportowego w Chełmie.     

Uczestniczył również w obozach organizowanych przez ministerstwo 

oświaty dla zasłużonych nauczycieli: w 1965 r. w Sulejówku w szkoleniu 

sekretarzy Szkolnego Związku Sportowego i w 1971 r. w Gdyni w szkoleniu 

komendantów Związku Harcerstwa Polskiego.   

Zmarł 3 października 1975 r. (z powodu ciężkiej i przewlekłej choroby) i 

został pochowany na zabytkowym cmentarzu przy ul. Lwowskiej w Chełmie. 

Dla upamiętnienia jego zasług Dyrekcja Technikum Mechanicznego w 

Chełmie, organizuje corocznie tzw. „Memoriały Sportowe” jego imienia. 
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Był odznaczony i otrzymał – za nienaganną pracę pedagogiczną i 

                                                               duży wkład w obronność:   

           1959 r. – Krzyż Partyzancki 

           1965 r. – Krzyż Walecznych –  za udział w walkach z hitlerowskim 

                                                              okupantem w latach 1939 – 1945     

           1973 r. – Medal Zasłużony Działacz Sportu i Turystyki 

           1973 r. – Srebrny Krzyż Zasługi 

           1974 r. – Złoty Krzyż Zasługi 

 

 

Sprawy zatrudnienia i upoważnienia: (pisma) 

Chełm Lubelski 30 sierpnia 1952 r. – Czesław Ściubak. Powołuję Pana 

za Jego zgodą do pracy w Technikum Mechanicznym Ministerstwa Przemysłu 

Drobnego i Rzemiosła w Chełmie na okres od dnia 1 września 1952 r. do dnia 

31 sierpnia 1953 r. w charakterze kontraktowego nauczyciela wychowania 

fizycznego (na warunkach załącznik Nr 1 Prezesa Centralnego Urzędu 

Szkolnictwa Zawodowego z dnia 20 czerwca 1950 r.). – z obowiązkiem pełnienia 

zajęć w wymiarze 24 godzin zasadniczych i 4 godzin nadliczbowych tygodniowo 

od 1 września 1952 r. do dnia 31 sierpnia 1953 r. w tym wychowanie fizyczne 14 

godz., przysposobienie sportowe 14 godz. i SKS.       
Chełm 14 październik 1952 r. Dyrekcja Technikum Mechanicznego w 

Chełmie upoważnia Czesława Ściubaka nauczyciela tutejszego zakładu do 

zakupienia w Centrali Sprzętu Sportowego w Warszawie: skrzyni gimnastycznej 

i drabinek gimnastycznych.   

Chełm 25 marca 1953 r. Do Dyrekcji technikum Mechanicznego w 

Chełmie – Podanie: Uprzejmie proszę o udzielenie mi urlopu na dzień 26 marca 

1953 r. Prośbę motywuję koniecznością wyjazdu do Warszawy na konsultację w 

związku z pracą magisterską jaką opracowuję – Czesław Ściubak.  

Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie 12 maj 1953 r.  
Czesław Ściubak Chełm ul. Pocztowa 64 Technikum Mechaniczne – Oddział 

Organizacji i Toku Studiów Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie 

zawiadamia, że podanie Pana złożone w związku z ubieganiem się o dopuszczenie 

do egzaminu magisterskiego w sesji wiosennej zostało załatwione pozytywnie i 

wobec tego wzywa się Pana na egzamin magisterski, który odbędzie się w dniach 

21 -22 maja w naszej uczelni (godz. 9 00). Dla przyjezdnych zakwaterowanie w 

internacie Akademii.  

Chełm 18 maj 1953 r. Do Dyrekcji Technikum Mechanicznego w Chełmie 

Ściubak Czesław nauczyciel Technikum Mechanicznego. Podanie – uprzejmie 

proszę o udzielenie mi urlopu w dniach 19 – 23 maja 1953 r. celem złożenia 

egzaminu magisterskiego w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. 

Chełm Lub. 1 września 1953 r. Technikum Mechaniczne Ministerstwa 

Przemysłu Drobnego i Rzemiosła w Chełmie. Mgr Ściubak Czesław w Chełmie 
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– Powołuję Pana za Jego zgodą do pracy w Technikum Mechanicznym  

Ministerstwa Przemysłu Drobnego i Rzemiosła w Chełmie na okres od 1 września 

1953 r. do odwołania w charakterze nauczyciela na warunkach określonych w 

umowie wzorcowej podanej na załączniku Nr 1 do zarządzenia Prezesa 

Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego z dnia 20 czerwca 1950 r. – z 

obowiązkiem pełnienia zajęć w wymiarze 25 godzin zasadniczych i w\g wykazu 

godzin nadliczbowych tygodniowo w okresie od dnia 1 września 1953 r. do 

odwołania: wyszczególnione przedmioty do nauczania : wychowanie fizyczne, 

higiena i bezpieczeństwo pracy, biologia. Wszelkie sprawy Obywatel-Dyrekcja 

zatwierdzane są przez Prezesa Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego w 

Warszawie.  

 

      

Dyplomy uznania, nagrody : 

Dnia 11 lutego 1953 r. – Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w 

Lublinie, Wydział Oświaty, Związek Młodzieży Polskiej, Zarząd Wojewódzki 

Wydział Harcerski w  Lublinie, wyrażają Czesławowi Ściubakowi nauczycielowi 

Liceum Pedagogicznego w Chełmie serdeczne podziękowania za czynny 

współudział z Wojewódzkim Komitetem Organizacyjnym IV Zimowych Igrzysk 

Harcerskich, w przygotowaniu i przeprowadzeniu wojewódzkich zawodów 

eliminacyjnych w Chełmie w dniach 7 – 8 lutego 1953 r. Wkład Waszej pracy 

przyczynił się nie tylko do osiągnięcia pięknych wyników sportowych i 

wychowawczych w czasie wojewódzkich eliminacji, jak również do podniesienia 

poziomu tej pracy nad upowszechnieniem zimowego ruchu sportowego we 

wszystkich powiatach naszego województwa, ale do zbliżenia i skierowania 

uwagi Komitetów Rodzicielskich, Rad Pedagogicznych, Rad Zrzeszeń 

Sportowych i jednostkowych społecznie w sporcie pracujących jednostek do 

zagadnień socjalistycznego wychowania młodego pokolenia.     

1955 r. – Za ofiarną i twórczą pracę w Zrzeszeniu Sportowym „Zryw” 

Szkolnictwa Zawodowego, składa Czesławowi Ściubakowi Rada Okręgowa 

Lublin. 

1964 r. – Kurator Okręgu Szkolnego w Lublinie za duży wkład pracy i 

osiągnięcia w dziedzinie nauczania i wychowania w okresie XX PRL i roku Ziemi 

Lubelskiej – składa Czesławowi Ściubakowie specjalne podziękowania.  
1969 r. – Dyplom XXV PRL dla Czesława Ściubaka za duże zasługi 

położone w dziedzinie rozwoju kultury fizycznej i sportu na terenie województwa 

lubelskiego.  
1970 r. – Wojewódzki Komitet Kultury Fizycznej w Lublinie przesyła 

Czesławowi Ściubakowi specjalne podziękowania za podsumowanie sezonu 

turystycznego 1970 r. 
Dnia 19 kwietnia 1973 r. wniosek o przyznanie nagrody Kuratora Okręgu 

Szkolnego w Lublinie dla Czesława Ściubaka – opinia władz szkolnych i 

politycznych: posiada pełne kwalifikacje, jest nauczycielem mianowanym, mimo 
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trudnych warunków lokalowych zdołał wychowanie fizyczne w Technikum 

Mechanicznym w Chełmie postawić na wysokim poziomie, a reprezentacja 

szkoły systematycznie wygrywa w Chełmie, powiecie i województwie. Jest 

czynnym organizatorem imprez sportowych i turystyczno-krajoznawczych na 

terenie miasta, powiatu i województwa. Swoim doświadczeniem chętnie dzieli się 

z nauczycielami początkującymi. Przez szereg lat pełnił obowiązki kierownika 

grupy samokształceniowej nauczycieli wychowania fizycznego na terenie 

Chełma z ramienia Okręgowego Ośrodka Metodycznego, który wysoko ocenił 

jego pracę.                    

 

 

 

Podziękowania : 
Dnia 20 września 1961 r. Minister Oświaty przekazał podziękowania 

Czesławowi Ściubakowi za duży wkład pracy w przygotowanie programu 

artystycznego, wykonanego przez młodzież na uroczystości rozpoczęcia roku 

szkolnego 1 września w Chełmie. 

Dnia 14 lutego 1972 r. Kuratorium Okręgu Szkolnego w Lublinie wyraża 

podziękowania Czesławowi Ściubakowi za należyte wywiązanie się ze społecznie 

pełnionej funkcji konsultanta do spraw zbierania materiałów dotyczących 

absolwentów wychowania fizycznego. Dostarczone materiały przez Pana są 

rzetelne i prawidłowo opracowane. 

Dnia 20 listopada 1971 r. Kuratorium Okręgu Szkolnego, Okręgowy 

Ośrodek Metodyczny w Lublinie, Sekcja Wychowania Fizycznego – przesyła w 

Dniu Nauczyciela wyrazy uznania i serdeczne podziękowania Czesławowi 

Ściubakowi za długoletnią pracę w zakresie doskonalenia nauczycieli 

wychowania fizycznego m. Chełma. Doświadczeniem swoim i dużym 

zaangażowaniem przyczynił się kolega do aktywizacji i wydajniejszej pracy 

zespołu nauczycieli wychowania fizycznego.       

Dnia 11 marca 1972 r. Wydział Oświaty Prezydium Powiatowej Rady 

Narodowej (PPRN) w Chełmie w sprawie Eliminacji Wojewódzkich XVI 

Ogólnopolskiego Turnieju Krajoznawczego zleca Czesławowi Ściubakowi 

bardzo zaszczytne sprawowanie opieki nad ekipą reprezentującą powiat Chełm.     

 

 

 

Oceny – wyróżnienia : 

Chełm 14 maja 1955 r. Ministerstwo Przemysłu Drobnego i Rzemiosła, 

Centralny Zarząd Szkolenia Zawodowego – Czesław Ściubak nauczyciel 

Technikum Mechanicznego – przyznajemy specjalny dodatek finansowy za 

wzorową pracę od 1 stycznia 1955 r. aż do odwołania.     
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Chełm 20 listopad 1970 r. Wojewódzki Komitet Kultury Fizycznej i 

Turystyki w Lublinie z okazji Dnia Nauczyciela i podsumowania sezonu 

turystycznego 1970 r. w uznaniu zasług w rozwijaniu działalności turystycznej w 

środowisku szkolnym składa Czesławowi Ściubakowi serdeczne podziękowanie 

i życzy dalszych sukcesów w pracy zawodowej i społecznej.   

Chełm 3 listopada 1971 r. Wydział Oświaty PPRN w Chełmie urlopuje 

Czesława Ściubaka – urlop proszę wykorzystać na załatwienie spraw związanych 

z organizacją zimowiska w Szczyrku dla nauczycieli i młodzieży szkolnej.   

Chełm dnia 14 października 1972 r. uroczyste nadanie Czesławowi 

Ściubakowi tytułu – profesora szkoły średniej.     

Chełm 28 styczeń 1975 r. – Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 w Chełmie 

ul. Związku Walki Młodych 54 (którego był nauczycielem). Kuratorium Okręgu 

Szkolnego w Lublinie – Dział Kształcenia Zawodowego. Sprawa: Wniosek o 

dokonanie oceny osoby posiadającej tytuł profesora szkoły średniej. 1 – Nazwisko 

i imię:  Ściubak Czesław; 2 – Data nadania tytułu profesora szkoły średniej: 14 

października 1972 r.; 3 – Typ szkoły: Technikum; nauczane przedmioty: 

wychowanie fizyczne; wymiar godzin: 17; do której szkoły posiada angaż: 

Technikum Mechaniczne w Chełmie.      

 

Szkolenia, kursy i inne  : 
Dnia 21 lutego 1953 r. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w 

Lublinie – Biuro Wojewódzkiego Komitetu Kultury Fizycznej: zawiadamia, że  

Ob. Czesław Ściubak, Instytucja w Lublinie Liceum Pedagogiczne Chełm – 19 

stycznia 1953 r. Uchwałą prezydium WKKF został powołany do pracy społecznej 

w Sekcji Narciarskiej – Wojewódzkiego Komitetu Kultury Fizycznej w Lublinie. 

Dnia 20 stycznia 1953 r. Wydział Oświaty Wojewódzkiej Rady 

Narodowej zlecił Czesławowi Ściubakowi przygotować ekipę wojewódzką na IV 

Ogólnopolskie Igrzyska Harcerskie.  

Dnia 29 listopada 1954 r. i Dnia 4 wrzesień 1955 r. Ministerstwo 

Przemysłu Drobnego i Rzemiosła do Dyrekcji Technikum Mechanicznego w 

Chełmie – Centralny Zarząd Szkolenia Zawodowego Ministerstwa Przemysłu 

Drobnego i Rzemiosła wyraża zgodę na udzielenie Czesławowi Ściubakowi 

zniżki godzin – celem pełnienia przez niego obowiązki przewodniczącego 

Zespołu Wychowania Fizycznego w Okręgowym Ośrodku Kształcenia i 

Doskonalenia Kadr Pedagogicznych na okres 1 wrzesień 1954 r. do 31 sierpień 

1955 r. Następnie przedłużamy ten okres od 1 września 1955 r. aż do odwołania.  

Dnia 28 stycznia 1956 r. Ministerstwo Przemysłu Drobnego i Rzemiosła 

do Dyrekcji Technikum Mechanicznego w Chełmie – w związku z pismem 

Waszym – Centralny Zarząd Szkolnictwa Zawodowego zawiadamia, że nie 

stawia przeszkód w udzieleniu urlopu w dniach 23 styczeń – 2 lutego 1956 r. i 

kieruje Czesława Ściubaka na kurs narciarski.   
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Dnia 4 stycznia 1965 r. Kuratorium Okręgu Szkolnego w Lublinie 

zawiadamia, że Ministerstwo Oświaty – Departament Wychowania Fizycznego i 

Turystyki wspólnie z Zarządem Głównym Szkolnego Związku Sportowego  

organizują w Centralnym Studium Doskonalenia Kadr Oświatowych w 

Sulejówku kurs sekretarzy Zarządów Powiatowych Szkolnego Związku 

Sportowego – na który kierujemy Obywatela Czesława Ściubaka  w dniach 15-

19 styczeń 1965 r. W programie kursu przewidziane są zagadnienia programowo-

metodyczne i organizacyjne sportu szkolnego ze szczególnym uwzględnieniem 

zadań i pracy Zarządów Powiatowych Szkolnego Związku Sportowego.    

Dnia 16 grudnia 1969 r. Na wniosek Komendy Chorągwi Związku 

Harcerstwa Polskiego w Lublinie z dnia 3 grudnia 1969 r. – Kuratorium Okręgu 

Szkolnego w Lublinie udziela Czesławowi Ściubakowi urlopu i kieruje go w 

dniach 15 – 21 grudnia 1969 r. na kurs szkoleniowy doskonalenia dla instruktorów 

ZHP organizowany przez Związek Harcerstwa Polskiego w Chorzowie.    

Dnia 19 czerwca 1971 r. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w 

Lublinie Kuratorium Okręgu Szkolnego – na podstawie zarządzenia Ministra 

Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 lipca 1970 r. udzielam Obywatelowi 

Czesławowi Ściubakowi zwolnienia z pracy na czas 12-18 czerwca 1971 r. celem 

wzięcia udziału w kursie organizowanym przez Główną Kwaterę Harcerstwa na 

„Zawiszy Czarnym” w Gdyni.   

Dnia 18 stycznia 1972 r. Kuratorium Okręgu Szkolnego – Szkolny 

Wojewódzki Ośrodek Krajoznawczo-Turystyczny, w sali konferencyjnej 

Kuratorium odbędzie się narada szkoleniowa podinspektorów d\s krajoznawstwa 

i turystyki oraz kierowników szkolnych powiatowych ośrodków krajoznawczo – 

turystycznych. W części narady wezmą także udział kierownicy biur Oddziałów 

PTTK – Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Będzie omawiana też 

organizacja i przebieg XVI Ogólnopolskiego Turnieju Krajoznawczego. Podczas 

szkolenia w dniach 17-18 można otrzymać  noclegi w szkolnym schronisku 

młodzieżowym. Jednocześnie ZOW PTSM prosi o przywiezienie przez 

podinspektorów danych dotyczących wykorzystania szkolnych schronisk 

młodzieżowych w okresie ferii zimowych. Czesław Ściubak był jednym z 

organizatorów eliminacji wojewódzkich XVI Ogólnopolskiego Turnieju 

Krajoznawczego i organizatorem tej imprezy na szczeblu powiatu. 
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          Zakres obowiązków Ob. mgr Czesław Ściubak 

    stanowisko–funkcja nauczyciel wychowania fizycznego 

 
Zgodnie ze statutem Technikum wprowadzonym zarządzeniem Ministra 

Oświaty z dnia 4 listopada 1966 r. – Dz. Urz. M. O. nr 15 poz. 181 z 1966 r. Do 

obowiązków Obywatela należy : 

 

I – Organizowanie procesu dydaktyczno-wychowawczego w zakresie 

      powierzonego przedmiotu; jest Obywatel odpowiedzialny za  

      jego przebieg, poziom i wyniki. 

     - W szczególności do obowiązków Obywatela należy:  

1 – Nauczanie i wychowanie powierzonych mu uczniów. 

2 – Realizowanie w toku zajęć dydaktycznych obowiązujących programów 

      Nauczania. 

3 – Systematyczne przygotowanie się do lekcji i innych zajęć  

      dydaktyczno-wychowawczych. 

4 – Stosowanie właściwych metod nauczania. 

5 – Organizowanie samodzielnej pracy uczniów oraz systematyczne jej  

      kontrolowanie i ocenianie – w każdym okresie uczeń powinien mieć 

      minimum tyle ocen ile wynosi tygodniowy wymiar godzin przedmiotu. 

6 – Poznanie i rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów. 

7 – Branie czynnego udziału w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i  

      realizowanie jej uchwał. 

8 – Zachowanie tajemnicy obrad rady pedagogicznej i jej komisji. 

9 – Utrzymanie kontaktu i współdziałanie z rodzicami w wychowaniu 

       uczniów i w uzyskaniu przez nich odpowiednich wyników nauczania. 

10 – Współdziałanie z Kierownikiem Internatu w wychowaniu uczniów  

        zamieszkałych w internacie. 

11 – Stałe pogłębianie swojej wiedzy pedagogicznej i ideowo-politycznej 

        oraz doskonalenie metod pracy przez samokształcenie, udział w  

        konferencjach, kursach organizowanych przez szkołę lub władzę 

        szkolną. 

12 – Udział wraz z młodzieżą w uroczystościach i imprezach 

        organizowanych przez szkołę lub środowisko. 

13 – Pełnienie w wyznaczonych terminach dyżurów przed lekcjami  

        i w czasie przerw. 

14 – Przygotowanie wraz z młodzieżą imprez i akcji zgodnie z przydziałem 

        ustalonych przez radę pedagogiczną lub komisje przedmiotowe. 

15 – Brać czynny udział w pracy komisji przedmiotów ogólnokształcących 

        w tym również pełnić funkcje w komicji powierzone przez radę  

         pedagogiczną i wykonywać czynności z tym związane. 

16 – Wnioskowanie w sprawie nagradzania i karania uczniów. 
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II – Pełnić obowiązki wychowawcy klasy zgodnie z przydziałem 

       Rady Pedagogicznej. 

       - Z tego tytułu do obowiązków Obywatela należy w szczególności: 

1 – Poznanie osobowości uczniów ich uzdolnień zainteresowań. 

2 – Poznanie warunków życia uczniów ich stanu zdrowia : szczególną 

      opieką należy otoczyć uczniów mieszkających na stancjach. 

3 – Organizowanie i prowadzenie pracy wychowawczej w klasie a w  

      szczególności opracowanie planu wychowawczego klasy i jego  

      realizacja.  

4 – Prowadzenie zajęć z wychowania obywatelskiego w swojej klasie. 

5 – Współudział z internatem i domem rodzicielskim w celu pełnej  

      koordynacji oddziaływań wychowawczych szkoły, domu i internatu.    

6 – Koordynowanie zamierzeń i zabiegów dydaktyczno-wychowawczych  

      podejmowanych przez wszystkich nauczycieli uczących w powierzonej  

      mu klasie oraz współpraca z nauczycielami nad rozwijaniem  

      zainteresowań i uzdolnień uczniów. 

7 – Czuwanie nad frekwencją uczniów. 

8 – Prowadzenie dokumentacji klasy. 

9 – Nagradzanie i karanie uczniów zgodnie z regulaminem uczniowskim 

      lub wnioskowanie w tej sprawie na posiedzeniach rady pedagogicznej, 

      ewentualnie do dyrekcji szkoły. 

10 – Udzielanie pomocy i kontrolowanie pracy organizacji młodzieżowych  

        działających na terenie swojej szkoły. 

 

III – Sprawowanie opieki nad salą gimnastyczną i boiskami sportowymi. 

         - Z tego tytułu do obowiązków Obywatela należy :  

1 – Dbanie o wyposażenie sali gimnastycznej boisk sportowych oraz  

      Sprzętu sportowego.  

2 – Zapewnienie odpowiednich warunków sanitarnych w ramach 

      możliwości określonych sytuacja szkoły.   

3 – Zapewnienie należytej organizacji zajęć w sali gimnastycznej i na boisku. 

4 – Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć. 

5 – Ponoszenie odpowiedzialności materialnej za wyposażenie i sprzęt 

      sportowy powierzony opiece. 

 

IV : 1 – Nadzorowanie współzawodnictwa szkolnego oraz wykonywanie z 

             tym  związanych czynności.    

                  2 – Przygotowanie majątku szkoły do inwentaryzacji oraz współpraca 

                        z wyznaczonymi przez radę pedagogiczną osobami w zakresie  

                        znakowania sprzętu szkolnego oraz udział w pracy Komisji 

                        powołanej do likwidacji zużytego sprzętu wyposażenia.  
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   Zrzeszenie Sportowe  Szkolnictwa Zawodowego  

                               „ZRYW”   

 
Dla przypomnienia :  
Po wyzwoleniu i końcu wojny wraz z rodziną przeniósł się do Chełma i tu 

zamieszkali. Aby zaplanować swoją dalszą przyszłość musiał uzupełnić swoje 

wykształcenie. Jego poszukiwania odpowiedniej szkoły skoncentrowały się na tworzącym 

się zaraz po wyzwoleniu Państwowym Liceum Pedagogicznym w Chełmie. Wraz z 

inauguracją pierwszego roku szkolnego dnia 1 września 1945 r. reaktywowanej tej 

renomowanej przedwojennej szkoły został uczeniem Państwowego Liceum Pedagogicznego 

przy ul. Reformackiej w Chełmie. Dużą rolę w rozbudowie tej szkoły tak pod względem 

naukowym jak i sportowym miał Bolesław Zygmunt Wirski-(Kruczek). Związany z tą 

szkołą od 1925 r. Był nauczycielem wychowania fizycznego tej szkoły i opiekunem 

współtwórcą renomy znanego i pierwszego (po uzyskaniu niepodległości) w Polsce 

Szkolnego Koła Sportowego „Zdrów” w myśl hasła „w zdrowym ciele zdrowy duch” –  

związanego nierozerwalnie z losami tej szkoły.  

 

Zaraz po rozpoczęciu roku szkolnego w Liceum Pedagogicznym  Bolesław  

Wirski jako nauczyciel wychowania fizycznego tej placówki naukowej 

reaktywował Szkolne Koło Sportowe „Zdrów” – organizując też 15 października 

1945 r. pierwsze ogólne zebranie organizacyjne członków i sympatyków tego 

koła – i rozpoczęcie jego działalności. Podczas głosowania spośród wielu 

zgłoszonych kandydatów wygrał właśnie Czesław Ściubak i 15 października 

1945 r. został pierwszym powojennym Prezesem Szkolnego Koła Sportowego 

„Zdrów” a opiekunek koła nadal był Bolesław Wirski.  

Czesław Ściubak Prezesem  Szkolnego Koła Sportowego „Zdrów” był od 

15 października 1945 r. do 19 października 1947 r. – do drugiego zebrania 

organizacyjnego, również w tymże roku też ukończył Państwowe Liceum 

Pedagogiczne i zdał tu maturę tzw. egzamin dojrzałości.             

 

Działalność Czesława Ściubaka w Szkolnym Kole Sportowym „Zdrów” 

oraz styl pracy jego mistrza Bolesława Wirskiego jako nauczyciela wychowania 

fizycznego i pedagoga – dała mu wzorce które zastosował w swojej pracy w 

swoim  „Zrywie”. Szczególne miejsce w jego pracy w Technikum Mechanicznym  

w Chełmie zajmował „Zryw”, który sportowo oddziaływał na inne szkoły tak w 

Chełmie jak i w powiecie – a sportowcy „Zrywu” liczyli się w województwie i w 

kraju. Był członkiem Lubelskiej Okręgowej Rady Szkoleniowej ZS „Zryw”. 

 

Uwaga: 

Wyniki i osiągnięcia sportowe jakie osiągali sportowcy ZS SZ „Zryw” przy 

Technikum Mechanicznym w Chełmie patrz: moja książka pt. Kultura 

fizyczna w Chełmie i w powiecie chełmskim w latach 1944 – 2010, str. 54 – 

59, Chełm 2011. 
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Źródła : 
  
- Akta osobowe archiwum Technikum Mechanicznego w Chełmie, 

   kwerenda 2002 r.;  

- Wywiad z żoną Barbarą, Chełm 2002 r.;  

- Kronika Sportowa ZS „Zryw” przy Technikum Mechanicznym w 

  Chełmie.;  

- W.A. Kozłowski, Dzieje Kultury Fizycznej Na Ziemi Chełmskiej, 

  Chełm1994;  

- W. A. Kozłowski, Zasłużeni chełmianie dla kultury fizycznej, słownik 

   biograficzny, część pierwsza, Chełm 2007; 
 

  *Biogram Czesława Ściubaka wysłałem i ukazał się w kwartalniku 

„Wychowanie fizyczne i sport” w 2003 r. – ze skróconym aparatem naukowym.   

 

Uwaga: 
Dzieje Zrzeszenia Sportowego Szkolnictwa Zawodowego „Zryw” w latach 1953-

1957 w Chełmie – patrz pozycja książkowa – Waldemar Antoni Kozłowski, 

Kultura fizyczna w Chełmie i w powiecie chełmskim  w latach 1944-2010, Chełm 

2011, str. 53-59.     
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Zdjęcie górne: Kraków 1956 r. – II Centralna Spartakiada Zrzeszenia Sportowego  

„Zryw” (ranga obecnych mistrzostw Polski młodzików-juniorów) – Jerzy Pejo Technikum 

Mechaniczne Chełm w biegu na 800m wywalczył III miejsce i brązowy medal. 

Zdjęcie dolne: Chełm 1954 r. Rytuał rozpoczynający każde zawody sportowe rangi 

ZS „Zryw”.  
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Zdjęcie 1: Chełm lato 1946 r. szkolny teren Państwowego Liceum Pedagogicznego 

przy ul. Reformackiej w Chełmie. Pierwsza powojenna grupa sportowa SKS „Zdrów”. W 

środku Józef Maź (1894-1966) założyciel Koła, w tym czasie Naczelnik Wydziału 

Wychowania Fizycznego w Lublinie. Drugi po lewej stronie Mazia to Czesław Ściubak 

(1927-1975) w tym czasie uczeń tej szkoły i pierwszy powojenny Prezes Koła „Zdrów”.           
 Zdjęcia 2 i 3: Chełm 8 maja 1955 r. – tak wyglądały pierwsze ZMP-owskie Rajdy 

Kolarskie na terenie Chełma i okolicy – tzw. Rajdy Pokoju.  
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Kraków 12-15 lipiec 1956 r. II Centralna Spartakiada Zrzeszenia Sportowego 

„Zryw” (ranga obecnych mistrzostw Polski młodzików-juniorów). Uczestniczyli też w niej 

sportowcy „Zryw” Technikum Mechaniczne Chełm – tu min młodzi piłkarze-trampkarze 

wywalczyli brązowy medal. W związku z sukcesem Koło ZS „Zryw” przy Technikum 

Mechanicznych w Chełmie w nagrodę zorganizowało obóz wędrowny na trasie Krynica, 

Zakopane, Tatry Wysokie, Czechosłowacja, Zakopane, Kraków, kierownikiem obozu był 

Czesław Ściubak a wychowawcą grupy Romuald Tomczyk. 
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              Historia – niesłychana może i prawdziwa o tych  

          trzech pierwszych chełmskich dworcach kolejowych  

 
 

 

 

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 i Chełm do Kowla. Termin oddania do użytku Kolei Nadwiślańskiej (który 

był kilka razy zmieniany) – urzędowo nastąpił 30 sierpnia 1877 r.    

W związku z budową linii kolejowej w Chełmie, min początkowo jako 

miejscowości postojowo-przelotowej trasy pociągu, potrzebą było wybudować 

budynek przyjazdu i odjazdu dla pasażerów tej trasy. Po raz pierwszy kwestia 

budowy i lokalizacji pierwszego chełmskiego dworca kolejowego miała miejsce 

28 czerwca 1874 r. Dlatego też tak zwany Pierwszy Dworzec Kolejowy w 

Chełmie – został wybudowany jako wielopiętrowy budynek drewniany w latach 

1876 \ 1877 – na budynku z trzech stron była przymocowana tabliczka z napisem 

po rosyjsku  CHOŁM – patrz zdjęcie wyżej.  

Olbrzymie znaczenie dla rozwoju ekonomicznego i uprzemysłowienia 

Chełma miał fakt zbudowania-rozbudowy  w latach 1878 – 1890 linii kolejowej 

tzw. Nadwiślańskiej (a w perspektywie budowy nowego dworca, warsztatów i 

zaplecza dla taboru kolejowego).   

Celem dalszej rozbudowy kolejnictwa w Polsce – w 1878 r. została 

zorganizowana w Lublinie Techniczna Szkoła Kolejowa z inicjatywy Zarządu 

Drogi Żelaznej Nadwiślańskiej – niespodziewanie  w 1889 r. przeniesiono szkołę 

Kolei Nadwiślańskiej z Lublina do Chełma (tu cały personel szkoły stanowili 

Rosjanie również język rosyjski był wykładowy, była to pierwsza w Chełmie szkoła 

zawodowa). W 1895 r. oddano nowy gmach specjalnie przystosowany do tego 
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typu szkoły – przydatność szkoły a przede wszystkim jej uczniów dla kolejnictwa 

była w tym czasie bardzo duża (szkoła istniała do 1915 r.).  

Renoma Chełmskiej Technicznej Szkoły Kolejowej promieniowała wszem 

i wobec – tak szkoła stała się oczkiem cara. Należy nadmienić, że w 1897 r. był 

projekt rozbudowy węzłowej stacji Chełm a  w 1899 r. był prawie gotowy projekt 

nowego murowanego dworca w Chełmie, ale były poważne spory co do jego 

lokalizacji – na pewno car znał te zamierzenia. U progu XX w. Chełm wizytował 

Jego Cesarska Mość Najjaśniejszy Pan Mikołaj II car Rosji – odwiedziny cara 

przyczyniły się do przyśpieszenia realizacji wielu inwestycji w Chełmie.  

W trakcie penetrowania miasta a przede wszystkim szkoły, obiektów  

przyszłej guberni, koszary garnizonu wojskowego itd. – bardzo nie podobał się 

carowi stary drewniany tak zwany Pierwszy Dworzec Kolejowy w Chełmie. 

Po konsultacji z naczalstwem władzy Chełma, car dał dużą skrzynię złota i 

kazał wybudować okazałą murowaną budowlę nowego dworca – budynek  miał 

historycznie przedstawiać monument – potęgę i związek z cesarstwem Rosyjskim 

– trzeba przypomnieć, że Chełm w tym czasie był pod zaborem rosyjskim a słowo 

cara było wyrocznią. Zaraz po wyjeździe cara przejęto i zaadaptowano nowy teren  

(bo ten naprzeciw cmentarza żydowskiego był za mały, dworzec i przyszły węzeł 

kolejowy musiał być rozbudowany) – a specjalnie dobrani fachowcy przystąpili 

do budowy nowego dworca. Tak powstał ten dworzec – takie zachowane zdjęcie 

go przedstawia.   
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W 1912 r. została utworzona Gubernia Chełmska – przejeżdżający tą trasą 

car ponownie odwiedził szkołę i wizytował Chełm. Ważną dla cara sprawą była 

wizytacja nowego dworca który miał być dumą i potęgą cesarstwa. Gdy car ujrzał 

ten nowy dworzec – wpadł w wielki gniew bo to nie była wiekopomna budowla 

za tyle złota co dał – kazał wszystkich odpowiedzialnych za budowę tego dworca 

wezwać przed swoje oblicze i następnie kazał ich rozstrzelać. Następnie powołał 

nowe władze, które uczynił odpowiedzialne za budowę nowego dworca 

odpowiadającym ideałom cara. Nowa a zarazem końcowa koncepcja wzięła pod 

uwagę poprzednie sugestie cara – i planowała przedstawiać dworzec w formie 

pałacu. Dlatego całego budynku nie burzono najważniejsza część środkowa wieża 

zegarowa i do niej przyległe boki zostały, i właśnie do nich dobudowywano-

rozbudowano resztę budowli. 

Na początku 1914 r. car wysłał do Chełma swojego zaufanego wysłannika 

właśnie do zlustrowania i oceny budynku nowego dworca, ocena była pozytywna, 

tak car zaniechał dalszych represji związanych z budową dworca w Chełmie. Na 

dolnym zdjęciu przedstawiona jest okazałość nowego dworca.       
 

 

 W 1915 r. przesuwający się front wojny światowej spowodował, że 

Rosyjskie władze i wojsko wycofały się z Chełma w głąb Rosji – tak skończyła 

się rusyfikacja i sny o Guberni Chełmskiej i wtłaczanych tu imperialnych carskich 

idei. Po 1919 r. Chełm stawał się stacją średniej wielkości, pracowało tu 1000 
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kolejarzy – do najważniejszych zadań przede wszystkim należało, zapewnienie 

bezpieczeństwa podróżnych i obsługa trasy dalekobieżnej z Chełma i do Chełma.  

Podczas walk wojennych prowadzonych przez wojska niemieckie –

hitlerowskie w 1939 r. (gdzie w pierwszej kolejności niszczone były budowle 

strategiczne i w tym dworzec) i 1944 r. i częściowo przez wojska sowieckie 

dworzec budowany jeszcze przez cara został zbombardowany i zniszczony – po 

II wojnie światowej na jego miejscu powstał nowy dworzec na miarę PRL.  

Po 1944 r. wraz z końcem II wojny światowej – Polska i Chełm ponownie 

dostała się pod zabór rosyjski-sowiecki – a sowietyzm i nowa władza PRL 

niszczyła dorobek II RP – i wprowadzała represje życia codziennego .       

    

 Źródła: 

Pierwsze szczątkowe wieści-opowieści o postępkach cara – usłyszałem w 

1989 r. od mojego przyjaciela Jasia Grzeli (1905-1996) w rozmowie-wywiadzie 

jaką prowadziliśmy na temat jego dokonań – wspominał też, że jego dziadek 

widział i pamiętał wizytę cara w Chełmie – i jaki miał posłuch car a wszyscy bali 

się jego i jego świty, gdy ktoś podpadł to był rozstrzelany lub zsyłka na katorgę i 

Sybir. Słuchałem też wielu wspomnień Jasia, ale do tej pory nie przykładałem 

jakiegoś znaczenia – choć błądziły mi jego opowieści w głowie. Biografia Jana 

Grzeli znajduje się w książeczce mojego autorstwa pt. Zasłużeni Chełmianie dla 

kultury fizycznej – słownik biograficzny część pierwsza, s. 31-34, Chełm 2007 r.  
 W 1995 r. w rozmowie z kolegą Jasiem Puchowskim (1922-2001), poza 

wieloma informacjami które mnie interesowały na temat jego działalności, 

dopytywałem min też o dotyczące cara i jego tzw. postępkach. Puchowski je 

potwierdził i jeszcze dodał inne ogólne pikantne nowe informacje. Biografia Jana 

Puchowskiego znajduje się w książeczce mojego autorstwa pt. Zasłużeni 

Chełmianie dla kultury fizycznej i turystyki – słownik biograficzny część trzecia, 

s. 29, Chełm 2017 r.  
Obaj Grzela i Puchowski to starzy działacze kultury fizycznej i turystyki, 

pochodzący ze starych kolejarskich z tradycjami rodzin – sam nie wiedziałem co 

o tym myśleć – uzyskane informacje na temat cara jeszcze nie publikowałem.       

   Od 1990 r. spotykałem się ze swoim kolegą Andrzejem P. (chodziliśmy 

razem do Technikum Elektrycznego nie podaję nazwiska bo nie chciał) na 

spacerach z pieskami – na Osiedlu tu ulice Połaniecka i Wolności. Wspominałem 

mu, że jestem autorem wielu książek o historii kultury fizycznej i turystyki 

Chełma i okolic – słuchał  nie dowierzał – nie nalegałem. Andrzej Pochodził ze 

starej rodziny kolejarskiej wychował się na Dyrekcji Górnej – często wspominał 

o Kolejarzu, piłce nożnej i innych ciekawostkach (niektóre informacje od razu 

weryfikowałem). Może w 2014 r. albo w 2015 r. niespodziewanie spotkał mnie 

Andrzej – na wstępie powiedział byłem na twojej stronie internetowej – następnie 

szybko dodał mam coś co ciebie na pewno zainteresuje i szczegółowo może 

troszkę chaotycznie opowieść o tych trzech dworcach i tzw. wyczynach cara (tu 

o złocie i rozstrzelaniu). O dworcach dużo wiedziałem nawet pisałem – ale bardzo 
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zainteresowały mnie poczynania cara. Dał mi nawet zdjęcia i jakieś rwane notatki, 

i coś wspomniał, że ktoś z jego rodziny był świadkiem tych wydarzeń. Przekazane 

mi informacje spisałem wszystkie było ich bardzo dużo, uporządkowałem je – i 

opracowałem je w treść źródłową – które dotyczyły tej sensacji.  

 Opracowany tekst historii dokonań cara miałem wydać w książeczce 

mojego autorstwa pt. Kolejowe Przysposobienie Wojskowe w Chełmie w latach 

1918 – 1939, wydane, Chełm 2020 r. – ale nie wiem dlaczego tam się nie ukazał. 

Dlatego wklejam go do biografii Czesława Ściubaka – tu motyw, jego rodzina z 

dziada związana była z kolejnictwem – PKP.                    
 


