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Marcelina Weronika Bukowiec

NARODZINY SKAWIŃSKIEGO „SOKOŁA”
(1896–1914)
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” to pionierska organizacja, która
powstała we Lwowie z inicjatywy młodzieży akademickiej, by, ucząc
gimnastyki, łączyć wszystkie warstwy społeczne. Jest wynikiem zmian
zachodzących w umysłach dziewiętnastowiecznych ludzi. Młode pokolenia, urodzone już pod zaborami, uczyła patriotyzmu, a także męstwa,
dyscypliny czy odwagi. Niejednokrotnie wypełniała czas wolny inteligencji, mieszczaństwa i chłopstwa. Przedmiotem rozważań niniejszego
artykułu jest powstałe w Skawinie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”. Niewątpliwie jego działalność wpłynęła na wygląd miasta, a ślady
obecności organizacji widoczne są i dziś. Przykładem może być Pałacyk „Sokół”, który powstał na miejscu zruinowanego zamku wzniesionego najprawdopodobniej przez Kazimierza Wielkiego, oraz otaczający go park. Historia skawińskiego „Sokoła” w dużej części jest owiana
tajemnicą. Brak większej liczby źródeł znacząco wpływa na niepełny
obraz moich badań. Bazując na Księdze protokołów obrad Walnego Zgromadzenia i Wydziału Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Skawinie,
która znajduje się w Muzeum Regionalnym w Skawinie, postaram się,
w miarę możliwości, odtworzyć przebieg działań podjętych przez władze organizacji. Zapisy tejże księgi obejmują lata 1896–1906, dalsza
część uznana jest za zaginioną.
W pierwszej części artykułu omówiono narodziny „Sokoła” we Lwowie, jego działalność sportową i pozasportową, rozwój sokolnictwa,
który doprowadził do utworzenia Związku Polskich Gimnastycznych
Towarzystw Sokolich w Austrii. Następnie poddano analizie aspekty prawne Austrii pozwalające na zrzeszanie się obywateli oraz statut pierwszego gniazda sokolego i gniazda skawińskiego. W ostatnim rozdziale ukazano historię skawińskiego „Sokoła”. Poszczególne
podrozdziały traktują o: formowaniu się władzy, finansach, wydarzeniach kulturalno-historycznych, powstaniu czytelni, członkach towarzystwa, budowie własnego gmachu i organizacji ogrodu, militaryzacji gniazd „Sokoła” za sprawą gen. Józefa Hallera i wstąpieniu Drużyn
Sokolich do Legionu Piłsudskiego.
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Narodziny Towarzystwa Gimnastycznego
„Sokół”
1. Początki
Wiek XIX to czas głębokich przemian politycznych, społecznych oraz
gospodarczych. Ruch ćwiczeń fizycznych był jednym ze znamion zachodzących zmian. Dążenia niepodległościowe narodów przyczyniły się do rozwoju zapomnianego przez wieki wychowania fizycznego.
Ponadto gimnastyka miała być czynnikiem jednoczącym ludzi i miała pomóc przygotować naród do walki o wolność.
Friedrich Ludwig Jahn zapoczątkował w Niemczech tzw. ruch turnerski, którego celem była budowa silnych i zjednoczonych Niemiec.
Aby to osiągnąć, organizowano wspólnoty gimnastyczne oraz wspominano starogermańskie tradycje1.
Cesarstwo austriackie osłabione po przegranych wojnach (Francja,
Piemont, Prusy) przyjęło liberalną konstytucję oraz pozwoliło obywatelom zrzeszać się w stowarzyszeniach. Wykorzystali to Czesi: Henryk Fuegner oraz Mirosław Tyrsza, którzy 16 lutego 1862 r. w Pradze założyli swoje stowarzyszenie. Miało być ono odpowiedzią na
szerzący się, wspomniany już, ruch turnerski2. Wprowadzili oni wiele ćwiczeń, które miały pomagać dbać o zdrowie i dobre samopoczucie uczestników zajęć3.
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” powstało we Lwowie z inicjatywy młodzieży akademickiej w celu kształtowania ducha i ciała, niezależnie od wykonywanego zawodu, poglądów politycznych czy statusu społecznego. Żywa pamięć o powstaniu styczniowym stała się
tłem do utworzenia takiej organizacji. Tajne stowarzyszenie „Bratnia
Pomoc” działające od 1861 r. na Uniwersytecie Lwowskim uważane
jest za prototyp „Sokoła”. Za założycieli Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” uważa się Klemensa Żukotyńskiego oraz Ludwika Goltentala. „Żukotyński rozwinął akcję propagandowo-agitacyjną za utworzeniem towarzystwa gimnastycznego; pobierał nawet opłatę wstęp1
E. Małolepszny, Z. Pawluczka, Zarys dziejów Sokolstwa Polskiego w latach 1867–1997,
Częstochowa 2001, s. 9.
2
Tamże, s. 10.
3
S. Szuro, TG „Sokół” w Małopolsce — zarys dziejów, Kraków 1999, s. 17.
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ną (w wysokości jednego złotego reńskiego) od chętnych do wstąpienia w jego szeregi”4.
1 listopada 1866 r. odbyło się pierwsze zebranie członków Towarzystwa w sali dra Teodora Bacody’ego. Znajdowała się tam prywatna sala gimnastyczna, w której przybyli rozpoczęli naukę szermierki
oraz gimnastyki, a także postanowili zalegalizować swoją działalność.
W tym celu wybrano komitet organizacyjny, który reprezentowali: Klemens Żukotyński, Ludwik Goltental i Jan Żalplachta-Zapałowicz5.
W akcję utworzenia legalnej organizacji zaangażował się Józef Milleret, „radny miasta Lwowa, który był lekarzem domowym namiestnika Galicji Agenora hrabiego Gołuchowskiego. Zajął się on wydaniem
odezwy do mieszkańców miasta, jednaniem zwolenników, zbieraniem
funduszy i opracowaniem statutu”6. 16 grudnia 1866 r. zwołał zebranie, na którym pojawili się ważniejsi obywatele Lwowa, m.in.: adwokaci (Eligiusz Białoskórski, Edward Hoffman), lekarze (Euzebiusz Czerkawski, Zygmunt Rieger), nauczyciel (Zygmunt Sawczyński), naczelnik straży ogniowej (Paweł Praun) oraz redaktor „Gazety Narodowej”
( Jan Dobrzański)7. Podczas spotkania dyskutowano nad formą statutu. Ostatecznie zdecydowano się na przyjęcie statutu czeskiego „Sokoła”. „Dokument ten był już od kilku lat zatwierdzony przez władzę, co
stwarzało precedens i zwiększało prawdopodobieństwo zalegalizowania towarzystwa”8. Kilka dni później z Pragi nadeszły do Lwowa regulaminy oraz statut. Strona czeska namawiała do przyjęcia nazwy „Sokół”, jednakże strona polska powstrzymała się od przyjęcia tej nazwy9.
W czasie tego zebrania powiększono także skład komitetu organizacyjnego o Józefa Millereta, Jana Dobrzańskiego oraz Ksawerego Berezowskiego. W takim składzie wniesiono 24 grudnia 1866 r. prośbę do
Namiestnictwa Galicji o zatwierdzenie statutu nowo powstałego Towarzystwa. Urzędnicy bardzo dokładnie przyjrzeli się przedstawionemu dokumentowi, by w styczniu odesłać go w celu naniesienia popra4
J. Snopko, Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Galicji 1867–1914, Białystok
1997, s. 35.
5
Tamże, s. 35.
6
Tamże, s. 35.
7
E. Małolepszny, Z. Pawluczka, dz. cyt., s. 11.
8 J. Snopko, dz. cyt., s. 36.
9
E. Małolepszny, Z. Pawluczka, dz. cyt., s. 11.
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wek. Statut Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” został zatwierdzony
przez namiestnika Galicji Agenora Gołuchowskiego 7 lutego 1867 r.
Tegoż dnia organizacja otrzymała osobowość prawną i mogła rozpocząć legalną działalność10.
2. „W zdrowym ciele zdrowy duch”
Głównym zadaniem, wynikającym ze statutu, było krzewienie kultury fizycznej przez ćwiczenia gimnastyczne. Początkowo prowadzona
działalność spotykała się z oporem i niechęcią ze strony społeczeństwa. „Nie rozumiało ono potrzeby ćwiczeń gimnastycznych, uważanych często za bezużyteczne «fikanie koziołków»”11. Kolejnymi przeszkodami w podejmowanych działaniach były: brak wykwalifikowanych nauczycieli, brak miejsca oraz podręczników do nauki w języku
polskim, a także braki w polskim nazewnictwie z zakresu gimnastyki.
Treningi odbywały się wieczorami, kilka razy w tygodniu, a ćwiczący byli podzieleni na grupy, tzw. zastępy. Zastępy wybierano ze
względu na wiek i umiejętności uczestników12. Odpowiednie regulaminy określały kwestie zdrowotne, techniczne i formalne. Do obowiązków każdego uczestnika należało poddanie się badaniom lekarskim, dbanie o higienę oraz o bezpieczeństwo wykonywanych akrobacji. Gospodarz sprawował opiekę nad salami „Sokoła”. Aby wejść
na salę, należało okazać kartę przyjęcia, która potwierdzała wniesienie
bieżących opłat13. Zajęcia były podzielone na dwie części: pierwsza
polegała na ćwiczeniach wspólnych, a druga na ćwiczeniach z użyciem dostępnych przyrządów. „Do najczęściej używanych przyrządów należały: koń, kozioł, lina, drążek, poręcze, kółka, drabina pozioma, orczyk; wykorzystywano też urządzoną na sali skocznię”14.
Stosowano zasadę natężenia wysiłku fizycznego, by na koniec przeprowadzić ćwiczenia rozluźniające. W początkowej fazie działalności
„Sokoła” oprócz gimnastyki uprawiano także takie sporty, jak: szermierka, kolarstwo, strzelectwo15.
J. Snopko, dz. cyt., s. 36.
Tamże, s. 44.
12
Tamże, s. 48.
13
Tamże, s. 49.
14 Tamże, s. 49.
15
Tamże, s. 52.
10
11
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Ponadto organizowano występy publiczne, podczas których uczestnicy zajęć prezentowali swoje umiejętności szerokiej publiczności. „Odbywały się one corocznie, przy udziale przedstawicieli władz samorządowych, oświatowych, magistratu, prasy, organizacji społecznych i publiczności”16. Była to także okazja, aby zachęcić rodziców i młodzież
do wstąpienia w szeregi Towarzystwa. Przedstawiciele „Sokoła” próbowali też zachęcać kobiety do udziału w prowadzonych przez nich zajęciach, jednakże spotykało się to z oporami ze strony społeczeństwa,
wynikającymi po części z przesądów.
Ćwiczenia fizyczne wymagały odpowiedniego, niekrępującego
ruchów stroju. Pierwotnie do tego celu służył zdekompletowany strój
codzienny. Jednak taka garderoba nie odpowiadała regulaminom,
była niewygodna oraz nie nadawała się do publicznych pokazów17.
Na otwarciu nowo wybudowanego gmachu „Sokoła” zaprezentowano
nowe, białe trykotowe koszulki. Wywołało to skandal wśród przybyłych pań, lecz mimo to udało się wprowadzić nowy, wygodny i estetyczny strój sportowy.
„Nauczyciele gimnastyki «Sokoła» podjęli także wysiłek nad wypracowaniem rodzimej terminologii, systematyki i metodyki ćwiczeń fizycznych”18. Wenanty Piasecki opracował broszurę pt. Słownictwo gimnastyczne, która została przetłumaczona z języka niemieckiego na polski, a która zawierała terminy związane z gimnastyką19.
3. Działalność
Oprócz zajęć z zakresu wychowania fizycznego „Sokół” zajmował się
działalnością pozasportową. „Polskie organizacje wychowania fizycznego działające pod zaborami, obok swych podstawowych zadań sportowo-rekreacyjnych, pełniły też ważne funkcje patriotyczne i narodowe”20. Organizowano obchody upamiętniające ważne wydarzenia
z historii Polski, takie jak np.: bitwa grunwaldzka, powstania listopadowe oraz styczniowe czy ustanowienie Konstytucji 3 maja. Tężyzna
Tamże, s. 50.
Tamże, s. 51.
18
Tamże, s. 51.
19
E. Polak, Geneza i rozwój gimnastyki w „Sokole” polskim, [w:] Działalność Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, red. M. Mirkiewicz, Rzeszów 1996, s. 121.
20
Tamże, s. 53.
16
17
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fizyczna nie była celem samym w sobie, lecz środkiem do budowy niepodległego państwa. Ponadto organizowano „wycieczki, wieczorki, festyny, reduty, koncerty i amatorskie przedstawienia teatralne”21. „Takie aktywności nie zostały zamieszczone w pierwszym statucie «Sokoła», jednakże później wątki ideowe, wychowawcze, wreszcie narodowe stopniowo zajmowały coraz bardziej znaczące miejsce w dokumentach programowych ruchu sokolego”22.
Ważnym zadaniem stało się propagowanie kultury fizycznej i higieny w społeczeństwie23. W tym celu 21 listopada 1880 r. powołano do życia oficjalną gazetę „Przewodnik Gimnastyczny «Sokół»”.
Pierwszy numer ukazał się 1 kwietnia 1881 r. Zawarto w nim informacje dotyczące profilu czasopisma. „Miało ono zamieszczać artykuły i informacje z zakresu: a) anatomii, fizjologii i higieny; b)
teorii gimnastyki; c) dziejów powszechnych gimnastyki; d) dziejów
gimnastyki w Polsce; e) działalności lwowskiego Towarzystwa Gimnastycznego «Sokół» i innych instytucji gimnastycznych polskich;
f ) działalności towarzystw i szkół gimnastycznych w Europie. Do
tego dochodził jeszcze dział recenzji i informacji bibliograficznych
o wydawnictwach dotyczących kultury fizycznej oraz kronika miejscowa i zagraniczna”24. W późniejszym okresie czasopismo łączyło
wszystkie gniazda sokole.
Redaktorem naczelnym został Tadeusz Żuliński i to on nadał tytuł gazecie. Pod jego przewodnictwem omawiano zagadnienia dotyczące higieny oraz gimnastyki. Problemy narodowo-polityczne zaczęto podnosić z początkiem XX w. Następcami T. Żulińskiego byli: Antoni Durski, Żegota Krówczyński, Ksawery Fiszer, Klemens Kołakowski, Karol E. Epler, Stanisław Korytko i Stanisław Biega25.
Niewielki początkowo nakład czasopisma z czasem zaczął wzrastać.
Wydawcy wysyłali darmowe egzemplarze do wielu organizacji pożytku publicznego26. Po pewnym czasie gazeta zaczęła „zarabiać na siebie”. Poza wydawaniem własnego periodyku „Sokół” publikował arE. Małolepszny, Z. Pawluczka, dz. cyt., s. 14.
J. Snopko, dz. cyt., s. 54.
23
E. Małolepszny, Z. Pawluczka, dz. cyt., s. 14.
24
J. Snopko, dz. cyt., s. 58–59.
25 Tamże, s. 59.
26
Tamże, s. 59.
21
22
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Uchwała T. G. „Sokół” i społeczeństwa Skawiny z dnia 4 września 1904 r.
o wybudowaniu gmachu Sokoła z podpisami władz miasta i członków Sokoła.

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

Budynek „Sokoła” w okresie międzywojennym

Trzech młodych mężczyzn w mundurach
Sokolich.
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Wymarsz drużyny Sokolej do Legionów Piłsudskiego, 26 sierpnia 1914 r.

Członkowie TG „Sokół” 1928”.
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tykuły swoich członków w innych czasopismach m.in. w: „Gazecie
Narodowej”, „Gazecie Lwowskiej”, „Kurierze Lwowskim”, „Dzienniku Polskim”.
4. Rozwój
Rozkwit ruchu sokolego przypadł na połowę lat osiemdziesiątych
XIX w. Największy wpływ na jego rozwój miały: wprowadzone do
szkół obowiązkowe zajęcia z gimnastyki, wydawane książki do nauki
gimnastyki, zachęcająca do ćwiczeń postawa prasy, a także kontakty
elit z pozostałymi warstwami społecznymi27. Nowe ośrodki powstawały z inicjatywy inteligencji, która wykazywała chęć uprawiania sportu.
Działalność „Sokoła” stopniowo zdobywała aprobatę władz oraz społeczeństwa. Młodzież rozwijała się w sensie fizycznym, ale także rozwijała poczucie patriotyzmu.
Najwcześniej statut lwowskiego „Sokoła” przyjęto w Stanisławowie. Nastąpiło to 16 sierpnia 1884 r. Tym sposobem stanisławowskie
gniazdo sokole stało się filią Towarzystwa we Lwowie. Władze miasta przychylnie spoglądały na organizację, której nieodpłatnie wynajęto pomieszczenia do ćwiczeń w szkole. Mimo to na zajęcia uczęszczało kilka osób. Duży wpływ na zwiększenie liczby członków miał
Henryk Laughamer — ambitny nauczyciel gimnastyki, oraz przyjazd
w 1890 r. sokołów lwowskich28.
Kolejnym miastem, w którym zaistniało TG „Sokół”, był Tarnów.
Towarzystwo zawiązała grupa zapaleńców pod przewodnictwem Wilhelma Müldnera oraz Ignacego Przybyłkiewicza. Pierwsze zajęcia odbyły się 20 listopada 1883 r. w budynku szkoły. Założyciele „wystąpili
wówczas o zatwierdzenie statutu lwowskiego «Sokoła», za którego filię się uważali”29. 30 listopada 1884 r. statut został zatwierdzony. Ważną działalnością stała się organizacja zajęć dla młodzieży pozostającej
w mieście w okresie wakacyjnym30.
Następny oddział lwowskiego „Sokoła” został utworzony w Przemyślu 10 stycznia 1885 r. Działalność jednak rozpoczęto w 1884 r. pod
S. Szuro, dz. cyt., s. 31.
Tamże, s. 31.
29
Tamże, s. 32.
30
Tamże, s. 32.
27
28
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przewodnictwem Mieczysława Baranowskiego oraz Franciszka Zycha, na co wpłynął fakt organizowania już wcześniej kursów gimnastycznych dla młodzieży szkolnej. „Rozwinęła się sekcja gimnastyczna, a następnie powstał chór oraz sekcja kolarska, która w dokumentach występuje pod nazwą «oddział jazdy skoropędowej»”31.
Ważny dla niniejszego artykułu jest fakt utworzenia „Sokoła” w Krakowie w 1885 r. Wśród jego członków znaleźli się m.in.: Adam Asnyk,
dr Henryk Jordan, prof. Napoleon Cybulski, Kornel Ujejski, Leon Zieleniewski, Włodzimierz Tetmajer, Walery Eliasz-Radzikowski, dr Ferdynand Weigel, dr Michał Koy. „Lwów, będący zawsze «Sokołem» macierzą, pozostał głównym ośrodkiem sokolim w Galicji Wschodniej,
ale w zachodniej części tej krainy bardzo szybko przodującą rolę zaczął odgrywać Kraków”32.
5. Związek Polskich Gimnastycznych Towarzystw Sokolich w Austrii
Aby uczcić 25 rocznicę powstania „Sokoła” czeskiego, przypadającą
na rok 1887, Czesi zorganizowali w Pradze w dniach 25–28 czerwca krajowy zlot, na który zaproszono delegację lwowskiego „Sokoła”.
Niestety z obaw o antyhabsburskie wystąpienia policja austriacka zakazała uroczystej defilady ulicami Pragi. Z tego też powodu organizatorzy odwołali całą imprezę. „Zaproszeni wówczas sokoli lwowscy postanowili zorganizować w swym mieście podobny zlot w roku 1892,
w 25. rocznicę powstania «Sokoła» lwowskiego”33.
W dniach 5–6 czerwca 1892 r. odbył się pierwszy zlot sokoli. Z tej
okazji w parku Kilińskiego przygotowano tymczasowe boisko sportowe. Mogło ono pomieścić 600 osób ćwiczących, przybyło jednak „871
druhów z całej Galicji, 40 z Wielkopolski i 150 z Czech i Moraw”34,
co zmusiło organizatorów do ograniczenia tej liczby. Na trybunach mogło zasiąść 5 tys. widzów, z czego 450 osób mieściło się w loży, a 3 tys.
w ławkach35. W trakcie spotkania odbywały się pokazy gimnastyczne i zawody sportowe. Lwowianie z dużym zainteresowaniem przyTamże, s. 32.
Tamże, s. 33.
33
Tamże, s. 41.
34
Tamże, s. 42.
35 J. Snopko, I Zlot Sokolstwa Polskiego w 1892 r. we Lwowie, [w:] Szkice z dziejów
„Sokoła” w południowej i wschodniej Polsce, red. A. Nowakowski, Wadowice 2002, s. 8.
31
32
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glądali się paradzie umundurowanych „Sokołów”. Każde gniazdo sokole posiadało swój sztandar. Komitet pań na czele z Idą Marszałkiewiczową wykonał sztandar dla „Sokoła” lwowskiego, a jego poświęcenie odbyło się podczas mszy św. z okazji zlotu. Przybyłym na zlot pokazano ważne zabytki miasta, a na zakończenie przygotowano festyn
na Wysokim Zamku we Lwowie36.
5 czerwca 1892 r. w gmachu Towarzystwa odbyło się zebranie
wszystkich przybyłych przedstawicieli „Sokoła”. Na naradzie postanowiono połączyć istniejące gniazda „Sokoła” w jeden związek. Druhowie jednomyślnie zgodzili się na zjednoczenie organizacji, jednakże Sokoli z Wielkopolski nie chcieli połączyć się z „Sokołem” galicyjskim. Wynikało to z różnic w podejściu zaborcy do polskich organizacji. Dlatego też utworzono Związek Polskich Gimnastycznych
Towarzystw Sokolich w Austrii, który swym zasięgiem objął wszystkie gniazda „Sokoła” na terenie monarchii austro-węgierskiej. W celu
usprawnienia działania Związku w 1896 r. nastąpił podział terytorium na 7 okręgów: I. Krakowski, II. Tarnowski, III. Rzeszowski, IV.
Przemyski, V. Lwowski, VI. Tarnopolski, VII. Stanisławowski37. Powstały Związek odegrał ważną rolę: wzmocnił ruch sokoli, ujednolicił regulaminy, umocnił narodowo-patriotyczne idee.
Na początku 1893 r. wybrano władze Związku. Prezesem Wydziału Związku został Tadeusz Romanowicz. Na trzyletnią kadencję Walne Zgromadzenie danego oddziału wybierało naczelnika, prezesa oddziału oraz jego zastępcę. Naczelnik odpowiadał za ćwiczenia fizyczne; w sytuacji, gdy nie miał własnej kadry, mógł zatrudnić nauczycieli
spoza swojego okręgu. Patronem Związku został Tadeusz Kościuszko,
a dzień 15 października, czyli dzień jego śmierci, ustanowiono świętem
sokolim. „Naczelne władze miały być wybierane na Walnych Zjazdach
odbywających się co roku w różnych miejscowościach. Każdy oddział
miał na Walny Zjazd wysyłać jednego delegata i po jednym z każdej
setki członków powyżej pierwszych stu”38.
Na zajęciach panował wojskowy rygor, rozkazy naczelnika wykonywano natychmiast i nie podlegały one żadnej dyskusji. Oddziały munS. Szuro, dz. cyt., s. 42.
Tamże, s. 42–43.
38
Tamże, s. 44.
36
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durowe, pod komendą prezesa lub naczelnika, kroczące ze sztandarem,
miały iść w równych szeregach, jednakowym krokiem. W ten sposób
dyscyplina „wchodziła ludziom w krew”, a także umożliwiała publiczne pokazy. Zwracano się do siebie per druhu lub druhno39.
W zaborze pruskim i rosyjskim do „Sokoła” odnoszono się wrogo.
Niemcy posiadali swój odpowiednik Towarzystwa — Turnverein, który nastawiony był antypolsko i nacjonalistycznie. Mimo to w 1884 r.
w Inowrocławiu powstał pierwszy oddział „Sokoła”. Dekadę później
został zorganizowany pierwszy zlot w Inowrocławiu, na którym pojawiło się 26 oddziałów40. Na wzór Związku Polskich Gimnastycznych
Towarzystw Sokolich w Austrii 29 listopada 1893 r. powstał Związek
Sokołów Polskich w Niemczech, który dwa lata później przemianowano na Związek Sokołów Polskich w Państwie Niemieckim. Związek łączył osiem towarzystw, podzielonych na trzy okręgi. Józef Krzymiński oraz Wiktor Gładysz pełnili odpowiednio funkcję prezesa i naczelnika41.
W zaborze rosyjskim władza traktowała „Sokoła” jako polską organizację patriotyczną. Zakaz powołania Towarzystwa obowiązywał do
1905 r. Po wybuchu rewolucji w Rosji władze zostały zmuszone do
złagodzenia panującego rygoru. W 1906 r. utworzono Związek Sokolstwa w Zaborze Rosyjskim. Prezesem został Lucjan Kobyłecki, a naczelnikiem Karol Noskiewicz. Legalny żywot „Sokoła” był krótki, gdyż
już w 1907 r. władze cofnęły zgodę na działalność Towarzystwa. Mimo
to Związek działał w konspiracji42.
„Idea szybko przekroczyła ocean i już w roku 1887 «Sokół» powstał wśród licznej Polonii w Chicago. Niestety związki Sokole zostały rozbite na dwie grupy”43. Część sokołów zajęła się polityką i połączyła z partią Związek Narodowy, a część działała zgodnie ze statutem. „W rezultacie powstały dwa związki «Sokole»: w Chicago
i w Cleveland. Mimo tego rozłamu, dokonanego w roku 1909, liczba Sokołów w obu związkach rosła i w roku 1912 nastąpiło połączeTamże, s. 45.
Tamże, s. 47.
41
K. Toporowicz, Zarys dziejów „Sokoła” na ziemiach polskich w latach 1867–1947, [w:]
Z dziejów Towarzystw Gimnastycznych „Sokół”, red. Z. Pawluczka, Gdańsk 1996, s. 9–10.
42 Tamże, s. 10.
43
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nie, przy czym wszyscy sokoli wrócili do starego statutu, a nową stolicą związku stał się Pittsburgh”44.
Aspekty prawne oraz statut Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”
1. Prawo cesarstwa Austrii do zrzeszenia się obywateli
Ogólne prawo do stowarzyszania się obywateli Austrii gwarantowała konstytucja z 1848 r. Kolejna ustawa z 1849 r. uściśliła ten przepis,
zaznaczając, że nie mogą to być organizacje, których działalność jest
niezgodna z przyjętymi ustawami oraz zagraża bezpieczeństwu państwa. W tym samym roku został wydany patent o stowarzyszeniach,
pomijający organizacje nastawione na zysk, w którym zaznaczono prawa i obowiązki obywateli zakładających stowarzyszenie, np. obowiązek
wcześniejszego poinformowania władz, do których należało wydanie
zgody bądź odmowy; stowarzyszeniom politycznym nie pozwolono
na zakładanie filii oraz łączenie się z innymi towarzystwami, a także
zabroniono przyjmowania kobiet i osób nieletnich będących pod patronatem władzy rządowej. Nowa ustawa z 1852 r. ograniczała wolność zrzeszania się obywateli i wprowadziła system koncesyjny. Kolejną zmianą w prawie była ustawa z 15 listopada 1867 r. dotycząca
organizacji nie nastawionych na zysk, a działalność tych, które były
nastawione na zysk, regulowała wcześniejsza ustawa45.
Ustawa o prawie stowarzyszeń z dnia 15 listopada 1867 r. w §4
określa powinności założycieli towarzystwa wobec państwa. I tak musieli oni:
[…] Zawiadomić polityczną Władzę krajową piśmiennie z przedłożeniem statutów.
W statutach powinno być wymienione:
1. cel stowarzyszenia, środki tegoż, i sposób ich zbierania;
2. sposób tworzenia i odnowienia stowarzyszenia;
3. siedziba stowarzyszenia;
4. prawa i obowiązki członków stowarzyszenia;
5. organa kierownictwa stowarzyszenia;
6. wymogi do powzięcia obowiązujących uchwał, wygotowań piśmiennych i obwieszczeń;
44
45

Tamże, s. 49.
O. Blazer, Historya ustroju Austryi w zarysie, Lwów 1899, s. 568.
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7. sposób załatwiania sporów, wynikających ze stosunku stowarzyszenia;
8. reprezentacya stowarzyszenia na zewnątrz;
9. postanowienia co do jego rozwiązania46..

2. Statut pierwszego gniazda sokolego
Jak wynika z przyjętego statutu „organami władzy pierwszego gniazda sokolego we Lwowie było Walne Zgromadzenie członków i zarząd nazywany wtedy Wydziałem Towarzystwa”47. Władzę ustawodawczą sprawowało Walne Zgromadzenie, które zbierało się dwa razy
do roku; istniała także możliwość zwoływania go w trybie nadzwyczajnym przez czwartą część członków. Grono to stanowiło o najważniejszych kwestiach dotyczących Towarzystwa, takich jak: wybór członków
zarządu i komisji nadzorczej, przyjmowanie sprawozdań z działalności organizacji oraz jej komisji finansowej, wprowadzanie zmian, również w statucie, podejmowanie decyzji o wynajmowaniu sal oraz ich
urządzeniu, a w przypadku zaprzestania działalności grono to miało
głos decydujący48.
Kierownictwo składało się z prezesa, zastępcy oraz 14 członków, których powoływano na roczną kadencję. Z tego grona wybierano osoby
na następujące stanowiska: dyrektora, kasjera, sekretarza oraz gospodarza. Głównym zadaniem prezesa była reprezentacja Towarzystwa
na zewnątrz, wraz z dyrektorem miał on prawo podpisywać wszelkie dokumenty49.
Władzę wykonawczą pełnił zarząd. Zajmował się on sprawami wewnętrznymi i zewnętrznymi, które nie mieściły się w zakresie kompetencji Walnego Zgromadzenia50. Zarząd mógł przyjmować nowych
członków i uczniów, zatrudniać nauczycieli. Decydował o zakupie przyrządów gimnastycznych i o wycieczkach, opracowywał także zestawy
ćwiczeń gimnastycznych oraz dbał o zachowanie bezpieczeństwa podczas zajęć. „Do obowiązku zarządu należało też zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych walnych zgromadzeń członków, opracowywa46 Ustawa o prawie stowarzyszeń z dnia 15 XI 1867 r., [w:] Przekłady Ustaw, Rozporządzeń i Obwieszczeń Prawa Państwa dla Królestwa Galicyi i Lodomeryi, tudzież Wielkiego Księstwa Krakowskiego, Lwów 1867, s. 275–276.
47 J. Snopko, dz. cyt., s. 37.
48
Tamże, s. 37.
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Defilada Sokołów na rynku w Skawinie 3 V 1930 r. podczas uroczystości z udziałem
władz miasta. Na podium stoją: burmistrz Pukło i Rozenberg.

Grupa Sokolic i Sokołów — Skawina 1924 r.

— 18 —

Defilada skawińskich Sokolic, Sokołów oraz strażaków na ulicach Skawiny. Święto
3 Maja 1928 r. W pierwszym rzędzie pośrodku Józef Kiełbus — ostatni żyjący uczestnik powstania styczniowego.

Zarząd T.G. „Sokół” 1935r.,grupa przy stole- Kazimierz Gawle, Fidziński, Adam
Węgrzyn, Roman Tota, Feliks Pukło, Stanisław Rosenberg, Stefan Zawiła, Jan Hakormiewicz, Józef Mazur, Jan Vasenda, Eugeniusz Bomba,Ignacy Gogojewicz, Henryk Ledóchowski, Stanisław Buchała, Józef Popkiewicz, Józef Rembicza, Władysław
Wyrwa, Karol Ocetkiewicz.
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nie wewnętrznych regulaminów i instrukcji, ustanawianie opłat za naukę szermierki”51.
Komisja nadzorcza składała się z trzech członków i zajmowała się
finansami Towarzystwa. Był także sąd polubowny, który rozwiązywał
pojawiające się wewnątrz organizacji spory. Dwóch sędziów wybierały spierające się strony, a jeden był narzucony. Od wyroku nie można
było się odwołać52.
W statucie Towarzystwa znajdował się także zapis dotyczący sposobu rozwiązania organizacji. Mogło do tego dojść tylko wtedy, gdy
Walne Zgromadzenie podjęło decyzję o likwidacji, a taką ustawę zaakceptowało 3/4 wszystkich członków czynnych i założycieli mieszkających na terenie Lwowa. W ten sam sposób decydowano o majątku pozostałym po rozwiązaniu stowarzyszenia53. W wyniku utworzenia Związku Polskich Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Austrii
ustalono ogólny wzór statutu, który, aby zostać uznanym za filię „Sokoła” lwowskiego, każda siedziba musiała przyjąć. Statut skawińskiego
„Sokoła” nie zachował się, korzystając jednak ze wzoru, przybliżę jego
treść. Rozdział pierwszy zatytułowany Nazwa, siedziba, godło i zadanie
Towarzystwa zawierał oficjalną nazwę organizacji: Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w… Sztandar przedstawiał sokoła w locie.
Najważniejszym zadaniem członków Towarzystwa było pielęgnowanie
gimnastyki higieniczno-racjonalnej i wychowawczej, tak, aby wzmacniać hart ducha oraz przynależność narodową. Zadanie to wypełniano przez: organizowanie zajęć gimnastycznych, naukę szermierki, jazdy konnej, pływania, jazdy na łyżwach, naukę wioślarstwa, strzelania
do celu, gry i zabawy, rozwój sportu w kraju, organizowanie ćwiczeń
publicznych oraz zawodów (co najmniej raz do roku), urządzanie wycieczek, organizowanie spotkań towarzyskich, dbanie o rozwój zarówno swojego Towarzystwa, jaki i innych „Sokolni”54.
Członkowie Towarzystwa dzieli się na: honorowych, założycieli, wspierających i zwyczajnych. Tytuł członka honorowego nadawano w czasie Walnego Zgromadzenia za zasługi w pracy sokolej lub za
Tamże.
Tamże.
53
Tamże.
54 Statut Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Wilanowicach,
sygn. f. 146, op. 12, spr. 14059, s. 3.
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działalność społeczną. Godność członka założyciela lub wspierającego
uzyskiwała osoba, która brała udział w zakładaniu Towarzystwa lub
dokonała wysokiej wpłaty do kasy organizacji. Członkowie zwyczajni
stanowili podstawę organizacji, zobowiązano ich do wpłaty wpisowego, a następnie musieli płacić regularnie składki55. Aby zostać członkiem, należało cieszyć się dobrą opinię i być wprowadzonym przez
dwóch starszych druhów. Wartym zaznaczenia jest fakt, iż członkowie wspierający płacili składki, nie angażowali się jednak w życie sportowe „Sokoła”56.
Do praw członków zwyczajnych należało: 1) branie udziału w ćwiczeniach, podczas których korzystano z przyrządów i przyborów „Sokoła”, 2) otrzymywanie bezpłatnego czasopisma, korzystanie z biblioteki, czytelni oraz ze zbiorów Towarzystwa, 3) branie udziału w Walnych Zgromadzeniach z możliwością przemawiania, wnoszenia wniosków, głosowania, wybierania i wybieralności za wyjątkiem członków zwyczajnych, 4) składanie w formie pisemnej do Wydziału próśb
i zażaleń, 5) branie udziału w wydarzeniach organizowanych przez
Towarzystwo, 6) zakładanie munduru sokolego i odznak w trakcie uroczystości, zabaw oraz wycieczek, w innych przypadkach za zezwoleniem Wydziału lub Prezesa, 7) obecność podczas obrad Zjazdu Delegatów Związku, 8) możliwość uczestnictwa w czasie pobytu w innym towarzystwie w tamtejszych ćwiczeniach, ale nie dłużej niż dwa
miesiące, 9) czerpanie korzyści wynikających z wypełniania statutowych obowiązków oraz z przynależności do Towarzystwa lub Związku sokolego57.
Kobietom przysługiwały takie same prawa, jednakże, chcąc uczestniczyć w publicznych pokazach, musiały posiadać specjalną zgodę Wydziału.
Towarzystwo opuszczano z powodu samodzielnego wystąpienia,
wykreślenia bądź wykluczenia. Jeśli ktoś zrezygnował z członkowstwa na stałe, to automatycznie przestawał należeć do „Sokoła”. Osoba opuszczająca Towarzystwo powinna na piśmie poinformować Wydział i wpłacić składki do końca kwartału, z którego występuje. „Wy55
56
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kreślonym przez Wydział może być członek, który pomimo dwukrotnego wezwania zalega przez rok cały z wkładkami lub innymi opłatami. Kto z Towarzystwa wystąpił lub został wykreślony, a napowrót
wstępuje, winien uiścić wpisowe, zaległe wkładki i opłaty”58. Z powodu
naruszenia panujących zasad członek zostawał wykluczony z Towarzystwa, a w tej sprawie orzekał sąd honorowy oraz Wydział.
W kolejnym rozdziale statutu wyszczególniono, skąd pochodzą
finanse Towarzystwa. Pieniądze zbierano m.in. z wpisowego oraz
comiesięcznych składek każdego członka. Dochód czerpano też
z wypożyczeń sali oraz przyrządów do ćwiczeń, organizowanych
pokazów, wieczorków i tym podobnych spotkań, a także z darów.
Budżet dzielił się na zapasowy (składki członków oraz darowizny)
i obrotowy (odsetki funduszu zapasowego)59. Rok kalendarzowy został uznany za rok administracyjny, a obowiązującym językiem był
język polski.
Poszczególne oddziały Towarzystwa były pod nadzorem Wydziału.
Wydział wyznaczał nauczycieli i lekarzy odpowiedzialnych za opiekę
sportową i zdrowotną. Ich działania ściśle określały regulaminy, które
ustalał Wydział. Wydział wybierał także na roczną kadencję naczelnika, który podczas publicznych wystąpień czy ćwiczeń obejmował kierownictwo oraz komendę60.
Walne Zgromadzenie oraz Wydział stanowiły najwyższą władzę w Towarzystwie. Walne Zgromadzenie zwoływano raz do roku
w pierwszym kwartale. Istniała możliwość zwołania go w trybie nadzwyczajnym, przy czym prośba taka musiała zostać wniesiona na piśmie i mieć poparcie 1/3 wszystkich członków danego gniazda sokolego. W takiej sytuacji Walne Zgromadzenie musiało się zebrać w terminie nie dłuższym niż trzy tygodnie (chyba że pismo stanowiło inaczej). Informację o zebraniu przekazywano członkom Towarzystwa
dwa tygodnie przed jego rozpoczęciem. Gdyby w czasie takiego spotkania rozważano rozwiązanie Towarzystwa, to należało zebrać się trzykrotnie w odstępach dwóch tygodni61.
Tamże, s. 7.
Tamże, s. 7–8.
60
Tamże, s. 8.
61
Tamże, s. 9.
58
59

— 22 —

Do obowiązków Walnego Zgromadzenia należało: 1) kontrola nad
sprawozdaniami Wydziału oraz finansami, 2) mianowanie członków
honorowych, 3) zmiana statutu, 4) rozporządzanie budżetem oraz majątkiem nieruchomym, 5) wybieranie na trzyletnią kadencję prezesa
i jego zastępcy, 6) wybór wydziałowych, 7) wybór członków i zastępców sądu honorowego na okres jednego roku, 8) wybór komisji rewizyjnej na rok, 9) decydowanie o przebiegu obrad, 10) wybór delegatów do Związku i Okręgu Towarzystwa, 11) rozpatrywanie wniosków
członków, 12) po rozwiązaniu Towarzystwa rozporządzenie majątkiem62.
Zatwierdzenie uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie wymagało poparcia 2/3 członków Towarzystwa, a w przypadku zmiany statutu 2/5. W przypadku braku odpowiedniej liczby członków na zebraniu najpóźniej do miesiąca miało się odbyć kolejne spotkanie, na którym wniesione ustawy będą obowiązywać niezależnie od liczby przybyłych. W przypadku decyzji o rozwiązaniu Towarzystwa wymagana była
obecność 3/5 wszystkich członków63. „Uchwały Walnego Zgromadzenia
zapadają zwykłą większością głosów obecnych członków. W razie równości głosów rozstrzyga przewodniczący, który zresztą nie głosuje64”.
Głosowanie odbywa się za pomocą kartek. Wszystkie obrady Walnego
Zgromadzenia są jawne, jeżeli gremium nie postanowi inaczej.
„Wydział składa się z prezesa, jego zastępcy wybieranego przez Walne Zgromadzenie i określonej liczby wydziałowych65”. Kadencja trwa
trzy lata. Po roku 1/3 wybranych wydziałowych ustępowała ze swojego
stanowiska, podobnie działo się po drugim i trzecim roku urzędowania.
Istniała możliwość ponownego wyboru na to stanowisko. „W miejsce
wydziałowego, który ubył w ciągu roku, wchodzi aż do najbliższego
Walnego Zgromadzenia ten członek, który przy ostatnich wyborach
otrzymał największą po wybranych ilość głosów, a w razie równości
głosów, którego los oznaczy. Najbliższe Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru uzupełniającego do końca trzechlecia66”.
Wydział miał osiem dni na ukonstytuowanie się. Zbierał się przynajmniej raz w miesiącu w trybie zwyczajnym. Nadzwyczajne posieTamże, s. 9–10.
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dzenia zwoływane były na wniosek 1/3 członków, wtedy takie posiedzenie musiało się odbyć do pięciu dni od ogłoszenia67. Spośród swoich członków grono to wybierało większością głosów: drugiego zastępcę prezesa, sekretarza, skarbnika, chorążego, gospodarza, bibliotekarza
oraz administratora czasopisma68.
Uchwały zachowywały ważność wtedy, gdy ogłaszano je w obecności prezesa, ewentualnie jego zastępcy, oraz co najmniej połowy wydziałowych. „Naczelnik, jeżeli nie jest wydziałowym, winien uczestniczyć w posiedzeniu Wydziału z głosem doradczym. Uchwały zapadają
zwykłą większością głosów; w razie równości głosów rozstrzyga przewodniczący, który zresztą nie głosuje. Wybory odbywają się kartkami;
w razie równości głosów rozstrzyga los”69.
Wydziałowi Towarzystwa podlegały takie sprawy, jak: 1) zarządzanie
majątkiem Towarzystwa, 2) wskazywanie członków honorowych Walnemu Zgromadzeniu, 3) przyjmowanie i wydalanie członków, 4) określanie opłat za korzystanie z własności Towarzystwa, 5) podejmowanie decyzji odnośnie zmniejszenia opłat lub zwolnienia z nich niektórych członków, 6) zarządzanie zakładami Towarzystwa, 7) przyjmowanie uczniów oraz opłat za ich naukę, 8) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia, 9) dbanie o dyscyplinę i mienie Towarzystwa, 10)
powoływanie specjalnych komisji Towarzystwa, 11) uchwalanie regulaminów obrad i czynności oraz przyjmowanie wszelkich regulaminów
i instrukcji, 12) udostępnianie ksiąg kasowych i rachunków do sprawdzenia, na 14 dni przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia, 13) zwoływanie Walnego Zgromadzenia, przygotowywanie wniosków, ustanawianie porządku obrad, 14) przekazywanie sprawozdań ze
swych czynności Walnemu Zgromadzeniu, 15) organizowanie publicznych pokazów, zawodów, obchodów świąt narodowych, wycieczek, zabaw i występów przy pomocy właściwych oddziałów, 16) utrzymywanie biblioteki, 17) przyjmowanie, mianowanie i oddalanie wszystkich
płatnych funkcjonariuszy Towarzystwa70.
Prezes oraz jego zastępca reprezentowali Towarzystwo na zewnątrz.
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Prezesowi należał się szacunek wszystkich członków. „Dokumenty, którymi Towarzystwo przyjmuje prawne zobowiązania, muszą być podpisane przez prezesa i sekretarza lub członka Wydziału pełniącego odnośne czynności i zaopatrzone pieczęcią Towarzystwa; ogłoszenia Towarzystwa podpisuje prezes i sekretarz, lub członek Wydziału pełniący
odnośne czynności, na innych zaś pismach wystarcza podpis prezesa”71.
Prezes odpowiedzialny był za zwoływanie zebrań Wydziału, przewodniczył im (także w czasie Walnego Zgromadzenia), sprawował władzę dyscyplinarną na wycieczkach (w razie jego nieobecności powinność tę czynił wskazany przez Wydział członek), w przypadku równości głosów rozstrzygał głosowanie, czuwał nad wykonywaniem uchwał
Walnego Zgromadzenia i Wydziału. Miał prawo wydania zarządzenia, które na najbliższym posiedzeniu Wydziału referował. „Zakres
działania zastępców prezesa i innych wydziałowych określa regulamin Wydziału”72.
Wydział Towarzystwa mógł utworzyć oddziały: kolarski, szermierczy,
jazdy konnej, wioślarski, pożarniczy itp. „Oddziałami kierują zarządy
mianowane corocznie przez Wydział na wniosek i z grona członków
oddziałów. Oddziały spełniają swoje zadanie na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez Wydział”73.
Sąd polubowny rozwiązywał spory wynikłe między członkami lub
członkiem a Towarzystwem na zasadzie większości głosów. Jego decyzja była nieodwołalna. Każda strona sporu miała prawo do wyboru w ciągu 14 dni jednego sędziego ze składu sędziów honorowych.
Gdyby któraś ze stron lub obydwie nie zrobiły tego, wyboru dokonywał Wydział. Sędziowie z kolei w ciągu 14 dni wybierali zwierzchnika,
a gdyby takiego wyboru nie dokonali, to Wydział losował kandydata.
Wydziały zajmowały się wykluczaniem członków oraz sprawowały władzę dyscyplinarną nad nimi74. W przypadku nałożenia kary wykluczenia na członka Towarzystwa Wydział przekazywał sądowi honorowemu zadanie zbadania sprawy i wydania orzeczenia co do winy
oraz zastosowania kary. Następnie sąd honorowy przekazywał akta
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Zawody sportowe „Sokoła”: „Bieg na przełaj Skawina–Borek Szlachecki; 3 maja 1936 r..
Na drugim planie budynki Browaru Skawińskiego

Defilada skawińskich Sokolic, Sokołów oraz strażaków na ulicach Skawiny. Święto
Trzeciego Maja 1928 r. W pierwszym rzędzie pośrodku Józef Kiełbus — ostatni żyjący
uczestnik powstania styczniowego.
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Grupa Sokołów i działaczy w sali budynku Sokoła

Zarząd „Sokoła” 1935r., stoją od lewej: Ocetkiewicz, (…), Mazur, Bomba E., Zawiła
Stefan, Piechoński, Wyrwa; siedzą: Tota R., Chachoskiewicz, ksiądz Buchała, Rosenberg, Pukło, Rembiesa, Pajakiewicz, Ludwikowski
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Wydziałowi Związku. Przewodniczący Związku zatwierdzał i wykonywał wyrok bądź wydawał zarządzenie dotyczące ponownego rozpatrzenia sprawy. W przypadku takich spraw powoływano sąd honorowy
w pełnym składzie; aby uchwała była ważna, wymagana była obecność
przewodniczącego oraz ponad połowy członków sądu. „Uchwały zapadają większością głosów; w razie równości głosów uważa się wniosek łagodniejszy jako uchwałę”75.
Wyroki Wydziału były nieodwołalne, w szczególnych przypadkach
Wydział mógł przekazać sprawę sądowi honorowemu, jednakże wykonanie kary pozostawało w gestii Wydziału. „Dla takich spraw Sąd
honorowy wylosowuje ze swego grona 3 członków, którzy wybierają
z pomiędzy siebie zwierzchnika”76. Wydział Związku ustalał regulamin dla sądu honorowego i polubownego. „Członkowie Sądu honorowego wybierają z pomiędzy siebie przewodniczącego, pisarza i ich
zastępców”77. Wydział Towarzystwa mógł przekazać niektóre sprawy
do rozwiązania Wydziałowi Związku, gdy uznał takie postępowanie
za lepsze dla Towarzystwa78.
W skład komisji rewizyjnej wchodziło trzech członków wybranych
przez Walne Zgromadzenie spoza Wydziału na okres jednego roku.
Organ ten zajmował się kontrolą kasy Towarzystwa, książek kasowych
i rachunkowych, co roku przedstawiał Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie zawierające odpowiednie wnioski.
„W razie rozwiązania Towarzystwa w inny sposób, niż uchwałą Walnego Zgromadzenia, przechodzi majątek Towarzystwa na własność
polskiego Związku sokolego we Lwowie dla popierania celów, jakie
miało rozwiązane Towarzystwo, i dla oddania tego majątku nowemu
polskiemu Towarzystwu gimnastycznemu w [nazwa miejscowości]79”.
Historia skawińskiego „Sokoła”
1. Formowanie się władzy w skawińskim „Sokole” w ciągu 10 lat
Historyczne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Gimnastycznego
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„Sokół” w Skawinie odbyło się 19 kwietnia 1896 r. Obecnych było
20 członków założycieli. Pod przewodnictwem dra Andrzeja Głogoczowskiego odczytano protokół ze zgromadzenia przygotowawczego
z dnia 7 marca 1896 r. Następnie przystąpiono do wyboru członków
Wydziału. Przewodniczący zgłosił kandydatury następujących osób:
Czesława Czapkiewicza, Bronisława Peszkowskiego, dra Stanisława
Nawrata, Stanisława Mroczkowskiego, Albina Kollorosa, Konstantego Neumana, Franciszka Piwowarczyka, Władysława Sikorskiego, Artura Dudka. Pierwszych pięciu członków wybrano jednomyślnie, na
K. Neumana oddano 12 głosów, pozostali otrzymali po jednym głosie. Do komisji rewizyjnej zgłoszono: Floryana80 Popiela, Karola Sonsedika, Ludwika Hachorkiewicza. Zostali oni wybrani jednomyślnie.
Na członków sądu honorowego wybrano jednomyślnie: ks. Jana Kantego Zegadłowicza (ówczesnego proboszcza skawińskiej parafii), Stanisława Mroczkowskiego oraz Franciszka Liptaka.
Na wniosek B. Peszkowskiego postanowiono wstrzymać się z losowaniem ustępujących po pierwszym i drugim roku urzędowania członków aż do kolejnego nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Uchwalono, na wniosek dra A. Głogoczowskiego, że TG „Sokół”
przystąpi do Związku Polskich Towarzystw Gimnastycznych „Sokół”.
Decyzje delegatów do Związku miały zostać (ten jeden raz) przekazane wybranemu Wydziałowi81.
20 kwietnia 1896 r. odbyło się I posiedzenie Wydziału Towarzystwa. Obecni byli druhowie wydziałowi: A. Kolloros, S. Mroczkowski, B. Peszkowski, K. Neuman, A. Dudek, F. Piwowarczyk, W. Sikorski, dr A. Głogoczowski, C. Czapkiewicz. Pod przewodnictwem dra
A. Głogoczowskiego przystąpiono do wyboru prezesa, którym został
A. Kolloros. „Następnie na wniosek Czesława Czapkiewicza wybrano również jednomyślnie wiceprezesa Bronisława Peszkowskiego”82.
Na sekretarza i gospodarza „Sokoła” wskazano C. Czapkiewicza, a na
skarbnika W. Sikorskiego. Naczelnikiem został K. Sonsedik, a deleZachowuję oryginalną pisownię.
Protokół z dnia 19 kwietnia 1896 r., [w:] Księga protokołów obrad Walnego Zgromadzenia i Wydziału Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Skawinie, Muzeum Regionalne w Skawinie.
82 Protokół z dnia 20 kwietnia 1896 r., [w:] Księga protokołów…, dz. cyt., Muzeum
Regionalne w Skawinie.
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gatem do Związku — A. Kolloros. Tym sposobem ukształtowała się
władza w skawińskim „Sokole”, której obecności wymagał wspomniany wcześniej statut.
Z różnych, często niezawartych w protokołach powodów poszczególni członkowie rezygnowali ze stanowisk. Już kilka tygodni po wyborach nastąpiła zmiana: druh K. Neuman opuścił Skawinę i Towarzystwo, a na jego miejsce został wybrany Jan Madej83. Jak wynika
z protokołu z 10 lutego 1897 r. prezes A. Kolloros wyznaczył delegację w składzie: K. Sonsedik, C. Czapkiewicz i A. Dudek, która udała
się do wiceprezesa B. Peszkowskiego z prośbą, by wycofał swoją rezygnację z zajmowanego stanowiska. Niestety, B. Peszkowski zdania nie
zmieni, nie podał też powodu swojego odejścia84. Sam zainteresowany w kolejnych latach aktywnie działał w Towarzystwie.
23 kwietnia 1898 r. podczas posiedzenia Wydziału odbyły się wybory nowej władzy w „Sokole”. Przewodniczącym ponownie został
A. Kolloros, wiceprezesem B. Peszkowski, sekretarzem C. Czapkiewicz,
skarbnikiem i gospodarzem W. Sikorski, a naczelnikiem K. Sonsedik.
Na delegata do Związku i Wydziału Okręgowego wybrano prezesa
A. Kollorosa85. Pod koniec 1898 r. druh A. Kolloros chciał zrezygnować z zajmowanego stanowiska, jednak Wydział nie przyjął jego rezygnacji i postanowił zawiadomić go o tym pisemnie. W kolejnym roku
K. Sonedik ustąpił ze stanowiska naczelnika.
9 maja 1899 r. odbyły się kolejne wybory; po dwukrotnym głosowaniu największą liczbę głosów (4) otrzymał dr S. Nawrat, który został prezesem. Na jego zastępcę wybrano jednogłośnie B. Bieńkowskiego, na sekretarza C. Czapkiewicza, na skarbnika Stanisława Stączyka, a gospodarzem został W. Czapkiewicz86. Naczelnikiem „Sokoła” wybrano jednogłośnie druha K. Sonsedika87.
Protokół z dnia 23 czerwca 1896 r., [w:] Księga protokołów..., dz. cyt., Muzeum
Regionalne w Skawinie.
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Miesiąc później w protokole zanotowano, że druh S. Nawrat zrezygnował z funkcji prezesa. Wydział przyjął tę wiadomość z żalem i postanowił przeprowadzić wybory na następnym posiedzeniu88. Podczas
posiedzenia Wydziału 8 grudnia 1899 r. przyjęto rezygnację obecnych
jego członków, a na ich miejsce wybrano nowych. Druh wiceprezes
B. Bieńkowski został upoważniony do przeprowadzenia wyborów wraz
z komisją kontrolującą, w skład której weszli druhowie: F. Dzikowski,
Karol Krzyszkowski i Kwidzita89.
Do Wydziału zostali wybrani druhowie: dr S. Nawrat, C. Czapkiewicz, K. Sonsedik, S. Mroczkowski, W. Czapkiewicz, B. Bieńkowski,
F. Dzikowski, F. Piwowarczyk i A. Kolloros. Stanowisko prezesa objął S. Nawrat, jego zastępcą został C. Czapkiewicz, sekretarzem i gospodarzem F. Dzikowski, a skarbnikiem W. Czapkiewicz90.
Nowe władze niemal przez rok nie wprowadzały żadnych zmian. Ta
nastąpiła w momencie, gdy druh Sonsedik opuścił Skawinę i tym samym przestał należeć do skawińskiego gniazda. Na jego miejsce wybrano druha Mrowskiego.
Nowe władze Wydziału wybrano 24 lutego 1901 r. Jego skład
przedstawiał się następująco: S. Nawrat (16 głosów), B. Peszkowski (16 głosów), S. Mroczkowski (15 głosów), P. Batys (12
głosów), B. Bieńkowski (15 głosów), A. Tylko (11 głosów), F.
Dzikowski (11 głosów), F. Piwowarczyk (11 głosów), Józef Palichleb (10 głosów). Walne Zgromadzenie zaproponowało Wydziałowi, by gospodarzem „Sokoła” został Edward Hachorkiewicz. Wybór władz został uznany za nieważny w czasie kolejnego Walnego Zgromadzenia, dlatego też przystąpiono do ponownego głosowania. Po 16 głosów otrzymali: S. Nawrat, S. Mroczkowski, B. Peszkowski, B. Bieńkowski, 14 głosów: C. Czapkiewicz, F. Dzikowski, P. Batys. F. Piwowarczyk otrzymał 13 głosów, J. Palichleb — 12 głosów, druhowie: S. Kuzia oraz A. Tylko — 10 głosów. Dwaj ostatni nie weszli w skład Wydziału. Do
88
Protokół z dnia 10 czerwca 1899 r., [w:] Księga protokołów..., dz. cyt., Muzeum
Regionalne w Skawinie.
89 W źródle nie podano imienia. Protokół z dnia 8 grudnia 1899 r., [w:] Księga protokołów..., dz. cyt., Muzeum Regionalne w Skawinie.
90
Tamże.

— 31 —

sądu honorowego wybrano druhów: Windakiewicza91, P. Batysa
oraz A. Tylkę. W skład komisji rewizyjnej weszli: A. Tylko oraz
W. Jasiński92.
22 marca 1901 r. odbyły się wybory na stanowisko prezesa, sekretarza, skarbnika oraz gospodarza. Wybrano odpowiednio: P. Batysa,
F. Dzikowskiego, C. Czapkiewicza, J. Palichleba. Rok później nastąpiła zmiana na stanowisku sekretarza: F. Dzikowskiego zastąpił Feliks Syplański93.
2 marca 1902 r. z powodu nieporozumień wydziałowi zrezygnowali z pełnionych funkcji. Przystąpiono do wyboru nowych członków
Wydziału. Zostali nimi: P. Batys, S. Nawrat, Sarosiński94, J. Kotulski,
H. Bieniasz, F. Piwowarczyk, J. Palichleb, A. Tylka, S. Mroczkowski.
W skład komisji rewizyjnej weszli druhowie: B. Bieńkowski, Marian
Rajski, C. Czapkiewicz. Sąd honorowy zasilili: B. Bieńkowski, Franciszek Szczerczka, Wojciechowski95.
Różnice zdań w kwestii uiszczenia zaległych opłat przez druhów
doprowadziły do odejścia z Towarzystwa kilku ważnych członków. Byli
to: B. Peszkowski, Albert Nunberg, Marian Ostrowski, E. Hachorkiewicz, Jan Hachorkiewicz, Michał Pachoński, B. Czapkiewicz oraz
K. Krzyszkowski. Z tego też powodu prezes P. Batys poinformował
Wydział o swej rezygnacji, jednakże nie została ona przyjęta. Podobnie zachowano się w stosunku do dra S. Nawrata, który chciał zrezygnować z członkowstwa w Wydziale. Aleksander Spólnik był nauczycielem gimnastyki zarówno w „Sokole”, jak i w szkole, naczelnikiem
wybrany został Jan Sorosiński.
15 maja 1902 r. podczas Walnego Zgromadzenia ponownie przystąpiono do wyborów władz Wydziału. Powodem były konflikty między druhami. Wybrani zostali: P. Batys, C. Czapkiewicz, S. Nawrat,
S. Mroczkowski, B. Peszkowski, J. Palichleb, A. Tylko, F. Piwowarczyk,
W źródle nie podano imienia.
Protokół z dnia 24 lutego 1901 r., [w:] Księga protokołów..., dz. cyt., Muzeum Regionalne w Skawinie.
93 Protokół z dnia 22 marca 1901 r., [w:] Księga protokołów..., dz. cyt., Muzeum Regionalne w Skawinie.
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95 W źródle nie podano imienia. Protokół z dnia 2 marca 1902 r., [w:] Księga protokołów..., dz. cyt., Muzeum Regionalne w Skawinie.
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B. Bieńkowski. Do komisji kontrolującej weszli: M. Rajski, Wojciech
Gazderka, K. Krzyszkowski, natomiast do sądu honorowego: S. Nawrat, S. Mroczkowski, B. Bieńkowski. Delegatem do Związku został
C. Czapkiewicz96. Tydzień później, celem ukonstytuowania się władz
Wydziału, przez aklamację wybrano: prezesa — S. Nawrata, jego zastępcę — C. Czapkiewicza, sekretarza — B. Bieńkowskiego, skarbnika — B. Peszkowskiego oraz gospodarza — J. Palichleba. Na naczelnika „Sokoła” Wydział mianował E. Hachorkiewicza, który odpłatnie
prowadził zajęcia z gimnastyki97.
29 stycznia 1903 r. w trakcie Walnego Zgromadzenia wybrano następujących członków Wydziału: A. Nunberga, C. Czapkiewicza, B. Bieńkowskiego, F. Szczerczka, P. Batysa, Edwarda Chandlera,
S. Mroczkowskiego, B. Peszkowskiego oraz M. Rajskiego. Do komisji kontrolującej przez aklamację wybrano: Wojciecha Bisniarza, Kazimierza Wojciechowskiego, J. Hachorkiewicza. Do sądu honorowego
weszli: ks. J. K. Zegadłowicz, Stanisław Kuzia, J. Kotulski. Na prezesa
Wydział wybrał B. Bieńkowskiego, na wiceprezesa C. Czapkiewicza,
na skarbnika P. Batysa, sekretarzem został E. Chandler, a gospodarzem
A. Nunberg98. B. Bieńkowski zrezygnował z funkcji prezesa i członka Wydziału. Jego miejsce zajął, jako członek Wydziału, ks. J. K. Zegadłowicz, a prezesem został, na podstawie §20 statutu, A. Tylka99.
3 marca 1904 r. podczas Walnego Zgromadzenia wyłoniono członków Wydziału, którymi zostali: ks. J. K. Zegadłowicz, S. Mroczkowski, C. Czapkiewicz, Bronisław Poznakawski, P. Batys, Józef Farbowski, B. Bieńkowski, A. Tylko, Feliks Szklarski. Do komisji kontrolującej wytypowano: W. Czapkiewicza, E. Chandlera oraz Franciszka
Szczerczki. Do sądu honorowego wybrano: Stanisława Kuzina, ks. J.
K. Zegadłowicza oraz Józefa Bobaka100.
Protokół z dnia 15 maja 1902 r., [w:] Księga protokołów..., dz. cyt., Muzeum Regionalne w Skawinie.
97
Protokół z dnia 22 maja 1902 r., [w:] Księga protokołów..., dz. cyt., Muzeum Regionalne w Skawinie.
98 Protokół z dnia 29 stycznia 1903 r., [w:] Księga protokołów..., dz. cyt., Muzeum
Regionalne w Skawinie.
99
Protokół z dnia 17 lutego 1903 r., [w:] Księga protokołów..., dz. cyt., Muzeum Regionalne w Skawinie.
100
Protokół z dnia 3 marca 1904 r., [w:] Księga protokołów..., dz. cyt., Muzeum Re96
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2 kwietnia 1905 r. w obecności 30 druhów został wybrany nowy
skład Wydziału: B. Bieńkowski, S. Mroczkowski, W. Czapkiewicz,
C. Czapkiewicz, J. Farbowski, B. Peszkowski, J. Bobak, Wojciech Marek, P. Batys. Do komisji kontrolującej weszli: F. Dzikowski, Jan Hatulski, Feliks Jaklarski. Sąd honorowy tworzyli: ks. Franciszek Jabłoński,
S. Kuzia, Włodzimierz Jasiński. Na ten rok prezesem został B. Bieńkowski, zastępcą oraz delegatem do Związku C. Czapkiewicz, sekretarzem J. Farbowski, skarbnikiem P. Batys, gospodarzem J. Bobak. Wydziałowymi zostali: B. Peszkowski, S. Mroczkowski, W. Czapkiewicz
oraz W. Marek101.
Z powodu nieporozumień pomiędzy członkami a prezesem B. Bieńkowskim (jakoby ten ich obraził i dlatego chcieli opuścić Towarzystwo) Wydział otrzymał wotum nieufności i został rozwiązany. Nowy
Wydział składał się z: J. Farbowskiego, F. Dzikowskiego, P. Batysa,
W. Czapkiewicza, B. Bieńkowskiego, Michnika102, C. Czapkiewicza,
S. Mroczkowskiego, B. Peszkowskiego. Na zastępców wybrano: J. Kotulskiego, Charka, Bieniarza103. Prezesem został Michnik, zastępcą
B. Peszkowski, sekretarzem J. Farbowski, gospodarzem F. Dzikowski,
a skarbnikiem P. Batys104.
Reasumując, funkcję prezesa sprawowali: A. Kolloros — od 20
kwietnia 1896 r. do 9 maja 1899 r., S. Nawrat — od 9 maja 1899 r. do
22 marca 1901 r., P. Batys — od 2 marca 1901 r. do 15 maja 1902 r.,
S. Nawrat — od 15 maja 1902 r. do 29 stycznia 1903 r., B. Bieńkowski — od 29 stycznia 1903 r. do 1906 r.
2. Finanse
Bez funduszy żadna organizacja nie jest w stanie funkcjonować. Tak
też było w przypadku skawińskiego „Sokoła”. W podrozdziale tym
przedstawię sposoby pozyskiwania pieniędzy. Postaram się nakreślić
sytuację finansową organizacji w omawianym okresie.
gionalne w Skawinie.
101 Protokół z dnia 2 kwietnia 1905 r., [w:] Księga protokołów..., dz. cyt., Muzeum
Regionalne w Skawinie.
102
W źródle przed nazwiskiem występuje skrót dr, imienia nie podano.
103 W źródle nie podano imienia.
104
Protokół z dnia 10 września 1905 r., [w:] Księga protokołów..., dz. cyt., Muzeum
Regionalne w Skawinie.
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Księga protokołów obrad Walnego Zgromadzenia i Wydziału Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Skawinie w latach
1896-1906. Zawiera 191 stron. Na pierwszej stronie napis jw. Na dole okrągła pieczęć z orłem-odznaką TG i wokół napis:
„Towarzystwo Gimnastyczne w Skawinie
Sokół”. Protokoły pisane ręcznie.

Członkowie T.G. „Sokół” przed budynkiem, napis na odwrocie – „Drużyna
„Sokołów”, „od lewej stoją Skołyszewski Kazimierz, Krzyształowicz Władysław, Bomba Eugeniusz, Pachoński Jan,
Pachoński Zdzisław

Zdzisław Stec w paradnym mundurze
sokolim, 1934 rok

Grupa działaczy przed budynkiem „Sokoła
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Po pierwszym festynie uchwalono, iż każdorazowo z dochodów nadzwyczajnych 10% zostanie przekazane na budowę własnego gmachu105.
Na organizację różnych wydarzeń Towarzystwo otrzymywało dotacje
z Rady Miasta Skawina106. Festyn z okazji otwarcia „Sokoła” w Skawinie przyniósł dochód w wysokości 32 zł 46 gr107. Sami członkowie
wnosili składki, biorąc udział w danym wydarzeniu108.
Do kasy Towarzystwa co miesiąc wpływały pieniądze ze składek
członkowskich, choć zdarzało się i tak, że jakiś druh zostawał zwolniony z opłat. Niestety z powodu braku statutu nie wiadomo, jak wysokie
były to kwoty. Druhowie często nie płacili składek miesięcznych. Ci,
którzy nie uregulowali składek, byli wykreślani z list członkowskich109.
W protokole zanotowano także subwencję w wysokości 100 koron
udzieloną przez Wydziałową Radę Powiatową w Wieliczce110. Pieniądze te lokowano na książeczce oszczędnościowej. Prezes A. Kolloros
przekazał kwotę 53 zł 80 zław na budowę gmachu111. Na ten sam cel
Wydział Powiatowy w Wieliczce przekazał 50 zław. Dzierżawa łąki zasilała kasę Towarzystwa kwotą 16 złr112. Wydział postanowił podziękować pisemnie Antoninie Janasównie, która zaangażowała się w zbiórkę pieniędzy na budowę gmachu „Sokoła113”.
Skawiński „Sokół” przeznaczył na urządzenie ogrodu wokół Zamku kwotę 231 zł 51 gr, która była przekazywana stopniowo, w całym
Protokół z dnia 23 czerwca 1896 r., [w:] Księga protokołów..., dz. cyt., Muzeum
Regionalne w Skawinie.
106
Protokół z dnia 25 maja 1896 r., [w:] Księga protokołów..., dz. cyt., Muzeum Regionalne w Skawinie.
107 Protokół z dnia 23 czerwca 1896 r., [w:] Księga protokołów..., dz. cyt., Muzeum
Regionalne w Skawinie.
108
Protokół z dnia 17 stycznia 1899 r., [w:] Księga protokołów..., dz. cyt., Muzeum
Regionalne w Skawinie.
109
Protokół z dnia 7 stycznia 1900 r., [w:] Księga protokołów..., dz. cyt., Muzeum Regionalne w Skawinie.
110 Protokół z dnia 29 listopada 1902 r., [w:] Księga protokołów..., dz. cyt., Muzeum
Regionalne w Skawinie.
111
Protokół z dnia 10 lutego 1897 r., [w:] Księga protokołów..., dz. cyt., Muzeum Regionalne w Skawinie.
112
W protokole z dnia 24 czerwca 1898 r. nie podano, czy była to jednorazowa opłata, czy okresowa.
113 Protokół z dnia 23 września 1896 r., [w:] Księga protokołów..., dz. cyt., Muzeum
Regionalne w Skawinie.
105
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1899 r., gdy trwały prace. Prowadzono także zbiórkę pieniędzy wśród
mieszkańców miasta. Wydział przyjął dar Towarzystwa „dla upiększenia miasta” w kwocie 101 zł 56 gr a w przeznaczony na założenie
ogrodu „Sokoła”114.
W protokole z 24 lutego 1901 r. odnotowano, że majątek Towarzystwa wynosi 1747 kor 91 hal115. Rozliczono się z brakującej kwoty po
zorganizowanym opłatku wigilijnym w 1899 r. 8 zł 65 zław postanowiono podzielić na wszystkich członków „Sokoła”116. Po zabawie, która odbyła się latem w lesie, ze sprzedaży piwa w kasie „Sokoła” zabrakło 70 kor. Walne Zgromadzenie zażądało od Wydziału rozwiązania
tej sprawy oraz zwrotu brakującej kwoty. Odpowiedzialnym za pieniądze był wówczas Stanisław Ludwikowski. Został on postawiony przed
sądem honorowym, który miał rozstrzygnąć, czy druh Ludwikowski
zachował się nieuczciwie117.
Budowa własnego gmachu pochłonęła ponad 15 000 kor., z tego
3000 kor. pożyczył proboszcz parafii ks. J. K. Zegadłowicz118, a 12 000
kor. pożyczono z Powiatowej Kasy Oszczędności. Bliska współpraca
z Radą Miejską w Skawinie pozwoliła działaczom „Sokoła” na zrealizowanie planu i wyposażenie sali do ćwiczeń119. Mieszkańcy miasta
poprzez dobrowolne składki pieniężne także wspomogli budżet Towarzystwa.
W roku 1905 w kasie Towarzystwa zgromadzono środki w wysokości 894 kor 8 hal, z czego 384 kor 7 hal zostało przekazane do Powiatowej Kasy Oszczędności w Wieliczce jako spłata pierwszej raty
z zaciągniętej pożyczki120.
114
Protokół z dnia 11 marca 1899 r., [w:] Księga protokołów..., dz. cyt., Muzeum Regionalne w Skawinie.
115 Protokół z dnia 24 lutego 1901 roku, [w:] Księga protokołów..., dz. cyt., Muzeum
Regionalne w Skawinie.
116
Protokół z dnia 7 stycznia 1900 r., [w:] Księga protokołów..., dz. cyt., Muzeum Regionalne w Skawinie.
117
Protokół z dnia 24 lutego 1901 r., [w:] Księga protokołów..., dz. cyt., Muzeum Regionalne w Skawinie.
118 Protokół z dnia 21 czerwca 1903 r., [w:] Księga protokołów..., dz. cyt., Muzeum
Regionalne w Skawinie.
119
Protokół z dnia 27 stycznia 1905 r., [w:] Księga protokołów..., dz. cyt., Muzeum
Regionalne w Skawinie.
120
Protokół z dnia 23 września 1905 r., [w:] Księga protokołów..., dz. cyt., Muzeum
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3. Wydarzenia kulturalno-historyczne
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” dbało o podtrzymywanie poczucia przynależności narodowej przez coroczne uczestnictwo w mszach
świętych za poległych w powstaniu listopadowym czy udział w obchodach zorganizowanych w krakowskim „Sokole” z okazji 100 rocznicy
urodzin Adama Mickiewicza121. Z okazji tej uroczystości wybrano komitet, który miał się zająć organizacją wydarzenia. W jego skład weszli druhowie: A. Kolloros, S. Nawrat, C. Czapkiewicz oraz S. Ludwikowski122. Sokoli uczestniczyli także w uroczystości odsłonięcia pomnika ku pamięci twórcy Legionów — Henryka Dąbrowskiego w Bochni123. Wzięli udział w poświęceniu sztandaru „Sokoła” myślenickiego,
bocheńskiego124, czy w krakowskim Podgórzu. Zorganizowali też wieczorek z okazji przyjęcia Konstytucji 3 maja125.
Ponadto druhowie „Sokoła” wzięli udział w: III Zlocie Sokolim
w Krakowie126, II Zlocie Okręgowym w Bochni127, zlocie okręgowym
w Krakowie, festynie „sokolim” w Podgórzu, IV Zlocie we Lwowie128,
zlocie w Żywcu. Koszty podróży pociągiem pokrywano ze środków
Towarzystwa.
Z okazji otwarcia skawińskiego gniazda sokolego zorganizowano festyn w dniu 7 czerwca 1896 r. Wyznaczono druhów, którzy mieli zająć się organizacją tego wydarzenia. W skład komisji dekoracyjnej weszli: C. i B. Czapkiewiczowie oraz J. Palichleb, przygotowanie dwóch
Regionalne w Skawinie.
121
Protokół z dnia 17 marca 1898 r., [w:] Księga protokołów..., dz. cyt., Muzeum Regionalne w Skawinie.
122
Tamże.
123 Protokół z dnia 17 września 1897 r., [w:] Księga protokołów..., dz. cyt., Muzeum
Regionalne w Skawinie.
124
Protokół z dnia 27 czerwca 1897 r., [w:] Księga protokołów..., dz. cyt., Muzeum
Regionalne w Skawinie.
125
Protokół z dnia 11 kwietnia 1901 r., [w:] Księga protokołów..., dz. cyt., Muzeum
Regionalne w Skawinie.
126 Protokół z dnia 25 maja 1896 r., [w:] Księga protokołów..., dz. cyt., Muzeum Regionalne w Skawinie.
127
Protokół z dnia 26 czerwca 1899 r., [w:] Księga protokołów..., dz. cyt., Muzeum
Regionalne w Skawinie.
128
Protokół z dnia 6 czerwca 1903 r., [w:] Księga protokołów..., dz. cyt., Muzeum Regionalne w Skawinie.
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Grupa Sokolic i Sokołów z druhem Węgrzynem

bram tryumfalnych powierzono: Henrykowi Różyckiemu, A. Dudkowi, B. Czapkiewiczowi, Ksaweremu Palichlebowi i J. Palichlebowi129.
Za muzykę odpowiadali (nieznani z imienia) druhowie: Włodarczyk
oraz Sorosiński130.
29 września 1896 r. odbyły się po raz pierwszy w Skawinie publiczne
ćwiczenia „Sokoła” połączone z tańcami. Na ten pokaz przybyli liczni
widzowie. Zastęp złożony z: K. Sonsedika, K. Palichleba, C. Czapkiewicza, A. Kollorosa młodszego, B. Czapkiewicza, H. i L. Różyckich,
Jana Hessla, S. Ludwikowskiego, Władysława Droździewicza, Tomasza Gładysiewicza oraz F. Szklarskiego ćwiczył na poręczach, podnosił ciężary, wykonywał ćwiczenia wolne ze zlotu krakowskiego i ćwiczenia z laskami oraz piramidy131.
Organizowano także wieczornice, wieczorki taneczne, festyny, a zimą
urządzano ślizgawki na łące „pod zamczyskiem”.
Z okazji otwarcia ogrodu „Sokoła” zorganizowano festyn w dniu
6 sierpnia 1899 r. Zaproszono Prezesa Wydziału Okręgowego druha Turskiego, który miał wygłosić uroczyste przemówienie podczas
inauguracji. Obowiązki związane z organizacją tego wydarzenia podzielono między siebie. Druh S. Nawrat miał zadbać o oprawę muzyczną i ogrodzenie terenu, druh F. Piwowarczyk miał udekorować
129
Protokół z dnia 25 maja 1896 r., [w:] Księga protokołów..., dz. cyt., Muzeum Regionalne w Skawinie.
130
Tamże.
131
Protokół z dnia 16 września 1896 r., [w:] Księga protokołów..., dz. cyt., Muzeum
Regionalne w Skawinie.
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ogród i urządzić kioski132 w lesie. Festyn miał się odbyć w lesie S.
Ludwikowskiego, o co poprosił W. Czapkiewicz. K. Sonsedik był
odpowiedzialny za zamówienie glinianych kufli na piwo oraz wypożyczenie ławek. „Władysław Czapkiewicz ma zająć się dostarczeniem wódek. Zebraniem półmisków zajmą się komitetowi druhowie w liczbie sześciu. Do sprzedawania biletów wstępu uprosi się
panienki miejscowe, a do sprzedaży w bufetach panie wedle przygotowanego spisu133”.
Coroczną tradycją było spotkanie opłatkowe, organizowane kilka
dni przed Wigilią134. Składając sobie życzenia, ludzie zacieśniali więzi, a także przekazywali polską tradycję. Latem cyklicznie odbywały
się festyny w lesie skawińskim135.
6 kwietnia 1902 r. wszyscy członkowie zostali zaproszeni na poświęcenie pokarmów wielkanocnych do sali „Sokoła”. Za organizację
tego wydarzenia odpowiedzialny był J. Sorosiński, który miał dostarczyć szynki, kiełbasy i wódkę. Druh F. Piwowarczyk zobowiązał się
do zorganizowania muzyki.
Skawiński „Sokół” angażował się w pomoc charytatywną. Po święceniu pokarmów w 1905 r., mimo trwającej budowy własnego gmachu, zebrano kwotę 20 kor 53 hal na rzecz ubogich rodaków z zaboru
austriackiego. Pieniądze te zostały przekazane Wydziałowi Związku.
4. Czytelnia
Skawińscy „Sokoli” zaangażowali się w zorganizowanie i prowadzenie
czytelni. Została ona uroczyście otwarta 10 grudnia 1899 r. i była do
dyspozycji czytelników każdej niedzieli, przez cały dzień136. W czytelni udostępniano gazety traktujące o wychowaniu fizycznym: „Prze-

W protokole z dnia 7 lipca 1899 r. nie wyjaśniono, jaką funkcję pełniły owe kioski.
Protokół z dnia 7 lipca 1899 r., [w:] Księga protokołów..., dz. cyt., Muzeum Regionalne w Skawinie.
134
Protokół z dnia 19 grudnia 1896 r., [w:] Księga protokołów..., dz. cyt., Muzeum
Regionalne w Skawinie.
135 Protokół z dnia 18 lipca 1901 r., [w:] Księga protokołów..., dz. cyt., Muzeum Regionalne w Skawinie.
136
Protokół z dnia 8 grudnia 1899 r., [w:] Księga protokołów..., dz. cyt., Muzeum Regionalne w Skawinie.
132

133
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gląd Gimnastyczny”137 oraz dziennik „Głos Narodu”138. Władze Towarzystwa zakupiły także Pamiętnik Sokoła praskiego z 1883 r.139, co nawiązywało do tradycji i historii Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Czasopismo pierwotnie narodziło się w Pradze, lecz szybko zostało rozpowszechnione w całym imperium Habsburgów.
Miesięcznik „Przegląd Gimnastyczny” wydawany był w Krakowie
od stycznia 1897 r. do grudnia 1901 r. pod redakcją dra S. Rowińskiego. Było to jedno z kilku czasopism sokolich, które szerzyło wiedzę
z zakresu wychowania fizycznego140. Przedstawiano w nim propozycje ćwiczeń, omawiano sposoby ich wykonywania. Prezentowano tytuły artykułów z innych czasopism zajmujących się tematyką gimnastyki. W czasopiśmie było także miejsce na kronikę, która przedstawiała wydarzenia sportowe mające miejsce zarówno na terenach zaborów, jak i na całym świecie. Opisywano spotkania gniazd sokolich,
prezentowano wykonane ćwiczenia. W czasopiśmie zamieszczane były
też nekrologi druhów sokolich141.
Ponadto pisano o osobach odznaczających się niespotykanymi umiejętnościami gimnastycznymi ze wszystkich kontynentów. Przytoczę jeden z ciekawszych zapisków dotyczący maratonu:
Bieg w rodzaju maratońskiego i pod tą nazwą urządziło pismo paryskie „Petit Journal” swoim kosztem. Ku temu celowi wybrano przestrzeń między Paryżem-Versalem
a Conflans równą co do odległości drodze z Maratonu do Aten, a nadto ze względu
na swe położenie zupełnie do tamtej podobną. Do zawodów stanęło 280, z tych aż
10 przebiegło tę drogę w czasie krótszym, aniżeli grecki zwycięzca z pod Maratonu-Loys. Pierwszy przybył do mety Anglik Leonard Hurst, drugi Francuz Bagre.
Hurst, który uprawianie biegu i pieszych wyścigów obrał sobie za zawód, przebył tę
przestrzeń, 40 klm. wynoszącą, w 2 godz. 31 m, a więc o 24 minuty szybciej, aniżeli
wspomniany przez nas Grek142.
137
Protokół z dnia 10 lutego 1897 r., [w:] Księga protokołów..., dz. cyt., Muzeum Regionalne w Skawinie.
138
Protokół z dnia 5 września 1899 r., [w:] Księga protokołów..., dz. cyt., Muzeum
Regionalne w Skawinie.
139
Protokół z dnia 10 lutego 1897 r., [w:] Księga protokołów..., dz. cyt., Muzeum Regionalne w Skawinie.
140 B. Tuszyński, Prasa Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w trzech zaborach, „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” 24/4, 1985–1986, s. 36.
141
„Przegląd Gimnastyczny”, nr 2, 1897, s. 17–28.
142
„Przegląd Gimnastyczny”, nr 2, 1897, s. 28.
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W piśmie tym swoje artykuły publikowali nauczyciele gimnastyki
oraz lekarze143. Zachęcali w nich do aktywnego spędzania czasu wolnego niezależnie od pogody. Pisali o zaletach uprawiania sportu czy
wszelkiej aktywności fizycznej, która ma ogromny wpływ na samopoczucie oraz zdrowie.
Takie informacje z jednej strony musiały szokować ówczesne społeczeństwo, ale z drugiej dla wielu młodych ludzi mogły być zachętą do
uprawiania sportu czy podejmowania prób mierzenia się z najlepszymi.
Czasopismo dostarczało informacji zarówno ze świata, jak i z ziem
polskich. Dla druhów skawińskich było dobrym podręcznikiem do nauki gimnastyki. Młodzi druhowie, tak jak dziś dzieci zainteresowane
sportem, szukali swoich idoli, i takich znajdowali na łamach gazety. Bliskość Krakowa zadecydowała o prenumeracie czasopisma (już 10 lutego 1897 r.), a wynikało to zapewne z chęci szeroko rozumianego wzajemnego wsparcia gniazd i wszelkich inicjatyw.
Od 1 października 1899 r. Towarzystwo prenumerowało dla swoich członków dziennik „Głos Narodu”. Gazeta ta wydawana była w latach 1893–1939 w Krakowie. Reprezentowała orientację chrześcijańsko-demokratyczną. Przedstawiała fakty zarówno z kraju, jak i ze świata. Prezentowała wydarzenia kulturalne, kryminalne, znajdowały się
tam też reklamy czy ogłoszenia matrymonialne144.
5. Członkowie
W roku założenia skawińskiego „Sokoła” do Towarzystwa zapisało
się 43 członków, lecz w roku następnym ich liczba zmalała do 37145.
W kolejnych latach przyjmowano nowych członków, jednakże ogólna liczba nie jest możliwa do ustalenia, ponieważ w Księdze protokołów nie zaznaczono, ilu członków ubyło. Dla porównania w początkowym okresie działalności „Sokoła” w Kalwarii Zebrzydowskiej liczba jego członków wynosiła około 20, a w roku 1905 — 40146. Warto
143
B. Tuszyński, Prasa Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w trzech zaborach, „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” 24/4, 1985–1986, s. 37.
144
„Gazeta Narodowa” [hasło], [w:] Nowa encyklopedia powszechna PWN, Warszawa 1995.
145 Protokół z dnia 21 marca 1897 r., [w:] Księga protokołów..., dz. cyt., Muzeum Regionalne w Skawinie.
146
A. Nowakowski, Tradycje ruchu sokolskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej w latach
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zaznaczyć, iż w Skawinie w omawianym okresie mieszkało kilka tysięcy mieszkańców.
W 1897 r. 18 skawińskich „Sokołów” posiadało umundurowanie.
W 1896 r. gniazdo liczyło 15 członków ćwiczących po cztery godziny tygodniowo147. W roku następnym dziewięciu członków ćwiczy dwa razy w tygodniu po dwie godziny148. W protokole z 2 marca 1902 r. podano, że liczba członków Towarzystwa wynosi 39149. Do
skawińskiego „Sokoła” nie należeli tylko rodowici mieszkańcy, przyjmowano także osoby spoza miasta, np. w 1898 r. przyjęto Władysława Kwiecińskiego z pobliskiego Tyńca150.
Z początkiem roku 1901151 Wydział podjął uchwałę, że kobiety mogą
zostać członkiniami zwyczajnymi. Wpisowe oraz składki miesięczne wynosiły odpowiednio: 1 kor oraz 50 hal. Z wpisu tego wynika, iż panie
uczestniczyły w zajęciach z gimnastyki, jednakże nie były one pełnoprawnymi członkiniami. Wydano im legitymacje „sokole” oraz zobowiązano do wnoszenia opłat152. Był to krok ku emancypacji kobiet.
20 stycznia 1905 r. do „Sokoła” zostały przyjęte pierwsze kobiety:
Wanda Peszkowska, Maria Farbowska, Eleonora Baisowa, Albina Izablewska (ich składka miesięczna wynosiła 50 kor.), Marta Bobakowa,
Aniela Markowa, Melania Czapkiewicz, Zofia Sawłowska, Maria Żychać, Olga Przeska oraz Helena Bieniasz (nie podano wysokości składek). Mogły one uczestniczyć tylko w zajęciach ze śpiewu, gdyż sekcja gimnastyki nie miała w tym czasie nauczyciela153.
1898–1964 na tle dziejów miasta. W 115. rocznicę założenia gniazda „Sokoła” (1898–2013),
Rzeszów 2013, s. 46.
147 Protokół z dnia 21 marca 1897 r., [w:] Księga protokołów..., dz. cyt., Muzeum Regionalne w Skawinie.
148 Protokół z dnia 6 lutego 1898 r., [w:] Księga protokołów..., dz. cyt., Muzeum Regionalne w Skawinie.
149
Protokół z dnia 2 marca 1902 r., [w:] Księga protokołów..., dz. cyt., Muzeum Regionalne w Skawinie.
150
Protokół z dnia 23 kwietnia 1898 r., [w:] Księga protokołów..., dz. cyt., Muzeum
Regionalne w Skawinie.
151 W protokole data dzienna została pominięta (Księga protokołów..., dz. cyt., Muzeum Regionalne w Skawinie).
152 Tamże.
153
Protokół z dnia 20 stycznia 1905 r., [w:] Księga protokołów..., dz. cyt., Muzeum
Regionalne w Skawinie.
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Warto zaznaczyć, że 8 stycznia 1906 r. w szeregi „Sokoła” wstąpił
Edmund Haller154, brat generała J. Hallera. Niestety nie dowiemy się,
jaki i czy w ogóle był wpływ Edmunda na działalność Towarzystwa
w Skawinie155. Józef przyczynił się do militaryzacji „Sokoła” we Lwowie, o czym będzie mowa w dalszej części artykułu.
6. Ogród i Sokolnia
17 września 1897 r. podczas nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
zmieniono treść §29 statutu; w razie rozwiązania Towarzystwa cały majątek ruchomy i nieruchomy przechodzi na własność Miasta i Gminy
Skawina. Z tego powodu przewodniczący musiał poczynić odpowiednie kroki prawne156. Kilka miesięcy później Namiestnictwo Galicji zatwierdziło zmiany, które wprowadzono do statutu.
W 1898 r. Rada Miejska w Skawinie podjęła uchwałę o przekazaniu placu (parcele o numerach: 2005, 2006, 2007) pod budowę gmachu „Sokoła” i ogrodu miejskiego. Druh F. Piwowarczyk został wyznaczony na kierownika prac przy zakładaniu ogrodu. Aby pozyskać
fundusze potrzebne na budowę gmachu, zdecydowano się wydzierżawić łąkę należącą do Towarzystwa157. Niestety, nie zachowały się plany zagospodarowania przestrzennego tych terenów. 11 marca 1899 r.
zostały one przyjęte przez Wydział. B. Bieńkowski został upoważniony do prowadzenia robót i wydawania zarządzeń dotyczących
zakładania ogrodu oraz do prowadzenia wszelkich rachunków z tego tyEdmund Haller urodził się 6 lipca 1872 r. w Jurczycach. Ukończył wojskową Niższą Szkołę Realną w Koszycach oraz wojskową Wyższą Szkołę Realną w Hranicach
w 1891 r., a także Wydział Inżynierii Akademii Wojskowej (w 1894 r. został podporucznikiem pionierów). Służył w jednostkach saperskich na ziemi krakowskiej (12. Batalion
Pionierów). Po 1906 r. został przeniesiony do garnizonu w Siedmiogrodzie. Był leczony w szpitalu dla umysłowo chorych. Zmarł 20 sierpnia 1916 r. w lazarecie w Wiedniu
(M. Orłowski, Generał Józef Haller 1873–1960, Kraków 2007, s. 22).
155 Protokół z dnia 8 stycznia 1906 r., [w:] Księga protokołów..., dz. cyt., Muzeum Regionalne w Skawinie.
156
Różnica między przytaczanym przeze mnie statutem a tym zapisem wynika z tego,
iż statut „Sokoła” w Wilamowicach pochodzi z 1909 r.
157
Protokół z dnia 14 maja 1898 r., [w:] Księga protokołów..., dz. cyt., Muzeum Regionalne w Skawinie.
154
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tułu158. Prace trwały do 6 sierpnia 1898 r., kiedy to zorganizowano
festyn z okazji otwarcia ogrodu.
Wydział nie zgodził się na ustanowienie stróża, który pilnowałby
ogrodu „Sokoła”. Druh F. Piwowarczyk zaproponował, że w zamian za
możliwość zabrania trawy z terenu ogrodu będzie pilnował porządku,
wyznaczał ścieżki, dbał o rośliny, a także o przyrządy „Sokoła” przez
cały rok 1902159.
Obok „zamczyska” postanowiono wybudować szopę o wymiarach:
12 m długości, 6 m szerokości, 3,5 m wysokości, obitą deskami, z dachem przykrytym papą. Kosztorys przedstawił druh F. Piwowarczyk;
prace wycenił na 120 złr. W ogrodzie postanowiono także posadzić
drzewa, krzewy oraz kilka róż160. Budowa własnego gmachu rozpoczęła się od wyznaczenia kilku członków, którzy zgłosili chęć udzielenia
konkretnej pomocy przy tym przedsięwzięciu: druh Bieńkowski przekazał 5000 cegieł, druh J. Palichleb przeprowadził budowę, zaś jego
brat Ksawery miał pomóc przy budowie161.
21 czerwca 1903 r. w protokole zanotowano:
Sprawa budowy własnego gmachu: ks. Jan Kanty Zegadłowicz oświadcza gotowość pożyczenia tutejszemu „Sokołowi” kwoty 3.000 koron na 5% rocznie na skrypt
dłużny przez Wydział Towarzystwa wystawić się mający po poprzednim jednak
walnemu zgromadzeniu i po przedłożeniu planów budowy. Wydział jednogłośnie
przyjmuje to oświadczenie i przez powstanie dziękuje ks. Zegadłowiczowi za jego
ofiarność. Wydział uchwala, aby jak najprędzej przystąpiono do budowy, upoważniając zarazem i prosząc prezesa o wystaranie się o plany. Jednogłośnie też przyjęto
oświadczenie ks. Zegadłowicza tej treści, że odstępuje z [nieczytelne słowa] na pomieszczenia „Sokoła” aż do ukończenia budowy162.

Rok 1904 poświęcono na opracowanie projektu oraz uzyskanie potrzebnych zezwoleń na rozpoczęcie budowy własnego gmachu. Do koProtokół z dnia 11 marca 1899 r., [w:] Księga protokołów..., dz. cyt., Muzeum Regionalne w Skawinie.
159
Protokół z dnia 3 kwietnia 1902 r., [w:] Księga protokołów..., dz. cyt., Muzeum
Regionalne w Skawinie.
160 Tamże.
161
Protokół z dnia 24 lutego 1901 r., [w:] Księga protokołów..., dz. cyt., Muzeum Regionalne w Skawinie.
162 Protokół z dnia 21 czerwca 1903 r., [w:] Księga protokołów..., dz. cyt., Muzeum
Regionalne w Skawinie.
158
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misji budowlanej weszli: J. Sorosiński, K. Palichleb, J. Palichleb, J. Farbowski, Józef Róża, C. Czapkiewicz, S. Mroczkowski, Antoni Czapkiewicz, Stanisław Soczkowski, S. Ludwikowski, W. Czapkiewicz, Wojciech Biemiasz163. Rok później zostali oni odwołani, a na ich miejsce
ponownie wybrano: J. Farbowskiego i J. Sorosińskiego oraz F. Dzikowskiego i K. Palichleba. Dostali oni zgodę na korzystanie ze środków zgromadzonych w kasie „Sokoła” na budowę164.
Mieszkańcy miasta królewskiego Skawiny, zjednoczeni w Towarzystwie Gimnastycznym polskim „Sokół”, postanowili wybudować ten gmach według projektu
Wincentego Koczurkiewicza — na fundamentach dawnego zamku króla Kazimierza Wielkiego, w którym kształcić się ma ducha i ramię, na pożytek Ojczyzny.
W czasie tym prezesem krajowego Związku polskich Towarzystw Gimnastycznych
„Sokół” był druh Xawery Fiszer, prezesem okręgu krakowskiego druh Władysław
Turski, a miejscowego gniazda druh Bolesław Bieńkowski. Burmistrzem miasta był
Stanisław Ludwikowski i on też przewodniczył Radzie miejskiej, ofiarującej miejsce to „Sokołowi” pod budowę.
Za przykładem przodków naszych, kamień węgielny gmachu tego poświęcił ksiądz
Franciszek Jabłoński administrator parafii skawińskiej.
Działo się w Skawinie dnia 4 września 1904 r.165

Pieniądze pożyczone przez księdza wystarczyły tylko na odbudowę
gmachu, dlatego też Walne Zgromadzenie podjęło decyzję o zaciągnięciu pożyczki na kwotę 12 000 kor z Powiatowej Kasy Oszczędności, by ukończyć budowę166. Wydział upoważnia druhów, którzy podpisali weksel, aby zaprolongowali go na 4 miesiące. Ponadto Wydział
upoważnia druha Batysa, by się udał do druha notariusza Peszkowskiego, by tenże zrobił podanie do Rady gminnej w Skawinie, by też
uchwaliła na zaciągnięcie pożyczki na zakończenie budowy lokalu167.
163
Protokół z dnia 16 czerwca 1904 r., [w:] Księga protokołów..., dz. cyt., Muzeum
Regionalne w Skawinie.
164 Protokół z dnia 6 kwietnia 1905 r., [w:] Księga protokołów…, dz. cyt., Muzeum
Regionalne w Skawinie.
165
Uchwała TG „Sokół” i społeczeństwa Skawiny z dnia 4 września 1904 r. o wybudowaniu gmachu „Sokoła” z podpisami władz miasta i członków „Sokoła”, Muzeum
Regionalne w Skawinie.
166
Protokół z dnia 27 stycznia 1905 r., [w:] Księga protokołów..., dz. cyt., Muzeum
Regionalne w Skawinie.
167
Protokół z dnia 10 lutego 1905 r., [w:] Księga protokołów..., dz. cyt., Muzeum Regionalne w Skawinie.
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W „Sokole” można było pobierać naukę gry na skrzypcach. Była
ona przeznaczona dla początkujących chłopców i dziewcząt. Lekcji
udzielał skawiński kapelmistrz za 1 kor 20 hal za godzinę, dwa razy
w tygodniu168. Prowadzono rozmowy na temat zorganizowania kręgielni w ogrodzie169. Ponadto działał teatr amatorski oraz kółko muzyczne, do którego mogły się zapisać kobiety, a opłata za naukę wynosiła 50 kor miesięcznie. Początkowo wynajmowano salę w gmachu
„Sokoła” za 100 koron rocznie, lecz później z tego zrezygnowano170.
7. Militaryzacja gniazd sokolich i wyjście do Legionów Piłsudskiego
Generał Józef Haller urodził się 13 sierpnia 1873 r. w Jurczycach, które
były oddalone od Skawiny o około 7 km na południe. W 1882 r. wraz
z rodziną przeniósł się do Lwowa, gdzie jego ojciec otrzymał stanowisko dyrektora Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego171. Tam młody Haller uczęszczał do niemieckiej szkoły powszechnej, a następnie
do gimnazjum niemieckiego. Kolejnym etapem edukacji była nauka
w szkole realnej w Koszycach o profilu wojskowym, później w wyższej szkole realnej w Hranicach, gdzie naukę pobierali arcyksiążęta
austriaccy. W latach 1892–1895 studiował na Akademii Technicznej
w Wiedniu na Wydziale Artylerii. W wieku 37 lat w stopniu kapitana
wystąpił z wojska austro-węgierskiego z przyczyn zdrowotnych i zajął
się pracami społecznymi. Od tego momentu pracował jako inspektor
mleczarstwa w Towarzystwie Kółek Rolniczych, a w roku 1912 zgłosił się do „Sokoła” Macierzy172.
Rozwój organizacji strzeleckich spowodował, że w 1912 r. Wydział
Związku „Sokolego” przyjął uchwałę o Stałych Drużynach Sokolich,
zwanych inaczej Polowymi173. Została zakupiona broń, „organizowano
kursy zbrojmistrzów, ćwiczenia w zakresie musztry i służby polowej,
wprowadzono obowiązkowe strzelanie do tarczy oraz ćwiczenia nocne.
Protokół z dnia 11 marca 1902 r., [w:] Księga protokołów..., dz. cyt., Muzeum Regionalne w Skawinie.
169
Protokół z dnia 3 kwietnia 1902 r., [w:] Księga protokołów..., dz. cyt., Muzeum
Regionalne w Skawinie.
170 Protokół z dnia 18 grudnia 1905 r., [w:] Księga protokołów..., dz. cyt., Muzeum
Regionalne w Skawinie.
171
S. Aksamitek, Generał Józef Haller. Zarys biografii politycznej, Katowice 1989, s. 11.
172 M. Orłowski, Generał Józef Haller 1873–1960, Kraków 2007, s. 40–43.
173
S. Aksamitek, dz. cyt., s. 33.
168
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Szkolenie wojskowe prowadzono na dwóch poziomach: na pierwszym
zapoznawano z regulaminami musztry i polowym, na drugim przechodzono kurs teoretyczno-praktyczny174”. J. Haller za pomocników
obrał sobie emerytowanych polskich oficerów z wojska austriackiego.
Zakładał drużyny sokole, organizował kursy żołnierskie, podoficerskie, oficerskie
oraz wykładał na nich organizację wojska i taktykę, regulamin musztry, regulamin służbowy. Szkolenie Drużyn prowadził wieczorami […], a w soboty i niedziele
przeprowadzał ćwiczenia polowe. […] Swoje podróże w latach 1912–1914 z ramienia Kółek Rolniczych wykorzystywał równocześnie dla przeprowadzenia przeglądów Drużyn Sokolich, wykreślając dalsze ćwiczenia i zadania taktyczne w polu.
W wyniku tej pracy w 1914 r., przed wybuchem I wojny światowej, było w Galicji
około 150 stałych Drużyn Sokolich, skupiających około 7 tys. członków175.

6 lipca 1913 r. we Lwowie odbył się zlot sokoli dla uczczenia
50 rocznicy powstania styczniowego. Generał Haller odpowiadał za
organizację imprezy, opracował pokazowe ćwiczenia z bronią, wojskowe manewry drużyn sokolich i harcerzy. Przeprowadził pokazowe ćwiczenia polegające na tym, iż jedna armia broniła, a druga
atakowała Lwów. Nie zabrakło defilady umundurowanych „Sokołów” ulicami miasta.
Wsparcie dla drużyn sokolich ze strony władz Towarzystwa osłabło po zlocie. Stało się to za sprawą galicyjskich endeków, którzy
przeciwdziałali militaryzacji SDS. Knuto intrygi wymierzone w działaczy wojskowych, przede wszystkim w J. Hallera, który ostatecznie zrezygnował z dalszej współpracy. „Funkcje pełnione w «Sokole» przekazał ppłk. Fiałkowskiemu, sam natomiast zajął się spółdzielczością”176.
Skawińscy Sokoli wyruszyli do Legionów Józefa Piłsudskiego
26 sierpnia 1914 r. Wydarzenie to upamiętnia tablica powieszona na
murze gmachu „Sokoła”. 25-osobowa grupa druhów pod dowództwem Alfreda Bieniasza udała się do Krakowa. „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,
Tamże, s. 33.
 Tamże, s. 33–34.
176 S. Aksamitek, dz. cyt., s. 40.
174
175
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Jan Muszyński, Karol Ocetkiewicz, Stanisław Ocetkiewicz, Ksawery
Palichleb, Tomasz Świdowski i Władysław Więckiewicz”177.
Zakończenie
Z dniem 8 stycznia 1906 r. kończą się zapisy w Księdze protokołów obrad Walnego Zgromadzenia i Wydziału Towarzystwa Gimnastycznego
„Sokół” w Skawinie. Prezentują one interesującą działalność organizacji, napotkane po drodze problemy, a czasem spory jej członków. Jedno jest pewne: Towarzystwo zachęcało mieszkańców do podtrzymywania narodowej tradycji, zapewniało rozrywkę, organizowało imprezy
sportowe i kulturalne, a działacze szukali wśród mieszkańców sojuszników i partnerów w celu podjęcia wspólnych działań na rzecz rozwoju.
Reasumując, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” na trwałe wpisało się w historię miasta Skawiny. Przyczyniło się do odbudowy zruinowanego zamku Kazimierza Wielkiego, jego członkowie walczyli w Legionach Józefa Piłsudskiego. Wychowywało młode pokolenie,
organizowało wolny czas mieszkańców, łączyło przedstawicieli różnych warstw społecznych. Wśród członków „Sokoła” znaleźli się m.in.
ksiądz Jan Kanty Zegadłowicz — proboszcz skawińskiej parafii, Stanisław Mroczkowski — burmistrz miasta, dr Stanisław Nawrat — lekarz miejski, Albin Kolloros — właściciel browaru, Władysław Leśniakowski — urzędnik kolejowy.
Swoją działalność Towarzystwo rozwijało w XX-leciu międzywojennym, zrzeszając około 100 młodych mieszkańców miasta. Był to najlepszy okres, gdyż oprócz sekcji gimnastycznej działała także sekcja
kręglarska i strzelecka, a ponadto teatr amatorski, kino i zespół muzyczny. W budynku odbywały się liczne zabawy i bale178. Polityka nazistowskich Niemiec i Sowietów zmusiła „Sokolich” działaczy do zaprzestania działalności (konkretna data zakończenia działalności jest trudna do ustalenia). Po „Sokole” pozostał Pałacyk mieszczący się w parku im. Józefa Piłsudskiego.
Niniejszy artykuł powstał na podstawie pracy licencjackiej napisanej pod kierunkiem dra Konrada Meusa pt. „Hej bracia Sokoły, dodajmy mu sił, by ruchu zapragnął, by powstał i żył! Narodziny skawińskiego «Sokoła» (1896–1914)”.
177
178

S. Grodecki, Pamiętajmy o „Sokołach”, Skawina 2014.
S. Grodecki, dz. cyt.

Anna Kudela

Z OPŁATKIEM
PRZY BETLEJEMSKIM ŻŁÓBKU
Tegoroczne tradycyjne spotkanie opłatkowe Towarzystwa Przyjaciół
Skawiny odbyło się, podobnie jak w minionym roku, jeszcze w grudniu. Tym razem połączone ono było z podsumowaniem realizowanego
przez TPS, Bibliotekę Pedagogiczną w Skawinie, Środowiskowy Dom
Samopomocy i Skawińskie Centrum Wolontariatu projektu pt. „Wolontariusz Senior — to brzmi dumnie”. Warto nadmienić, że od kilku
lat nasze organizacje ściśle i harmonijnie ze sobą współpracują, więc
i wspólne świętowanie miało głębokie uzasadnienie.
Już w hallu „Sokoła”, w blasku choinek i przy gwarze powitań, czuło się atmosferę nadchodzących świąt Bożego Narodzenia. W takim
też nastroju utrzymane było krótkie, acz serdeczne przywitanie zebranych w sali teatralnej gości przez pana prezesa Stanisława Grodeckiego. Na zastawione słodyczami i zimnymi napojami stoły wniesiono smakowity żurek, a gorące napoje czekały w termosach na szwedzkim stole. W tym roku świętowali z nami także: przewodniczący Rady
Miejskiej w Skawinie Witold Grabiec i wiceburmistrz Miasta i Gminy Skawina Norbert Rzepisko, oraz, podobnie jak w latach poprzed-
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Członkowie TPS podczas spotkania opłatkowego

nich, przedstawiciele bratnich towarzystw regionalnych i innych organizacji pozarządowych. Otrzymaliśmy i sami złożyliśmy wiele dobrych życzeń. Z zainteresowaniem wysłuchaliśmy sprawozdania pani
Katarzyny Witek, przewodniczącej SCW, z realizacji zakończonego
właśnie projektu i — co szczególnie ważne — mogliśmy zobaczyć na
własne oczy wybrane jego efekty. Trzynaścioro wolontariuszy przygotowało na zakończenie jasełka, które stały się główną atrakcją naszego spotkania opłatkowego.
Było to barwne i żywe widowisko, oparte po części na kolędach,
a po części na materiałach już wcześniej wykorzystanych, głównie
napisanych całkiem dobrym wierszem przez pana Adama Woźniczkę. Autor dokonał nie lada sztuki: wszystkie elementy spoił w zwartą całość, dodał szczyptę przedniego humoru i sporo dobrych wzruszeń, a wszystko z lekkim przymrużeniem oka, co zdecydowanie dodało jasełkom wdzięku. Połączenie elementów komicznych i emocjonalnych było godne samego Fredry. Kiedy czupurny pastuszek wdał się
w ostry spór z jednym z królów o pierwszeństwo przybycia do żłóbka, można było odnieść wrażenie, że uczestniczymy we współczesnej
„debacie” o zasługach na małym ekranie. Kiedy jednak na scenie pojawiła się Święta Rodzina w górskiej grocie, publiczność nie potrafi— 51 —
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ła ukryć wzruszenia. Tyle było czułości w każdym geście i spojrzeniu
Matki, tyle troski w postawie Józefa, że słowa nie były właściwie potrzebne. Widzowie poczuli ściśnięcie serca, gdy Maryja szeptała do
swego Dzieciątka: „Czemu mi, mój Skarbie, zasnąć ciągle nie chcesz?”
Wszyscy aktorzy znakomicie weszli w swoje role. Duszą całego
przedsięwzięcia był Adam Woźniczka, współautor, reżyser, wykonawca i scenograf — cztery w jednym! I nie zawalił niczego!
A oto wykonawcy jasełek w kolejności pojawiania się na scenie:
Adam Woźniczka — Narrator I, Ewa Tarnopolska — Narrator II,
Janina Kwarciak — Anioł I, Zofia Irlik — Anioł II, Wanda Pabian —
Pasterz I, Czesława Kopeć — Pasterz II, Janina Sitko — Pasterz III,
Grażyna Woźniczka — Maryja, Stanisław Tylko — Józef, Zdzisława Tobis — Król I, Aleksandra Sołtys — Król II, Stanisława Tylko — Król III oraz Władysław Sitko, akordeonista, który przez cały
spektakl akompaniował kolędnikom. Zgodnie z zapowiedzią Narratora II w tych jasełkach pominięto, a właściwie sprowadzono do minimum rolę Heroda i Diabła. To również spodobało się gościom, i jako
idea — wystarczająco dużo zła jest na świecie, żeby je eksponować
jeszcze na scenie, i jako „zabieg prewencyjny”, chroniący przed zarzutem przeoczenia.
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Na zakończenie widowiska tercet w składzie: Ewa Tarnopolska,
Adam Woźniczka i Stanisław Tylko odśpiewał śliczną kolędę „Dziecino słodka, czemu drżysz”. Wielką zaletą wolontariackich jasełek był
czysty, dźwięczny śpiew przy akompaniamencie akordeonu. Warto
wspomnieć, że wykonawcami w połowie byli członkowie naszej Grupy Artystycznej „Radośni”. Wszystkim wykonawcom i organizatorom
projektu należą się wyrazy uznania.
Czyżby nasze opłatkowe spotkanie osiągnęło szczyt doskonałości?
Obawiam się, że nie. Ku naszemu ubolewaniu nie bardzo udało się
wspólne kolędowanie pod koniec imprezy. Prowadzący daremnie usiłowali rozśpiewać salę — uczestnicy chcieli po prostu porozmawiać ze
sobą. Z jednej strony to dobry znak: na co dzień często ograniczamy
się do wymiany komunikatów, a to nie zaspokaja potrzeby bliższego
kontaktu z drugim człowiekiem. Z drugiej jednak strony wspólne kolędowanie też zbliża ludzi i stanowi część świątecznej tradycji. Trzeba
będzie pomyśleć w przyszłym roku, jak pogodzić te sprawy.
Były i inne, na ogół drobne usterki: komuś nie smakował żurek, ktoś
inny zauważył niedoskonałość jakiegoś aktorskiego kostiumu, jeszcze
innemu zabrakło jednego słowa — za wszystko przepraszamy. Bardzo
się staraliśmy i włożyliśmy niemało trudu, by wszystko wypadło jak najlepiej. Jeśli nie całkiem nam się udało, to za rok postaramy się urządzić
to lepiej. Podobno tylko ten nie błądzi, kto nic nie robi. W tej myśli
szukamy pocieszenia, a nie usprawiedliwienia. Do zobaczenia za rok!

Kazimiera Skałuba

POŻEGNALIŚMY TADEUSZA PARĘ
W dniu 31 stycznia br. zmarł Tadeusz Para, aktywny członek naszego Towarzystwa, a także harcerz senior Niezależnego Związku Harcerstwa „Czerwony Mak”
im. Bohaterów Monte Cassino.
Uroczystość pogrzebowa odbyła się w sobotę 3 lutego. Mszę
świętą w kościele pw. Świętych
Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Skawinie sprawował
proboszcz parafii ksiądz prałat
Edward Ćmiel. W homilii ksiądz
proboszcz w ciepłych słowach podkreślił zaangażowanie śp. Tadeusza
w działalność społeczną w Skawinie. Serdecznie wspominał swoje rozmowy z Nim.
W tej smutnej uroczystości uczestniczyła rodzina, przyjaciele i znajomi śp. Tadeusza oraz członkowie TPS ze sztandarem. Byli również harcerze „Czerwonego Maka” od najmłodszych do najstarszych, ze swoimi
sztandarami, a z nimi instruktorzy i harcerze seniorzy. W pogrzebie
uczestniczyli także — wspólnie z instruktorami — harcerze 77 Drużyny Harcerskiej ZHP „Biedronka” im. Armii Krajowej z Krzęcina.
Druga część uroczystości pogrzebowej odbyła się na cmentarzu parafialnym w Skawinie. Na jej zakończenie pożegnałam naszego Kolegę słowami:
Drogi Tadeuszu, chcę pożegnać Cię od członków Towarzystwa Przyjaciół Skawiny.
Odszedłeś od nas niespodziewanie i za wcześnie… Ze smutkiem towarzyszymy Ci
w ostatniej drodze, wraz z Twoją Rodziną, krewnymi i przyjaciółmi oraz harcerzami.
Powiększyłeś Grono Tych, którzy odeszli na zawsze, a przez długie lata poświęcali wiele czasu dla Towarzystwa Przyjaciół Skawiny, służyli mu swoją wiedzą i doświadczeniem oraz bezinteresownie i serdecznie troszczyli się o to, aby nasze stowarzyszenie służyło miastu i jego społeczności, realizując nasze statutowe zadania.
Wspólnie cieszyliśmy się z naszych osiągnięć.
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Urodziłeś się w Andrychowie w 1931 r. Jako kilkuletnie dziecko zamieszkałeś z rodzicami w Skawinie. Średnie wykształcenie zdobyłeś w Krakowie, tu także ukończyłeś
studia na Akademii Górniczo-Hutniczej. Pracowałeś w zakładach branży energetycznej — 5 lat w Zabrzu w kopalni węgla kamiennego „Makoszowy”, a później w Zakładzie Energetycznym Kraków. Nadzorowałeś wykonanie wielu ważnych zadań energetycznych podejmowanych przez Twoją firmę, w tym m.in. budowę linii energetycznej
prowadzącej przez Pieniński Park Narodowy. Na emeryturę przeszedłeś po 48 latach
pracy. Jesteś ojcem dwojga dzieci, które wychowałeś wspólnie z małżonką na prawych
i wykształconych ludzi. Byłeś dobrym mężem, ojcem i dziadkiem.
Byłeś współzałożycielem i pierwszym drużynowym 8. Drużyny Harcerzy „Czerwone Maki” im. Bohaterów Monte Cassino — w 1957 r. Drużyna działała w oparciu o zasady „służby Bogu, Ojczyźnie i Bliźnim”. Nawiązała stałą współpracę z kpt.
Marianem Łozińskim — uczestnikiem bitwy o Monte Cassino, a także z uczestnikami tych walk z Krakowa. Druhowie tej drużyny przekazali tradycję młodym harcerzom. Byli także współfundatorami sztandaru dla nich w 2007 r. Wspomagałeś
młodą drużynę w jej działalności. Byłeś jednym z założycieli Niezależnego Związku
Harcerstwa „Czerwony Mak”. „W latach 2005–2010” byłeś Przewodniczącym Sądu
Harcerskiego, a później przez 5 lat jego członkiem.
W 2012 r. otrzymałeś tytuł Honorowego Członka Niezależnego Związku Harcerstwa „Czerwony Mak”. Twoja postawa i zaangażowanie w realizację harcerskich zasad postępowania stały się wzorem dla harcerzy. Ich liczna obecność na Twoim pogrzebie, w harcerskich mundurach, świadczy o tym, że Cię szanowali, kochali i realizują ideały harcerskie, które im wpajałeś.
Kontakty z Marianem Pajączkowskim — ówczesnym wiceprzewodniczącym Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Skawiny — zapoczątkowały Twoją drogę do TPS.
Imponował Ci wiedzą o Skawinie i okolicy oraz zapałem do działalności społecznej.
Wraz z małżonką — panią Celiną — w 1993 r. wstąpiliście do TPS. Wnet dałeś się
poznać jako aktywny członek Towarzystwa. Przez 3 kadencje byłeś członkiem Zarządu, w tym jego sekretarzem w czasie kadencji 2002–2005, a w następnej kadencji działałeś w Komisji Rewizyjnej.
Byłeś członkiem zespołu zajmującego się inwentaryzacją naszych bogatych zbiorów, a była to czasochłonna i żmudna praca. Pisałeś artykuły do naszych „Informatorów”. Opisałeś w nich m.in. biografie żołnierskie bohaterów walk o Monte Cassino — kapitana Mariana Łozińskiego i majora Jana Henryka Żychonia, pochodzącego ze Skawiny, a także ostatnią drogę kpt. Mariana Łozińskiego na wieczną wartę.
Pisałeś również o działalności harcerzy „Czerwonego Maka”, o uroczystościach organizowanych przez nich, o Harcerskiej Izbie Pamięci.
Uczestniczyłeś w przeprowadzaniu przez nas konkursów dla uczniów skawińskich
szkół podczas zlotów tynieckich, organizowanych przez TPS i Oddział PTTK. Byłeś w pierwszej grupie osób, które otrzymały tytuł „Zasłużony Członek Towarzystwa
Przyjaciół Skawiny” — ustanowiony przez Walne Zgromadzenie TPS w 2011 r.
Działając społecznie, znajdowałeś czas na realizację swoich zainteresowań. Uprawiałeś turystykę górską, byłeś sternikiem jachtowym. Lubiłeś grać w szachy; tajniki tej
gry przekazałeś synowi.
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Uroczystość pogrzebowa. Poczet sztandarowy TPS (fot. ze zbiorów NZH)

Kiedy choroba uniemożliwiła Ci dalszą działalność w TPS, żywo interesowałeś się
tym, jakie działania na bieżąco podejmujemy.
Za działalność zawodową, patriotyczną i społeczną otrzymałeś wiele wyróżnień
i odznaczeń.
Byłeś pogodnym, pracowitym i szlachetnym człowiekiem. Zapamiętamy Cię jako
wspaniałego Kolegę i Przyjaciela. Pozostaniesz w naszych myślach i sercach na zawsze…
Żegnamy Cię Drogi Tadeuszu… Spoczywaj w pokoju… Ufamy, że Bóg wynagrodzi Ci trud i troskę o Rodzinę, o nasze miasto, o wychowanie młodzieży w harcerskich szeregach.
Cześć Twojej pamięci!
Twojej Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy serdecznego współczucia.

Maria Zawada

RELACJA Z WYCIECZKI
Rankiem 27 września 2017 r. seniorzy, uczestnicy projektu „Wolontariusz Senior — to brzmi dumnie”, wyjechali na kolejną wycieczkę.
Trasa wiodła przez różne miejscowości naszej gminy.
Pierwszą miejscowością była Wola Radziszowska, gdzie zwiedziliśmy drewniany kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny
i izbę regionalną. Pani przewodnik, która czekała na seniorów przed
kościołem, obszernie i ciekawie opowiedziała o tym późnogotyckim
zabytku z XV w. i jego wnętrzu (ołtarzach i obrazach) oraz o dobudowanej później wieży. Kościół otaczają dostojne stare drzewa, a całość
zamknięta jest drewnianym ogrodzeniem. W izbie regionalnej zaciekawiły seniorów sprzęty i narzędzia pracy, używane jeszcze w nie tak
odległych czasach.

Uczestnicy wycieczki zwiedzają Kościół św. Szymona w Lipnicy Murowanej (foto H. Lech)
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Następnie uczestnicy wycieczki pojechali do Jurczyc, gdzie na terenie rozległego parku krajobrazowego usytuowany jest dworek rodzinny gen. Józefa Hallera. Obecni właściciele odbudowali go, zachowując dawną bryłę architektoniczną.
Kolejna miejscowość na trasie to Krzęcin, a tam przepiękny, stary drewniany kościół parafialny z XVI w. pokryty gontem, z dwiema
wieżyczkami. Główny ołtarz zdobi obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem z 1520 r. W kościele znajdują się 17-głosowe organy, na których co roku grany jest koncert (organizowany przez gminę Skawina). Obok kościoła mieści się izba regionalna, którą z dużym zainteresowaniem oglądali seniorzy.
Kolejnym obiektem zwiedzanym przez seniorów był kościół filialny
parafii Paszkówka. To piękny, drewniany kościółek imienia Najświętszej
Marii Panny z drugiej połowy XVI w. Po dość wyczerpującym zwiedzaniu przyszła pora na obiad, który podano w zajeździe „Gzymsik”
w Wielkich Drogach.

Odpoczynek na skałkach Brodzińskiego (foto H. Lech)
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Ostatnia miejscowość na trasie to Marcyporęba, gdzie oprócz podziwiania ładnych widoków seniorzy zwiedzili kościół św. Marcina
z 1670 r. Przewodnikiem po tym kościele był jego obecny proboszcz,
który bardzo szczegółowo opowiedział o pięknym wnętrzu, obrazach,
ołtarzach i przykościelnym otoczeniu.
Ostatnim etapem wycieczki w ramach projektu było zwiedzanie Muzeum Etnograficznego w Krakowie. Powstało ono z szacunku dla kultury ludowej. Główny gmach to ratusz Kazimierski. Muzeum dzieli się
na działy: kultury materialnej, strojów i tkanin, kultur ludowych Europy, kultury społecznej, sztuki i kultur pozaeuropejskich. Seniorzy oprowadzeni zostali przez panią przewodnik, która ciekawie opowiedziała
o wszystkich eksponatach i udzieliła odpowiedzi na dociekliwe pytania.
Na zakończenie odbyły się warsztaty. Każdy uczestnik własnoręcznie wykonał linoryt według swojego konceptu i zabrał go ze sobą na
pamiątkę. Nikt z obecnych nigdy wcześniej nie miał możliwości zetknięcia się z takim doświadczeniem. Muzeum Etnograficzne to ciekawe miejsce na mapie Krakowa, godne polecenia innym, zwłaszcza
młodemu pokoleniu.
Uczestnicy bardzo dziękują twórcom projektu „Wolontariusz senior — to brzmi dumnie” za możliwość poznania ciekawych miejsc
i ludzi oraz uczestnictwa w warsztatach ceramiki, decoupage’u i szansę wykonania lalek do teatrzyku Kamishibai. Za wycieczki i spotkania
przy układaniu śpiewnika. Dziękujemy!

Kazimiera Skałuba

JASEŁKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1
W SKAWINIE
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika od ponad 20 lat corocznie zaprasza mieszkańców Skawiny na jasełkowe przedstawienia.
W naszych „Informatorach” pisaliśmy o wspaniałym dorobku tej szkoły, której tradycją świąteczno-noworoczną są jasełka. Oglądamy różne
piękne przedstawienia jasełkowe, ale na te „jedynkowe” zawsze czekamy. Zachwycają one publiczność liczebnością zespołu aktorskiego, dziecinną energią, wkładan w prezentacje artystyczne: pieśni i układy choreograficzne, bogatym repertuarem muzycznym oraz prezentowanymi
treściami zawierającymi różne przesłania z akcentami wychowawczymi.
Podobnie jak w poprzednich latach uczniowie przez ponad dwa miesiące uczyli się tekstów, recytacji, gry aktorskiej, śpiewu i tańca. Tegoroczni aktorzy to uczniowie klas I–VII w liczbie aż 140. Przygotowywali ich nauczyciele pod kierunkiem pań: Beaty Milc, Danuty Marcinowskiej i Krystyny Czerw. Pomagali także rodzice aktorów, którzy

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 podczas występów (fot. ze zbiorów TV Skawina)
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zaangażowali się w przygotowanie strojów i opiekę nad młodszymi
uczniami w drodze na próby i występy.
Tegoroczne jasełka przedstawiały początki historii Świętej Rodziny. Odbyło się sześć przedstawień. Oglądały je dzieci ze skawińskich przedszkoli, podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Skawinie, uczniowie i nauczyciele szkoły, rodzice i krewni
aktorów oraz zaproszeni goście, a także inni mieszkańcy Skawiny.
17 stycznia z zaproszenia na jasełka skorzystali m.in. przedstawiciele władz, Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, placówek kulturalnych i oświatowych oraz lokalnych organizacji i stowarzyszeń.
Sala teatralna w kościele Miłosierdzia Bożego w Skawinie była pełna. Wśród widzów byli m.in.: Piotr Ćwik — wojewoda małopolski, Paweł Kolasa — Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, Marek
Marzec — kierownik Wydziału Edukacji i Zdrowia UMiG, Antoni Holik — reprezentujący Senatora RP pana Marka Pęka, Roman Gdula — reprezentujący Wydział Rozwoju i Strategii UMiG,
Marzena Bulanda — główna księgowa szkół i placówek oświatowych UMiG, Krystyna Droździewicz — dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Skawinie i prezes Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast, Czesław Gąsiorowski — dyrektor Muzeum Regionalnego w Skawinie, a także Anna Kudela, Ewa Tarnopolska i Kazimiera Skałuba — reprezentujące Towarzystwo Przyjaciół Skawiny. Corocznym gościem jasełek jest ksiądz kanonik Włodzimierz
Łukowicz.
Widzowie oklaskiwali grę aktorską uczniów, taniec i śpiew oraz
ich radość i umiejętność wczuwania się w swoje role. Uroku dodawały
barwne kostiumy i piękna scenografia. Rolę Dzieciątka Jezus odgrywali — nader spokojnie — na zmianę: czteromiesięczny Tymuś, roczny Antoś i pięcioletnia Hania. Aktorzy rozbudzili aplauz publiczności, wyrażany kilkakrotnie.
Na zakończenie dyrektor szkoły pani Hanna Szczerbak, wojewoda
małopolski i burmistrz pogratulowali uczniom wspaniałego występu
i nagrodzili ich słodyczami, a nauczycielom pogratulowali oryginalnego scenariusza i świetnego przygotowania uczniów. Ksiądz proboszcz Włodzimierz Łukowicz także gratulował uczniom i nauczycielom, nawiązując do długoletniej tradycji jasełkowej. TPS dołącza
się do gratulacji w Szkole Podstawowej nr 1.
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NASZE SPRAWY
17 stycznia 2018 r.
„Hej kolęda, kolęda” to kolejne zaproszenie dla TPS na rodzinne kolędowanie w Szkole Podstawowej nr 4 w Skawinie. Z tej okazji spotkaliśmy się w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej Skawina II-Korabniki.
Na początku spotkania uczniowie ze szkolnego koła „Caritas”, prowadzonego przez Krystynę Czerw, przedstawili krótką scenkę ze szkolnych jasełek. Następnie wystąpili solo, prezentując historię Narodzenia Pańskiego. Momentem kulminacyjnym były występy rodzin. Zaprezentowali się państwo: Górscy, Jankowie, Czerw, Romańscy, Ożogowie, Koptowie, Ochmańscy oraz państwo Szybisty.
Wystąpili też organizatorzy rodzinnego kolędowania. Na scenie pojawiła się rodzina nauczycieli, rodzice z dziećmi z klas trzecich, rodzina strażaków OSP. Nie zabrakło również przedstawicieli TPS z grupy „Radośni”. Zgodnie z regulaminem zaśpiewano kolędę „Przybieżeli do Betlejem pasterze” i pastorałkę „Dziecino słodka czemu drżysz”.
Zespół reprezentowali: Grażyna Woźniczka jako Matka Boża; Stanisław Tylko — święty Józef; Ewa Tarnopolska — anioł; Adam Woźniczka — pasterz; Władysław Sitko — gra na akordeonie.
Wszystkie wystąpienia nagrodzono gromkimi brawami, a każdy występujący otrzymał słodki upominek. Wśród rodzin rozlosowano trzy
nagrody specjalne, ufundowane przez księdza wizytatora Andrzeja Wciślaka. Szczęśliwcami okazały się rodziny: Górskich, Ochmańskich i Strażaków.
Uwagę zwracał przepiękny świąteczny wystrój sali oraz nakrycie stołów, które uginały się pod ciężarem różnych kanapek, ciast, owoców
i napojów.
Na zakończenie pani dyrektor Anita Karczewska oraz prezes OSP dh
Leszek Maj otrzymali z rąk Przewodniczącego Rady Rodziców podziękowanie dla wszystkich nauczycieli, pracowników szkoły oraz druhów OSP, którzy z tak dużym zaangażowaniem przygotowali to ciepłe i rodzinne spotkanie. Imprezę z wielką swadą poprowadziły panie:
Renata Bieńkowska oraz Jolanta Tarnowska.
A my już z niecierpliwością czekamy na następne kolędowanie. Do
zobaczenia za rok!
(E. T.)
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20 stycznia 2018 r.
Na zaproszenie sołtysa Ochodzy Grzegorza Lelka działająca przy TPS
Grupa Artystyczna „Radośni” przedstawiła jasełka i wspólnie z publicznością zaśpiewała kilka kolęd. Jak zwykle panie z koła gospodyń wiejskich ugościły nas słodkim poczęstunkiem.
(E. T.)
9 lutego 2018 r.
Tego dnia Grupa Artystyczna „Radośni” wybrała się z wizytą do Dziennego Domu Seniora w Marcyporębie, którego uroczyste otwarcie odbyło się 22 stycznia 2018 r. Warto nadmienić, że jest to pierwsza w powiecie wadowickim placówka zapewniająca 8-godzinną opiekę osobom
powyżej 60 roku życia, które nie są już aktywne zawodowo.
Pani Magdalena Faber — kierownik Domu Seniora — serdecznie powitała grupę „Radosnych”, oprowadziła nas po całym obiekcie i przedstawiła nas przebywającym tam seniorom. Nasz program był bardzo
ciekawy z uwagi na 98 rocznicę zaślubin Polski z morzem. Adam Woźniczka w kilku słowach przypomniał historię działalności generała Józefa Hallera i jego związki z miejscowością Jurczyce. Następnie wykonaliśmy piosenki patriotyczne, tj. Modlitwa obozowa, Pierwsza kadrowa, My, Pierwsza Brygada oraz Hej! Hej ułani.
Druga część spotkania nawiązywała do kończącego się karnawału.
Władysław Sitko grał na akordeonie różne piosenki biesiadne, a cały
zespół śpiewał wraz z pensjonariuszami Domu Seniora. Nie obyło się
też bez tańców. Niestety czas szybko minął i trzeba było się zbierać
do domu. Przed wyjściem czekała na nas jeszcze słodka niespodzianka w postaci pieczonego jabłuszka z bitą śmietaną.
Trudno było się rozstać, ale pociesza fakt, że otrzymaliśmy ponowne
zaproszenie, z którego na pewno skorzystamy.
(E. T.)
10 lutego 2018 r.
Na ręce Adama Woźniczki, opiekuna Grupy Artystycznej „Radośni”,
wpłynęło zaproszenie od pani burmistrz Pucka — Hanny Pruchniewskiej — na obchody 98 rocznicy zaślubin Polski z morzem. Adam
Woźniczka wraz z małżonką panią Grażyną wzięli udział w tej uroczystości, która odbyła się w porcie rybackim. W imieniu swoim oraz
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całej grupy „Radośni” złożyli oni wiązankę kwiatów przy pomniku generała Józefa Hallera.
(E. T.)
1 marca 2018 r.
Na zaproszenie Muzeum Regionalnego w Skawinie wzięliśmy udział
w prezentacji książki dedykowanej pamięci członków skawińskiej Narodowej Organizacji Wojskowej, którzy w latach 1945–1956 podjęli
heroiczną walkę z systemem komunistycznym o Niepodległą Ojczyznę.
Warto w tym miejscu wspomnieć, iż autorem tej niezwykle interesującej pozycji jest członek TPS — ks. Przemysław Mardyła. Serdecznie
zapraszamy do lektury. Zarząd TPS reprezentowała Ewa Tarnopolska.
(E. T.)
8 marca 2018 r.
Działająca przy TPS Grupa Artystyczna „Radośni” pojechała do Chochołowa na ciepłe źródła. Pomysłodawcą wyjazdu był Adam Woźniczka, który zapewnił również transport. Było naprawdę wspaniale. Dziękujemy!
(E. T.)
17 marca 2018 r.
W tym dniu w Wielkich Drogach odbyło się spotkanie Stowarzyszenia Seniorów i Juniorów Królewskiej Wioski Wielkie Drogi, na które
to otrzymaliśmy zaproszenie. W programie były przewidziane: obchody jubileuszu 5-lecia zespołu artystycznego „Brandysowe Róże”, wybory miss 2018 r. w czterech grupach wiekowych, prezentacja stołów
wielkanocnych oraz wystawa koszyczków, pisanek i palm.
Zebranych powitał Prezes Stowarzyszenia, a następnie obejrzeliśmy
występy przygotowane przez uczniów Szkoły Podstawowej w Wielkich
Drogach. Po części artystycznej przyszedł czas na konsumpcję. Degustowano potrawy przygotowane przez koła gospodyń z Jurczyc i Wielkich Dróg. Jesteśmy pod wielkim wrażeniem imprezy. Organizatorzy,
z panią Zuzanną Wędzichą na czele, spisali się na medal, a regionalne potrawy były prawdziwą ucztą smaków! Zarząd TPS reprezentowała Ewa Tarnopolska.
(E. T.)
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