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MARIAN STOLARCZYK

Rzeszów

JESZCZE O TOWARZYSTWIE GIMNASTYCZNYM „SOKÓ ”
W BRZESKU

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokó ” (dalej: TG „Sokó ”) w Brzesku, jako filia

TG „Sokó ” w Tarnowie, zosta o utworzone w 1892 r., z inspiracji tarnowskiego

i boche skiego TG „Sokó ” oraz cz onków tych towarzystw pochodz cych z po-

wiatu brzeskiego1. Na pocz tku lat 90. XIX w. Gniazdo „Soko a” tarnowskiego po-

siada o ju  du e do wiadczenie w pracy spo ecznej i organizacyjnej, rozpocz o

ono bowiem nieformaln  dzia alno  pod koniec 1883 r. albo w styczniu 1884 r.

W ka dym razie 11 I 1884 r. zosta  wybrany jego zarz d, którym kierowa  Broni-

s aw Trzaskowski (prezes), Józef Niedok (wiceprezes), Jan Kornicki (sekretarz)

i jeszcze par  innych osób. Odnaleziony przeze mnie i sygnowany przez Namiest-

nictwo lwowskie Statut Filii Towarzystwa Gimnastycznego „Sokó ” w Tarnowie

pozwala stwierdzi , e zosta o ono zarejestrowane 30 XI 1884 r. Walne zebranie

cz onków za o ycieli, którzy dokonali wyboru legalnych w adz tej organizacji,

odby o si  11 I 1885 r.2 Statut lakonicznie wypowiada  si  na temat prowadzonej

dzia alno ci. Paragraf 3 wyja nia , e „zadaniem Filii [tarnowskiej] jest piel gno-

wanie gimnastyki w ogóle, a w szczególno ci gimnastyki higieniczno-racjonalnej”,

i nic nie mówi  o sportach zimowych czy innych dyscyplinach sportowych3.

Natomiast TG „Sokó ” w Bochni zosta o utworzone w 1891 r. Jego powstanie,

jak si  wydaje, by o zwi zane z 100. rocznic  uchwalenia Konstytucji 3 maja. Ju

w 1890 r. Przewodnik Gimnastyczny „Sokó ” poinformowa  czytelników, e

w Bochni tworzy si  nowe Gniazdo Sokole. Dopiero jednak 3 XI 1891 r. zosta o

1 M. S to la rczy k, Dzia alno  sportowa i patriotyczna w Brzesku i okolicy (1893–1903). Próba

charakterystyki, (Zeszyty Naukowe Wy szej Szko y Pedagogicznej w Rzeszowie, Seria Spo eczno-

-Pedagogiczna i Historyczna, Historia, 8), Rzeszów 1999, s. 115; ide m, Towarzystwo Gimnastyczne

„Sokó ” w Brzesku (1892–2003), Brzesko 2003, s. 10–11.
2 M. S to la rczy k, Wybór tekstów ród owych z historii Polski 1861–1918, t. 2, Rzeszów 2000,

s. 49–52. Por. J. Snopk o, Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokó ” w Galicji 1867–1914, Bia y-

stok 1997, s. 71; P. Ju k o, Dzieje Towarzystwa Gimnastycznego „Sokó ” w Tarnowie, w: Tarnów

w czasach burmistrza Tadeusza Tertila. Osi gni cia miasta w okresie autonomii galicyjskiej i pocz t-

kach II Rzeczypospolitej, red. P. Ju k o, Tarnów 2007, s. 92–93.
3 M. S to la rczy k, Wybór tekstów…, s. 49.
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ono zawi zane i uzyska o akceptacj  Namiestnictwa. Od tego czasu boche sk  orga-

nizacj  kierowali mi dzy innymi Czes aw Górski (prezes), Roman Bauman (wice-

prezes), dr Boles aw Nodzy ski (sekretarz), Roman Grolatowski (gospodarz) i pro-

fesor miejscowego gimnazjum Stanis aw Matwiej4.

W rzeczywisto ci tak tarnowska, jak i boche ska filia lwowskiego TG „Sokó ”

na pocz tku lat 90. XIX w. prowadzi a znacznie szersz  dzia alno  z zakresu

kultury fizycznej i sportu. Organizowano kursy gimnastyki dla zainteresowanych

i m odzie y szkolnej, uczono strzela  z broni palnej, uprawiano szermierk , pro-

pagowano kolarstwo i pi k  no n , organizowano wieczorki muzyczno-wokal-

ne, amatorskie przedstawienia teatralne, odczyty i obchody patriotyczne. Gniazda

prowincjonalne, jak pisa  Jan Snopko, ogniskowa y ycie kulturalne i towarzyskie

miejscowej inteligencji, bardziej aktywnych kr gów mieszcza stwa i ambitnej m o-

dzie y szkolnej. J drzej Cierniak z Zaborowia (powiat brzeski) wspomina  przed-

stawienia amatorskie, które – wed ug J. Snopki – odbywa y si  w sali miejscowe-

go (tarnowskiego) „Soko a”. Mo na zauwa y , e pozasportowe formy dzia alno ci

gniazd prowincjonalnych, a tym samym równie  gniazda tarnowskiego i boche -

skiego, by y wzorowane na dzia alno ci „Soko a” lwowskiego5. Bochnianie w tym

czasie dysponowali ju  sal  gimnastyczn  udost pnian  im przez miejscowe gim-

nazjum, jak si  wydaje – zawdzi czali to protekcji prof. S. Matwieja, i licznymi

przyrz dami do wicze  gimnastycznych, broni  strzeleck  i sprz tem sportowym6.

W obu miastach znajdowa y si  silne garnizony wojsk austriackich, w których s u-

yli Polacy. W a nie na prze omie 1892 i 1893 r. do oddzia ów austriackich stacjo-

nuj cych w Bochni, Krakowie i Tarnowie wprowadzono wiczenia narciarskie7.

St d zainteresowanie narciarstwem i sportami zimowymi trafi o do gniazd „Soko-

a” zachodniej Galicji, w tym do Bochni, Brzeska i Tarnowa, a z czasem obj o

ca  prowincj . Jest oczywiste, e nie by  to jedyny kierunek pobudzaj cy zainte-

resowanie sportami zimowymi mieszka ców Galicji.

Kiedy utworzono Gniazdo TG „Sokó ” w Brzesku i w S otwinie, dominacji nie-

miecko-austriacko-w gierskiej na arenie mi dzynarodowej zacz  zagra a  krysta-

lizuj cy si  sojusz francusko-rosyjski, zapowiadaj cy wybuch nowego konfliktu

zbrojnego. Równocze nie w Galicji monopol w adzy konserwatystów zosta  prze-

amany przez ruch narodowo-demokratyczny, socjalistyczny i ludowy8.

Dlatego od 1892 r. zacz  si  zmienia  klimat we wzajemnych stosunkach pol-

sko-austriackich, co zaowocowa o utworzeniem Zwi zku Polskich Gimnastycznych

4 M. S to l a r czy k, Pierwsze lata wspó pracy sportowej i dzia alno ci patriotycznej mieszka -

ców ziemi brzeskiej, boche skiej i tarnowskiej do 1903 r., w: Z dziejów Towarzystwa Gimnastycznego

„Sokó ” w Polsce. W 135. rocznic  powstania, red. W. Cynarski, K. Obody ski, M. Mirkiewicz, Rze-

szów b.r.w., s. 86–87.
5 J. Snopko, op. cit., s. 78–89; M. S to la rczy k, Dzia alno  sportowa…, s. 115–116.
6 M. S t o l a r c z y k, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokó ”…, s. 14–15; i de m, Pierwsze lata…,

s. 87.
7 Z. Pr gowsk i, Dzieje narciarstwa polskiego do 1914 roku, Warszawa 1994, s. 21.
8 L. Bazy lo w, Historia powszechna (1789–1918), Warszawa 1986, s. 703, 733; S. K ien i e -

wic z, Historia Polski (1795–1918), Warszawa 1968, s. 310, 315.
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Towarzystw w Cesarstwie Austriackim i znacznie zwi ksza o mo liwo ci rozsze-

rzenia dzia alno ci przez „Soko a”, a tak e u atwia o rejestracj  nowych gniazd9.

„Sokó ” rozpocz  wzmo on  dzia alno  organizacyjn  i agitacyjn . Tworzeniu

nowych placówek sokolich towarzyszy a intensyfikacja wicze  gimnastycznych

po czonych z musztr  sokol , grami zespo owymi, biegami, marszami, strzelaniem

z broni palnej i uprawianiem sportów zimowych, które przygotowywa y m odzie

Galicji do trudów wojskowych i wojennych. W takiej atmosferze, na prze omie 1892

i 1893 r., niewielka grupa mieszka ców Brzeska, S otwiny i Okocimia rozpocz a

wiczenia gimnastyczne i sportowe, pod patronatem „Soko a” tarnowskiego. Nie

wiadomo, ile osób przyst pi o wówczas do „Soko a” brzesko-s otwi skiego. Z in-

formacji w „Przewodniku Gimnastycznym Sokó ” wynika, e czynnych stale by o

i sk adk  op aca o 30 osób10. Dane dotycz ce utworzenia TG „Sokó ” w Brzesku

i S otwinie potwierdzaj  równie  tabele statystyczne Polskich Towarzystw Gim-

nastycznych Sokolich w Austrii za rok 1901, 1902 i 190411. W ka dym razie we

wrze niu 1893 r. u Soko ów brzeskich go cili druhowie z Bochni, Tarnowa i Woj-

nicza12.

W styczniu 1894 r. „oddzia ” Soko ów tarnowskich pod dowództwem druha

Bazylego Mokro skiego bawi  w S otwinie, gdzie w karnawale „Sokó ” s otwi -

sko-brzeski zorganizowa  zabaw  taneczn . Najprawdopodobniej uczestniczyli

w niej równie  bochnianie, cz onkowie tamtejszego Gniazda Sokolego. Lecz g ówne

uroczysto ci w ca ej Galicji by y w tym roku zwi zane z przypadaj c  100. rocz-

nic  wybuchu powstania narodowego w 1794 r. i bitwy pod Rac awicami. Tarnow-

ska „Pogo ” napisa a wówczas, e „wszystkie gniazda sokole przy cz  si  do ob-

chodów urz dzanych przez komitety miejscowe lub urz dz  takie obchody

u siebie”13.

Doda  wypada, e w Brzesku tradycja obchodów rocznicowych, jak to wyka-

za  Pawe  Sier ga, si ga na pewno 1883 r., kiedy uroczy cie obchodzono w mie-

cie 200. rocznic  odsieczy wiede skiej14. Natomiast 100. rocznic  wybuchu in-

surekcji ko ciuszkowskiej obchodzono w Bochni i Brzesku 4 IV 1894 r., czyli

w 100. rocznic  zwyci skiej bitwy pod Rac awicami. W tym dniu w ko ciele pa-

rafialnym zosta o odprawione uroczyste nabo e stwo „ku uczczenia pami ci na-

czelnika” w ch opskiej sukmanie. Tydzie  pó niej odby  si  uroczysty wieczorek

po wi cony Tadeuszowi Ko ciuszce i jego walce z Rosjanami w 1794 r. Prelekcj

wyg osi  najprawdopodobniej dr Mieczys aw Ga ecki, cz onek tarnowskiego „So-

ko a”. Prawie 100 lat temu, w przededniu I wojny wiatowej, która mia a przy-

9 L. Bazy lo w, op. cit., s. 703, 733; Sta czycy. Antologia my li spo ecznej i politycznej konser-

watystów krakowskich. Wybór tekstów, przedmowa i przypisy M. Król, Warszawa 1985.
10 „Przewodnik Gimnastyczny Sokó ” (dalej: PG „Sokó ”) 1893, nr 8, s. 105–106; 1895, s. 18–19.
11 Tabela statystyczna polskich Towarzystw Gimnastycznych Sokolich w Austrii za rok 1900/1901,

PG „Sokó ” 1901, s. 96–97; 1902, s. 92; 1904, s. 4–6.
12 PG „Sokó ” 1895, s. 18–19; M. S to la rczy k, Dzia alno  sportowa…, s. 115.
13 M. S to la rczy k, Dzia alno  sportowa…, s. 116; PG „Sokó ” 1895, s. 18–19.
14 P. S i e r g a, Obchody 200. rocznicy odsieczy wiede skiej w Galicji (1883 r.), (Galicja i Jej

Dziedzictwo, 17), Rzeszów 2002, s. 122.
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nie  zmagania o odzyskanie niepodleg o ci przez Polsk , W adys aw Reymont tak

przedstawi  atak kosynierów na oddzia y rosyjskie pod Rac awicami:

„Kosynierzy w ród gradu kul dosi gaj  baterii nieprzyjacielskiej. Wojciech Bar-

tosz wpada pierwszy na bateri  i czapk  zakrywa zapa  armaty... (A za nim reszta

kosynierów) run a jak orkan druzgoc c wszystkie przeszkody... Prali niby cepa-

mi, jeno nie ziarno tryska o spod tej m ocki, ale krew z ran okropnych, odr bane

by, obci te r ce, krwawe strz py cia ... Siekli bez mi osierdzia, kto si  próbowa

broni  – pada  jak zr bane drzewo... Kozacy próbowali stawi  czo o. Luty wicher

tak nie rwie, nie amie drzew..., jak pr dko rozsypali si  w sieczk  poci tych cia ”15.

Z kolei dr M. Ga ecki w domu ludowym w S otwinie, zapewne dla pokrzepie-

nia serc, tak przedstawi  przebieg tej bitwy: „Chwila i znowu trzy rosyjskie arma-

ty dwunastofuntowe znajduj  si  w r kach ch opów krakowskich... Pad a pod ich

strasznymi razami stra  pilnuj ca armat (ubezpieczenie artylerii rosyjskiej), z a-

ma y si  i sk bi y szyki nieprzyjacielskie... wreszcie... ogarn  so datów pop och

bezw adnej ucieczki”16.

W nast pnych miesi cach tego roku „Sokó ” s otwi sko-brzeski w dalszym ci gu

patronowa  kolejnym imprezom patriotycznym, sportowym i towarzyskim. By y

to: majówka zorganizowana w czerwcu i wyjazd delegacji sokolej z Brzeska na

Zlot Soko ów do Lwowa. Przecie  Gniazdo musia o si  wykaza  du  aktywno-

ci  organizacyjn , patriotyczn  i w zakresie kultury fizycznej, aby mog o si  unie-

zale ni  od TG „Sokó ” w Tarnowie. Kolejn  imprez , w której uczestniczyli cz on-

kowie brzesko-s otwi skiego „Soko a”, by a uroczysto  wmurowania kamienia

w gielnego pod rozpocz t  budow  siedziby i hali gimnastycznej TG „Sokó ”

w Tarnowie, gdy  to przecie  „Sokó ”, jak twierdzi a tarnowska „Pogo ”, „ma sta-

n  na stra y moralno ci narodu i przysporzy  mu pot gi do odzyskania wolno-

ci”17. Najwa niejszym wi c zadaniem „Soko a” by y przygotowania do przysz ej

walki zbrojnej narodu polskiego o odzyskanie niepodleg o ci. O takim ostatecz-

nym celu dzia alno ci „Soko a” galicyjskiego, tarnowskiego i s otwi sko-brzeskiego

mówi  tak e utwór napisany przez Franciszka Habur , a uwieczniony w kamieniu

w gielnym budynku TG „Sokó ” w Tarnowie:

Teraz „Sokole” bujaj dalej, wy ej,

Coraz pot niej i pewniej i chy ej

Stwarzaj olbrzymie narodowi si y

Aby odwali  móg  kamie  z mogi y18.

Obecno  delegacji TG „Sokó ” z Brzeska i S otwiny w tej uroczysto ci mówi

równie  o solidaryzowaniu si  tej organizacji z ide  walki o niepodleg o . Tak

Marian Stolarczyk

15 W. Reymon t, Rok 1794. Insurekcja, Warszawa 1988, s. 72–73; M. S t o l a r c z y k, Dzia al-

no  sportowa…, s. 116–117.
16 A. Cho on iewsk i, Tadeusz Ko ciuszko. Z licznymi rycinami, dwoma tablicami kolorowymi

i autografem Ko ciuszki, Lwów 1911, s. 72–73; M. S to la rczy k, Pierwsze lata…, s. 90–91.
17 Po wi cenie kamienia w gielnego pod budow  gmachu sokolego w Tarnowie, „Pogo ” 1894,

nr 37, s. 5; M. S to la rczy k, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokó ”…, s. 17.
18 Akt fundacyjny „Soko a” tarnowskiego, u o ony przez druha prof. Franciszka Habur , „Pogo ”

1894, nr 37, s. 5; M. S to la rczyk, Dzia alno  sportowa…, s. 117.
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my l  i takim ostatecznym celem kierowali si  równie  za o yciele brzesko-s o-

twi skiej organizacji sokolej. Na temat twórców tej organizacji niewiele mo na by o

dotychczas powiedzie . By a to bezimienna 30-osobowa grupa dzia aczy spo ecz-

nych i politycznych zamieszkuj ca S otwin , Brzesko i Okocim. Dopiero penetra-

cja dokumentów rejestracyjnych TG „Sokó ” s otwi sko-brzeskiego, które s  prze-

chowywane we Lwowie, pozwala nieco rozja ni  ca y problem19.

Otó  prace nad statutem tego gniazda i jego usamodzielnieniem trwa y od 1894 r.

1 IV 1895 r. do Namiestnictwa we Lwowie wp yn o pismo sygnowane przez 10

cz onków dotychczasowej filii brzeskiej TG „Sokó ” w Tarnowie z pro b  o zare-

jestrowanie, ju  samodzielnego, Gniazda TG „Sokó ” w Brzesku i w S otwinie. I to

do nich zapewne nale y inicjatywa zawi zania tej organizacji w Brzesku. Pismo

to zosta o podpisane przez adwokata Ludwika Parviego, który wówczas by  pre-

zesem filii TG „Sokó ” w Brzesku. Obok niego podanie o rejestracj  i statut sy-

gnowali: Kazimierz Bie kowski – urz dnik kolejowy, Karol Stopi ski – urz dnik

kolejowy, Józef Dobrowolski – adiunkt s dowy, Wincenty Leduchowski – piwo-

war, Franciszek Staszczak – urz dnik kolejowy, Wiktor B tkowski – bednarz, Szy-

mon Bernadzikowski – lekarz, W adys aw Kunze – uko czony prawnik oraz Fran-

ciszek Orlicz – urz dnik Browaru20. Proces rejestracyjny przebiega  bardzo szybko,

bo ju  9 IV 1895 r. w Namiestnictwie Galicyjskim gotowe by o powiadomienie

o rejestracji TG „Sokó ” w Brzesku. 13 kwietnia zosta o ono wys ane do Staro-

stwa Powiatowego. „W za czeniu przesy a si  Panu Staro cie dwa egzemplarze

statutu stowarzyszenia” polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokó ” z siedzib

w Brzesku, z poleceniem, aby jeden egzemplarz dor czy  za o ycielom na r ce

dr. L. Parviego, adwokata w Brzesku, a drugi przechowa  w aktach dla urz dowe-

go u ytku przy wykonywaniu nadzoru wed ug postanowie  ustawy z dnia 15 XI

1867 r. Pozosta e dokumenty rejestracyjne przekazano 18 IV 1895 r. do registratu-

ry. W taki sposób zosta  zako czony proces rejestracyjny TG „Sokó ” w Brzesku21.

Statut „Soko a” brzeskiego, w porównaniu ze statutem filii tarnowskiej znacz-

nie rozszerza  dzia alno  organizacji brzesko-s otwi skiej, gdy  mówi  nie tylko

o piel gnowaniu gimnastyki higieniczno-racjonalnej i wychowawczej, ale równie

o wyrabianiu ducha m skiej dzielno ci, karno ci i czno ci. Ponadto TG „Sokó ”

w Brzesku (w statucie zrezygnowano z przymiotnika s otwi sko-brzeski) zamie-

rza o prowadzi  zak ad gimnastyczny dla cz onków i szko  gimnastyczn  dla m o-

dzie y m skiej i e skiej, uczy  szermierki, jazdy konnej i rowerowej, p ywania,

jazdy na y wach, strzelania z broni palnej do celu, organizowania publicznych za-

wodów gimnastycznych i sportowych oraz obchodów patriotycznych, wycieczek

i zabaw towarzyskich oraz planowano tak e utworzy  bibliotek 22. Po zarejestro-

waniu TG „Sokó ” w Brzesku i jego usamodzielnieniu si  sk ad jego zarz du nie

Jeszcze o Towarzystwie Gimnastycznym „Sokó ” w Brzesku

19 W tym miejscu pragn  podzi kowa  Pani dr Agnieszce Kawalec za odnalezione we Lwowie

dokumenty rejestracyjne TG „Sokó ” w Brzesku.
20 CDIA, Zespó  Namiestnictwo lwowskie, f. 146, op. 58, spr. 2228.
21 Ibidem.
22 Ibidem, Statut polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokó ” w Brzesku.
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uleg  zmianie. W dalszym ci gu dzia alno ci  „Soko a” w Brzesku kierowa  L. Parvi

(prezes i cz onek Rady Gminnej w Brzesku), W. Leduchowski (wiceprezes) oraz

wydzia owi: Micha  Rossknecht – dyrektor Browaru Jana Goetza w Okocimiu,

dr S. Bernadzikowski – dzia acz ludowy i pose  z kurii wiejskiej, K. Stopi ski,

W. Kunze – prawnik w S dzie Powiatowym, F. Orlicz – urz dnik w Browarze

J. Goetza, J. Dobrowolski – adiunkt s dowy, oraz Bie kowski i Mareczek23. W taki

sposób zosta a w Brzesku zawi zana organizacja, która dzia a z przerwami do dnia

dzisiejszego.

Marian Stolarczyk

23 PG „Sokó ” 1895, nr 1, s. 18–19.


