Pamiętajmy o

„Sokołach”

Wydawca:
Towarzystwo Przyjaciół Skawiny
Fundacja Skawińskie Centrum Wolontariatu
Miejska Biblioteka Publiczna w Skawinie
Pojekt zrealizowany dzięki Europejskiemu Funduszowi
Rolnemu na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa
Inwestująca w obszary wiejskie. Publikacja współfinansowana
ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 – LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Autor
Stanisław Grodecki
Projekt graficzny
Magdalena Szynkarczuk
Przy opracowaniu tekstu wykorzystano materiały
i fotografie z archiwum Towarzystwa Przyjaciół Skawiny
i Muzeum Regionalnego w Skawinie.
Zdjęcie na okładce pochodzi z Narodowego Archiwum Cyfrowego.

Jednym z najbardziej znanych obiektów architektonicznych w Skawinie jest zabytkowy pałacyk, znajdujący się w centralnym miejscu Parku
Miejskiego.
Powstał on na miejscu zamku warownego, wzniesionego prawdopodobnie jeszcze przez Kazimierza Wielkiego lub zaraz po jego śmierci. Pochodzenie nieistniejącego już dziś zamku skawińskiego jest wciąż niejasne.
Został on zbudowany na sztucznym nasypie, w miejscu, gdzie wcześniej
najprawdopodobniej usytuowana była drewniana budowla. Uległ zniszczeniu w czasach potopu szwedzkiego, podczas ataku najeźdźcy na miasto.
Wraz z resztkami murów został rozebrany, a materiał z rozbiórki zużyto do
budowy kamienic w rynku oraz budynków gospodarczych.
Obecnie pałacyk „Sokół” jest obiektem reprezentacyjnym miasta. Mieści się w nim Dział Realizacji Projektów Kultury Centrum Kultury i Sportu w Skawinie. Najcześciej użytkowanym miejscem w „Sokole” jest sala
teatralna, w której organizowane są m.in. koncerty, spektakle teatralne,
prezentacje artystyczne oraz warsztaty muzyczne. Goszczą w niej artyści,
ludzie kultury i sztuki.
To właśnie w sali teatralnej odbywają się spotkania z muzyką poważną w ramach Koncertów z Akademią, cykliczne spektakle teatru Maska,
a także coroczny Skawiński Tydzień Teatralny. Pałacyk „Sokół” jest też
miejscem obrad Rady Miasta i Gminy Skawina oraz okolicznościowych
konferencji organizowanych w Skawinie.
Znajduje się tu również kawiarnia, otwierana jedynie okazjonalnie, będąca równocześnie Galerią „Pałacyk”, gdzie urządzane są wernisaże i wystawy prac z różnych dziedzin twórczości plastycznej, takich jak: prace
olejne, graficzne, fotograficzne, rzemiosło artystyczne twórców profesjonalnych oraz amatorów, których autorami są zarówno mieszkańcy Gminy
Skawina, jak i goście spoza niej.

Budynek Sokoła z lat 30-tych XX w.

Zapewne jednak tylko nieliczni znają historię
pałacyku i kojarzą jego nazwę z dawną, nieistniejącą już prężną organizacją, rozwijającą sprawność
fizyczną i hart ducha wśród młodzieży i starszych
generacji, a także szerzącą kulturę wśród swoich
członków i mieszkańców Skawiny A było nią Towarzystwo Gimnastyczne „SOKÓŁ”.
Celem Towarzystwa – zgodnie z ideałami jego
twórców – było podtrzymywanie i rozwijanie
świadomości narodowej, podnoszenie sprawności
fizycznej polskiej młodzieży, popularyzacja sportów letnich i zimowych, wyrabianie tężyzny fizycznej i sił moralnych – wyrażało się to w zawołaniu:
„W zdrowym ciele zdrowy duch”.

Symbolem ruchu był sokół w locie.
Towarzystwo posiadało też własny hymn
sokoli.
Sokół był, zakamuflowanym przed
władzami zaborczymi symbolem narodowym Polaków – Orłem. „Sokół” szykował kadry sprawnych i umotywowanych patriotycznie Polaków do działań
wojskowych na rzecz odrodzenia Polski.

POCZĄTKI TOWARZYSTWA
GIMNASTYCZNEGO W POLSCE
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” (jego
pierwsze gniazdo) zostało założone 7 lutego 1867 r. we Lwowie, na wzór czeskiego Sokoła (utworzonego przez Mirosława Tyrsza
w roku 1862). Działało ono aktywnie również
po odzyskaniu niepodległości i w całym okresie międzywojennym XX wieku. Pierwszymi działaczami towarzystwa we Lwowie byli:
Klemens Żukotyński, Ludwik Goltental, Jan
Żaplachta – Zapałowicz, Józef Milleret, Jan
Dobrzański, Antoni Durski, Żegota Krówczyński.
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” we
Lwowie – zwane później „Sokołem - Macierzą”
– przez okres pierwszych 17 lat działało jako
jedyne na ziemiach polskich.

Pocztówka kolorowa, z reprodukcją
obrazu Eljasza Radzikowskiego –
„Sokół” w paradnym mundurze
ze sztandarem

W roku 1892 przyjęło ono nazwę „Związek Sokolstwa Polskiego”. Jego kolejne gniazda
powstawały pierwotnie w Galicji, gdyż to właśnie tutaj w zaborze austriackim, Polacy posiadali największą swobodę działania. Pierwszy kołem „Sokoła” w Galicji było „gniazdo”
w Jaworznie. W roku 1895 sokolstwo polskie
wzbogaciło się o cztery nowe placówki, m.in.
w Krakowie.
Silna organizacja Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Krakowie zaczęła aktywnie oddziaływać na powstawanie nowych
gniazd w Galicji Zachodniej. Tworzono oddziały konne, wioślarskie, kolarskie, sekcje
gimnastyczne.

Pocztówka kolorowa.
Napis na odwrocie: „Wielmożny Pan
Michał Hormitkiewicz, we Lwowie,
ul. Wąska 16”, „Serdeczne życzenia
z Nowym Rokiem śle Tadeusz Augustyn. Lwów, 31/12 1913”

POWSTANIE TOWARZYSTWA GIMNASTYCZNEGO „SOKÓŁ” W SKAWINIE
Zapewne bliskość Krakowa i płynący z niego powiew polskości i patriotyzmu sprawiły, że już w 1896 r. ruch sokoli pojawił się w Skawinie. Początek sokolnictwa w Skawinie wiąże się z datą 19 kwietnia 1896 roku. W tym dniu odbyło się I Walne Zgromadzenie 20 Członków Założycieli pod przewodnictwem dr Andrzeja Głogoczowskiego.
W jawnych wyborach wyłoniono zarząd Gniazda skawińskiego. Prezesem został Albin Kolloros, ówczesny właściciel browaru w Skawinie. Wiceprezesem został
Bronisław Paszkowski, funkcję naczelnika powierzono Karolowi Sonsedikowi. Pozostali wybrani członkowie stanowili tzw. „Wydział”, a byli nimi: Czesław Czapkiewicz, dr Stanisław Nawrat, Stanisław Mroczkowski, Konstanty Neuman, Franciszek
Piwowarczyk, Władysław Sikorski i Artur Dudek. Na członków Komisji Rewizyjnej
wybrano Floriana Popiela, Karola Sonsedika i Ludwika Hachorkiewicza, a na członków Sądu Koleżeńskiego – ks. Jana Kantego Zegadłowicza – proboszcza parafii skawińskiej, Stanisława Mroczkowskiego i Franciszka Liptaka.
Strój sokoła przypominał mundur
wojskowy i składał się z czapki –
krakuski z piórem, żakietu kroju
wojskowego z rabatami, spiętego
pasem, spodni o zwężonych nogawkach, wpuszczonych w wysoko sznurowane buty oraz peleryny noszonej na lewym ramieniu.
Kilka miesięcy później ustalono
sposób witania druhów sokołów.
Witali się oni poprzez podniesienie
dwóch palców do obrzeża daszku
czapki, a więc w sposób wzorowany na nieistniejącym w tym czasie
Wojsku Polskim.
1928 r., mężczyzna w mundurze Sokoła – Czesław Skołyszewski

Grupa Sokołów
w mundurach polowych
z bukietami kwiatów
przed wymarszem
do Oleandrów w Krakowie
w sierpniu 1914 r.

Trudne były pierwsze lata działalności „Sokoła”. Nie brakowało tylko potencjału ludzkiego i zapału do pokonywania trudności. Wzrastała także ilość
członków „Sokoła”. W roku 1897 było ich już 43, później ich ilość nieznacznie
zmalała. Nie było jednak lokalu, ani środków na prowadzenie działalności. Postanowiono je pozyskiwać urządzając festyny w lesie skawińskim na Bagienkach, będącym wtedy własnością prywatną. Właściciele terenu udostępniali
go bezpłatnie na potrzeby skawińskiego „Sokoła”. (Lasem na Bagienkach nazywano wówczas teren, na którym w latach pięćdziesiątych XX wieku zbudowano hutę aluminium). Całą inwencję skierowano na wybudowanie własnego
gmachu. Możliwość taką widziano w pozostałościach po starym zamczysku,
wokół którego znajdował się obszerny ogród. W sprawiprzydzielenia tej posesji „Sokół” zwrócił się do Burmistrza i Rady Gminnej Miasta Skawina, która w dniu 14 maja 1898 roku przydzieliła na cele Towarzystwa parcelę i tzw.
„Zamczysko” (burmistrzem był w tym czasie Stanisław Mroczkowski). Część
ogrodu wydzierżawiano, uzyskując z tego dodatkowe środki finansowe. Dochody z licznych festynów pozwalały na zakup materiałów budowlanych, które systematycznie gromadzono. Pierwszy festyn organizowany przez “Sokoła”
odbył się 7 czerwca 1896 roku. Organizacja festynu była wsparta przez skawińskie władze. Na ten cel przeznaczyły one 100 ówczesnych złotych, a całkowity dochód w wysokości 32 złotych 46 groszy zasilił konto Towarzystwa. Dla
zobrazowania wartości tej kwoty należy dodać, że za roczną dzierżawę 2 łanów łąki koło “zamczyska” dzierżawca zapłacił 15 złotych. Pierwszy oficjalny
pokaz gimnastyczny “połączony z tańcami” odbył się 29 września tego samego
roku. Nie brakowało też mieszczan i duchowieństwa, którzy ofiarowali fundusze na zakup materiałów budowlanych. Wśród nich był proboszcz skawińskiej
parafii, ks. Jan Kanty Zegadłowicz.

W roku 1900 ogrodzono teren i wykonano bramę wjazdową. Wizja budowy była coraz
bliższa. Ustalono wygląd gmachu i gromadzono
dokumentację, wzorując się na budynku „Sokoła” w Wojniczu. Projektantem obiektu był Wincenty Koczarkiewicz. Zarząd „Sokoła” zadbał
o odpowiednie dokumenty prawne, podejmując
uchwałę, że w razie rozwiązania się Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, cały majątek ruchomy miał przejść na własność Miasta Skawiny.
Wspólną decyzję Towarzystwa Gimnastycznego “Sokół” i władz miasta Skawina podpisano
4 września 1904 roku.
Rękopis. Uchwała T.G. „Sokół”
i społeczeństwa Skawiny z dnia
4 września 1904 r. o wybudowaniu
gmachu Sokoła z podpisami władz
miasta i członków Sokoła

Kilkanaście miesięcy później, 26 listopada 1905 roku nastąpił odbiór prac budowlanych. W gmachu była duża sala gimnastyczna ze sceną i balkonem. Na zapleczu
znajdowały się garderoby dla zespołów korzystających z obiektu.
Z długiego korytarza wejście prowadziło do „sali kamiennej”, nazwanej tak od
podłogi wyłożonej płytkami ceramicznymi. Dalej była salka mniejsza, wykorzystywana przeważnie do gry w karty i bilard. Na końcu znajdowała się salka przeznaczona na garderobę dla gości. Dolną część budynku zamieszkiwał gospodarz, sprawujący opiekę nad obiektem.
Skawiński „Sokół” mógł nareszcie rozpocząć swoją działalność statutową w godziwych warunkach. Wybrano komisję teatru amatorskiego, zorganizowano za niewielką opłatą orkiestrę dętą, lecz pod warunkiem nieodpłatnego obsługiwania imprez w Sokole.
Salę gimnastyczną wyposażono w przyrządy i wypożyczano szkole na lekcje
gimnastyki. Instruktorami byli druhowie sokoli. Nie przeszkadzało to, aby w razie potrzeby salę sportową zamienić na salę balową, a z zabaw czerpać dochody na
utrzymanie budynku. Warto dodać, że scena oddzielona była piękną kurtyną, którą
namalował skawinianin Giebułtowski, uczeń szkoły matejkowskiej. Kurtyna ta stylistycznie zbliżona była do kurtyny w Teatrze im. J. Słowackiego w Krakowie.

Druh Bolesław Bieńkowski,
w 1899 r. zastępca prezesa T.G. Sokół w Skawinie

W latach 1896-1906 prezesami Towarzystwa byli Albin Kolloros, dr Stanisław
Mroczkowski, Stanisław Nawrot i Bolesław Bieńkowski.
Nie brakowało też wielu oddanych „Sokołowi” osób, pełniących różne funkcje
w zespołach. Wśród nich byli m. in.
Jan Farbowski, Franciszek Dzikowski,
Władysław Czapkiewicz, Ksawery Palichleb, Jan Pałys, Ludwik Sorosiński
i wielu innych. Nakreślono również
wizję dalszej działalności.
Planowano zbudowanie obok „Sokoła” kręgielni i strzelnicy małokalibrowej, czego jednak wówczas nie
udało się zrealizować. Dopiero w latach międzywojennych spełniły się
te marzenia.

Zdzisław Stec
w paradnym mundurze sokolim, 1934 rok

LOSY SKAWIŃSKIEGO „SOKOŁA” W CZASIE I WOJNY ŚWIATOWEJ
Kolejny etap dla gniazd sokolich rozpoczął się wraz z początkiem I wojny światowej i rozpadem monarchii austro-węgierskiej. Wybuch w 1914 r.
wojny światowej spowodował przystąpienie „Sokoła” w Małopolsce do
Legionów Polskich. Wydarzenie to zapoczątkowało nową kartę w dziejach organizacji. Skutkiem wojny były duże zniszczenia majątku trwałego
i znaczne rozbicie organizacji. Skawińscy sokoli nie pozostali bezczynni
wobec dziejących się wydarzeń. 26 sierpnia 1914 r. spod budynku „Sokoła” 25-osobowa drużyna ochotników, pod dowództwem Alfreda Bieniasza
wymaszerowała do Krakowa i zasiliła kompanię legionów Piłsudskiego.
Nie udało się ustalić nazwisk wszystkich sokołów, ale prawdopodobnie
wśród nich byli: Tomasz Baliga, Ludwik Czopek, Stanisław Czopek, Tomasz Czopek, Józef Fidziński, Andrzej Grzywa, Wacław Jodłowski, Jan
Kęskiewicz, Jan Muszyński, Karol Ocetkiewicz, Stanisław Ocetkiewicz,
Ksawery Palichleb, Tomasz Świdowski i Władysław Więckiewicz. W czasie
wojny działalność „Sokoła” była ograniczona. Toczyło się życie klubowe oraz czynna
była biblioteka, która w międzyczasie została tutaj zorganizowana. Po zakończeniu
I wojny światowej powrócili legioniści oraz
młodzież wcielona wcześniej do wojska.
Należy w tym miejscu wspomnieć,
że z chwilą powstania Polski Niepodległej
w 1918 r. siedziba władz centralnych związku „Sokół” została przeniesiona ze Lwowa
do Warszawy.

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej
z nazwiskami Sokołów, którzy w 1914 r.
wymaszerowali ze Skawiny do Legionów

LOSY SKAWIŃSKIEGO „SOKOŁA” W LATACH 1920-1939
Lata 1920-1939 były dla skawińskiego „Sokoła” najlepszym i najbarwniejszym
okresem w jego działalności. Salę gimnastyczną wyposażono w przenośne poręcze
do gimnastyki , urządzenia drążkowe i kółka na linach. Tak wyposażona sala pozwalała na prowadzenie gimnastyki specjalistycznej. Sekcja gimnastyczna liczyła
wtedy ponad 100 dziewcząt i chłopców. Organizowano zloty i uczestniczono w zlotach innych gniazd sokolich.

Sokolice i Sokoły w trakcie wykonywania piramidy

Defilada skawińskich Sokolic, Sokołów oraz strażaków na ulicach Skawiny w dniu 3 maja 1928 r.

Obok budynku na wzgórzu wybudowano kręgielnię, a także strzelnicę małokalibrową. Powołano sekcję kręglarską i strzelecką. Wprowadzono szkolenie z zakresu
przysposobienia wojskowego. Działał teatr amatorski prowadzony przez Jana Lisowskiego. W latach 1938-1939 funkcjonowało dwa razy w tygodniu także kino, prowadzone przez Zdzisława Cyganika. Szczególną działalność prowadził w „Sokole”
kwartet muzyczny Jazz Band „Stepatora” wywodzący swoją nazwę od nazwisk jego
członków: Stec, Pachoński, Tota, Radzik. Niezapomniane festyny z popisami gimnastycznymi odbywały się wtedy już na terenie parku koło siedziby Towarzystwa, a nie
w lesie na Bagienkach.
W gmachu „Sokoła” odbywały się też bale i zabawy z różnych okazji, co też dawało pokaźne środki na utrzymanie budynku. Dochody ze wszystkich imprez zasilały
konto „Sokoła”. Mieszkańcy czterotysięcznej wówczas Skawiny aktywnie uczestniczyli w organizowanych imprezach kulturalno-oświatowych i sportowych „Sokoła”.
Prezesami „Sokoła” byli w tych latach Jan Mazur, Stanisław Rosenberg i, jako ostatni
do roku 1939, Józef Rembiesa.

Zarząd T.G. „Sokół” 1935 r.

Zespół muzyczny „STEPATORA”

Z chwilą wybuchu II wojny światowej we wrześniu 1939 r., po przejściu fontu wojennego przez miasto, życie w Skawinie zmieniło się diametralnie. Fala uciekinierów
i miejscowi chuligani dokonali grabieży i zniszczenia urządzeń. Mocno przetrzebiona biblioteka została przeniesiona do budynku będącego aktualnie siedzibą Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy obecnej ul. Żwirki i Wigury.
Aparatura kinowa wykorzystywana była przez okupanta, który prezentował
wybrany przez siebie repertuar, propagujący III Rzeszę. Nieliczni sokoli zachowali
mundury, które z czasem uległy zniszczeniu. Posiadanie mundurów w domu było
zakazane pod najsurowszymi karami. Szczególną odwagę wykazał Stefan Zawiła,
ukrywając sztandar oraz niektóre dokumenty „Sokoła”, aż do czasów powojennych.
W latach późniejszych po śmierci Stefana Zawiły, sztandar został zabrany przez krakowski Urząd Bezpieczeństwa i ślad po sztandarze skawińskiego „Sokoła” zaginął.
Nieliczne pamiątki po działalności skawińskiego „Sokoła” trafiły od osób prywatnych do Towarzystwa Przyjaciół Skawiny. Powstały z nich tematyczne plansze, które
były prezentowane na jubileuszowej wystawie “Sokoła” w Nowym Sączu. W roku
2010 wszystkie zbiory związane z Towarzystwem Gimnastycznym “Sokół” zostały
przekazane do nowopowstałego w Skawinie Muzeum Regionalnego. Tam też można
je obecnie oglądać.

LOSY „SOKOŁA” PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
W okresie PRL Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” zostało zdelegalizowane. Istniały jednak gniazda „Sokoła” na emigracji m.in. w Niemczech, USA, Francji i Wielkiej Brytanii.
W latach pięćdziesiątych XX wieku zgodnie z decyzją ówczesnych władz
miasta Skawiny wprowadził się do siedziby nieistniejacego już „Sokoła” Klub
Sportowy „Skawinka” oraz Spółdzielnia Turystyczno-Krajoznawcza. Budynek na skutek upływu czasu i warunków atmosferycznych uległ zniszczeniu
i wymagał kapitalnego remontu. Użytkownicy zostali wykwaterowani i rozpoczął się długotrwały remont. Po remoncie miał tam mieć siedzibę „Pałac
Ślubów”, ale ostatecznie zdecydowano o umieszczeniu w budynku Miejskiego Domu Kultury. Wokół budynku w roku 1982, został założony Park Miejski im. Józefa Piłsudskiego. Remont obiektu z powodu braku środków, przeciągał się latami, ale ostatecznie zakończył się w roku 1985. Gospodarzem
został wówczas Miejski Dom Kultury „Sokół”, przekształcony w 1992 roku
na Centrum Kultury i Sportu.
Po przemianach ustrojowych w Polsce współczesny ruch „Sokoła” został
ponownie zarejestrowany 6 listopada 1989 r. Zrzesza aktualnie około 8 tysięcy członków w kilkudziesięciu gniazdach.
W Skawinie niestety ruch sokoli się nie odrodził.

Swoim ponad pięćdziesięcioletnim okresem działalności Towarzystwo
Gimnastczne „Sokół” w Skawinie w sposób trwały wpisało się w historię
miasta. Było ono nie tylko ogniskiem patriotyzmu, ale także pełniło rolę
kuturotwóczą. Nie można pominąć również jego zasług w podnoszeniu
sprawności fizycznej wśród młodych pokoleń Skawinian tamtych lat.

