
„Święto Morza” w Chełmku 
 

JuŜ nie raz piszemy o tem, Ŝe wszelkie uroczystości i manifestacje narodowe  
są zawsze uroczyście obchodzone przez pracowników Zakładów Bata w Chełmku. – Ostatnie 
„Święto Morza”, obchodzone w dn. 28, 29 i 30 czerwca b. r. jest nowym dowodem,  
Ŝe pracownicy Bata zawsze zdadzą egzamin ze swej znajomości. 
 
CAPSTRZYK 28. VI. 
 W piątek 28-go czerwca b. r. odbył się capstrzyk. Z pod Zakładów Bata ruszył pochód 
– z orkiestrą fabryczną i organizacjami mundurowymi na czele – nad Przemszę , gdzie  
z galaru przemawiali o znaczeniu politycznym i gospodarczym morza dla państwa Pp. 
Kazimierz Staich, wójt gminy zbiorowej i A. Czuma, pracownik Bata, poczem zostały 
puszczone na wodę tradycyjne wianki. Wypada podkreślić, Ŝe szczególnie pomysłowy był 
wianek, który wykonały członkinie oddziału samarytańsko – poŜarniczego i oddziału P.C.K, 
sekcja teatralna K.S. „Chełmek” popisała się pięknie wykonanym okrętem. – Nad Przemszą  
w czasie uroczystości zebrały się liczne tłumy z obu brzegów rzeki.  
 
WYCIECZKA Z GALARAMI 29. VI 
 W sobotę rano wyjechała z Chełmka liczna wycieczka z Chełmka galarem do Bobrku. 
– Ślicznie przystrojony galar wypełnił się licznie przybyłymi uczestnikami, wśród których 
jaśniały barwnie ubrane krakowianki. Znakomita orkiestra koncertowała całą drogę, a w 
przerwach śpiewano pieśni ludowe i patriotyczne. Po dwugodzinnej Ŝegludze wylądowano  
i udano się pochodem do kościoła parafialnego w Bobrku. Pochód prowadził p. dyrektor 
Jan Remer. W czasie uroczystej sumy grała fabryczna orkiestra. Poi naboŜeństwie wrócono 
do Chełmka pochodem. 
 
ZAWODY PIŁKARSKIE 29. VI 
 Jak zawsze ruchliwy K.S. Związku Strzeleckiego zorganizowała w związku ze 
„Świętem Morza” zawody „starszych panów” i pierwszych druŜyn K.S.Z.S. z K.S. 
„Powstaniec” z Brzezinki. – Na stadionie sportowym im. Marszałka J. Piłsudskiego  
w Chełmku zebrała się nader licznie publiczność, której gracze nie zrobili zawodu. Oba 
mecze były prowadzone „fair”, a mimo to bardzo Ŝywo. Tym razem obie druŜyny z Brzezinki 
uległy znakomicie grającym chełmkowianom. „Starsi panowie” z Brzezinki przegrali 2:5, 
druŜyna pierwsza 1:2. Trudno byłoby wyróŜniać, kto z Chełmka grał dobrze, gdyŜ poza 
jednym punktem – wszyscy pokazali ofiarną i piękną grę. Na meczu koncertowała orkiestra.  
 
10 STRZAŁÓW KU CHWALE OJCZYZNY I MECZ 30. CZERWCA. 
 W niedzielę, 30. czerwca br. Odbyły się zawody w strzelaniu, zorganizowane przez 
Związek Strzelecki pod hasłem „Dziesięć strzałów ku chwale Ojczyzny”. W zawodach 
wzięło udział kilkudziesięciu pracowników Zakładów Bata, uzyskując bardzo dobre wyniki.  
 

Popołudniu zostały rozegrane zawody o puchar między K.S. Związku Strzeleckiego 
Ia) a „Szczakowianką” Ia) . – I w tym dniu Chełmkowianie zwycięŜyli w stosunku 1:2, 
chociaŜ wynik remisowy byłby najlepszym odpowiednikiem gry obu druŜyn. Goście grali 
bardzo ofiarnie i przyznać trzeba, Ŝe w pierwszej połowie meczu mieli przewagę, tylko nie 
dopisało im szczęście. Oprócz tego świetnie dysponowany beck Skowroński paraliŜował 
mozolnie wypracowane i groźne pozycje „Szczakowianki”. Gracz ten jest obecnie „w klasie”; 
- w niedzielę był na boiska bezsprzecznie najlepszym z obu druŜyn. 

Oba świąteczne dni wykorzystali pracownicy Zakładów Bata poŜytecznie. 
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