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W Tuchowie słowo „Sokół” kojarzyło się z budynkiem powszechnie tak 
nazwanym. W tym to budynku po II wojnie światowej mieściło się kino, była 
czytelnia, biblioteka, odbywały się zabawy, spektakle teatralne rodzimych 
twórców z miejscowych szkół, były też występy zaproszonych zespołów ar-
tystycznych, okolicznościowe akademie, posiedzenia poborowych komisji 
wojskowych, zebrania samorządowe itp. Jednak w poprzednim okresie mało 
kto wiedział cokolwiek o  twórcach tego gmachu, ich celach działania, idei 
przyświecającej ich postępowaniu, czyli regionalnym patriotyzmie. 

W minionym okresie, począwszy od wybuchu II wojny światowej, z małą 
przerwą w latach 1945-48, działalność TGS była zakazana, a działaczy prze-
śladowano. Dlatego obecnie mało kto ma oryginalne dokumenty z poprzed-
niego okresu, gdyż je niszczono w obawie przed dochodzeniami organizowa-
nymi przez policję polityczną. Dopiero po roku 1989 można było powrócić 
do idei niepodległego państwa propagowanego przez tę organizację. 

Od czterech lat w Tuchowie rozpoczęło działalność współczesne Gniado 
Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. W roku 2016 członkowie tego Gniaz-
da postanowili odtworzyć historię TGS w Tuchowie. Zorganizował się zespół 
historyczny pod kierunkiem dh. Aleksandra Kowalika, który zajął się odszu-
kiwaniem informacji o działalności twórców tej organizacji od roku 1898. 
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Zespół  ten zwrócił się do mnie o pomoc w wydaniu monografii TGS. Jako 
Burmistrz poparłem tę inicjatywę, zapewniłem środki potrzebne do wydania 
drukiem tej regionalnej historii. Myślę, że dzięki temu wielu młodych tucho-
wian dowie się o działalności naszych przodków, o ich patriotyzmie, ofiar-
ności przy budowie gmachu „Sokoła” i ekwipowaniu młodych legionistów 
walczących o niepodległość Ojczyzny.

Adam Drogoś

Burmistrz Tuchowa
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To wielki zaszczyt móc napisać słowa wstępu do książki, o tak ważnej 
części historii naszego miasta jakim jest Towarzystwo „Sokół”. To nie tylko 
budynek i miłość do sportu - „Sokół” to również patriotyzm i braterstwo pod 
oficjalnym szyldem gimnastyki.

Bardzo się cieszę, że w tuchowskim „Sokole” odradza się zapał i Towa-
rzystwo intensyfikuje swoją działalność dzięki wciąż rosnącej grupie pasjo-
natów, którzy postanowili włożyć cały swój zapał w rozwój naszego „Sokoła”. 
Nazywany również polskim skautingiem, tak bliski naszemu wspaniałemu 
harcerstwu- ruch sokolniczy, z trzema podstawowymi elementami Towarzy-
stwa: sport, wiara i patriotyzm, działa coraz prężniej w całej Polsce i poza jej 
granicami, aby wzmacniać świadomość historyczną i wzniosłe idee. Napa-
wa entuzjazmem coraz większe zainteresowanie tuchowskim Towarzystwem 
„Sokół”. Mam wielką nadzieję, że wkrótce i jego siedzibie uda się przywrócić 
dawny blask.

Pozostaje mi życzyć, aby wszystkim sympatykom i członkom Towarzy-
stwa Gimnastycznego „Sokół” nie zabrakło motywacji do działania w naszym 
tuchowskim gnieździe i kontynuowania tej pięknej działalności. Tegoroczna 
rocznica jest świętem wszystkich sokolich druhów i druhen w naszym kraju. 
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Z tej okazji życzę Wam dumnego kontynuowania Waszych szlachetnych tra-
dycji. Jako były harcerz, kłaniam się w Waszą stronę.

Czołem!

Ryszard Wrona

Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Tuchowie
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Wstęp

O  reaktywowaniu działalności Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” 
w Tuchowie dowiedziałem się od mego zięcia Grzegorza, który wraz ze swo-
ją żoną już wcześniej należał do tej organizacji. Na jednym z zebrań w roku 
2016, w  którym uczestniczyłem, w  swobodnej rozmowie wypłynął temat 
spisania historii naszego Sokolego Gniazda. Zaproponowałem wówczas, że 
należałoby tę pracę nad monografią połączyć z jakąś okrągłą rocznicą. W ta-
kich okolicznościach pisałem podobne monografie tuchowskim strażakom, 
a były to kolejne okrągłe rocznice – 110, 120 i 130-lecia. Dla Towarzystwa 
Gimnastycznego „Sokół” w  Tuchowie taką pierwszą okrągłą rocznicą jest 
120-lecie powstania, które będziemy obchodzić w roku 2018. Temat został 
zaakceptowany przez prezesa obecnego Gniazda dh. Jana Duszę, jak i przez 
pozostałych członków. 

Zdając sobie sprawę z trudności, jakie mogliśmy napotkać podczas zdo-
bywania informacji z odległych czasów, zwróciłem się do aktualnych człon-
ków Sokolego Gniazda o pomoc i współpracę. Zgłosiło się kilka chętnych 
osób, a byli to, oprócz Prezesa,  Maria Wójcik, Elżbieta Łempa, Jadwiga Ratu-
szyńska, Katarzyna Skrzyniarz, Grzegorz Skrzyniarz, Wiktor Chrzanowski, 
Grzegorz Mastalerz.  

Dzieje tuchowskiego TGS nie były mi obce, gdyż pisząc na studiach 
w roku 1962 pracę zaliczeniową, a później magisterską na temat historii Tu-
chowa, poznałem ogrom materiału i trudności w zakresie dostępu do niego. 
Jak wiadomo, w tym czasie w pracy magisterskiej musiałem pominąć zasługi 
patriotyczne naszych dziadków i ojców, ograniczając się tylko do parozda-
niowego poinformowania, że taka organizacja dawniej istniała. Promotor 
już przy pracy zaliczeniowej wytłumaczył mi, że takimi wiadomościami nie 
należy się chwalić. W tym czasie mogłem jeszcze korzystać z bezpośrednich 
relacji mojego dziadka Tomasza Kowalika, który od marca 1909 roku był 
członkiem TGS w Tuchowie, chwalił się zdjęciem w czamarze sprzed I woj-
ny światowej. Ponadto żył jeszcze długoletni członek Zarządu druh Leopold 
Kluger, kierownik szkoły podstawowej, w której byłem niedawno uczniem. 
Z obydwoma wspomnianymi druhami przeprowadziłem wywiady, ale z ich 
informacji w ówczesnej pracy nie skorzystałem.
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Promotor polecił skupienie się na przemianach społecznych, rodzeniu 
się miejscowej inteligencji, roli współczesnych działaczy społecznych wywo-
dzących się z klasy chłopskiej i robotniczej; materiałów do rozwinięcia tego 
tematu było mnóstwo. 

Studiując obecnie protokoły z zebrań Zarządu i Walnych Zgromadzeń TGS 
przekonałem się o wielopłaszczyznowości działań druhów, o szerokim zasię-
gu ich zainteresowań, a przede wszystkim o ich patriotyzmie, poświęceniu się 
idei przywrócenia narodowej niepodległości. Z protokołów wynika dominu-
jąca chęć walki o powstanie Polski i późniejsza o jej niepodległość.  W spisach 
nazwisk druhów znalazłem ponad dwudziestu kapłanów, którzy odważyli się 
głosić kazania związane z tymi ideami. Do tych nieugiętych duchownych za-
liczał się również tuchowski proboszcz Ignacy Maciejowski, często piastujący 
w  Towarzystwie zaszczytną funkcję członka sądu honorowego. Współpraca 
druhów „Sokoła” z duszpasterzami jest często opisywana na kartach protoko-
łów przechowywanych w Państwowym Archiwum w Tarnowie.

Mimo ogólnie dostępnych materiałów historycznych część początkują-
cych historyków popełnia w publikacjach błędy, wprowadzające przekłama-
nia do przestrzeni publicznej. Jednym z nich jest twierdzenie, że Sokolnia 
po wybudowaniu była uroczyście poświęcona w czasie regionalnego Zlotu 
Sokolego w dniu 15 września 1912 roku. Podanie tej daty poparte jest na-
wet szczegółami z protokołów mówiących o przygotowywaniu się do takiej 
uroczystości. Jednak jak mamy wytłumaczyć zamieszczone w późniejszych 
protokołach z zebrań Zarządu z 1912 i 1913 roku, odbytych już po ww. dacie, 
że zastanawiano się, kiedy należy zorganizować poświęcenie Sokolni, propo-
nując kolejne daty. Warto wrócić do protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 
30 września 1912 (str.123), gdzie w punkcie VI planu zebrania zapisano: Wy-
dział przeznacza na poświęcenie Sokolni dzień 7 czerwca 1913. 

O tym jest mowa również w protokole z 15 maja 1913 roku w punkcie 1: 
„Na wniosek dh. Klimka uchwalono porozumieć się z Okręgiem celem zade-
cydowania o  dniu poświęcenia Sokolni, a  to ze względu na zlot we Lwowie 
29/6 1913”, zaś w protokole z 30 maja 1913 r. jest notka: „Po przeczytaniu 
protokołu z ostatniego posiedzenia wyjaśnił dh Prezes: iż członkowie wydziału 
II okr. w Tarnowie odradzali poświęcenia teraz Sokolni naszej, a to ze względu 
na zlot we Lwowie.”

Wyżej wymienione informacje nie pozostawiają cienia wątpliwości co 
do faktu braku poświęcenia tego gmachu w  podanym wyżej terminie (15 
IX 1912 r). W późniejszych protokołach po roku 1913 w ogóle ten temat nie 
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został poruszony, następnie wybuchła I wojna światowa, a po niej powstało 
mnóstwo przeróżnych organizacji społeczno-politycznych (patrz aneksy), 
które zajęły się zwalczaniem przedwojennych autorytetów i próbami opano-
wania przez niektóre z nich nieupartyjnionego wówczas TGS w Tuchowie. 
Logika wskazuje, że ci, którzy ogłosili w ww. publikatorach, jakoby poświęce-
nie Sokolni odbyło się po udokumentowanych trzymiesięcznych przygoto-
waniach, nie przeczytali dalszych protokołów z posiedzeń Zarządu tuchow-
skiego TGS. 

Monografia ta jest pozycją dokumentującą wysiłki dwóch naszych po-
koleń, czyli  dziadków i ojców w przełomowym czasie działalności patrio-
tycznej polegającej na walce o  niepodległość Ojczyzny, przygotowywaniu 
się do pokonania zaborców, którzy rządzili na naszym terenie przez 146 lat 
(od 1772 r.). Czytając protokoły TGS z Tuchowa, dowiadujemy się, w jakich 
warunkach działali miejscowi działacze, z jak wielkim poświęceniem, na ja-
kie koszty potrafili się zdobyć, by wykształcić i wyćwiczyć młodych druhów, 
aby byli przygotowani do skutecznej walki o niepodległość. Warto pamię-
tać o fakcie, że wyjeżdżający do legionów J. Piłsudskiego tuchowscy młodzi 
chłopcy otrzymywali od Zarządu miejscowego TGS pełne wojskowe wy-
posażenie, począwszy od przysłowiowych kamaszy, kończąc na karabinach 
i amunicji prywatnie kupowanych przez poszczególnych starszych druhów: 
Foltyńskich, Klimków, Chciuków, Krogulskich, Steców i innych. 

Nawiązując do czasów współczesnych, z kronikarskiego obowiązku mu-
szę obiektywnie stwierdzić, że zdobywanie informacji od osób związanych 
z byłymi druhami lub osobami związanymi z rodzinami byłych druhów oka-
zało się za trudne do pokonania. Wytypowanie kilkudziesięciu rodzin, o któ-
rych mamy informacje w protokołach, nie przyniosło pełnej, spodziewanej 
wiedzy o zasługach ich przodków. Wnukowie i wnuczki lokalnych patriotów 
zagadnięci przez przedstawicieli zespołu redakcyjnego najczęściej starali się 
odszukać jakieś pamiątki z tamtego okresu działalności ich dziadków czy oj-
ców, ale w większości bez spodziewanych rezultatów. Ten brak dokumentów 
z minionego okresu mnie nie dziwi, gdyż lata 1948 - 1989 były okresem hi-
storycznego potępiania członków TGS przez państwowe i miejscowe władze 
komunistyczne. W tym czasie (jak i w latach II wojny światowej) mówienie 
o TGS i pokazywanie zdjęć z minionego okresu było niebezpieczne. 

Z ciekawym zjawiskiem spotkały się koleżanki, które dotarły do nielicz-
nych potomków byłych druhów, których nazwiska znaleźliśmy w protoko-
łach. Zostały one odprawione, gdyż potomkowie okazali się całkowicie po-
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zbawieni ogólnej wiedzy  historycznej na temat roli i warunków, w których 
przyszło żyć ich przodkom po II wojnie światowej oraz jak potraktowano ro-
dzimych patriotów w okresie komunizmu.  Fakt ten przytaczam w celu lep-
szego zrozumienia trudności związanych z odtwarzaniem niezbyt odległej 
prawdziwej historii naszego narodu i miejscowych patriotycznych działaczy. 
Warto tu wspomnieć rodzinę zasłużonego wieloletniego prezesa TGS i bu-
downiczego Sokolni, która po II wojnie znalazła się w Kanadzie, gdyż powrót 
do ojczyzny był dla nich zbyt niebezpieczny.

Z uwagi na brak chętnych informatorów wśród wnuków byłych tuchow-
skich działaczy TGS lub zmienionych nazwisk obecnych ich potomków z ko-
nieczności musieliśmy się oprzeć na dokumentach pisanych, czyli 4 księgach 
protokołów zawierających 482 ręcznie pisane protokoły z  zebrań Zarządów, 
w tym kilkadziesiąt protokołów z Walnych Zebrań. Dzięki temu informacje są 
bardziej wiarygodne i w miarę obiektywne. Informacje prasowe z tego okresu 
zbyt często nie są zgodne z protokołami. Warto też wspomnieć, że wielu pa-
triotów, członków naszego Gniazda, w okresie międzywojennym awansowało 
i wyjechało z rodzinami do Warszawy, Krakowa, Gdańska, Rzeszowa. 

Opracowujący monografię Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, opie-
rając się o  zapisy treści działań, jak i  pisownię nazwisk na przełomie XIX 
i XX wieku, często musieli dokonać wyboru zapisu nazwisko danego druha. 
Nie rzadko pisownia znanego nawet nazwiska jest we wspomnianych doku-
mentach zależna od protokolanta, np. pojawiają się dwie formy dla nazwisk: 
Wolff/ Wolf, Kadernoszka/ Kadernożka, Jakób/ Jakub, Gerhardt/ Gerhart, 
Agatstein/ Agatstain, Stahelberger/ Stahlberger, Mędrala/ Mendrala itp.

Podobnie przedstawia się sprawa różnic znaczeniowych niektórych nazw 
używanych w  wymienionym okresie i  dzisiaj. Takim sztandarowym przy-
kładem może być pojęcie „kursor”. Dawniej znaczyło ono - przedstawiciel, 
goniec, posłaniec, kurier (z  łaciny: cursor – biegacz). W protokołach TGS 
w Tuchowie kursorem określano mężczyznę, który wraz z żoną zamieszkiwał 
w gmachu „Sokoła”. Ich zadaniem była troska o porządek i bezpieczeństwo 
w gmachu (za ustaloną opłatą). Byli oni wynajętymi służącymi zależnymi od 
Prezesa i Zarządu TGS, wykonującymi wszystkie ich polecenia.  Współcze-
śnie słowo to kojarzy się głównie z pracą na komputerze.

Obecna monografia prezentuje pracę tuchowskiego „Sokoła” widzianą 
oczami członków Zarządów na przestrzeni 50 lat tj. od 1898 – 1948 roku, 
gdyż wszystkie protokoły były odczytywane i przez nich zatwierdzane na ko-
lejnych zebraniach.
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Dużo trudności sprawiła też inflacja, hiperinflacja i  galopująca inflacja. 
Każde z tych pojęć ma specyficzne znaczenie. W naszym państwie wszystkie 
inflacje bardzo szybko się pojawiały w dość krótkim czasie, czyli w latach od 
roku 1920 do 1924. Pierwotnym powodem był fakt ustalenia własnej waluty 
w nowopowstałym państwie. Z braku zasobów w złocie w skarbie państwa na 
początku oparto się o marki niemieckie i wprowadzono marki polskie. Jednak 
ta waluta w okresie ogólnych kryzysów światowych zaczęła tracić na warto-
ści, a nowy rząd Polski nie miał własnych zasobów w złocie, aby ustabilizować 
naszą walutę. Zaczęły więc rosnąć ceny artykułów spożywczych, początkowo 
powoli, ale skłócony parlament nie potrafił w odpowiednim czasie dostoso-
wać wartości podatków do rosnących potrzeb. Wynikiem tego opieszałego 
działania sejmu i ciągłych kłótni w parlamencie było doprowadzenie w latach 
1920 – 1922 do zwiększonej inflacji, czyli pojawiła się tendencja zwiększania 
wartości poszczególnych towarów konsumpcyjnych o 100% i więcej.  W skali 
państwa na pokrycie potrzeb obrotowych dodrukowano marek. Emisja marek 
zwiększyła się z 230 mld w styczniu 1922 roku do 464 mld we wrześniu 1922 r. 
Tym samym spadła ich wartość obiektywna. Posłowie nie mogli się dogadać 
w  zakresie waloryzacji podatków bezpośrednich, więc sytuacja skarbu pań-
stwa pogarszała się niemal z każdym dniem. Już w czerwcu 1922 r. kurs dolara 
przekraczał wartość 4 tys. marek, a w końcu lipca przekroczył 6 tys. marek, 
natomiast w połowie grudnia tegoż roku przekroczył 18 tys. marek, co w jasny 
sposób rzutowało na obiektywną wartość marki.

Ciekawostką tego okresu gospodarczego Polski był fakt, że mimo inflacji 
produkcja zwiększała się, ale też generowała nożyce cen, czyli ceny produk-
tów przemysłowych rosły, a ceny produktów rolnych niesamowicie malały. 
Taka niezrównoważona gospodarka prowadziła do nieuchronnej katastrofy.

Walki stronnictw i różnych partii politycznych, brak świadomej odpo-
wiedzialności za losy narodu polskiego, ścieranie się poglądów ukształtowa-
nych w trzech zaborach doprowadziły do zabójstwa prezydenta Gabriela Na-
rutowicza, co spowodowało dalszy chaos w sprawie zarządzania państwem 
polskim i brak troski o właściwe ustawienie spraw gospodarczych w naszym 
państwie. 

W  sytuacji zaniedbania przez parlament spraw organizacyjno- gospo-
darczych doszło już w czerwcu 1923 roku za rządów Władysława Sikorskiego 
do hiperinflacji, co zaznaczyło się tym, że za dolar amerykański trzeba było 
zapłacić 52 tys. marek. W kilka dni później po przejęciu rządu przez Win-
centego Witosa dolar kosztował już 71 tys. marek, a po dwóch miesiącach 



— 12 — 

Aleksander Kowalik

wartość ta podniosła się do 230 tys. marek, w październiku do 1 mln, a grud-
niu do 5 mln marek. Proporcjonalnie do tego rosły ceny innych produktów, 
co uniemożliwiało życie ludziom utrzymującym się z pracy własnych rąk. 
Doszło do tego, że podatek gruntowy za 1 ha można było zapłacić połową 
jajka, a za sprzedaną kamienicę w Krakowie można było po tygodniu kupić 
jedynie kurę.

W  takich warunkach ekonomicznych żyli nasi druhowie działający 
w TGS w Tuchowie. Toteż i ich decyzje o wynajęciu sali, ustalanie należności 
za uczestniczenie w  zabawie, wieczorku, teatralnym występie musiały być 
dostosowane do praw ekonomicznych rządzących w danym miesiącu i roku. 
Dlatego nie możemy się dziwić zapiskom w protokołach, z których wynika, 
że w roku 1922 trawę z małego boiska sportowego sprzedano St. Dobrzań-
skiemu za 25 000 marek, salę na przedstawienie 23 X 1922 r. wypożyczono za 
35 000 marek, zysk z przedstawienia 30 X 1923 r. wyniósł 200300 marek, zysk 
z zabawy sylwestrowej w styczniu 1924 r. wyniósł 14 319 000 marek. 

Następnie w roku 1924 r. po wiosennej dewaluacji pieniądza nagle skład-
kę miesięczną ustalono na 20 gr, salę wypożyczono za 25 zł, dochód z zabawy 
w lipcu 1924 r. wyniósł 680 zł itp.

Praca monograficzna przygotowana przez zespół członków z  Gniazda 
Sokolego w  Tuchowie została zaakceptowana przez obecnego Burmistrza 
mgr. Adama Drogosia, który zapewnił środki na jej druk. Za to zrozumienie 
potrzeb tuchowskiego Sokolego Gniazda serdecznie dziękuje panu Burmi-
strzowi Prezes TGS w Tuchowie, zespół historyczny oraz wszyscy jego człon-
kowie.  

Serdecznie dziękuję całemu zespołowi redakcyjnemu tej monogra-
fii, gdyż kilkoro z jego członków włożyło dużo pracy w okresie gromadze-
nia i  wstępnego opracowywania materiałów. Najtrudniejszym momentem 
w przygotowaniu zebranego materiału do druku jest selekcja. Każdemu zbie-
raczowi informacji wydaje się, że wszystko jest jednakowo ważne i to może 
być nawet prawdą, jednak selekcję przeprowadzamy po to, aby całość publi-
kacji była zgodna z założonym celem, wyrażonym w tytule. I tak jeśli celem 
jest ukazanie wiedzy o naszej małej ojczyźnie, to często musimy zrezygno-
wać z wielu ogólnych istotnych faktów, by obraz był przejrzysty.

Zespół redakcyjny monografii korzystał z archiwalnych protokołów Za-
rządu TGS w Tuchowie, ale nie przeprowadzał badań naukowych w kierunku 
zbieżności nazwisk ówczesnych druhów z obecnymi mieszkańcami Tucho-
wa. Nazwiska prezentowane w monografii pochodzą z protokołów historycz-
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nych i wszelka zbieżność z współczesnymi może być przypadkowa. Jedynie 
w rozdziale siódmym autorka dodała opis niektórych wyczynów z ostatnich 
dwu lat. Jednak są to zadania prowadzone pod kierownictwem Polskiego To-
warzystwa Gimnastycznego „Sokół  - Świat Pracy”, gdzie tuchowianie wystę-
pują jako grupa współpracująca z ww. Towarzystwem, będąc równocześnie 
jego członkami. Opisywane historyczne TGS Tuchów było w  pełni samo-
dzielnym i  odrębnym wówczas Gniazdem. W  protokołach dawnego TGS 
Tuchów sekretarze oszczędnie gospodarowali imionami członków. Czasem 
zamiast imienia dopisywano nazwę miejscowości, z której dany druh pocho-
dził. Jeśli natomiast z rodziny było kilku druhów, wówczas dopisywano im 
imiona, aby nie pomylić ich zasług. Wobec tego z konieczności musieliśmy 
przyjąć taką samą zasadę określania poszczególnych druhów. 

W  monografii zachowano informację o  wysiłku poszczególnych osób 
z  zespołu redakcyjnego nad opracowaniem poszczególnych zagadnień, 
świadczą o  tym podpisy ich pod niektórymi rozdziałami, są to: druhny 
i  druhowie: Maria Wójcik, Elżbieta Łempa, Jadwiga Ratuszyńska, Joanna  
Skrzyniarz, Jan Dusza, Grzegorz Skrzyniarz, Wiktor Chrzanowski, Grzegorz 
Mastalerz. Druhnie Katarzynie Skrzyniarz serdecznie dziękuję za żmudną 
pracę adiustatorską i korekcyjną. Druhowi Grzegorzowi Skrzyniarzowi dzię-
kuję za przygotowanie do druku załączników. Druhowi z OSP Wojciechowi 
Totosiowi dziękuję za pomoc i umożliwienie technicznego przybliżenia tre-
ści z poszczególnych kronik. W tym krótkim wstępie dziękuję również ser-
decznie pani Jolancie Krzemińskiej za odszukanie i uprzystępnienie mapki 
geodezyjnej Tuchowa z przełomu XIX i XX wieku, umożliwiając tym samym 
czytelnikom umiejscowienie działek zakupionych przez Zarząd TGS w celu 
budowy Sokolni.

Fotokronikę opracowali z druhem prezesem Janem Duszą druhny i dru-
howie: Wiktor Chrzanowski, Grzegorz Skrzyniarz, Ryszard Wrona, Barbara 
Dusza, Wiesława Hudyka, Piotr Szablowski, Anna Baran i inni.  

Oddzielne serdeczne, gorące podziękowanie składa autor wszystkim 
pracownikom Państwowego Archiwum , Oddział w Tarnowie, ul. Chemicz-
na 16, a szczególnie Panu Kierownikowi – Maciejowi Dudek za miłą atmos-
ferę w  czasie współpracy oraz oddelegowanej do tego tematu archiwistce 
z nami współpracującej Annie Drąg- Sukiennik. Należy podkreślić, że Pani 
Anna nie szczędziła swego czasu, gdy zachodziła potrzeba uzyskania nawet 
telefonicznej informacji w  chwilach niejasno sformułowanych przekazów 
w archiwalnych księgach historycznych.
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Opracowanie to traktuję jako pracę społeczną i wraz z całym zespołem 
redakcyjnym składamy ją w darze tuchowskiemu TGS. Myślę, że warto przy-
pomnieć współczesnemu pokoleniu, że nasi ojcowie i dziadkowie byli wiel-
kimi patriotami i potrafili przygotować za własne pieniądze wiele młodzieży 
do ciężkiej walki o niepodległość naszej Ojczyzny. 

	 	 	 	 	 	 	 Aleksander	Kowalik
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1. Wprowadzenie do historii Tuchowa

Tuchów leży na Pogórzu Karpackim w części zwanej Ciężkowicko- Roż-
nowską, w odległości 16 km na południowy zachód od Tarnowa, po obu stro-
nach rzeki Białej, zataczającej w tym miejscu duże półkole (224 m n.p.m.). Ze 
wszystkich stron otaczają go wzgórza pokryte lasami, co stwarza malowniczy 
krajobraz, zapewniając dobrą filtrację powietrza. Przez miasto biegnie droga 
krajowa Tarnów - Krynica oraz linia kolejowa łącząca te i inne miejscowości.

Historia Tuchowa jest ciekawa i bogata. Prawdopodobnie już w okresie 
rzymskim istniała tu osada mieszkalna. Pierwsza pewna informacja histo-
ryczna o Tuchowie (Tukowie) pojawiła się w roku 1105 i  jest zamieszczo-
na w dokumencie wystawionym przez legata papieskiego Idziego, potwier-
dzającego darowiznę wsi królewskiej na rzecz zakonu benedyktyńskiego 
opactwa tynieckiego. Mówi się w dokumentach, że od XI wieku po prawej 
stronie rzeki Białej, na wzgórzu, w rejonie dzisiejszej ulicy Długiej, istniało 
grodzisko i podgrodzie. Nazwy te przetrwały do XVI w.

W początkach XIV wieku na lewym brzegu rzeki Białej rozpoczęto wy-
dobywanie soli. Dzięki niej w roku 1340 Kazimierz Wielki nadaje Tuchowo-
wi prawa miejskie (wzorowane na prawie magdeburskim). Wytyczono ry nek 
i prostopadle wychodzące ulice, początkowo bez nazw. W dokumencie loka-
cyjnym zatwierdzono też herb miasta: są nim dwa skrzyżowane złote klucze 
z mieczem pośrodku, umieszczone na niebieskim tle w heraldycz nej tarczy.

Jan Długosz (XV wiek) wspomina o rozwoju rękodzielnictwa: młynarstwa, 
szewstwa, garncarstwa, piekarnictwa, sukiennictwa, tkactwa, kra wiectwa, sto-
larstwa, bednarstwa, warzelnictwa piwa, kowalstwa, kuśnier stwa. Zdaniem 
tego historyka, była to podstawa bogactwa mieszczan i ich dobrobytu. Do XVII 
wieku miasto rozwijało się pomyślnie, czerpiąc docho dy z różnych rzemiosł, 
wydobywania soli oraz prowadzonego handlu. Tuchowscy kupcy docierali aż 
do Rzymu, Lwowa, Moskwy, Berlina i Wiednia. Później miasto zaczęło pod-
upadać. Przyczyniły się do tego najazdy obcych wojsk (węgierskich, niemiec-
kich, szwedzkich, rosyjskich), pożary i epide mie.
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Od 29 VI 1772 roku Tuchów dostał się pod rządy Austrii, co tylko pogłę-
biło osłabienie gospodarcze miasteczka. Brak przemysłu i połączeń komuni-
kacyjnych dawał się mieszkańcom dotkliwie we znaki.

W latach 1855-1867 rząd austriacki dał mieszkańcom miasteczka pew ne 
szanse, organizując w nim powiat ziemski, zwany becyrkiem. Wówczas to 
zorganizowano pocztę (1855), zbudowano drewniany most na Białej (1855) 
itp. Pozwolono też osiedlić się Żydom (1854).

W dziedzinie gospodarczej warto odnotować fakt założenia przez Mar-
kusa Reintera i Michała Horna w latach 1870-71 garbarni, która dostar czała 
surowca do wyrobu butów. Była to w tym czasie licząca się bardzo gałąź rze-
miosła w tej okolicy. W samym Tuchowie pracowało wówczas 60 szewców, 
produkując 12 tysięcy par butów rocznie, kiedy w całym powiecie tarnow-
skim produkowano ich zaledwie 60 tysięcy.

Powolne ożywienie gospodarcze zaznacza się dopiero pod koniec XIX 
wieku. Zapoczątkowało je oddanie do użytku linii kolejowej Tarnów - Le-
luchów (1876 r.). Dzięki kolei miasteczko zasłynęło na przełomie XIX i XX 
wieku aż w  Wiedniu tuchowską kiełbasą o  specjalnej recepturze, przeka-
zywanej w rodzinach masarzy z pokolenia na pokolenie.

W roku 1883, w prawie sto lat po największym pożarze Tuchowa (1789), 
założono oddział Ochotniczej Straży Pożarnej, a w roku 1898 oddział To-
warzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Obie te organizacje rozwijały patrio-
tyzm wśród obywateli.

W czasie I wojny światowej toczono tu ciężkie walki. Pod Łowczówkiem 
biła się między innymi I Brygada Legionów (600) osób, która w dniach 22-
25 XII 1914 roku próbowała powstrzymać ofensywę rosyjską. Zginęło 128 le-
gionistów, rannych było aż 342. W dniach tych Tuchów przeżył po raz pierwszy 
wielką bitwę artyleryjską, która spowodowała wielkie zniszczenia. Zniszczony 
został ratusz, uszkodzony kościół św. Jakuba, spalony budy nek Kasy Oszczęd-
ności, uszkodzone zabudowania wokół rynku. Ludność cierpiała od rekwizycji, 
gwałtów, zabójstw i tym podobnego bezprawia. Dość wspomnieć, że z ponad  
3 000 mieszkańców zostało w miasteczku zaledwie około 500, pozostali zgi-
nęli lub uciekli.

Po raz drugi w czasie tej wojny przeżywał Tuchów ciężkie dni w maju 
1915 roku. Po tej walce, jak piszą kronikarze, “przedstawiał jeden wielki ob-
raz nędzy i rozpaczy”. Zniszczone były zagrody, spalony most na Białej, po-
pękane mury domostw, brak drzwi i okien, wybite zwierzęta gospodar skie, 
ludność cierpiała głód i nędzę.
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W okresie międzywojennym Tuchów był jedynym miasteczkiem w po-
wiecie tarnowskim, które utrzymało swoje prawa miejskie do wybuchu 
dru giej wojny światowej. Większość mieszkańców Tuchowa tradycyjnie ce-
chowała dwuzawodowość, nawet poważni kupcy i  rzemieślnicy starali się 
o ziemię, aby w trudnych okresach mieć z czego wyżywić rodzinę. Osła bione 
i częściowo zniszczone rzemiosło powoli dźwigało się z wojennej za wieruchy.

Wśród ludności rolniczej poważną rolę odgrywały wówczas spółdzielnie 
chroniące miejscową ludność od wyzysku lichwiarzy i prywatnych ban kierów. 
Od 1912 roku taką rolę osłaniającą spełniała spółka kredytowa pod nazwą 
Kasy Stefczyka, która w roku 1931 zrzeszała w Tuchowie aż 394 członków, 
umożliwiając wielu mieszkańcom działalność gospodarczą. W tym okresie 
działała też Spółdzielnia Mleczarska oraz Składnica Kółek Rol niczych.

W okresie międzywojennym działały na Tuchowszczyźnie liczne ugrupo-
wania polityczne: socjalistyczne, chłopskie, klerykalne. Prężne były orga-
nizacje młodzieżowe, zwłaszcza harcerskie pod patronatem „Rodziny Ko-
lejowej” z Krakowa. Drużyny harcerskie prowadziły akcje samokształce niowe, 
wychowawcze, a szczególnie uczyły patriotyzmu, który zaowoco wał w okresie 
II wojny światowej. Towarzystwo Szkół Ludowych, istniejące w Tuchowie od 
roku 1896, w okresie międzywojennym organizowało dla dorosłych miesz-
kańców miasta i  okolicy kursy niedzielne dla analfabetów, dokształcające, 
przygotowujące do wykonywania potrzebnych w okolicy zawodów, wypoży-
czało książki, organizowało zajęcia „uniwersytetu wiej skiego” itp.

Na początku września (7 IX 1939) Tuchów dostał się pod okupację hit-
lerowską. Działania wojenne tym razem oszczędziły miasteczko pod wzglę-
dem materialnym. Ludność przeżywała ciężkie chwile codziennego okupa-
cyjnego bytowania. W dniu 20 lipca 1942 roku Niemcy założyli w Tu chowie 
getto dla ludności żydowskiej z  całej okolicy. Ogółem do miasta przywie-
ziono około 1500 Żydów, nie licząc tych, których w bestialski sposób zabito 
w organizowanych uprzednio pogromach. Likwidację getta rozpoczęto już 
16 września 1942 roku, gdy wywieziono do Bełżca pierwszy transport. Osta-
tecznie tuchowskie getto zostało zlikwidowane 23 grudnia 1942 roku, kiedy 
wywieziono ostatnią partię Żydów, na którą złożyły się ro dziny policji ży-
dowskiej i jej członkowie.

W  połowie stycznia 1945 roku nastąpił koniec okupacji hitlerowskiej 
i Tuchów wszedł na drogę stopniowej rozbudowy. Do bezsprzecznych osią-
gnięć ostatnich dziesięcioleci należy zaliczyć: organizację i  utrzymanie 
dwóch szkół ponadpodstawowych, rozbudowę osiedlową, zbudowanie dużej 
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piekarni, masarni, założenie stolarni, utrzymanie cegielni, organiza cję dużej 
sieci sklepów, budowę i utrzymanie rejonowego szpitala, ośrodka zdrowia, 
pogotowia ratunkowego, kina, Domu Kultury, elektryfikację, gazy fikację 
i budowę wodociągów. W ostatnich latach powstało wiele prywat nych za-
kładów pracy, które zatrudniają od kilku do kilkudziesięciu pracow ników. 
Równocześnie odnotowano upadek wielu dużych spółdzielni, Zakładu Go-
spodarki Komunalnej, Ośrodka Zdrowia zatrudniającego w okresie rozkwitu 
ponad 500 osób, cegielni miejskiej, dużej stolarni, masarni i wielu innych. 

W ostatnich dziesięcioleciach Tuchów był i jest siedzibą gminy. W roku 
1990 miał największą liczbę mieszkańców, czyli 7000. W roku 1990 zorgani-
zowano uroczyste obchody 650-lecia, a w 2010 r. 670-lecia miasta. W trak-
cie tych obchodów przeprowadzono między innymi dwie sesje naukowe 
o tematyce związanej z historią naszego grodu. W sesjach tych wzięli udział 
wybitni historycy badający przeszłość Tuchowa; w  części I   (rok 1990) - 
prof. dr hab. Feliks Kiryk, doc. dr hab. Andrzej Meissner, dr Stanisław Wró-
bel, o. dr Paweł Sczaniecki OSB, o. mgr Mieczysław Witalis CSsR, mgr Sta-
nisław Derus, br. Mirosław Zajkowski CSsR, w  części II (20 lat później) -  
o. dr Zygmunt Galoch OSB, prof. dr hab. Andrzej Meissner, o. dr Marian 
Brudzisz CSsR, dr Andrzej Mężyk, dr Tomasz Dudek. Ich referaty wygło-
szone na sesjach przyczyniły się w znacznym stopniu do poszerzenia wiedzy 
o przeszłości miasta. Dorobek ich pracy twórczej w zakresie historii Tuchowa 
został opracowany i wydany w pracy naukowej pt.: POKŁOSIE TUCHOW-
SKICH JUBILEUSZY – pod redakcją Aleksandra Kowalika i Józefa Kozioła 
w 2011 roku.

W okresie od roku 1990 do 2017 w Tuchowie ukazało się kilkadziesiąt 
pozycji historycznych opisujących dzieje naszego miasteczka. Ta pożyteczna 
działalność trwa nadal.

W roku 2016 pojawiło się niepokojące zjawisko, gdyż jak twierdzą nie-
którzy obserwatorzy rozwoju miasta, Tuchów bardzo szybko wymiera. 
Świadczy o tym fakt, że w roku 1990 zanotowano w ewidencji Tuchowa około  
7 tysięcy mieszkańców, a w roku 2016 w tym samym dziale administracyjnym 
Tuchowa figurowało tylko 6 100 osób. Przyczyn tego zjawiska można upatry-
wać w spadku urodzeń oraz w emigracji zarobkowej w związku z upadkiem 
wielu zakładów pracy. 

Wyboru treści archiwalnych do tego rozdziału
 dokonał dh Aleksander Kowalik
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2. Założenie TGS w Tuchowie,  
pierwsze lata działalności (1898 – 1914)

W wielkim skrócie „Sokół” (pełna nazwa - Polskie Towarzystwo Gimna-
styczne „Sokół”) jako stowarzyszenie gimnastyczne i społeczno- wychowaw-
cze zostało założone w 1867 roku we Lwowie. Już w 1885 roku PTGS działał 
też w zaborze pruskim, a od 1905 nielegalnie w Królestwie Polskim.

PTGS we Lwowie powstało na wzór „Sokoła” czeskiego założonego przez 
Mirosława Tyrsza w roku 1862. Sokół lwowski rozpoczął pielęgnację tradycji 
narodowych, rozwijanie ćwiczeń gimnastycznych i szermierczych. Jednymi 
z pierwszych działaczy „Sokoła” lwowskiego byli: Klemens Żukołyński, Lu-
dwik Goltental, Jan Dobrzański i wielu innych. 

W latach 1939 –1945 i 1950 - 1988 sokolnictwo polskie miało zakaz le-
galnej działalności. Przez prawie 50 lat Sokolnicy w Polsce działali w ukry-
ciu. Rozwijało się za to bardzo szybko polskie sokolnictwo w USA, Francji, 
Wielkiej Brytani, Niemczech. W Wielkiej Brytanii założono nawet Związek 
Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” z prezesem Franciszkiem Arciszew-
skim. Na emigracji przetrwały liczne polskie gniazda sokole, a po roku 1989 
zaczęły się one powoli rozwijać również w Polsce. Powróciły do pracy nad 
rozszerzeniem upowszechniania patriotyzmu oraz kształtowaniem pojęcia 
dumy narodowej, ośmieszanej w poprzednim okresie przez czynniki rządzą-
ce oraz grupę wyrodnych i wstydzących się Polski polityków. W gniazdach 
sokolich wrócono do organizowania zlotów, wykładów o pięknych przykła-
dach poświęcenia w  walce z  faszyzmem i  bolszewizmem wśród polskich 
patriotów. Zaczęto doceniać tych, którzy oddali życie za szlachetne ideały 
moralne, którzy nie wstydzili się polskiej przeszłości. Nawiązano też do 
współpracy z „Sokołami” czeskimi. Według głoszonej obecnie propagandy-
(audycje radiowe, telewizyjne, informacje internetowe), już w roku 2000 na 
zlotach polskich „Sokołów” ćwiczyło więcej niż dwa  tysiące rodzimych dru-
hów, a w roku 2007 zarejestrowanych było ich już przeszło 8 tysięcy.

Pod koniec XIX wieku najkorzystniejsze warunki rozwoju PTGS miało 
w zaborze austriackim, dzięki obowiązującej liberalnej ustawie o stowarzy-
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szeniach z dnia 15 listopada 1867 roku oraz ustawie zasadniczej o prawach 
i  obowiązkach obywateli państwa austriackiego z  12 grudnia 1867 roku, 
gwarantującej swobodę zawiązywania towarzystw wszelkiego rodzaju z wy-
jątkiem tajnych. 

Celem ówczesnego PTGS było podniesienie sprawności fizycznej spo-
łeczeństwa polskiego oraz wyrabianie umiejętności zespołowego działania, 
odpowiedzialności za swe czyny, poczucia obowiązku wobec państwa, krze-
wienie cnót obywatelskich stanowiących podstawę istotnej miłości ojczyzny. 

W  statucie PTGS zapisano, że do osiągania powyższych celów, Towa-
rzystwo ma dążyć za pomocą popularyzowania rozwoju fizycznego, prowa-
dzenia nauki gimnastyki, organizację i prowadzenie gier i zabaw ruchowych 
na najwyższym poziomie, przystosowanie do celów wychowawczych lekkiej 
atletyki, prowadzenie i  upowszechnianie umiejętności pływania, narciar-
stwa, jazdy konnej, ćwiczeń w obronie własnej takich jak szermierka, boks 
itp. Wśród zadań organizacyjnych znalazły się też wskazania, jak należy or-
ganizować młodzież w drużynach sokolich, jakie kursy dla niej organizować, 
jakie ćwiczenia organizować na wycieczkach i koloniach letnich, aby wyra-
biać tężyznę fizyczną. 

Zalecano przygotowanie młodzieży do działań w stałych drużynach so-
kolich przez stosowanie zbiorowych ćwiczeń i prowadzenie wykładów uka-
zujących możliwości praktycznego harmonijnego współżycia, zbiorowego 
działania.

Bodźcem do zwiększonego wysiłku młodzieży był obowiązek organizo-
wania ćwiczeń publicznych, zawodów, wycieczek, gier terenowych, zabaw 
ruchowych z nagrodami, zabaw towarzyskich, wykładów o treści patriotycz-
nej, kursów, odczytów, urządzania dyskusji itp.

Ważną rolę w swych gniazdach mieli do spełnienia członkowie Zarzą-
dów tychże, gdyż statut nakładał na nich obowiązek rozbudzania poczucia 
godności narodowej i osobistej oraz chętnego i bezinteresownego wypełnia-
nia obowiązków społecznych i obywatelskich.

Wszelkie te działania mieściły się w granicach prawa monarchii austriac-
kiej, a równocześnie przygotowywały wyszkoloną młodzież do uczestnictwa 
w organizacjach paramilitarnych oraz legionach. W pokojowy sposób roz-
powszechniano idee patriotyczne i przygotowywano do życia dla ojczyzny. 

Do Towarzystwa wówczas mógł należeć Polak lub Polka o nieposzlako-
wanej opinii, po ukończeniu 21 roku życia. Nowego członka musiał reko-
mendować jakiś druh z danego gniazda. Przyjęcie zależało od wyniku gło-
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sowania członków Zarządu. Wstępujący musiał otrzymać 2/3 głosów. Druh 
przyjmował na siebie obowiązek płacenia składek i wpisowego, które były 
stosunkowo wysokie, co podkreślało i umacniało elitarny charakter Towa-
rzystwa.

Struktura organizacyjna PTGS była prosta i  polegała na zakładaniu 
gniazd, które były najmniejszymi cząstkami organizacyjnymi (statutowymi) 
z własnym zarządem i prezesem na czele, gniazda tworzyły okręgi. Podsta-
wowymi komórkami organizacyjnymi w gniazdach sokolich były oddziały, 
często występujące jako sekcje zajmujące się określonym polem działalności 
organizacyjnej. W okresie międzywojennym działały też dzielnice grupujące 
okręgi sokole. W okręgach były tworzone wydziały i naczelnictwa okręgu.

Okręg składał się z kilku lub nawet kilkunastu gniazd sąsiadujących ze 
sobą, mających dogodne połączenia komunikacyjne z siedzibą władz okrę-
gowych. W pierwszym okresie działalności zorganizowano na terenie Galicji 
7 okręgów, a to:

 - I  – krakowski,
 - II – tarnowski,
 - III - rzeszowski,
 - IV – przemyski,
 - V - lwowski,
 - VI – tarnopolski,
 - VII – stanisławowski.
W roku 1877 roku podzielono okręg II na dwa, a to:
 - II – tarnowski, z którego wydzielono nowy okręg -
 - VIII – nowosądecki.
Podstawowym zadaniem okręgów było koordynowanie życia sokolego, 

lustracja gniazd, dzielenie się doświadczeniami organizacyjnymi, przekazy-
wanie wytycznych w  zakresie prawidłowego prowadzenia ćwiczeń gimna-
stycznych, organizowanie specjalistycznych szkoleń. 

II okręg tarnowski po 1877 roku podzielono na dwie dzielni-
ce,  do których należały :

- tarnowska to gniazda: Brzesko, Dąbrowa Tarnowska, Mielec, Pil-
zno, Radłów, Radomyśl Wielki, Tarnów, Tarnów – Strusina, Wojnicz i Żabno.

- nowosądecka to gniazda: Krynica, Limanowa, Muszyna, Nowy 
Sącz, Grybów, Ciężkowice i Zakliczyn.

W Tuchowie gniazdo PTGS zostało zorganizowane 6 lutego 1898 roku. 
W spotkaniu założycielskim uczestniczyło 27 osób, które przybyły na zapro-
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szenie Tymczasowego Komitetu założycieli „Sokoła”, wysłane do osób zna-
jomych tegoż Komitetu, mających kwalifikacje na członków Towarzystwa. 
Zebranie odbyło się w sali magistratu, wzięli w nim udział mieszkańcy mia-
sta Tuchowa, gminy i chętni (uznani w środowisku) obywatele z okolicy. Na 
początku dr Kazimierz Goyski przedstawił obszar działalności i cele orga-
nizacji. Nic więc dziwnego, że pierwszym prezesem tuchowskiego gniazda 
został wybrany ww. szanowany przez tuchowian notariusz.

Pierwszym zastępcą prezesa został Karol Berke, właściciel Karwodrzy. Do 
pierwszego Zarządu tuchowskiego gniazda, zwanego wówczas „wydziałem”, zo-
stali wybrani godni i prawi obywatele, którzy otrzymali następującą ilość głosów, 
świadczącą o ówczesnym statusie danej osoby w tuchowskim środowisku:

1. Hugo Hudetz – 25 gł. – naczelnik stacji kolejowej w Tuchowie,
2. Władysław Przewłocki – 27 gł. – właściciel realności,
3. Jan Ankiewicz – 21 głosów – masarz i właściciel realności1,
4. Sylwester Ziembiński -21gł. – kancelista sądowy, artysta malarz,
5. Bolesław Miętus – 19 gł. – kupiec,
6. Ludwik Stroiński – 17 gł. – kandydat notarialny,
7. Antoni Foltyński – 12 gł. – właściciel apteki,
8. Kazimierz Metzner – 12 gł. – telegrafista,
9. Andrzej Rudnicki – 10 gł. – ajent podatkowy.
Członkowie Sądu Honorowego to:
1. dr Albert Agatstein – adwokat tuchowski,
2. Jan Krogulski – burmistrz Tuchowa,
3. Wojciech Derechowski – właściciel realności,
4. ks. dr Ignacy Maciejowski – proboszcz tuchowski,
5. Wincenty Ksiąski – właściciel realności,
6. Marcin Łątka – komisarz cechowy. 
Zastępcami Sądu Honorowego zostali wybrani:
1. Józef Dobrzański – właściciel realności,
2. Józef Smoroński – urzędnik sądowy,
3. Michał Sorys – właściciel realności.
Do Komisji Rewizyjnej wybrano druhów: 
1. Teofila Gatowskiego – leśniczego z Ryglic,
2. Wojciecha Krogulskiego – właściciela realności,
3. Alojzego Kromera – poborcę podatkowego w Tuchowie. 

1 realność - własność ziemska
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Zebranie założycielskie, wybory Zarządu TGS w Tuchowie 1898
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Uroczystej inauguracji działalności tuchowskiego „Sokoła” dokonano 
dopiero 27 maja 1899 roku. Część oficjalna połączona z nabożeństwem od-
była się w Tuchowie w kościele parafialnym, część organizacyjna wraz z fe-
stynem i  loterią fantową w  pałacu w  Uniszowej. Na pierwszym posiedze-
niu Zarządu w dniu 7 lutego 1898 roku przystąpiono do ukonstytuowania 
Zarządu Towarzystwa. I tak na drugiego zastępcę prezesa wybrano Hugona 
Hudetza, na sekretarza i bibliotekarza - Ludwika Stropińskiego, na skarbnika 
- Kazimierza Metznera, zastępcą sekretarza wybrano Andrzeja Rudnickiego, 
na gospodarza - Sylwestra Ziembińskiego. Przyjęto też jednolitą formę wza-
jemnego zwracania się do siebie poprzez słowo „druh”. Druha Wł. Przewłoc-
kiego poproszono o  wydzierżawienie pustego lokalu w  rynku na zebrania 
Zarządu, na co wyraził zgodę. Jednak wystawił wysoki czynsz za wynajem, 
bo aż 200 K. Tak wysokim kosztom najmu sprzeciwił się dh A. Foltyński na 
zebraniu Zarządu w  dniu 21 lutego 1898 roku, twierdząc, że lepiej będzie 
wybudować własny, choćby mały budynek na gruncie gminnym lub jakimś 
darowanym. Myśl ta rzucona po raz pierwszy przez dh A. Foltyńskiego prze-
wijała się przez następne 10 lat, aż wybudowano wspaniały gmach „Sokoła”. 
Ponadto stwierdził on, że lokal dh. Przewłockiego jest za mały i stanowczo za 
drogi. Ostatecznie jednak Zarząd wytargował obniżenie przez Wł. Przewłoc-
kiego rocznego czynszu do 165 zł. 

Zebrani członkowie Zarządu wydelegowali do urzędu samorządowego  
dh. A. Foltyńskiego i dh. J. Ankiewicza, aby zaprosili gminę na członka zało-
życiela. Uchwalono też uroczyste otwarcie „Sokoła” połączone z zabawą dla 
druhów. 

Już 17 marca 1898 r. na zebraniu Zarządu dh A. Foltyński przedstawił 
wniosek, aby wybrać 3 członków Zarządu, którzy zajęliby się wyszukiwaniem 
odpowiedniego placu pod budowę własnego budynku „Sokoła”, ponieważ dh 
Wł. Przewłocki wycofał się z umowy wynajmu lokalu. Dh prezes K. Goyski 
oddelegował do tej sprawy dh. J. Ankiewicza, A. Foltyńskiego i B. Miętusa. 

Sprawę tymczasowej działalności Towarzystwa załatwiono przez porozu-
mienie się z OSP i korzystanie z ich świetlicy, a następnie od 19 lipca 1899 r. 
wynajęto lokal w domu państwa Piotrowskich, z czynszem rocznym 90 K. 

Od pierwszych miesięcy działalności Towarzystwa organizowano wie-
czorki patriotyczno – historyczne. Pierwszą zaplanowaną i  zorganizowaną 
taką imprezą był „Wieczorek Mickiewiczowski” w maju 1898 roku. Równo-
cześnie zaczęto organizować ćwiczenia gimnastyczne. W tym celu na zebra-
niu Zarządu 25 kwietnia 1898 r. wybrano naczelnika do ćwiczeń dh. Sylwe-
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stra Ziębińskiego, zastępcą mianowano dh. Ludwika Stropińskiego. Zaczęto 
też kupować wyposażenie do prowadzenia ćwiczeń, jako jedno z pierwszych 
zakupiono ciążki do gimnastyki. 

Kolejną sprawą, było umundurowanie druhów w czamary. Za umundu-
rowanie odpowiadał każdy członek, a było one bardzo kosztowne. Reprezen-
tacyjny strój świadczył o zamożności druha.

Od początku działalności Gniazdo tuchowskie było lustrowane przez 
druhów z  okręgu tarnowskiego (patrz – aneksy). Pierwszą taką lustrację 
przeprowadził dh Stanisław Dobelski 24 maja 1898 r. Był on naczelnikiem 
„Sokoła” w  Tarnowie. Jego lustracja przyczyniła się do właściwego ustale-
nia kierunków działania w zakresie ćwiczeń gimnastycznych i wyposażenia 
w przyrządy gimnastyczne. Korzystając z doświadczenia dh. S. Dobelskiego 
Zarząd tuchowski uchwalił regulamin obejmujący tygodniowe minimum 
ćwiczeń, wyposażenie w  najpotrzebniejsze przyrządy gimnastyczne, takie 
jak: ciążki, drążki, porączka, 2 stojaki i pomost. Uchwalono także koniecz-
ność zorganizowania zabezpieczenia lekarskiego w czasie ćwiczeń, dobiera-
nia ćwiczeń do wieku, zorganizowania podręcznej apteczki. 

Zarząd tuchowskiego gniazda od pierwszych miesięcy zorganizował blaszane 
puszki niezbędne do zbiórek pieniędzy na potrzeby organizacji, które rozmiesz-
czono w urzędzie hipotecznym, kancelarii notarialnej, w sklepie B. Miętusa. 

7 października 1898 roku na posiedzeniu Zarządu na wniosek 
dh.  S.  Ziembińskiego uchwalono zbieranie pieniędzy na budowę gmachu 
„Sokoła” i w tym celu najstarszy dh Bolesław Miętus zaoferował kupno z wła-
snych pieniędzy 10 książeczek cegiełkowych. 

8 maja 1899 roku na Walnym Zgromadzeniu pierwszy prezes tuchow-
skiego PTGS dh K. Goyski złożył rezygnację ze swej funkcji, uzasadniając 
ją brakiem czasu i  problemami zdrowotnymi. Zebrani rezygnację przyjęli 
i na prezesa wybrali dh. Jana Starachowicza (lekarza), a na zastępcę prezesa  
dh. A. Foltyńskiego. Nowy Prezes w trosce o rozwój ćwiczeń gimnastycznych 
poprosił druhów J. Ankiewicza, A. Foltyńskiego, J. Krogulskiego, aby wyszu-
kali miejsce na boisko gimnastyczne. 

Kolejną ważną sprawą było przygotowanie uroczystego otwarcia działań 
tuchowskiego „Sokoła”. W tym celu członkowie wybrali komisję zabawową 
składającą się z druhów: S. Mikulskiego, L. Stropińskiego, A. Rudnickiego 
i S. Ziembińskiego, odpowiedzialnych za zorganizowanie festynu w dworze 
w Uniszowej w dniu 11 czerwca 1899 roku. 
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Plan tej uroczystości był przejrzysty: do południa msza św. odprawio-
na przez dh. proboszcza Ignacego Maciejowskiego, a  po południu festyn 
w ogrodzie dworu w Uniszowej. Uchwalono, że podczas festynu należy urzą-
dzić loterię fantową, z której zebrane środki zostaną przeznaczone na budo-
wę gmachu „Sokoła”. Pomyślano też o urządzeniu bufetu, skromnej dekoracji 
parku i pałacu. Otwarcie działań tuchowskiego „Sokoła” odbyło się zgodnie 
z założeniami, a dochód przeznaczono na budowę Sokolni. 

27 maja 1899 roku na zebraniu Zarządu dh L. Stropiński zgłosił wnio-
sek, aby zorganizować mundury dla członków Towarzystwa. Zaproponował, 
by wziąć na kredyt materiał na 12 mundurów (za poręczeniem Zarządu). Po-
zornie pozytywny wniosek okazał się bardzo nieprzyjemny w skutkach, gdyż  
12 druhów pobrało zamówione przez Zarząd mundury (czamary) z dodatka-
mi, ale nie wszyscy zapłacili pełną należność, w  związku z  czym tarnowski 
krawiec Mozes Teiwl, mając pisemne zamówienie podpisane przez Prezesa 
i  sekretarza Towarzystwa, mundury uszył i wydał wg spisu, który otrzymał. 
Natomiast Zarząd TGS w Tuchowie nie zapłacił należności z powodu nieprze-
widzianej wysokości kwoty. W związku z tym krawiec oddał sprawę do sądu. 

Pierwsza uchwała Zarządu o budowie Sokolni – dar B. Miętusa
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Uchwalenie zorganizowania festynu na uroczyste rozpoczęcie działalności TGS w Tuchowie, 
w dworze w Uniszowej 

Sąd przypomniał Zarządowi o potrzebie zapłaty za wykonane zamówie-
nie i druhowie szybko ustalili wysokość wpłat poszczególnych druhów i wy-
sokość zadłużenia. Tymczasem musiano należność uregulować z  funduszy 
Towarzystwa. W dokumentacji tego wydarzenia zachowało się pisemne pod-
sumowanie solidności ówczesnych druhów. 

1. Bolesław Miętus –zapłacił pełne koszty munduru,
2. Jan Ankiewicz - zapłacił pełne koszty munduru,
3. Jan Starachowicz – winien 2 korony,
4. Marian Gnoiński – przejął mundur za Stanisława Jasicę – ma do za-

płacenia 12 koron,
5. Ludwik Stroiński – przejął po śp. Smorońskim – winien 8 koron,
6. Władysław Bogdanowicz – winien 3 korony,
7. Aleksander Zdziarski – zapłacił całość,
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8. Wojciech Derechowski – winien 2 korony,
9. Jan Ablewicz – zapłacił całość,
10.  Stanisław Mikulski – brak dowodów wpłat,
11. Andrzej Rudnicki – zapłacił całość,
12. Sylwester Ziembiński – brak dowodów wpłat. 
W  konsekwencji tych rozliczeń okazało się, że Towarzystwo ponio-

sło straty około 50 koron. Członkowie Zarządu koszty te przerzucili na  
dh. prezesa Jana Starachowicza i mundurowego pomysłodawcę dh. Ludwi-
ka Stroińskiego, upoważniając ich równocześnie do ściągnięcia należności  
wg powyższego zestawienia. W związku z powstałą sytuacją 5 druhów złoży-
ło rezygnację, byli to:

1. prezes dh Jan Starachowicz,
2. wiceprezes dh Ernest Habicht,
3. skarbnik Aleksander Wawrzecki,
4. naczelnik Marian Gnoiński,
5. członek Zarządu Albert Agatstein. 
Te przykre doświadczenia związane z brakiem sumienności i odpowie-

dzialności pewnej grupy druhów spowodowały, że wiceprezes E. Habicht 
wraz z  kilkoma druhami zaproponowali, że na najbliższym walnym zgro-
madzeniu postawią wniosek o  rozwiązaniu Towarzystwa. W  pogłębionej 
dyskusji miejscowa grupa polskich patriotów zdołała przekonać większość, 
żeby takiego wniosku nie zgłaszać i nie popierać. W toku dyskusji wezwano 
Zarząd TGS do obowiązkowego, uświadamiającego organizowania comie-
sięcznych wieczornic o  treści patriotycznej (które nie podobały się grupie 
członków, będących niemieckimi urzędnikami państwowymi), o powtarza-
jącym się programie, ale zmiennej treści wg schematu: 

•	 słowo wstępne,
•	 śpiewy chóralne,
•	 dowolne instrumenty,
•	 deklamacje patriotyczne,
•	 śpiewy patriotyczne solo.
W listopadzie 1901 roku Zarząd zalecił solidarnościową zbiórkę pienię-

dzy na pomoc dla polskich patriotów - ofiar Hakaty, skazanych w procesie we 
Wrześni, tj. dr. Rakowskiego i jego rodziny. Za obronę praw narodu polskie-
go ww. został w Poznaniu skazany na dwa lata więzienia. Na ten szlachetny 
cel miano zorganizować wieczornicę, a  dochód miano przekazać poszko-
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dowanym. Odpowiedzialnymi za zbiórkę pieniędzy zostali: dh E. Habicht,  
dh A. Foltyński, dh Fr. Młyniec.

Na Walnym Zgromadzeniu w  sali Kasy Zaliczkowej i  Oszczędności 
w  Tuchowie w  dniu 15 XII 1901 roku wybrano przez aklamację nowego 
prezesa - dh. dr. Ernesta Habichta. Uzupełniono także wakujące stanowiska 
– 3 nowych wydziałowych, pierwszego wiceprezesa - dh. A. Foltyńskiego. 
W wyniku wyborów ukształtował się nowy Zarząd, do którego weszli:

•	 prezes Ernest Habicht,
•	 I wiceprezes Antoni Foltyński,
•	 II wiceprezes Jan Krogulski – burmistrz.
A do Zarządu weszli:
•	 Aleksander Warczewski – sekretarz,
•	 Bolesław Miętus – gospodarz,
•	 Albert Agatstein,
•	 Jan Ankiewicz,
•	 Tadeusz Tylko,
•	 Seweryn Iwanicki – skarbnik,
•	 Jan Pazdro,
•	 Franciszek Młyniec.
Do Komisji Rewizyjnej wybrano:
•	 Bolesława Filarskiego,
•	 Michała Haftka,
•	 Jana Ligaszewskiego. 

Na tym wyborczym zebraniu podsumowano fundusze Towarzystwa. 
W  wyliczeniach pojawiła się pewna rozbieżność w  dziale funduszu obro-
towego. I  tak w zestawieniu starego Zarządu fundusz składał się z: fundu-
szu obrotowego – 95 koron i  8 halerzy, funduszu żelaznego - 102 korony  
i 25 halerzy, funduszu budowy - 30 koron i 67 halerzy. Natomiast w wylicze-
niu nowego Zarządu zmniejszono fundusz obrotowy do 12 koron i 8 halerzy, 
czyli stary Zarząd wydał 83 korony więcej, aniżeli potrafił udokumentować. 

Od początku działalności „Sokoła” dużo czasu i  energii druhowie po-
święcali na tworzenie funduszu budowlanego przyszłej Sokolni. Równo-
cześnie wspierano działalność TGS darowiznami, np. w  marcu 1902 roku  
dr A. Agatstein podarował Towarzystwu „kółka” do ćwiczeń, dh J. Pazdro 
podarował „drążek”, dh H. Trompeter podarował „porączki”, dh E. Habicht 
„drążek”.
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Druhowie „Sokoła” pomału zaczęli się uczyć działalności w  Towarzy-
stwie. Kolejne Walne Zgromadzenie w dniu 12 kwietnia 1902 roku zaczęto 
od przedstawienia przez Prezesa bilansu za rok 1901, który przedstawiał się 
następująco:

 – saldo z roku 1900     4 K 48 h,
 – dochód z roku 1901     280K 09h,
 – rozchód za rok 1901     178K 80h,
 – pozostaje na rok 1902     105K 77h,
 – fundusz żelazny wynosi    111K 70h,
 – fundusz budowy Gniazda     37K 09h.

W sierpniu 1902 roku dh Antoni Foltyński naraził się władzom swym 
zachowaniem podczas obchodów uroczystości grunwaldzkich. Prezes  
dh E. Habicht na posiedzeniu Zarządu nawiązał do konieczności wybrania 
członków Sądu Honorowego, gdyż przez niedopatrzenie nie zostali oni wy-
brani. Zatarg dh. A. Foltyńskiego z dh. prezesem pochodzenia niemieckiego 
w okresie uroczystości rocznicowych związanych z Grunwaldem łatwo sobie 
wyobrazić. Ostatecznie dh A. Foltyński zgłosił swoje wystąpienie z Towarzy-
stwa. 

Na Walnym Zgromadzeniu 23 sierpnia 1902 r. wybrano członków sądu 
koleżeńskiego, przyjęto do wiadomości cofnięcie rezygnacji dh A. Foltyń-
skiego z godności pierwszego wiceprezesa, jak i cofnięcie zgłoszonego wy-
stąpienia z „Sokoła”. Ustępujący druh prezes E. Habiht zrezygnował z posta-
wienia druhowi A. Foltyńskiemu zarzutów. Od sierpnia 1902 r. do 29 marca 
1903 roku nie odbyło się ani jedno zebranie Towarzystwa. Prezes otrzymał 
przeniesienie do Wiednia, w związku z czym musiano zwołać Walne Zgro-
madzenie celem wyboru nowego prezesa. Kolejnym został wybrany po raz 
drugi dh Kazimierz Goyski – tuchowski notariusz. Z kolei pierwszym wice-
prezesem - dh Jan Ligaszewski, a drugim wiceprezesem- dh Jan Krogulski 
(burmistrz Tuchowa). 

Do Zarządu wybrano druhów: Bolesława Filarskiego, Seweryna Iwanic-
kiego, Henryka Trompetera, Bolesława Miętusa (skarbnik), Jana Zarembę 
(sekretarz), Jana Pazdro, Józefa Chciuka, Bolesława Klimka (naczelnik).

Do komisji rewizyjnej wybrano druhów: Stanisława Wojtanowskiego, 
Franciszka Młyńca, Franciszka Zielińskiego.

Do sądu honorowego wybrano druhów: Marcina Łątkę, Alfreda Agatste-
ina (adwokat), Jana Ankiewicza, Stanisława Wojtanowskiego, TomaszaTylkę. 
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W  maju 1903 roku okazało się, że tuchowski „Sokół” nie ma statutu 
i wiele spraw jest niepoprawnie załatwianych, ponadto członkowie Towarzy-
stwa nie mają legitymacji. Kontakty z władzami zwierzchnimi też są niepo-
prawne, gdyż Gniazdo nie opłaciło należnych składek do związku krajowego. 
Uchwalono, że należy podać liczbę 50 członków „Sokoła” do związku krajo-
wego i odprowadzić od nich składki. 

Na zebraniu Zarządu w dniu 7 maja 1903 roku rozważano treść listu do 
Zarządu, przesłanego przez dh. Wojciecha Dutkę, u którego salę wynajmowało 
kasyno. Ostatnio przez ponad dwa lata tuchowskie kasyno pozwalało Zarzą-
dowi Towarzystwa korzystać z tej sali wieczorami i odbywać w niej zebrania 
i wieczornice. W związku z tą sytuacją właściciel lokalu Wojciech Dutka za-
żądał od Towarzystwa czynszu miesięcznego w wysokości 5 K. Zebrani człon-
kowie Zarządu odmówili tej zapłaty jako bezprzedmiotowej. Dh B. Klimek 
korzystając z tej sytuacji, przypomniał, że najwyższy czas przygotować się do 
budowy własnego gmachu, jednak ze względu na mały kapitał zgromadzony 
ze składek realizację tego pomysłu odroczono na czas późniejszy.

W pracy organizacyjnej TGS bardzo ważną rolę odgrywały zloty i ćwi-
czenia zlotowe, które odbywały się we Lwowie, Tarnowie i w poszczególnych 
gniazdach sokolich. Każde gniazdo pragnęło brać udział w zbiorowych ćwi-
czeniach w czasie zlotu i na nie się solidnie przygotowywano. Naczelnik każ-
dego gniazda starał się przygotować jak najlepiej swoją drużynę do ćwiczeń 
zbiorowych i  indywidualnych, które były powiązane z  powszechnym pro-
gramem. Wszystkie okoliczne gniazda, w tym tarnowskie, dotowały ćwiczą-
cych kwotą od 5 do 10 K. Druh naczelnik tuchowskiego gniazda - B. Klimek 
zgłosił wniosek o wspomnianej dotacji na zebraniu Zarządu w dniu 11 VI 
i 17 VI 1903 roku na walnym zgromadzeniu, ale większość się na to nie zgo-
dziła. Ponieważ większość uboższych ćwiczących nie chciała brać udziału 
w zlotach, dh burmistrz (J. Krogulski) postanowił znaleźć pieniądze dla ćwi-
czących na dojazd na zlot do Tarnowa. 20 czerwca 1903 roku na walnym 
zgromadzeniu po długich dyskusjach postanowiono wypłacić druhom ćwi-
czącym po 8 koron na koszty dojazdu w czasie przygotowań do zlotu i na sam 
zlot. Przy okazji dowiadujemy się, że w tym czasie wszystkie gniazda wspie-
rały swoich ćwiczących druhów lub przyjeżdżających na zlot wypłacając po 
10 koron ćwiczącym, a po 5 koron biorącym udział w przemarszach zloto-
wych. Tuchowscy druhowie zbierając pieniądze na budowę własnej Sokolni, 
starali się wykorzystać każdą okazję do uzasadnionego działania intencyj-
nego. Nic więc dziwnego, że 7 grudnia 1903 roku postanowili zorganizować 
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teatr amatorski, aby od stycznia 1904 roku zaczął zarabiać pieniądze na bu-
dowę gmachu. Zadanie to zlecono energicznym i mającym w tym kierunku 
predyspozycje druhom: J. Ligaszewskiemu i B. Klimkowi. Szybko się jednak 
przekonano, że ten sposób zarabiania pieniędzy jest mało efektywny, gdyż 
poprzez konieczność wypożyczania sali traci się więcej niż połowę zysku. 

Na walnym zgromadzeniu w dniu 23 stycznia 1904 roku na prezesa wy-
brano dh. Jana Ligaszewskiego. Był on zwolennikiem jak najszybszej budowy 
własnego gmachu dla potrzeb „Sokoła”. Działając w tym duchu już 28 I 1904 
wysłał druhów B. Miętusa i S. Zielińskiego, aby udali się do pani Sowińskiej 
za mostem na Biale i zbadali, czy jej własność ziemska spełnia warunki pod 
budowę Sokolni oraz zadbali o jej ewentualną wycenę. 

Próby zakupienia placu pod budowę „Sokoła” u p. Sowińskiej

Druhowie przeprowadziwszy rozpoznanie wydali opinię negatywną 
o wspomnianej działce, a na wniosek Prezesa wszyscy członkowie mieli obo-
wiązek szukania odpowiedniego miejsca do budowy gmachu. 

W kolejnych głosowaniach wybrano zastępców Prezesa: pierwszym za-
stępcą został dh Władysław Syruczek, drugim zastępcą dh Jan Krogulski. 
Wybrano też trzyosobową komisję rewizyjną oraz pięcioosobowy skład sądu 
honorowego. Na zebraniu tym dh Zaremba zgłosił wniosek, aby zakładać 
po okolicznych wsiach gniazda sokole. Zebrani przegłosowali, aby problem 
ten pozostawić do załatwienia Zarządowi. Na zakończenie wysłuchano spra-
wozdania skarbnika, przedstawił on stan gotówki na koniec 1903 roku, który 
wynosił 1578 K i 25 h.

W dniu 28 I 1904 roku na zebraniu Zarządu upoważniono odpowied-
nią uchwałą Prezesa i wiceprezesów do podpisywania czeków i wydatków. 
Uchwalono też, aby w każdą pierwszą sobotę miesiąca Zarząd organizował 
wieczornicę z małą przekąską w cenie 30 centów na osobę. Uchwalono, że 
przed każdą wieczornicą ma miejscowych obejść kurenda, a zamiejscowych 
ma się raz tylko powiadamiać. Jeśli któryś z druhów nie może wziąć udziału, 
to na 3 dni wcześniej musi powiadomić Zarząd.

W lutym 1904 roku dh Z. Rutowski zgłosił wniosek, aby druhowie zbie-
rali w ratach miesięcznych pieniądze na mundury, a gdy uskładają określone 
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kwoty przewyższające połowę wartości, komisja mundurowa je sprowadzi. 
Do ww. komisji zostali wybrani druhowie: M. Łątka, B. Klimek i B. Miętus. 
Troszcząc się, aby informacja ta dotarła do wszystkich druhów, postanowio-
no rozesłać ją okólnikiem według określonego porządku.

W połowie marca 1904 roku Zarząd tuchowskiego „Sokoła” rozpoczął 
starania nabycia gruntu pod budowę Sokolni od 84- letniej p. Marii Gajkow-
skiej przy ulicy Zielonej. Druh Wł. Syruczek proponował nabyć tę działkę 
ze względu na przystępną cenę. Jednak nie wszyscy druhowie z Zarządu byli 
tego samego zdania, dh Jan Krogulski (burmistrz) był przeciwny, stwierdza-
jąc, że jest ona za mała na budowę gmachu i mało płaska. Dh Wł. Syruczek 
poddał pod głosowanie wniosek kupna tego gruntu i został przegłosowany 
z wyjątkiem jednego głosu przeciwnego dh. J. Krogulskiego. Argumentem 
„za” była stosunkowo niska kwota i możliwość spłacania jej w ratach. Wy-
brano więc komisję budowlaną w składzie: Jan Krogulski – przewodniczący, 
dh Józef Chciuk, dh Bolesław Miętus, dh Władysław Syruczek, dh Bolesław 
Klimek.

Dh Wł. Syruczek został upoważniony przez Zarząd do przygotowania 
dokumentów kupna do dnia 26 kwietnia 1904 roku. Do podpisania doku-
mentów upoważniono na walnym zebraniu dh. prezesa Jana Ligaszewskiego 
i dh. sekretarza Andrzeja Rutkowskiego. Były to parcele: budowlana nr 82, 
gruntowa nr 207 i 208, całość wraz z drewnianym budynkiem wyceniono na 
3000 K, z czego 2000 K miały być płatne przy kontrakcie, a pozostałe 1000 K 
w roku następnym z 5% dopłatą. 

Rozwiązano równocześnie problem z  Krystyną Gajkowską, siostrą 
pani Marii Gajkowskiej, ofiarując jej 50 K, gdyż ta skarżyła się, że siostra 
skrzywdziła ją przy przejmowaniu działki i ją wydziedziczyła. Po tej umowie 
oświadczyła, że do TGS nie będzie rościć sobie pretensji. Obie panie Gajkow-
skie zobowiązały się opuścić mieszkanie w dniu 1 VI 1904 roku. 

3 maja 1904 roku dh K. Goyski przekazał Zarządowi wiadomość od pani 
Rozwadowskiej, że gotowa jest podarować tuchowskiemu „Sokołowi” dwa 
kawałki gruntu wzdłuż drogi prowadzącej do dworu. Wiceprezes Wł. Syru-
czek zgłosił wniosek, że w związku z tym należy wysłać od Zarządu delega-
cję, która powinna podziękować pani Rozwadowskiej, równocześnie zapy-
tać, czy darowizna nie będzie obciążona jakimiś zobowiązaniami. Wybrano 
delegację do tego zadania w osobach: dh. K. Goyskiego, dh. Wł. Syruczuka 
i dh. J. Ligaszewskiego. Delegacja otrzymała odpowiedź, że darująca zastrze-
ga sobie tylko prawo pierwokupu tych działek,jeśli by je chciano sprzedać.
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Mapa geodezyjna Tuchowa z tego okresu
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Na 10 maja 1904 roku zwołano Walne Zgromadzenie członków „Soko-
ła”, jednak zebranie to nie odbyło się z powodu zbyt małej ilości przybyłych 
druhów. 

Na zebraniu 16 maja 1904 roku wybrano kolejną komisję budowlaną 
w osobach: dha B. Klimka, dha J. Zielińskiego, dha S. Chmielowskiego, obar-
czając ich zadaniem budowy przyrządów gimnastycznych na zakupionym 
gruncie przy ulicy Zielonej. Postanowiono też zorganizować uroczystą ma-
jówkę z zabawą w dniu 12 czerwca, ustalając również wstępy: bilet familijny 
- 1 K, bilet pojedynczy - 50 halerzy. Walne Zgromadzenie w dniu 24 czerwca 
1904 roku jednogłośnie zatwierdziło kontrakt kupna ziemi i domu od p. Ma-
rii Gajkowskiej.

W lipcu 1904 roku po zakupieniu działki od p. Marii Gajkowskiej po-
wstał spór pomiędzy członkami Zarządu. Jedni chcieli zwozić kamienie bu-
dowlane ofiarowane dobrowolnie już parę lat wcześniej, inni twierdzili, żeby 
poczekać z tym, aż rozpocznie się budowę, aby można je było składować jak 
najbliżej murów. Większość jednak przegłosowała natychmiastowe zwoże-
nie kamienia. Uchwalono też, aby budynek Sokolni przy ulicy Zielonej wy-
dzierżawić do czasu rozpoczęcia budowy. Zabezpieczenie budynku i nadzór 
zlecono dh. Stanisławowi Zielińskiemu jako najbliżej mieszkającemu. Nato-
miast ubezpieczenie powierzono dh. Bolesławowi Miętusowi.

22 X 1904 roku odbyło się Walne Zgromadzenie sprawozdawczo- wy-
borcze tuchowskiego „Sokoła”. Nowym prezesem został Henryk Trompeter, 
pierwszym wiceprezesem został Zygmunt Rutowski, drugim wiceprezesem 
Jan Krogulski, do zarządu wybrano druhów: Wojciecha Krogulskiego, Józefa 
Zielińskiego, Wojciecha Chmielowskiego, Józefa Chciuka, Alberta Agatste-
ina, Bolesława Miętusa, Marcina Łątkę, Sylwestra Ziembińskiego, Andrzeja 
Rudnickiego. Na stanowisko naczelnika wybrano dh. Sylwestra Ziembińskie-
go, a jego zastępcą został dh Bolesław Miętus. W tych wyborach zapomniano 
o wyborze komisji rewizyjnej oraz członków sądu honorowego. 

Na pierwszym zebraniu nowo wybranego Zarządu położono nacisk na 
zwózkę kamienia budowlanego darowanego przez wielu druhów. Przypo-
mniano więc deklarowane ilości tego budulca: dh Stanisław Florek z Grom-
nika - 3 wagony, dh Święchowicz z Ciężkowic - 3 wagony, dh Klemens Ołpiń-
ski z Ciężkowic - 2 wagony, dh Zygmunt Zawadzki z Szydłowa - 2 wagony. 
Józefa Zielińskiego upoważniono do zawarcia umowy dzierżawnej na naj-
bliższy rok z lokatorem w budynku Towarzystwa za kwotę 60 koron płatnych 
w 4 ratach i z warunkiem 14 -dniowego wypowiedzenia w razie rozpoczęcia 
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budowy Sokolni. Zwrócono uwagę na energiczne odzyskiwanie i gromadze-
nie w budynku Towarzystwa sprzętu gimnastycznego przechowywanego do-
tąd u poszczególnych druhów. W tym celu na miejsce odpowiedzialnego za 
tę działalność dh. Stanisława Zielińskiego powołano dh. Sylwestra Ziembiń-
skiego, obdarzając go stosownymi upoważnieniami, nakazując równocześnie 
wystawianie rejestrowanych pokwitowań tym, którzy sportowy sprzęt zdali.

Tuchowski TGS otrzymał od komitetu urządzającego dekoracje na czas 
koronacji Cudownego Obrazu Najświętszej Panny Marii (X 1904 r.) 11 be-
czek, 8 tarcz tj. 4 orły i 4 herby miasta, koronę i 10 palników. 

Pierwsze deklaracje darczyńców na budowę Sokolni

W dniu 21 listopada 1904 r. Zarząd sprzeciwił się propozycji zamiany 
przez dh. Klemensa Ołpińskiego z Ciężkowic ofiarowanych 2 wagonów ka-
mienia budowlanego na wpłacenie gotówki, argumentując potrzebą tego 
towaru do budowy gmachu na nowej działce przy ulicy Zielonej, o  czym 
powiadomiono ofiarodawcę. Na zebraniu tym zanotowano w protokole, że 
przyjęto nowych członków: Józefa Nakcejkę z Ciężkowic, Mieczysława Ko-
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tulskiego z  Chojnika, Franciszka Zielińskiego jako członka wspierającego, 
Alfreda Agatsteina (lekarza) i Mariana Iglatowskiego– natomiast nie przyję-
to Romankiewicza z Tuchowa, gdyż na 8 członków Zarządu przeciw przyję-
ciu głosowało aż 7 z nich.

Dh Sylwester Zięmbiński zgłosił potrzebę wyszukania przez Zarząd sali 
do ćwiczeń gimnastycznych na jesień i zimę. Równocześnie zgłosił wniosek, 
aby druhowie rozprowadzali akcje Towarzystwa na budowę gmachu. Wnio-
sek przegłosowano zobowiązując wszystkich członków Zarządu do zabrania 
akcji od dh. Bolesława Miętusa. 

Dh skarbnik zgłosił wniosek, aby Zarząd zorganizował wspólną wy-
cieczkę członków Towarzystwa do Ciężkowic. Ustalono, że zwiedzanie Ska-
mieniałego Misteczka odbędzie się 4 grudnia 1904 r.

Zebranie Zarządu w dniu 16 I 1905 roku nie mogło się odbyć z powodu 
niskiej frekwencji. Sytuacja powyższa powtórzyła się również 21 I 1905 r., ale 
na tym zebraniu uchwalono datę Walnego Zgromadzenia, które miało się 
odbyć 11 lutego 1905 r.

Na walnym zgromadzeniu w dniu 11 lutego 1905 r. uzupełniono skład 
władz tuchowskiego Sokolego Gniazda, które po wyborach przestawiały się 
następująco: prezesem został nadal Henryk Trompeter, pierwszym wicepre-
zesem został Władysław Kowalski, drugim wiceprezesem Jan Krogulski, do 
zarządu wybrano druhów: Józefa Zielińskiego, Wojciecha Chmielowskiego, 
Józefa Chciuka, Bolesława Miętusa, Marcina Łątkę, Andrzeja Rudnickiego, 
Stanisława Zielińskiego, Tomasza Tylko, Jana Wolffa. Do komisji rewizyjnej 
wybrano: Jana Wolffa, Marcina Łątkę, Władysława Kowalskiego. Do sądu 
honorowego wybrano: Jana Wolffa, Marcina Łątkę, Szymona Załuczkow-
skiego, Tomasza Tylko, Wojciecha Krogulskiego. 

Zmieniono też zarządcę budynku Towarzystwa przy ulicy Zielonej, zo-
stał nim dh Jan Cycoń. Naczelnikiem został dh Stanisław Zieliński. Powoła-
no też nową komisję budowlaną, do której weszli: dh Jan Wolff – przewod-
niczący, Jan Krogulski, Wojciech Krogulski, Józef Chciuk, Bolesław Miętus. 
Komisja miała zdawać sprawozdanie ze swej działalności raz na kwartał. 

Pierwsze zebranie nowo wybranego Zarządu odbyło się dopiero 
28  IV  1905 roku. Omówiono wówczas sprawę niesienia pomocy rannym 
i  głodującym Polakom na terenie Królestwa Polskiego (tzw. Kongresowe-
go, vel Kraju Nadwiślańskiego), w którym PPS zorganizowała już od stycz-
nia 1905 r. szereg strajków politycznych w Warszawie i Łodzi. Konsekwen-
cją tych strajków był głód panujący w  rodzinach strajkujących i  utarczki 
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z  policją. Dlatego w  ramach patriotycznej działalności wybrano druhów  
Wł. Kowalskiego i A. Rudnickiego do chodzenia z listą pomocową dla głod-
nych i rannych uczestników rewolucji w Królestwie. 

Na zebraniu tym podjęto uchwałę, aby zorganizować wieczornicę 6 maja, 
ale w dalszych protokołach brak jest informacji, czy uchwałę wykonano.

Dopiero 5 VI 1905 r. rozliczono składki dla rannych i głodnych miesz-
kańców Królestwa. Ogólna suma składek wyniosła 180 K 26 h, którą to kwotę 
odesłano na ręce dh. prezesa Tadeusza Tertila w Tarnowie, a potwierdzenie 
tej kwoty zachowano w aktach. 

Na zebraniu dh Wojciech Dutka zgłosił, że z własnych pieniędzy wypła-
cił inżynierowi Hakbcilowi 15 K za pomiar ogrodu, który rzekomo miało 
nabyć TGS, wnioskując o zwrot tych pieniędzy. Zarząd stwierdził, że sprawa 
ta nie była protokolarnie nigdy uchwalona, więc zwrotu nie będzie. Jedno-
głośnie przyjęto 3 nowych członków: Stanisława Kotziana, Michała Chciuka, 
Stanisława Kołdrasa.

W dniu 1 lipca 1905 r. rozliczono dh. delegowanych na zlot do Nowego 
Sącza z cegiełek na budowę Sokolni, była to kwota 40 K. Przyjęto nowego 
członka Józefa Bernackiego. Komisja budowlana mająca złożyć sprawoz-
danie ze swej działalności nie przybyła na zebranie. Zmieniono komisję do 
rewindykacji sprzętu gimnastycznego będącego własnością TGS. Do nowej 
komisji wybrano druhów: Bolesława Miętusa i  Władysława Kowalskiego, 
których zobowiązano do spisania przyrządów gimnastycznych, odebrania 
ich i przekazania za pisemnym potwierdzeniem dh. J. Cyconiowi. Zarząd po-
stanowił wezwać pisemnie dh. Józefa Zielińskiego do rozliczenia się z nadzo-
ru administracyjnego nad budynkiem Towarzystwa usytuowanym przy ulicy 
Zielonej, gdyż ostatnio unikał zebrań.

Na kolejnym zebraniu Zarządu w dniu 13 września 1905 r. odbytym bez 
prezesa Trompetera podjęto uchwałę, aby ogłosić datę Walnego Zgroma-
dzenia celem wybrania nowego prezesa. Uchwalono, że ma się ono odbyć 
w dniu 1 X 1905 r. – pierwsze posiedzenie o godzinie 18, drugie posiedzenie 
o 19 (w zależności od frekwencji). Druhowi Węgrzynowi wysłano pisemne 
upomnienie za noszenie poza obrębem Gniazda munduru sokolego bez zgo-
dy Prezesa. Druhowi T. Gajewskiemu wysłano upomnienie wzywające do 
rozliczenia się za pobrane bloczki na budowę Sokolni.

Na walnym zgromadzeniu w  dniu 1 X 1905 r. było 22 druhów. Byli 
to: Wł. Kowalski, X. Nusbaum, J. Krogulski, Woj. Krogulski, Marceli Ber-
nacki, Tomasz Tylko, S. Kołdras, X. Parlewicz, X. Blondek, J. Bernacki mł.,  
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Problemy z codziennego życia wzięte
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J. Ablewicz, J. Wolff, L. Blecharz, B. Filarski, Fr. Dutka, Fr. Szczepan,  
M. Olszewski, St. Zieliński, X. Nakrejko, B. Miętus, P. Rachlewicz, A. Rudnicki.

Najwięcej głosów otrzymał dh Andrzej Rudnicki i to on został nowym 
prezesem. Do zarządu wybrano też dh. Michała Olszewskiego na miejsce 
dh. A. Rudnickiego. Druh B. Miętus poinformował zebranych, że w Chicago 
rodak Stanisław Rudnicki wraz ze Stanisławem Skorupskim i Janem Niklem 
zebrali na budowę Sokolni 144 K 60 h. Zebrani postanowili wysłać pisemne 
podziękowanie.

13 X 1905 r. podjęto uchwałę na zebraniu, aby wypłacić Marii Gajkow-
skiej resztę należności za kupioną działkę wraz z obowiązującymi procenta-
mi. Druhowi Gajewskiemu z Ciężkowic postanowiono podziękować na pi-
śmie za jego aktywność w zbieraniu pieniędzy na budowę Sokolni i sumienne 
rozliczanie się z pobieranych cegiełek. Dostrzeżono potrzebę zreperowania 
dachu na nabytym budynku. Prace te powierzono dh. Bolesławowi Miętu-
sowi. Dh J. Chmielowski zgłosił wniosek, aby przyjąć pieniądze oferowane 
przez dh. Klemensa Ołpińskiego zamiast kamienia budowlanego. Uchwalo-
no też, aby wystąpić do Dyrekcji Kolei w Krakowie o zgodę na umieszczenie 
puszek z odpowiednim podpisem w poczekalni kolejowej w Tuchowie.

W  okresie od 13 X 1905 r. do Walnego Zgromadzenia, które miało 
miejsce w dniu 12 lutego 1906 roku, większość zebrań Zarządu nie odby-
ła się z powodu małej frekwencji. Warto wspomnieć, że także Walne Zgro-
madzenie w pierwszym terminie (3 lutego) nie odbyło się z powodu niskiej 
frekwencji. W drugim terminie też nie było zbyt wielu druhów. Obecni na 
tym zebraniu to: A. Czarnecki, Fr. Dutka, Wł. Kowalski, K. Król, B. Langer,  
J. Lątka, B. Miętus, A. Rudnicki, Fr. Szczepan, T. Tylko, J. Wolff, W. Zaucha, 
S. Zieliński (13 osób).

Z powodu braku osiągnięć Zarządu notowanych od ostatnich wyborów 
(1 X 1905 r.) na zebraniu przedstawiono: sprawozdanie skarbnika, komisji 
budowlanej, zarządcy budynkiem „Sokoła”, odbyły się też wybory uzupełnia-
jące zarządu, komisji rewizyjnej, sądu honorowego.

Darczyńcy z Chicago na budowę Sokolni
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Skarbnik dh B. Miętus złożył obszerne sprawozdanie za cały czas od 
1904 roku, uwzględniając m.in. zakup posiadłości przy ulicy Zielonej  
(26 IV 1904 r.) o wartości 3120 K plus 50 K dla Marii Gajkowskiej i 50 K 
uzgodnionego procentu od drugiej raty (w  wysokości 1000 K płaconej 
z  opóźnieniem rocznym). Przy podsumowaniu skarbnik obliczył majątek 
TGS na kwotę 3546 K 25 h. Potwierdziła to Komisja Rewizyjna w swym pro-
tokole, stwierdzając, że księgi kasowe są prowadzone wzorowo. Stwierdzono, 
że oprócz tego majątku Towarzystwo posiada jeszcze pewien inwentarz skła-
dający się z urządzeń do ćwiczeń gimnastycznych, który jest spisany oddziel-
nie, bo pochodzi od darczyńców.

Komisja budowlana przedstawiła rejestr poszczególnych deklaracji dru-
hów odnoszący się do materiałów budowlanych;

 – druh X. Święchowicz  - przyrzekł dać schody do piwnicy i strychu,
 – druh K. Ołpiński  - schody frontowe i ławeczki pod okna,
 – druh X. Ulman - kubik kamienia,
 – druh S. Florek  - kubik kamienia,
 – druh J. Chciuk - cztery kubiki kamienia z dostawą,
 – druh J. Wolff  - 5000 cegieł,
 – druh A. Czarnecki - zobowiązał się bezpłatnie sporządzić plan 

przyszłej Sokolni.
Druh B. Miętus zgłosił wniosek, aby Zarząd wystąpił do Magistratu Pod-

górza z prośbą o wapno potrzebne na budowę Sokolni. 

Stan majątkowy TGS w roku 1906, darczyńcy
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Zarządca budynkiem na ulicy Zielonej dh Stanisław Zieliński poinfor-
mował, że pomieszczenie wynajął za kwotę 96 koron rocznie. Prosił rów-
nocześnie o  dokończenie niezbędnego remontu. Poinformował też zebra-
nych, że wystąpił z Towarzystwa dh Józef Zieliński. Nowy Zarząd ukonsty-
tuował się następująco: funkcję prezesa pełnił nadal dh Andrzej Rudnicki, 
pierwszym wiceprezesem został dh Wł. Kowalski, drugim wiceprezesem –  
dh Jan Wolff, sekretarzem - dh Kazimierz Król, skarbnikiem – dh Bolesław 
Mietus, jego zastępcą – dh Tomasz Tylko, gospodarzem – Stanisław Zieliń-
ski, zastępcą – dh Tomasz Tylko. Na zakończenie zebrania przyjęto propo-
zycję, że Zarząd urządzi wieczornicę w dniu 24 lutego 1906 r. Przyjęto na 
członka p. Michała Haftka.

7 maja 1906 r. na zebraniu zarządu zwrócono uwagę na konieczność 
dokumentowania ofiarności poszczególnych druhów, zwłaszcza wyróżnia-
jących się pracowitością lub darami na rzecz budowy gmachu. Aby zachę-
cić większą ilość osób takim rejestrem, postanowiono założyć specjalną 
księgę pamiątkową. Do uzupełnienia w  takiej księdze danych z  minione-
go okresu czyli od chwili założenia tuchowskiego Gniazda do czasów bie-
żących wybrano dwóch druhów, którzy mieli wykonać tę trudną pracę.  

Stan majątkowy TGS w roku 1906, darczyńcy
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W  tym celu zebrani obdarzyli zaufaniem druhów: Bernarda Langera  
i Stanisława Zielińskiego. Przyjęto dwu nowych członków: Antoniego Proro-
ka i Stanisława Wojtanowskiego. Informacji na temat ściągania obiecanych 
materiałów budowlanych dh J. Wolff nie przedstawił, ale prosił o zwolnie-
nie go z godności prezesa budowlanego. Zebrani nie zwolnili go z tej funk-
cji, ale odroczyli jego sprawozdanie do następnego posiedzenia zarządu.  
Dh Fr. Dutka prosił Zarząd o odpisanie mu zaległych składek, uchwalono 
odpisać mu zalegle składki w kwocie 50 K. Do dh. J. Ablewicza postanowio-
no wysłać ponaglenie zapłacenia zaległych składek w ciągu 14 najbliższych 
dni. Zarząd miał problemy z uiszczeniem zaległych składek należnych wła-
dzom związkowym Towarzystwa, na pismo z prośbą o darowanie zaległych 
składek Zarząd „Sokoła” w Tarnowie darował 50 K, ale prosił, aby pozostałe 
50 K wpłacono.

Proponowana już wielokrotnie majówka odbyła się 17 czerwca 1906 roku. 
Czysty dochód z tej formy działalności wyniósł tylko 13 K 16 h, przy obrocie 
186 K. 

30 VI postanowiono urządzić wieczornicę i zaprosić na nią wybranego 
druha krakowskiego, aby przyjechał z odpowiednim odczytem. Uchwalono, 
że wspomniana wieczornica ma się odbyć 14 lipca, zaproszonym druhem 
będzie profesor J. Chciuk. Jednak w  dokumentacji brak jest sprawozdania 
na temat ww. wieczornicy. Dh J. Wolff wystąpił z propozycją zorganizowa-
nia przedstawienia amatorskiego, na co druhowie zgodzili się i upoważnili 
zgłaszającego do przygotowania go. Przedstawienie to odbyło się 19 sierpnia 
1906 roku i przyniosło: przychód 171 K 60 h, a rozchód - 72 K 71 h. Zatem 
dochód z przedstawienia to 98 K 89 h i został przeznaczony na fundusz bu-
dowy Sokolni.

Kolejne miesiące to eskalacja konfliktu z sąsiadem działki TGS przy ulicy 
Zielonej p. W. Bernackim, który rozpoczął budowę stajni koło granicy placu 
„Sokolego”. Starano się wyperswadować Bernackiemu, aby nawóz i wycho-
dek były w odpowiednim oddaleniu od granicy. Sąsiad niestety nie dostoso-
wał się do poddanych sugestii, więc Zarząd musiał zaprotestować pisemnie 
w Urzędzie Miejskim – co zrobiono 30 października 1906 r. 

Na kolejnych zebraniach rozdawano druhom bloczki na określoną war-
tość, rejestrowaną przez skarbnika, aby można było każdego rozliczyć. Dru-
howie mieli bloczki te rozprowadzać pomiędzy swoich znajomych. Działal-
ność ta doprowadziła do wielu niesnasek, a nawet wystąpień z TGS i została 
później zaniechana.
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W roku 1906 ułożono 10 przykazań jako podstawę moralnego postępo-
wania druhów stowarzyszonych w patriotyczno-sportowych ogniwach ide-
ologicznej organizacji. Oto one:

X przykazań Sokolstwa Polskiego z 1906 roku:
1. Nie będziesz miał innych ojczyzn, jak tylko Polskę jedną i nierozdzielną.
2. Nie pozwolisz brać nadaremno imienia Ojczyzny swojej na pokrycie 

wstecznictwa, służalstwa i despotyzmu.
3. Będziesz pamiętał o wszystkich rocznicach narodowych, święcić je bę-

dziesz w gnieździe Twoim i drugich do święcenia pobudzać będziesz.
4. Czcij i kochaj Ojczyznę Twoją, abyś sam na miłość i cześć zasłużył.
5. Nie zabijaj ducha narodu twego.
6. Nie kochaj obcej mowy, nie przedkładaj jej nad polską.
7. Nie okradaj narodu twego z chwały i marzenia.
8. Nie przekręcaj i nie poniewieraj dziejów ojczystych.
9. Nie pożądaj łaski wrogów twojej Ojczyzny.
10. Ani godności, ani orderów, ani tytułów, które tych wrogów są.

10 stycznia 1907 roku na dwa dni przed walnym zgromadzeniem Zarząd 
przyjął swymi podpisami na członków następujących panów: Bartłomieja 
Bazylewicza, Jana Chmielowskiego, Józefa Klimka, Bronisława Krzyżanow-
skiego. 

W walnym zgromadzeniu w dniu 12 I 1907 r. uczestniczyło 18 członków. 
Skarbnik dh B. Miętus złożył sprawozdanie kasowe, z którego wynikało, że 
Towarzystwo posiada plac budowlany i 766 K 52 h. Komisja Rewizyjna po-
twierdziła, że sprawozdanie jest zgodne z księgami. Następnie dh J. Chciuk 
deklarował 24 kubiki kamienia budowlanego na Sokolnię.

Do Zarządu dokooptowano 3 nowych druhów, a to: Bolesława Klimka, 
Filipa Gerhardta, Wincentego Laskę. W ten sposób skład zarządu przedsta-
wiał się następująco, byli to druhowie: Wojciech Chmielowski, Józef Chciuk, 
Wojciech Dutka, Filip Gerhardt, Bolesław Klimek, Władysław Kowalski, Ka-
zimierz Król, Marcin Łątka, Wincenty Lasko, Bolesław Miętus, Andrzej Rud-
nicki, Stanisław Zieliński. Do komisji rewizyjnej wybrano druhów: Bartło-
mieja Bazylewicza, Wojciecha Chmielowskiego, Władysława Kowalskiego.

Do sądu honorowego na rok 1907 wybrano druhów: Józefa Klimka, Bro-
nisława Krzyżanowskiego, Bernarda Langera, Bogdana Stahlbergera, Broni-
sława Szybalskiego.
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Wybrano też komitet zabawowy - byli to druhowie: F. Gerhardt,  
W. Chmielowski, B. Klimek, B. Miętus, B. Langer, St. Wiatr, W. Zaucha,  
St. Zieliński. Obsadzono stanowiska w  zarządzie: prezes – A. Rudnicki, 
pierwszy wiceprezes – Wł. Kowalski, drugi wiceprezes – W. Lasko. Skarb-
nikiem wybrano F. Gerhardta, zast. W. Chmielowskiego, naczelnikiem –  
B. Klimka, zastępcą – St. Zielińskiego, sekretarzem – St. Zielińskiego, zastępcą 
– K. Króla. Ze spraw gospodarczych omówiono problemy związane z załatwia-
niem wapna budowlanego w Podgórzu w tamtejszej Radzie Miejskiej, zaku-
pienie księgi do spisywania wyróżniających się druhów, ściąganie należności 
za rozdane bloczki na budowę Sokolni, ściąganie należności składkowych itp.

W  dniu 22 marca 1907 r. odbyło się ciekawe zebranie Zarządu.  
Dh B. Klimek poinformował zebranych, że w bieżącym roku ma odbyć się 
zlot sokoli II Okręgu w Grybowie i trzeba przygotować ćwiczących do wy-
stąpienia na nim. Stałe ćwiczenia przygotowawcze będą odbywać się od  
15 kwietnia zgodnie ze związkową instrukcją. 

Dh Prezes poinformował Zarząd, że działkę tuchowskiego gniazda przy 
ulicy Zielonej chce zakupić p. Ziembiński i ofiaruje za nią 3400 koron. Ze-
brani członkowie Zarządu nie wyrazili na tę propozycję zgody. W  czasie 
dalszych narad ustalono ewentualną cenę tej działki na okrągłe 5000 koron. 
Wówczas dh B. Klimek stwierdził, że obecne miejsce, o którym mowa, nie 
nadaje się pod budowę Sokolni z uwagi na konfigurację terenu, jak i upar-
tego sąsiada (Bernackiego). Zaproponował natomiast, aby podjęto rozmo-
wę z p. Michałem Sorysem, bo jego działka jest wymarzonym terenem pod 
budowę Sokolni i placu zespołowych ćwiczeń gimnastycznych. Dh B. Kli-
mek zobowiązał się do przeprowadzenia wstępnych rozmów w sprawie kup-
na wspomnianej działki i  złożenia sprawozdania na najbliższym zebraniu.  

Walne Zgromadzenie uchwaliło coroczne absolutorium skarbnikowi



— 46 — 

Aleksander Kowalik

Na powyższym zebraniu uchwalono zorganizowanie wieczornicy (nie-
dochodowej) w dniu 6 kwietnia. Obarczono tym zadaniem dh. B. Klimka  
i dh. S. Zielińskiego. Ustalono też, których druhów należy wykreślić, bo nie 
płacą składek już drugi rok. Wyjątek zrobiono wobec dh. Jana Krogulskiego, 
bo za niego ręczył dh B. Miętus, że wyrówna zaległości w najbliższych kilku 
dniach. Przyjęto też nowych członków do Gniazda: p. Józefa Szmigle, Stefana 
Chciuka, Emila Maraszewskiego i Stanisława Gadeckiego.

Na zakończenie spotkania dh Łątka wnioskował, aby podnieść składki 
kwartalne do 3 koron, motywując to potrzebami organizowania funduszu bu-
dowlanego, wszyscy członkowie zarządu głosowali za takim rozwiązaniem. 

Na zebraniu Zarządu w  dniu 20 IV 1907 r. postanowiono spróbować 
szczęścia w  zdobywaniu funduszy na budowę Sokolni poprzez zorganizo-
wanie loterii. Wniesiono odpowiednie podania o  zezwolenie do Minister-
stwa przez Starostwo w Tarnowie. Jako nadzorujących to zadanie wybrano  
dh. B. Klimka i dh. A. Rudnickiego. 

Zarząd otrzymał informację z  Podgórza o  udzieleniu zniżki na zakup 
wapna za 100 kg, czyli zamiast 2,40 K, będą płacić 2,30 K. Postanowiono 
też zorganizować majówkę w dworze w Kielanowicach. Organizatorem i kie-
rownikiem tego zadania został dh Filip Gerhardt. 

Posiedzenie Zarządu w dniu 18 maja 1907 roku zostało zdominowane 
przygotowywaniem majówki w  dworku w  Kielanowicach planowanej na 
9 czerwca. Najpierw przez aklamację wybrano dh Bernarda Langera pre-
zesem komitetu majówkowego, który tworzyli następujący druhowie:  
B. Klimek, J. Chmielowski, S. Zieliński, Woj. Zaucha, Woj. Wiatr, J. Klimek, 
J. Piotrowski, K. Król, Wł. Kowalski, W. Dutka, M. Łątka, Wł Szczepan,  
J. Chciuk. Na zebraniu ustalono bogaty 7- punktowy program majówki, któ-
ry w pełni wykonano. W programie przewidziano:

1. Punkt zbiorczy w sali Rady Gminnej o godzinie 14.00, następnie po-
chód na stację, gdzie przybędą zaproszeni goście, wspólny wymarsz 
na miejsce majówki poprzedzony strzałami z moździerzy.

2. Na miejscu w Kielanowicach: tańce, koło szczęścia, poczta, loteria 
fantowa, konfetti, ognie sztuczne, niespodzianki.

3. Muzyka – zespół pod kierownictwem Franciszka Klimka z wodzire-
jem kierującym zabawą.

4. Sekretarz S. Zieliński miał przygotować zaproszenia i bloczki, listy 
zaproszonych.

5. Dekoracja placu - druhowie: St. Wiatr, W. Zaucha, J. Chciuk.
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6. Sprzedaż biletów – dh M. Łątka.
7. Ceny wstępu ustalono: bilet pojedynczy 1 K, familijny 2 K. 
Przewidziano też, że przygotowaniem piwa, wódki i  wędlin zajmą 

się druhowie: Szczepan Kowalski i  J. Piotrowski. Sprzedaż trunków bę-
dzie się odbywała się z wykorzystaniem bloczków. Wina i cukry dostarczy  
dh W. Dutka i będzie je sprzedawał.

Z tak przygotowanej majówki w plenerze udało się Zarządowi uzyskać 
113 K 32 h. na wzbogacenie funduszu budowlanego Sokolni. 

Nasi dziadkowie nie spieszyli się z przekazywaniem składkowych fun-
duszy do Związku do Tarnowa, gdyż wezwanie do zapłaty z czerwca 1907 r. 
obejmuje lata: 1905, 1906, 1907, a na zebraniu w dniu 24 czerwca postanowi-
li odesłać jedynie 31 K za rok 1905.

Druh sekretarz Stanisław Zieliński biorąc pod uwagę wielokrotne zobo-
wiązania wielu członków Zarządu o założeniu księgi pamiątkowej dla wyróż-
niających się druhów, oświadczył, że na następnym zebraniu Zarządu przed-
łoży do zatwierdzenia opracowany brulion pamiętnika. Na zebraniu przyjęto 
jako członka zwyczajnego Teofila Piotrowskiego. Na zlot do Lwowa uchwa-
lono wysłać dh. Józefa Piotrowskiego i dh. Stanisława Zielińskiego, koszta 
ich podróży postanowiono pokryć z funduszu sokolego. Wyjeżdżających zo-
bowiązano do zabrania ze sobą i rozprowadzenia wśród zebranych cegiełek 
na budowę gmachu „Sokoła”. Na zebraniu roboczym Zarządu (30 września 
1907 r.) po raz kolejny odroczono dyskusję nad tym, kogo należy wpisać do 
księgi pamiątkowej. Za zaleganie ze składkami ponad jeden rok postanowio-
no wykreślić dh. Jana Krogulskiego, Stanisława Starachowicza,  N. Nakryjkę. 
Druhów, którzy nie rozliczali się na bieżąco z funduszy zebranych na bloczki, 
postraszono oddaniem sprawy do sądu. Do Towarzystwa przyjęto nowego 
członka p. Franciszka Wertza. 

20 listopada na zebraniu Zarządu załatwiano szereg spraw organiza-
cyjnych, dh A. Klimek zachęcał do systematycznych ćwiczeń zespołowych, 
gdyż w roku 1908 II Okręg w Tarnowie ma zamiar urządzić zlot okręgowy. 
Uchwalono też urządzenie wieczorku sylwestrowego połączonego z  poże-
gnaniem dh. X. Zaręby.

14 grudnia 1907 roku na zebraniu Zarządu była dyskutowana sprawa 
organizowania zabaw i  wieczorków tanecznych. Komitetowi zabawowemu 
zarzucono lekceważenie tego źródła dochodu. Przewodniczący dh B. Langer 
poinformował pozostałych, że chcąc, aby zabawy przynosiły dochód, trze-
ba je organizować na wolnym powietrzu, gdyż w przeciwnym razie opłaty 



— 48 — 

Aleksander Kowalik

za wypożyczenie sali pochłaniają cały zysk, a czasem trzeba jeszcze z kasy 
dopłacić. Ustalono termin Walnego Zgromadzenia na 22 stycznia 1908 r.  
Dh B. Langer namawiał członków Zarządu do kupna gramofonu, co by uła-
twiło organizację zabaw i wieczorków. 

Na walnym zgromadzeniu w dniu 22 I 1908 roku dh F. Gerhardt złożył 
sprawozdanie jako skarbnik. Dh B. Klimek poinformował zebranych, że in-
wentarz Towarzystwa został zebrany i na strychu budynku Towarzystwa roz-
łożony wg spisu inwentarzowego, gdyż w miejscu, które wyznaczono na ma-
gazyn, jest duża wilgoć i sprzęt by się zmarnował. Zarząd wybrano w głosowa-
niu (było 18 członków na zebraniu). Komisję rewizyjną i sąd koleżeński przez 
aklamację pozostawiono w poprzednim składzie. Prezesa nie udało się wybrać 
mimo czterokrotnego głosowania. Odłożono ten wybór na 7 II 1908 r. 

7 lutego 1908 roku odbyło się nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na 
którym przez aklamację wybrano dh. Filipa Gerhardta na prezesa. Pierw-
szym wiceprezesem został dh Bronisław Krzyżanowski, drugim wicepreze-
sem wybrano dh. Bronisława Stahlbergera, skarbnikiem - A. Rudnickiego, 
zastępcą - Wojciecha Chmielowskiego, naczelnikiem został dh Bolesław Kli-
mek, zastępcą - dh Stanisław Zieliński, sekretarzem też Stanisław Zieliński, 
a jego zastępcą na tym stanowisku dh Kazimierz Król. Jak z zestawienia wi-
dać, niektórzy członkowie mieli pełnić po kilka funkcji w Zarządzie, czyli 
wystąpił kryzys w zakresie obsadzania funkcji. Dh B. Krzyżanowski zapro-
ponował powrót do organizowania przynajmniej sześciu wieczornic roczni-
cowych i patriotycznych. Natomiast dh B. Stahlberger namawiał do umun-
durowania się, do którego zgłosiło się 11 druhów: B. Stahlberger, B. Krzyża-
nowski, F. Gerhardt, B. Szybalski, T. Rogoziewicz, B. Bazylewicz, M. Łątka, 
Fr. Szczepan, B. Langer, E. Maraszewski, Teofil Piotrowski. 

Na zebraniu Zarządu 12 II 1908 r. postanowiono urządzić 29 lutego 
raut karnawałowy. W tym celu wybrano ośmioosobowy komitet zabawowy 
z druhów: B. Stahlbergera, B. Krzyżanowskiego, A. Rudnickiego, B. Klimka, 
B. Langera, W. Chmielowskiego, S. Lasko, K. Króla.

21 II 1908 r. na zebraniu Zarządu postanowiono sprzedać 5 kubików 
kamienia budowlanego złożonego na placu przy ulicy Zielonej. Z  kolei  
dh Krzyżanowski poinformował, że p. Bernacki - prezes religijnego To-
warzystwa św. Wincentego a Paulo domaga się, aby na rzecz ww. Towarzy-
stwa przeszła połowa czystego dochodu z rautu i tomboli. Zarząd na wniosek  
dh. S. Stahlbergera uchwalił, że należy odmówić ww. prezesowi jako żą-
danie bezzasadne. Jednak w  dniu 6 marca na zebraniu Zarządu nie było  
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dh. B. Stahlbergera i  wówczas dh B. Krzyżanowski przeprowadził podział 
dochodu z rautu z dnia 29 lutego 1908 r. w sposób stronniczy, z korzyścią dla 
religijnego Towarzystwa, gdyż z całego dochodu wynoszącego 177 K 49 hale-
rzy przekazano prezesowi M. Bernackiemu kwotę 141 K 35 halerzy ze szko-
dą dla TGS. Ponadto podziękowano paniom działającym w  Towarzystwie 
św.  Wincentego a  Paulo zaangażowanym w  organizację ww. rautu, które 
przybyły na zebranie: Maraszewskiej, Rozwadowskiej, Stahlbergerowej, Gu-
towskiej, Gerhardowej, a innym np.: Bossowskiej, Szczepańskiej uchwalono 
wysłać pisemne podziękowania. Kamień budowlany postanowiono sprzedać 
Siostrom Służebniczkom w cenie po 45 K za kubik. Na wniosek dh. preze-
sa F. Gerhardta przyjęto na członka sędziego Jana Wolffa. Uchwalono też, 
aby w dniu 28 III 1908 r. o godzinie 19.30 urządzić razem z Towarzystwem 
Kasynowym pożegnalną wieczornicę dla odchodzącego z Tuchowa dh. Bro-
nisława Krzyżanowskiego. Do wieczornicy dołączyli także panowie z Koła 
Inteligencji i Koła Mieszczan. Uchwalono więc wejściówki po 4 korony. 

Przez kilka miesięcy na zebraniach Zarządu obserwowano drobne 
utarczki o wpłacanie składek, ponadto prowadzono przygotowania do miej-
scowych zlotów, przyjmowano nowych członków: Stefana Misia, Izydora 
Bieca, Stanisława Kuklewicza, Wojciecha Chwistka, Wojciecha Dobrzańskie-
go. Przez cały czas nie można było rozwiązać problemu z p. Bernackim o bu-
dowę chlewu i ubikacji (zbyt blisko granicy – 45 cm).

Na zebraniu 5 grudnia 1908 roku na wniosek prezesa Filipa Gerhardta 
przyjęto na członka sędziego dr. Jakuba Janigę. Na zebraniu tym Zarząd sta-
rał się też zmobilizować członków orkiestry dętej, by zaczęli uczyć się grać 
na instrumentach, bo w przeciwnym razie zakupione instrumenty zostaną 
przez Zarząd sprzedane.

Na walnym zgromadzeniu w  dniu 4 lutego 1909 roku przy obecności 
26 członków na kolejnego prezesa wybrano sędziego dr. Jakuba Janigę, któ-
ry okazał się wspaniałym działaczem społecznym, umiejącym podejmować 
decyzje, organizować pracę, mającym dużo hartu ducha i  wytrzymałości. 
W skład nowego Zarządu weszli: prezes Jakub Janiga, pierwszy wiceprezes 
Jan Wolff. Członkami Zarządu zostali: Wojciech Chmielowski, Filip Ger-
hardt, Marian Gnoiński, Bolesław Klimek, Stefan Miś, Bronisław Szybalski, 
Bogdan Stahlberger, Andrzej Rudnicki, Tomasz Tylko, Stanisław Zieliń-
ski. Do sądu honorowego weszli: Emil Maraszewski, Stanisław Iglatowski, 
Wincenty Lasko, Bogdan Stahlberger, Bronisław Szybalski. Dh A. Rudnicki 
składając sprawozdanie finansowe, zakończył je zdaniem, iż stan kasy z roku 
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1908 zamyka się kwotą 2867 K 51 h oraz posiadaniem działki przy ulicy Zie-
lonej, przeznaczonej do sprzedaży za kwotę 5000 K.

Na pierwszym zebraniu Zarządu TGS po wyborze dh. Jakuba Janigi na 
prezesa próbowano rozliczyć amatorskie kółko artystyczne z zimowej dzia-
łalności i okazało się, że czysty zysk jest bardzo mały, z powodu wysokich 
wynagrodzeń za wypożyczenie sali do występów. Ukonstytuował się też 
nowy Zarząd Towarzystwa: drugim wiceprezesem został dh B. Stahlberger, 
sekretarzem – Stefan Miś, skarbnikiem – A. Rudnicki, zastępcą – B. Szybal-
ski, naczelnikiem – Stanisław Zieliński.

Nowy Prezes zachęcał do prenumeraty czasopisma „Przegląd Sokolski”, 
zarządził zakup trzech puszek blaszanych do rozmieszczenia ich na ścianach 
urzędów i w budynkach kolei z przeznaczeniem na zbieranie datków na bu-
dowę Sokolni. 

Na zebraniu Zarządu w  dniu 2 marca 1909 roku omawiano proble-
my związane z  funkcją naczelnika w Gnieździe, jak mają być prowadzone 
ćwiczenia itp. I  znów jak bumerang powrócił problem budowy Sokolni. 
Dh B. Stahlberger sugerował, aby rozpoczęto budowę według wzorów ame-
rykańskich, na planie prostokąta.

Na zebraniu tym przyjęto 9 nowych członków, byli to: Władysław Sied-
miograj i Maksymilian Kopystyński z Łowczowa, Leon Kamierski – naczel-
nik stacji w Gromniku, Józef Agatstein i Jan Wirtl z Ryglic, Tomasz Kowalik 
z Kielanowic, ks. kan. dr Ignacy Maciejowski z Tuchowa, ks. kan. Józef Lut-
ke – proboszcz z Piotrkowic, Włodzimierz Zięba z Tuchowa. Wniosek dh. 
B. Stahlbergra, aby przyjąć Antoniego Foltyńskiego po raz kolejny wywołał 
dyskusję ponad półgodzinną zakończoną warunkowym przyjęciem do To-
warzystwa z koniecznością porozumienia się ze Związkiem TGS we Lwowie.

Na zebraniu Zarządu w dniu 31 marca1909 roku sprawozdanie złożył 
przewodniczący komisji budowlanej, mającej zbadać przydatność strażnicy 
OSP dla potrzeb TGS. Dh F. Gerhardt objaśnił zebranym, że budynek ten ma 
12 m długości, ale jest za wąski, ponadto jest zbudowany ze starych kawałków 
drzewa i remont przekroczyłby jego użyteczność. Na czterodniowe szkolenie 
gimnastyczne naczelników, mające odbyć się w Tarnowie (od 6 – 9 IV), po-
stanowiono wysłać dh. Stanisława Zielińskiego i pokryć mu koszty przejazdu 
i wyżywienia. Na ww. zebraniu powołano komitet zabawowy mający przygo-
tować uroczystą majówkę dochodową, aby wzbogacić kasę budowy Sokolni. 
Wszyscy druhowie Zarządu tworzyli komitet i mogli dobierać członków we-
dług potrzeb. Na wniosek prezesa J. Janigi przyjęto do Towarzystwa: Jana Bo-
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jana i Romualda Reinhelda z Ryglic, Dominika Kwiatkowskiego z Buchcic, 
Władysława Foltyńskiego, Karola Frączkiewicza i Józefa Wilczka z Tuchowa, 
ks. Franciszka Wąsowicza i Jana Chwaliboga z Gromnika. 

Dh B. Stahlberger zgłosił, aby wybrać nieustającą komisję budowlaną, 
obdarzyć ją zaufaniem, aby razem z Prezesem mogła decydować we wszyst-
kich sprawach budowlanych bez odwoływania się do Walnego Zgromadze-
nia. Podobne uprawnienia otrzymał Prezes, jeśli chodzi o sprzedaż działki 
przy ulicy Zielonej, będącej własnością Towarzystwa.

1 VI 1909 przyjęto do Towarzystwa Jana Padło i Tomasza Schaba z Kie-
lanowic oraz Jakuba Rachlewicza. Pierwszy poważny kupiec działki przy 
ulicy Zielonej odstąpił od kupna, gdyż nie otrzymał spodziewanych poży-
czek. Festyn urządzony przez komisję zabawową w dniu 6 czerwca nie przy-
niósł dochodu w gotówce, ale w pozostałym po zabawie towarze, takim jak  
11 ćwiartek piwa, parę flaszek wódki.

19 sierpnia 1909 roku postanowiono zorganizować wycieczkę Sokolą 
z własnym, prywatnym zaopatrzeniem, z małymi opłatami za udział, czyli 
30 halerzy za pojedynczy udział, 60 halerzy za udział rodzinny. Za trunki 
odpowiadał dh B. Klimek, za wędliny dh J. Zieliński.

4 X 1909 r. na zebraniu omawiano wypożyczenie domu z  ogródkiem 
przy ulicy Zielonej od p. Marii Zdziarskiej za czynsz miesięczny 8 koron płat-
ny półrocznie z góry, z możliwością trzymiesięcznego wymówienia. Zarząd 
zrezygnował z wynajmu lokalu na ćwiczenia, gdyż czynsz wynosił 30 koron 
miesięcznie i wystąpiła konieczność gruntownego remontu, wstawienia pod-
łogi itp. na koszt dzierżawcy.

2 listopada 1909 roku upoważniono dh. prezesa J. Janigę do zamówienia 
3 wagonów wapna w krakowskim wapienniku oraz zobowiązano wszystkich 
druhów do wzięcia udziału w  uroczystym nabożeństwie i  kazaniu w  ra-
mach obchodów rocznicy powstania listopadowego w kościele parafialnym 
w Tuchowie. Ponadto wezwano wszystkie cechy miejskie do wzięcia udziału 
w tych patriotycznych uroczystościach. Wybrano też komisję budowlaną do 
prowadzenia prac przygotowawczych do budowy Sokolni.

14 XII 1909 roku postanowiono zwołać nadzwyczajne Walne Zgroma-
dzenie członków „Sokoła” na 22 XII, aby ustalić liczbę członków na zlocie we 
Lwowie w roku 1910. Ostatecznie postanowiono wysłać 30 druhów umun-
durowanych i z tej grupy miało stanąć do ćwiczeń 16, a 4 do zawodów. Po-
nadto omówiono udział tuchowskich druhów w  obchodach 500 rocznicy 
bitwy grunwaldzkiej.
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15 stycznia 1910 roku na zebraniu Zarządu byli obecni druhowie: prezes 
J. Janiga, W. Chmielowski, M. Gnoiński, B. Klimek, K. Król, B. Szybalski, 
S. Miś, J. Wolff, A. Rudnicki, T. Tylko, B. Stahlberger. Dh prezes J. Janiga 
oświadczył, że kupiono od Michała Sorysa pół morga gruntu pod budowę 
Sokolni za kwotę 3000 K. W  transakcji tej zadatkowano 1000 K do czasu 
zatwierdzenia jej przez Walne Zgromadzenie. Sprzedający zobowiązał się 
do zwrotu zadatku w sytuacji, gdyby transakcja nie została zaakceptowana. 
Członkowie Zarządu zaczęli się wypowiadać na temat transakcji, stawiając 
określone wnioski: B. Klimek jako pierwszy wnioskował, żeby plac pod bu-
dowę Sokolni zakupić, nie czekając na decyzję Walnego Zgromadzenia, ale 
zebrani w głosowaniu ten wniosek odrzucili, w związku z tym decyzja o kup-
nie należała do Walnego Zgromadzenia. Drugą, nie mniej ważną sprawą na 
tym zebraniu, była sprzedaż działki przy ulicy Zielonej. Podzieliło to Zarząd. 
Dh A. Rudnicki wnioskował, aby żądać za nią 5000 K. Dh B. Klimek propo-
nował, aby Prezesowi pozostawić wolną rękę w ustalaniu ceny ostatecznej.

W dniu 12 lutego 1910 r. Walne Zgromadzenie jednogłośnie zatwierdzi-
ło zarówno kupno działki od p. M. Sorysa, jak i sprzedaż tej przy ulicy Zie-
lonej zakonnicom za 4800 Koron. Z perspektywy czasu obydwie transakcje 
okazały się dla wszystkich stron korzystne.

Na walnym zgromadzeniu dominowała ożywiona dyskusja nad budową 
Sokolni. Dh A. Malakiewicz wnioskował, aby stary Zarząd pracował nadal 
i postarał się o odpowiedni kosztorys na budowę Sokolni. Dh E. Maraszew-
ski wnioskował, aby natychmiast przystąpić do budowy i  za zgromadzone 
dotąd środki stawiać surowe ściany, bo później łatwiej będzie otrzymać po-
życzki w instytucjach finansowych pod zastaw budowli. W tym celu zebrani 
winni uchwalić odpowiednie upoważnienie dla Prezesa i członków Zarządu.

Dh A. Agatstein wnioskował upoważnienie dla członków Zarządu do 
prowadzenia prac według ich uznania oraz do gromadzenia przez nich ma-
teriału budowlanego.

Dh M. Łątka wnioskował, aby upoważnić Prezesa do prowadzenia budo-
wy w trybie natychmiastowym, bo ten jako urzędnik państwowy o znaczącym 
autorytecie może być szybko przeniesiony na inny teren i Tuchów straci możli-
wość skorzystania z jego pozycji. Należy wykorzystać maksymalnie jego zapał 
i chęć do pracy dla tuchowian.

W  rezultacie przeprowadzonej dyskusji ustalono i  postanowiono roz-
począć prace natychmiast, zwłaszcza te, na które pozwala pora roku. Pra-
ce te należy prowadzić pod kierunkiem Prezesa i poszczególnych członków 
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Zarządu według kosztorysu opracowanego na 30 000 koron. Postanowiono 
więc zwołać wkrótce następne walne zebranie i oficjalnie rozpocząć budowę. 
Druh B. Klimek złożył rezygnację z pracy w Zarządzie, jednak gdy go wy-
brano w tajnym głosowaniu po raz drugi i zaznaczono jego zaangażowanie 
przy dotychczasowej budowie i gromadzeniu materiału budowlanego, wybór 
przyjął i podziękował za zaufanie.

Na kolejnym zebraniu Zarządu 19 lutego uchwalono, aby natychmiast 
rozpocząć prace budowlane na działce – rozpoczynając je od budowy studni 
z pompą żelazną. Wykonanie tej pracy powierzono miejscowemu studnia-
rzowi Litwińskiemu.

Dnia 10 III 1910 r. druh Prezes poinformował zebranych członków  
Zarządu, że rozpoczęto budowę studni, łamanie kamieni w  Lubaszowej. 
Kamienie zobowiązali się dać bezpłatnie: dh B. Miętus, dh K. Ołpiński, 
dh Z. Zawacki i dh J. Chciuk. Na wapnie w Podgórzu obiecano Towarzystwu 
50% zniżki. Co do desek zlecono dh. B. Langerowi zasięgnięcia opinii, o ile 
są one tańsze w Grybowie. 

Dnia 12 IV 1910 roku na zebraniu Zarządu Prezes zawiadomił, że wsku-
tek pomyłki Zarządu Wapiennika w Podgórzu przysłano wapno w tej samej 
cenie co innym i dlatego zażądał w tej sprawie wyjaśnienia i wszczął odpo-
wiednie postępowanie prawne. 

Co do materiałów budowlanych kupowanych u ks. Sanguszkowej wspo-
mniany Prezes porozumiał się p. Paszą, który zrzekł się swojej prowizji 
i obiecał rozłożyć spłatę należności na dwa lata. Należy jednak wnieść po-
danie do zarządu cegielni. Poinformował też, że w kamieniołomie jest już 
dość kamienia i wkrótce rozpocznie się zwózka materiału budowlanego. Po-
nadto studniarz poprosił o podwyżkę z uwagi na konieczność poszukiwania 
wody. Dalej od p. Chwaliboga” Sokół” otrzymał 30 londynów2, za co uchwa-
lono posłać mu pisemne podziękowanie. Uchwalono zakupić wagon desek 
w Grybowie ze względu na ich dobrą cenę.

P. Mazurkiewicz naruszył granicę „Sokoła”- sprawę oddano do adwoka-
ta, bo nie wycofał się w uzgodnionym terminie.

Na zebraniu Zarządu w dniu 12 V 1910 r. druh Prezes przekazał wia-
domość, że dh K. Ołpiński ofiarował na Sokolnię kamienie wartości 250 
koron – dh Prezes przesłał mu w  imieniu Zarządu podziękowanie. Prezes 
poinformował także członków Zarządu, że do wykopanego dołka zmieści 

2  Londyn – żerdź;
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się wapno tylko z 2,5 wagonu, dlatego trzeba sprzedać pół wagonu wapna. 
Zakupił je ks. prob. Ignacy Maciejowski po pełnej cenie. Budowniczy Bora-
tyński czuwający nad materiałami budowlanymi oznajmił, że jest ich sporo 
i można by zaczynać budowę. Za określone pieniądze murarz zobowiązał się 
wyprowadzić budowę pod dach. Na wniosek dha J. Wolffa Zarząd uchwalił 
wysłać deputację do Banku Krajowego w sprawie pożyczki na budowę Sokol-
ni. Wybrano do niej druhów: Jakuba Janigę, JanaWolffa, Bolesława Klimka. 
W celu zdobycia funduszy własnych Zarząd uchwalił zorganizowanie zaba-
wy w dzień Zielonych Świąt – członkowie Zarządu mieli przejąć odpowie-
dzialność za jej organizację. Postanowiono też przygotować okolicznościowe 
cegiełki na budowę Sokolni i  szopy na narzędzia budowlane. Jak widzimy 
z  notatek protokolarnych, praca Zarządu tuchowskiego Gniazda Sokolego 
została całkowicie podporządkowana sprawie budowy Sokolni. Prezes umiał 
podtrzymywać ten nastrój i wszystkich druhów odpowiednio mobilizować.

Praca fizyczna przy przygotowaniu placu budowy szybko posuwała się 
naprzód. Za tą fizyczną działalnością z każdym dniem przybywało proble-
mów do rozwiązania, a największy z nich stanowił brak dokumentacji bu-
dowlanej. Wprawdzie Zarząd zgłosił propozycję skorzystania z dokumenta-
cji ogólnopolskiej, ale Związek mimo trzykrotnego urgensu wysłanego doń 
w tej sprawie nie udzielił odpowiedzi. Wobec czego sprawę tę przekazano do 
załatwienia do dnia 5 VII 1910 roku inżynierowi Warczewskiemu z Krynicy, 
który także się z tego nie wywiązał w określonym terminie.

Na zebraniu wydziału w dniu 12 VII 1910 roku stwierdzono, że skoro in-
żynier Warczewski nie dostarczył planu budowy Sokolni i kosztorysu, zleca 
się tę pracę budowniczemu Boratyńskiemu, według kosztorysu ogólnego na 
30 000 koron. Będzie to budowla na planie prostokąta z dwoma przybudów-
kami po obu stronach ścian dłuższych usytuowanych wschód – zachód. 

21 VII 1910 r. na zebraniu Zarządu postanowiono zwołać Walne Zgro-
madzenie w celu zatwierdzenia decyzji o budowie Sokolni. Termin Walnego 
Zgromadzenia wyznaczono na 3 VIII 1910 r. Na tym posiedzeniu po dłuższej 
dyskusji i żywych, ale twórczych sporach uchwalono jednogłośnie, by budo-
wę Sokolni rozpocząć jak najprędzej, w tym roku koniecznie. Upoważniono 
Zarząd do zatwierdzenia budowniczego oraz wyznaczenia placu budowy na 
działce i usytuowania budynku. Ponadto dh prezes J. Janiga wezwał wszystkich 
członków Zarządu do stawienia się na placu budowy w dniu 4 VIII 1910 roku 
o godzinie 7.00 celem wytyczenia placu budowy i usytuowania budynku.
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Dh T. Michejda (lekarz miejski) zgłosił wniosek, aby rozesłać do wszyst-
kich druhów akcje budowlane na spłaty w dowolnych ratach. Wniosek ze-
brani przyjęli poprzez głosowanie.

W dniu 9 IX 1910 r. na zebraniu Zarządu postanowiono zwołać zebranie 
wszystkich druhów celem zaznajomienia ich ze stanem robót przygotowaw-
czych do budowy Sokolni. Drugim problemem do rozwiązania było przyjęcie 
lub odrzucenie propozycji dh. Bolesława Klimka, dotyczącej sprzedaży przez 
niego działki przedłużającej działkę budowlaną pod Sokolnię w  kierunku 
ulicy Mickiewicza. Współwłaścicielami tej działki byli państwo Młyńcowie. 
Prezes polecił dh. B. Klimkowi usunąć współwłasność w księgach katastral-
nych do zebrania ogólnego.

Na walnym zgromadzeniu 30 IX 1910 roku po dość burzliwej dysku-
sji uchwalono, aby nabyć od dh. Bolesława Klimka działkę o  powierzchni 
około 10 arów (czyli 1/3 wielkości działki zakupionej od Michała Sorysa, 
tj.  28  arów), usytuowaną powyżej dotychczasowej działki budowlanej pod 
Sokolnię od strony wschodniej. Ustalono jej cenę na 1000 koron.

Dh prezes J. Janiga wyjaśnił zebranym, że przedłużenie działki w kierun-
ku wschodnim pozwoli na usytuowanie budynku na równym terenie i przy-
bliżenie go do rynku. 

Powiększenie parceli, planowanie drogi – obecnej ulicy Chopina

Zaproponował też, aby odstąpić 2 m b. od strony południowej całej dział-
ki Towarzystwa pod warunkiem, że sąsiedzi - Sorys i Rudniccy odstąpią też 
po dwa metry na drogę do ulicy Mickiewicza. Do uregulowania współwła-
sności drogi i do przeprowadzenia formalności związanych z kupnem działki 
od dh. B. Klimka wyznaczono komisję w osobach: dh. Mariana Iglatowskie-
go, dh. Bolesława Miętusa i dh. Bernarda Langera. 



— 56 — 

Aleksander Kowalik

Powiększenie parceli, planowanie drogi – obecnej ulicy Chopina

Na zebraniu Zarządu w  dniu 11 X 1910 roku dh B. Klimek wyjaśnił, 
że zniesienie współwłasności (z  Młyńcami) działki, będącej przedmiotem 
sprzedaży, jest załatwione. Poprosił na zebraniu geodetę dh. Wł. Siedmio-
graja, aby przeprowadził pomiar tejże działki i wydzielił wspomnianą 1/3, 
będącą przedmiotem sprzedaży, ale ten odmówił, wymawiając się chorobą. 
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Dh B. Klimek poprosił Prezesa o zorganizowanie pomiaru, a ten zlecił go 
dh. Józefowi Kadernoszce (pełnił funkcję geometry ewidencyjnego), który 
zadanie szybko wykonał i na drugi dzień przedłożył plan. W sprawie cegły 
wysłano pismo do ks. Sanguszkowej, ale do dnia 26 X 1910 roku brak było 
odpowiedzi na nie. Wysłano więc kolejne pismo do pana Paszy (dyrektora 
zakładu). Na tymże zebraniu Zarządu dh B. Klimek wyjaśnił, że 1½ metra 
kubicznego kamienia cokołowego ma dostarczyć p. Uelman na polecenie 
dh. B. Klimka i na jego rachunek. W dalszym ciągu tego zebrania dh Prezes  
poprosił drugiego wiceprezesa Bogdana Stahlbergera o  przewodniczenie 
zebraniu Zarządu. Wspomniany wyjaśnił, że jednozłotowe cegiełki zalegają 
u niektórych druhów i tak: 

•	 pierwszy wiceprezes J.Wolff nie rozliczył się z 6 bloczków,
•	 dh B. Klimek nie rozliczył 1 bloczka,
•	 dh St. Szmigiel nie rozliczył 1 bloczka.

Trudności w zbieraniu pieniędzy na budowę gmachu

W listopadzie 1910 roku dh B. Klimek zamówił furmanki do zwiezienia 
kamienia od p. Uelmana. Prosił o podanie mu wymiarów kamienia cokoło-
wego. Ustalono tenże wymiar na 45-50 cm wysokości i dowolnej długości. 
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Druh Prezes zlecił druhowi B. Miętusowi obowiązek odbioru kamienia wraz 
z opisem od kogo i jakiej wartości, aby można później uroczyście darczyń-
com podziękować. Na tym zebraniu Zarządu uchwalono, by odpisać na list 
inż. Warczewskiego z Krynicy i w tym celu wysłano do niego pismo trak-
tujące o tym, że nie wywiązał się należycie ani w terminie z planu Sokolni, 
kosztorysu i zawartej umowy. Dh B. Miętus wnioskował, aby złożyć prośbę 
do Rady Gminy o  subwencję dla budującej się Sokolni jako gniazda i  aby 
skorzystać z budżetu miasta na rok 1911. 

Na zebraniu Zarządu dnia 20 XII 1910 r. podjęto uchwałę o opłacie skar-
bowej od nieruchomości nabytych na budowę Sokolni. Wykonaniem tego 
zobowiązania obciążono dh. skarbnika.

Na początku lutego (2 II 1911 r.) złożono w Gumniskach pismo z proś-
bą o zniżkę ceny i transport cegieł do Tuchowa. Najpierw Prezes otrzymał 
informację o zniżce, a później okazało się, że zniżki nie zastosowano przy 
pierwszym transporcie cegły od ks. Sanguszki, w związku z czym dh Prezes 
wdrożył postępowanie prawne. W  związku z  budową Sokolni i  rozprowa-
dzaniem cegiełek dh J. Wolff, który nie rozliczył się przez rok z 6 bloczków 
z cegiełkami na kwotę kilkuset koron i był pozwany do sądu koleżeńskiego, 
na tym zebraniu bloczki rozliczył i postanowiono wycofać złożoną skargę.

Na kolejnym zebraniu Zarządu 9 III 1911 r. prezes J. Janiga poinfor-
mował zebranych, że budowa Sokolni się przeciąga, gdyż dyrektor cegielni 
w  Gumniskach p. Pasza nie zaopiniował pisma jak należy i  przesłał je do 
Krakowa do Zarządu Dóbr Księcia Sanguszki. Wyżej wymieniony Zarząd 
zwrócił pismo do dyr. Paszy z prośbą o zaopiniowanie. Odnośnie pozyska-
nia drzewa budulcowego byli u p. Rozwadowskiej dh Antoni Matakiewicz 
i dh Wincenty Lasko. Przyrzekła ona dać wspomniane drzewo, jednak prosi 
o przysłanie potrzebnych wymiarów do zarządcy, czyli dh. Józefa Wilczka. 
Podobnie do dh. Jana Bosowskiego wysłano pismo i  załączono wymiary 
drzewa, które obiecał przysłać.

Dh Prezes prosił pozostałych druhów, którym wyznaczono zaprzyjaź-
nione dwory, aby szybko wykonali swoje zadania, aby nie hamować później 
prac budowlanych.

Prezes zaproponował na zebraniu, aby dh. Klemensowi Ołpińskiemu 
i Bolesławowi Miętusowi ze względu na ich ofiarność nadać tytuł członka 
honorowego. Propozycja wywołała żywą dyskusję, która doprowadziła do 
uchwały, aby dokonać przeglądu wszystkich dotychczasowych protokołów, 
wyłowić z  nich wszystkich darczyńców i  mianować ich zgodnie ze statu-
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tem Towarzystwa członkami wspierającymi, założycielami, honorowymi, 
a w tym celu należy założyć odpowiednią księgę. Pod koniec zebrania Prezes 
zgłosił wystąpienie z „Sokoła” dha. J. Wolffa - pierwszego wiceprezesa.

Protokół z Walnego Zgromadzenia z 24 III 1911 roku zawiera sprawoz-
danie za rok 1910. Na pierwsze miejsce wysunięto prace Zarządu w przygo-
towywaniu materiałów do budowy i pozyskiwaniu koniecznych dokumen-
tów. W  ciągu całego roku gromadzono: kamień, wapno, piasek, zamówiono 
cegłę u  ks. Sanguszki, zabezpieczono drzewo budowlane i inne drobniejsze 
potrzeby. Odbyły się też uzupełniające wybory do Zarządu na 3 lata. Wybra-
no: dh. Władysława Kowalskiego, dh. Eugeniusza Butrymowicza. Ponadto 
na pierwszego wiceprezesa wybrano: dh. Andrzeja Rudnickiego, na drugiego 
wiceprezesa – dh. Władysława Siedmiograja.

W dniu 20 IV 1911 r. odbyło się zebranie Zarządu TGS, na którym dru-
howie: B. Klimek i  Wł. Kowalski zobowiązali się pomierzyć fundamenty 
Sokolni i przygotować wypłatę przedsiębiorcy budowlanemu. Postanowio-
no z Grybowa sprowadzić wagon desek. Wyznaczono dh. A. Rudnickiego 
i dh. W. Chmielowskiego do tego zakupu. Dh A. Rudnicki miał prowadzić 
rachunki na budowie. 18 maja 1911 roku dotychczasowy przedsiębiorca 
budowlany p. Boratyński w związku ze swoją chorobą prosił o zwolnienie 
z dalszej budowy. Na swoje miejsce zaproponował p. Tarkowskiego. Zarząd 
zawarł umowę na budowę Sokolni z ww. przedsiębiorcą na tych samych wa-
runkach co z p. Boratyńskim. Na wniosek Prezesa wznowiono dyżury bu-
dowlane Zarządu na placu budowy. Grafik dyżurów miał prowadzić i ukła-
dać dh A. Rudnicki.

Na zebraniu Zarządu 20 V 1911 r., wyjątkowo zwołanym o godz 11.30 
przed południem, uchwalono urządzenie pożegnalnego wieczorku dla 
dh. Wł. Kowalskiego, przeniesionego do Rzeszowa oraz poświęcenie kamie-
nia węgielnego w dniu 28 maja 1911 roku przez miejscowego ks. proboszcza 
Ig. Maciejowskiego – jest to szerzej opisane u p. Aleksandry Dziedzic w „Tu-
chowskich Wieściach” nr 3/ 2006.

22 VI 1911 r. na zebraniu Zarządu prezes zauważył, że druhowie Zarzą-
du nadal mało interesują się pracami budowlanymi przy Sokolni. Uchwa-
lono, że okna będą zamawiane, gdy będzie można zrobić pomiary z natury. 
Ponadto druhowie deklarowali, że drzewo ścięte w  Siemiechowie zwiezie  
p. Korzeniowski, ścięte w  Jodłówce – zwiezie dh Fr. Jordan. Cieśla Kopeć 
wycenił budowę dachu na 1100 koron – umowę ma podpisać Prezes. Z ko-
lei dh Wł. Siedmiograj zobowiązał się dostarczyć 10 furmanek do wożenia  
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piasku, a  dh B. Klimek miał postarać się o  piasek i  ofiarować kamień na 
budowę głównych schodów. Druhowie E. Butrymowicz i W. Chmielowski 
przyjęli dyżury budowlane od 28 VI 1911 r. Dh B. Langer zobligował się ku-
pić i sprezentować dużą lampę do sali ćwiczeń, a dh A. Rudnicki miał zająć 
się koordynacją dostawy cegły. Uchwalono również, by zorganizować festyn 
- mieli się nim zająć: dh B. Langer, dh Wł. Siedmiograj, dh B. Stahlberger. 
Oni to w ciągu 5 dni powinni wyznaczyć miejsce i czas.

Na zebraniu Zarządu TGS w dniu 14 VII 1911 roku postanowiono za-
kupić belki stropowe do sufitu w firmie Blasenstein et Cons i poruczono to 
dr. B. Stahlbergerowi. Uchwalono sprzedać 1000 szt. cegły p. Berglasowi 
i 100 sztuk cegieł p. Litwińskiemu. Uchwalono też przyjęcie oferty p. Ameci-
sa, który zobowiązał się dostarczyć gotową więźbę dachową do Sokolni. Na 
wniosek dh. Tomasza Kowalika z Kielanowic przyjęto na zebraniu p. Fran-
ciszka Chwistka – rolnika z Kielanowic.

2 VIII 1911 r. na zebraniu Zarządu postanowiono przegłosować ofertę 
fabryki ks. Sanguszki co do okien i drzwi – do podpisania upoważniono dh 
J. Janigę, B. Klimka, B. Stahlbergera. Uchwalono przyjęcie oferty p. Amecisa 
odnośnie więźby dachowej za zryczałtowaną opłatę po 6 koron za metr. Do 
podpisania upoważniono Prezesa i sekretarza S. Misia.

W  II dekadzie sierpnia 1911 roku na bieżące wydatki zaciągnięto po-
życzkę 3000 koron w  miejscowej Kasie Oszczędności. Weksle podpisali:  
dh Prezes, dh A. Agatstein, dh W. Mazurkiewicz. O  pożyczkę budowlaną 
w kwocie 25 000 miał się starać Zarząd, ale to wymagało wypełnienia wielu 
dokumentów.

16 IX 1911 r. budowniczy Tarkowski spostrzegł usterki na dachu i pole-
cił je usunąć. Jednak dwie z nich wymagały innej więźby dachowej i Zarząd 
musiał zgłosić usterkę p. Amecisowi, który miał dostarczyć właściwą więźbę.

18 IX 1911 r. miało miejsce nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Po-
stanowiono wówczas zaciągnąć pożyczkę budowlaną w  Banku Krajowym 
we Lwowie. Do podjęcia pieniędzy, pokwitowania odbioru upoważniono:  
J. Janigę, pierwszego wiceprezesa A. Rudnickiego, dh. skarbnika Bronisława 
Szybalskiego. Na tym zakończono walne zebranie, a pozostały Zarząd dysku-
tował nad zamówieniem żelaznych pieców w Czechach u J. Seykora, pracami 
nad fugowaniem i tynkowaniem, które oddano Pawlikowi (z góry miał okre-
ślić, kiedy je skończy), trawersem żelaznym do ćwiczeń gimnastycznych, 
który postanowiono zamówić w Krakowie wraz z kosztorysem oraz ustalo-
no, że kostiumy, dekoracje i rekwizyty potrzebne do występu artystycznego, 
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przygotowywanego na otwarcie Sokolni na razie trzeba wykonywać we wła-
snym zakresie, gdyż nie ma na to pieniędzy.

Na zebraniu Zarządu 13 X 1911 r. postanowiono, że piece będą żelazne 
z wyjątkiem 3, które będą kaflowe. Wziął na nie miarę Blenacis, który miał 
przysłać kosztorys. Szklenie gmachu powierzono tarnowskiemu Ungerowi. 
Okna były gotowe do wstawiania. Wentylatory zamówiono u p. Michalskiej.

W  tym samym miesiącu na zebraniu Zarządu postanowiono starać 
się o  wyposażenie gmachu w  zakresie szklenia Sokolni (szkło czeskie po 
3,40 korony za metr kwadratowy, wykonawca Unger z Tarnowa), podłogi (na 
sali ćwiczeń – parkiet, w pokojach zaplanowano podłogę z desek sosnowych, 
a w kuchni i na korytarzach – cement). Z kolei w westybulu (przedsionku) 
miała być posadzka steingutowa, wykonana przez firmę Kohut z  Jasła. Na 
podróż do Lwowa wyasygnowano druhom 50 koron.

4 XII 1911 r. na zebraniu Zarządu TGS w dalszym ciągu mówiono o wy-
posażeniu Sokolni.

Do najważniejszych postanowień gospodarczo - społecznych przy 
pracy w  Sokolni zaliczyć można: ogrodzenie posesji żywopłotem - zamó-
wiono 5000 sadzonek głogu, przyjęcie żonatego kursora (aby w  czasie ze-
brań towarzyskich kobieta mogła zająć się kuchnią). Warunki propono-
wane dla kursora to: mieszkanie w gmachu „Sokoła”, dochód z garderoby, 
a osobne wynagrodzenie z obsługi kasyna. Gospodarzem gmachu wybrano  
dh. B. Stahlbergera, a jego zastępcą dh. A. Rudnickiego.

Zebranie Zarządu 11 XII 1911 r. w dalszym ciągu poświęcone było wypo-
sażeniu Sokolni w niezbędne rzeczy i udoskonaleniom na miarę ówczesnych 
czasów. Omówiono następujące sprawy związane z  Sokolnią: oświetlenie, 
planowane zakupy przyrządów do ćwiczeń gimnastycznych, zatwierdzenie 
kontraktu najmu lokalu dla Towarzystwa Kasynowego. Ustalono także ter-
min Walnego Zgromadzenia (koniec stycznia) i rozpatrzono zakupy i daro-
wizny podstawowego sprzętu i  wyposażenia pomieszczeń: biurko, krzesła, 
szafy, talerze (po 100) płytkie i  głębokie, łyżki, widelce, noże, łyżeczki itp. 
Następnie Prezes poinformował zebranych o przydzieleniu z Banku Krajo-
wego pożyczki w kwocie 25 000 K do odbioru we Lwowie.

W  dalszych protokołach brak informacji o  otwarciu Sokolni w  dniu 
1 stycznia 1912 roku. Informacja taka znajduje się w artykule A. Dziedzic 
w „Tuchowskich Wieściach” nr 3/2006. 
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Według niej poświęcenie odbyło się 15 IX 1912 r. w połączeniu ze zlotem 
lokalnym i bogatym programem. Artykuł podaje także, jakie gniazda sokole 
wzięły w nim udział. 

Już 15 I  1912 r. uchwalono, by zorganizować opłatek – wieczornicę 
w gmachu „Sokoła” 20 stycznia 1912 roku. Przydzielono następujące zadania: 
bufet – dh B. Miętus, kuchnia – B. Klimek, stroje: panów wizytowe lub balo-
we, panie – stroje spacerowe. Zarząd uchwalił także na wniosek dh. W. Sied-
miograja, żeby wyeliminować studentów z zabaw. Postanowiono uzgodnić 
z  Prezesem OSP, aby każdorazowo przysyłał na zabawy dwóch strażaków 
w mundurach, którzy będą pilnowali porządku w czasie zabaw. Odtąd w So-
kolni na każdej zabawie pojawiali się dwaj umundurowani strażacy.

Na zebraniu Zarządu w  dniu 20 lutego 1912 roku omawiano przygo-
towanie wieczornicy, zabawy i ćwiczenia gimnastyczne na uroczystość po-
święcenia Sokolni. Podano czas na przygotowanie - do 2 VI 1912. Dokładny 
termin uroczystości uzależniony był od Wydziału II Okręgu TGS w Tarno-
wie. Wśród zadań dominowały: przygotowanie boiska do ćwiczeń przy So-
kolni, zamówienie i sprowadzenie przyrządów do ćwiczeń gimnastycznych 
(odpowiedzialny naczelnik B. Klimek), uchwalono, by zrobić urnę na pie-
niądze i bloczki przy bufecie, przyjęto na tym zebraniu 18 nowych członków, 
oddano do sądu sprawę niezapłaconego munduru sokolego przez byłego  
dh. Romana Witka.

W dniu 29 lutego 1912 roku odbyło się Walne Zgromadzenie tuchow-
skiego sokolego Gniazda. Prawa wyborcze miało 122 członków, w  tym  
19 druhen. Rozpoczęto sprawozdaniem Prezesa i  kasjera. Praca Zarządu 
Gniazda w  roku 1911 skupiła się na budowie Sokolni. Ponadto druhowie 
i druhny uczestniczyli w różnych uroczystościach, np.:

 – 7 V 1911 r. – obchodzono Święto Konstytucji 3 Maja,
 – 28 V 1911 r. – poświęcenie kamienia węgielnego pod Sokolnię przez ks. 

dr. Ignacego Maciejowskiego,
 – 30 V 1911 r. – uroczysta wizytacja kościelna biskupa Wałęgi w Tuchowie,
 – 7 VII 1911 r. – zlot w Grybowie, wzięła w nim udział reprezentacja tu-

chowskiego Gniazda,
 – 1 stycznia 1912 r. – otwarcie Sokolni – z przedstawieniem „Noc w Bel-

wederze” i „Tadeusz Kościuszko pod Racławicami”,
 – w roku 1911 – po raz pierwszy przyjęto 19 druhen do TGS w Tuchowie,
 – w tymże 1911 r. rozchodowano 34 405 koron i 30 halerzy. W kasie pozo-

stało 8645K 03h.
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Fragment sprawozdania prezesa J. Janigi

Na 16 czerwca 1912 r. zaplanowano uroczyste poświęcenie Sokolni – 
przełożono je jednak ostatecznie na 15 IX 1912 r. w czasie zlotu „Sokołów”  
II Okręgu Tarnowskiego, składającego się z dwu dzielnic (pierwsza dzielnica 
obejmowała gniazda: Brzesko, Dąbrowa, Mielec, Pilzno, Radłów, Radomyśl 
Wielki, Tarnów, Tarnów-Strusina, Wojnicz i Żabno; druga - Krynicę, Lima-
nową, Muszynę, Nowy Sącz, Stary Sącz, Grybów, Ciężkowice, Zakliczyn). Na 
5 dni przed zlotem poświęcenie tuchowskiej Sokolni odwołano.
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Sprawozdanie prezesa Jakuba Janigi

W tuchowskim Gnieździe pracowało 7 Komisji, zwanych też sekcjami, 
a to:
1) bufetowa – kierownik dh B. Miętus,
2) dekoracyjna + amatorskie kółko artystyczne pod kier. dh W. Siedmiograja,
3) aprowizacyjna – pod kierownictwem dh. B. Klimka,
4) budowlana – pod kierownictwem dh. inż. E. Maraszewskiego,
5) kwatermistrzowska – pod kierownictwem dh. A. Morusa,
6) korespondecyjna- pod kierownictwem dh. E. Gronka,
7) pochodowa (reprezentacyjna) – pod kierownictwem druhów J. Janigi,  

B. Klimka, Jana Grzybczyka.

W dalszym ciągu zebrania dh W. Siedmiograj wnioskował o przygoto-
wanie pożyczki – 40 000 koron na pokrycie wszystkich zobowiązań związa-
nych z budową i wyposażeniem Sokolni. Kolejnym punktem spotkania był 
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wybór prezesa Towarzystwa – przez aklamację został nim dh Jakub Janiga. 
Obdarzono go jednocześnie wielkimi pochwałami za dotychczasową pracę 
przy budowie Sokolni i organizację działalności Towarzystwa. Początkowo 
dh J. Janiga nie przyjął wyboru, ale po dłuższym uzasadnianiu jego zasług 
przez zebranych ustąpił, dziękując za zaufanie i dostrzeżenie jego społecz-
nych działań. Zebrani ustalili także program na okoliczność poświęcenia So-
kolni i wyznaczono imienną odpowiedzialność za każdą przydzieloną pracę. 
Zamianowano członków założycieli – wpisując do księgi zasłużonych – założy-
cieli: Dh Bolesław Klimek, p. Czaykowscy z Ryglic – ziemianie wł. Ryglic, Gmi-
na Tuchów, Kasa Zaliczkowo – Rozliczeniowa Oszczędnościowa w Tuchowie.

30 IX 1912 r. odbyło się niezwykle ważne zebranie Zarządu TGS w Tu-
chowie. Podjęto wówczas uchwałę, że Zarząd TGS przeznacza na poświęcenie 
Sokolni dzień 7 czerwca 1913 roku. Ponadto na tym zebraniu postanowiono 
wydać okólnik, informujący członków TGS, że zabawę po zlocie urządziło To-
warzystwo Kasynowe. Treść okólnika uchwalono w następującym brzmieniu:

Celem usunięcia wszelkich możliwych nieporozumień postanowił Za-
rząd Tow. Gim. Sokół na posiedzeniu w dniu 30 września br. podać do wia-
domości Druhiń i Druhów, że zebranie towarzyskie, które odbyło się we wto-
rek dnia 17 września tj. na trzeci dzień po zlocie doraźnym (który odbył się 
15 IX 1912 r.) zainicjowane i urządzone było nie przez Tow. Gim. Sokół, lecz 
przez Tow. Kasynowe.

Jak wynika z protokołu, musiało się zdarzyć coś nieprzyjemnego po ww. 
zlocie, gdyż Zarząd na zebraniu 30 IX 1912 roku uchwalił też, by wysłać pi-
semne podziękowania druhom i paniom, które miały przydzielone różne za-
dania w czasie zlotu doraźnego.

Informacje o poświęceniu Sokolni
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Na walnym zebraniu wyborczym dh prezes Janiga oświadczył, że po-
święcenie Sokolni odbędzie się 7 czerwca 1913 roku.

Tak więc na wniosek dh. B. Klimka uchwalono, by porozumieć się 
z Okręgiem celem ostatecznego zadecydowania o dniu poświęcenia Sokolni, 
a to ze względu na zlot we Lwowie, który miał się odbyć 29 czerwca 1913 r.

Na posiedzeniu wydziału dh Prezes wyjaśnił, że członkowie wydziału 
II okr. w Tarnowie odradzili poświęcenie tuchowskiej Sokolni przez wspo-
mniany zlot we Lwowie. W dalszych protokołach nie ma ani jednej wzmian-
ki na temat poświęcenia Sokolni. Omawiano festyn, wycieczki, karabiny, 
mundury polowe itp. 

Wniosek B. Klimka o poświęcenie Sokolni



— 67 — 

2. Założenie TGS w Tuchowie, pierwsze lata działalności (1898 – 1914)

17 IX 1913 r. omawiano sprawę Majchra i Wierzbickiego – uchwalono 
wypłacić Majchrowi zaraz 1000 K, a resztę tj. 900 K oddano do sądu polu-
bownego (o czym Majchra powiadomiono 18 IX 1913 r.) 

1 X 1913 r. podczas kolejnego zebrania omawiano przygotowywanie 
wieczorku kościuszkowskiego.

Na zebraniach tych omawiano możliwość udzielenia sali W. Witosowi na 
spotkanie poselskie, podjęto uchwałę o bezpłatnym wypożyczeniu sali. 

16 marca wpłynęło pismo dh. E. Maraszewskiego do Zarządu z licznymi 
zarzutami wobec prezesa Jakuba Janigi. W konsekwencji dh J. Janiga złożył 
rezygnację z prezesury. Zarząd poprowadził dh A. Morus z dh. Wł. Foltyń-
skim. Z kolei w uchwale Zarządu z dnia 23 III 1914 r. czytamy, że Zarząd 
zgodził się na wystąpienie p. Anny Maraszewskiej z Towarzystwa. Natomiast 
mowę dh. E. Maraszewskiego oceniono jako złośliwą z  powodu niesłusz-
nych zarzutów przeciw Prezesowi tutejszego Gniazda. Postanowiono więc, 
że z powodu częstych intryg wspomniany nie może już nigdy więcej należeć 
do miejscowego Towarzystwa Gimnastycznego.

Na walnym zebraniu w dniu 30 III 1914 r. wybrano bezwzględną więk-
szością dh. Jakuba Janigę na prezesa Towarzystwa. Dh Emil Maraszewski 
oświadczył publicznie, że nieporozumienia między nim a Prezesem zostały 
usunięte i że przeprosił Prezesa.

Uchwalono urządzić pożegnanie dh. Filipa Gerhardta dn. 5 kwietnia 
1914, cena wstępu na pożegnanie miała wynosić 3 korony. Uchwalono ob-
chody Konstytucji 3 Maja i następujący program: nabożeństwo z kazaniem 
(godz. 8 rano), po południu festyn, wieczorem część artystyczna – słowo 
wstępne, skrzypce solo, chór mieszany, fortepian solo, deklamacja, orkiestra, 
ślubowanie Sokolej Drużyny Polowej na scenie.

Na wniosek skarbnika A. Rudnickiego wykreślono z  powodu nieuzu-
pełnienia składek 7 osób, w tym Jana Padło, przyszłego prezesa z roku 1920. 
Uchwalono zorganizowanie festynu 21 VI w  ogrodzie sokolim. Wypoży-

Tuchowska Drużyna Skautowa
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czono salę hrabiemu Łubieńskiemu przybyłemu z  wycieczką do Tuchowa 
oraz miejscowemu Towarzystwu Szkoły Ludowej na Zjazd TSL, połączony 
z  ogólnym wiecem. Zarząd podziękował dh. X. Bursie za przygotowanie 
przedstawienia „Zagroda Sobkowa”, które przyniosło dochód 147 K 72 ha-
lerze. Następnie Zarząd na wniosek sekretarza Jana Steca przyjął na członka 
TGS dh. Władysława Kubickiego z Gromnika komendanta nowo utworzo-
nej w  Gromniku Stałej Drużyny Sokolej. Zamówiono 10 ubrań polowych 
i 20 wojskowych tornistrów dla SDS w Tuchowie.

W dniu 18 lipca 1914 roku Zarząd na zebraniu musiał udzielić negatyw-
nej odpowiedzi na zapytanie tarnowskich „Sokołów” o wypożyczenie kara-
binów. Dh Wł. Siedmiograj odpowiedział, że karabiny są własnością prywat-
ną i są wypożyczane przez tuchowską SDS na ćwiczenia.

W dniu 20 sierpnia 1914 roku Zarząd zajął się skompletowaniem wypo-
sażenia SDS mającej udać się z Walerym Młyńcem do Krakowa do Legionów 
Józefa Piłsudskiego. Druh X. Bursa podsumował starania w tym względzie 
i wymienił, że z okręgu otrzymali: 15 par patrontaszy, 15 czapek, 15 kama-
szy, 10 plecaków, płaszcze i chlebowniki. Gniazdo musi dostarczyć jeszcze 
po 3 pary bielizny, buty, pasy, ubrania i wiele potrzebnych drobnych rzeczy. 
Sokół ma obowiązek udzielić pomocy Miejscowemu Komitetowi Powiato-
wemu w werbowaniu ochotników. Następnie zatwierdzono listę chętnych do 
wzięcia udziału w  wyprawie wojennej pod dowództwem Walerego Młyń-
ca. Ochotnicy ci zostali spisani w protokole z dnia 24 sierpnia 1914 roku.  
Ich nazwiska są zapisane w oddzielnym rozdziale.

Wyboru treści archiwalnych z protokołów 
do tego rozdziału dokonał dh Aleksander Kowalik
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Pierwsze spotkanie Zarządu TGS po I  wojnie światowej odbyło się  
25 sierpnia 1918 r. Postanowiono wówczas kontynuować prace związane 
z  sokolą ideą. W  tym celu ustalono, aby zwołać Walne Zgromadzenie na  
21 września. Postanowiono też zwrócić się o odszkodowanie do zwierzchniej 
władzy wojskowej za wybite przez jeńców szyby w budynku „Sokoła” i ogól-
ną dewastację. Ostatecznie Walne Zgromadzenie odbyło się 23 października. 
Przyjęto hasło przewodnie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, brzmią-
ce „W zdrowym ciele zdrowy duch”. Skarbnik Foltyński złożył sprawozdanie 
kasowe i zaznaczył, że w okresie wojny Towarzystwo miało bardzo mały do-
chód wskutek zastoju w pracy oraz zajęcia budynku przez wojsko. Mimo to 
powstał dochód z pisania kwitów na zasiłki przez żony członków pod prze-
wodnictwem druhny Heleny Janigowej. W  pracy tej brały udział druhny: 
Stefania Laskówna, Helena Foltyńska, Aurelia Sowińska. Z  tych pieniędzy 
pokryto 4 raty bankowe i inne pomniejsze długi. Skarbnik dh Wł. Foltyński 
zgłosił wniosek, aby paniom złożyć pisemne podziękowanie. W wyborach 
przez aklamację wybrano na prezesa dh. J. Janigę.

Następnie wybrano cały Zarząd, komisję rewizyjną, sąd honorowy 
i delegatów do okręgu. Uchwalono także, by zaciągnąć pożyczkę hipotecz-
ną w  galicyjskim wojennym zakładzie kredytowym we Lwowie na kwotę 
40 000 K, założyć kino w Sokolni, rozpocząć ćwiczenia gimnastyczne, któ-
rą zlecono dh. B. Klimkowi, wystosować do dh. B. Miętusa wezwanie, aby 
zwrócił czynsz za jeńców Towarzystwu, uchwalono składki członkowskie: od 
1 listopada dla druhów – 2 K, dla druhen – 1 K. 

Na posiedzeniu Zarządu 6 grudnia 1918 r. postanowiono utworzyć 
komitet z  naczelników gmin, nauczycieli, księży, urzędników, z  właścicieli 
i dzierżawców obszarów dworskich, mieszczan i szanowanych Żydów z Tu-
chowa. Już 8 grudnia kółko amatorskie wystawiło przedstawienie, a 26 grud-
nia Związek Panien wystawił jasełka. Dochód ofiarowano na remont „So-
koła”. Pani Stefania Bernacka wynajmowała salę na 12 lekcji tańca po 50 K  
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za każdy dzień. Pani L. Rozwadowska ofiarowała 300 K z okazji powstania 
niepodległej Polski. O przyjęcie do „Sokoła” ubiegało się 84 kandydatów, listę 
przybito na budynku i na następnym posiedzeniu postanowiono o przyjęciu.

Na zebraniu Zarządu 26 kwietnia 1919 roku prezes Jakub Janiga złożył 
pisemną rezygnację z prezesowania z uwagi na niesłuszną na niego nagonkę, 
jakoby był przeciwny nowopowstałej organizacji – Zjednoczeniu Narodo-
wemu. Członkowie Zarządu rezygnacji nie przyjęli, nawet podjęli uchwałę, 
że w obronie Prezesa wszyscy członkowie składają dymisję ze swych funkcji 
w Zarządzie. 

Ataki na prezesa J. Janigę i Zarząd



— 71 — 

3. Działalność TGS w Tuchowie w okresie międzywojennym 

Na zebraniu 11 V 1919 r. prezes J. Janiga złożył kolejną rezygnację ze swo-
jej funkcji. Tym razem zaatakował go Władysław Tarnecki, który w imieniu 
Zjednoczenia Narodowego, składającego się z młodzieży, głosił, że Zarząd 
pod jego kierownictwem nie chce przyjąć młodzieży do „Sokoła”. Wywiązała 
się zażarta dyskusja,w trakcie której postawiono młodzieży zarzuty, że kiedy 
na kresach i na zachodzie Polski lała się polska krew, członkowie Zjednocze-
nia Narodowego chcieli urządzać zabawy. Druh Karol Derechowski zgłosił 
wniosek o przegłosowanie wotum ufności dla Prezesa i Zarządu. Wniosek 
przegłosowano bezwzględną większością głosów, w obecności delegata po-
wiatu dh. Frączkiewicza. Uznano, że pretensje kierowane do Zarządu były 
bezpodstawne, gdyż ten organizował wówczas intensywnie Towarzystwo 

Ataki na prezesa J. Janigę i Zarząd
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Szkoły Ludowej (TSL). Bezzasadny całkowicie był też zarzut o nieistnieniu 
czytelni sokolej i twierdzeniu, jakoby dopiero Zjednoczenie Narodowe ją za-
łożyło. Czytelnia istniała i działała jeszcze przed I wojną światową.

Wł. Tarnecki występuje przeciw Prezesowi i Zarządowi

4 stycznia 1919 r. zebrał się Zarząd Towarzystwa i jednogłośnie uchwa-
lił przyjęcie 73 osób cywilnych i  9 wojskowych. Wykaz nowo przyjętych, 
w większości członków Zjednoczenia Narodowego:

1. Ankiewicz Józefa
2. Ankiewicz Stanisława
3. Ast Władysław
4. Bałazińska Janina
5. Bernacki Antoni
6. Bernacki Józef
7. Bernacki Józef (starszy)
8. Bernacki Stanisław
9. Bernacki Władysław
10. Borawski Jan
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11. Borawski Tadeusz
12. Borawski Wacław
13. Brach Stanisław
14. Bulaga Stanislaw
15. Buratowski Władysław
16. Czubówna Maria
17. Derechowski Karol
18. Derechowski Wojciech
19. Dobrzańska Maria
20. Dobrzańska Zofia
21. Dobrzański Józef
22. Dobrzański Kazimierz
23. Firlej Bronisław
24. Firlej Jan
25. Frydman Jan
26. Gadecka Eugenia
27. Gierałt Michał
28. Gustek Piotr
29. Hudyka Adam
30. Jasica Stanisław
31. Jasica Wladysław I
32. Jasica Władysław II
33. Jasicówna Antonina
34. Jasicówna Józefa
35. Karwat Ferdynand
36. Kloczkowski Wojciech
37. Kotschy Tadeusz
38. Kowalik Stanisław, syn Adama nie Tomasza
39. Lewandowski Aleksander
40. Łabędziówna Ludwika
41. Łabędziówna Marcela
42. Łabędziówna Zofia
43. Łabędź Adam 
44. Łątka Wojciech
45. Małopolski Stanisław
46. Maraszewska Anna
47. Maraszewski Emil
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48. Mazurkiewicz Bronisław
49. Mazurkiewicz Jan
50. Mazurkiewicz Maria
51. Mazurkiewicz Wiktor
52. Mianowski Jan
53. Michalek Franciszek
54. Mika Jakub
55. Nowakowa Antonina
56. Padło Jan
57. Patyk Jan
58. Pękala Józef
59. Prorokówna Janina
60. Rubinowski Józef
61. Ruckerówna Janina
62. Rudnicki Michał
63. Rutkowski Andrzej
64. Sowiński Józef
65. Stańczyk Stanisław
66. Stec Adam
67. Stec Franciszek
68. Stec Kazimierz
69. Szarama Sabina
70. Tarnecka Zofia
71. Tarnecki Michał
72. Tarnecki Władyslaw
73. Tylko Tadeusz
74. Wanruch Jan
75. Wantuch Józef
76. Wantuch Józefa
77. Wrona Henryk
78. Wrona Wiktor 
79. Zając Antoni
80. Zawiślański Józef 
81. Zdziarski Ignacy
82. Ziemba Władysław
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Na podstawie §8 Statutu TGS nie przyjęto Stanisława Jaworskiego i Jana 
Dobrzańskiego. Z  innych przyczyn: Marię Stec (nieznana), Franciszka  
Wilaszka (nieznany), Marię Ankiewicz (uczennica).

Wypożyczono salę na Walne Zgromadzenie TSL na 6 stycznia oraz po-
słowi Witosowi na zgromadzenie 5 stycznia. Z protokołu wynika także, że 
Komitet Mieszczański będzie urządzał zabawę 1 marca, a cały dochód prze-
znaczy na zakup krzeseł do budynku „Sokoła”.

Na posiedzeniu Zarządu 22 marca utworzono obszerniejszy komitet do 
zorganizowania obchodu kościuszkowskiego. W  jego skład, oprócz Zarzą-
du, weszli druhowie: E. Maraszewski, ks. Fortuna, J. Węgrzyn, Wł. Tarnecki, 
K.Derechowski, J. Stec, A. Zając, J. Krogulski, Maria Chmielowska, J. Padło, 
T. Kowalik, Gierałt i Bień z Mesznej. Zgłosiło się następnych 5 kandydatów 
na członków „Sokoła”.

26 kwietnia na posiedzeniu Zarządu prezes J. Janiga po raz kolejny zło-
żył rezygnację z powodu wewnętrznych nieporozumień. Solidarnie dołączyli 
rezygnacje też członkowie Zarządu, jednak po burzliwej dyskusji nie zostały 
one przyjęte. Na zebraniu tym podjęto decyzję, że 27 kwietnia dwaj delegaci 
tuchowskiego gniazda - dh Władysław Foltyński i Bolesław Klimek - wyjadą 
do Okręgu Sokolego. Uchwalono także, żeby wmurować w budynku soko-
lim tablicę pamiątkową poświęconą Tadeuszowi Szymańskiemu, legioniście 
poległemu w walce o wolność ojczyzny. Podczas zebrania postanowiono dać 
kursorowi wsparcie z powodu choroby i śmierci żony (200 K) oraz wpłacić 
bankowi 600 K jako uzupełnienie raty z 30 czerwca 1916 r., a także wpłacić 
pełną ratę następną. 

28 maja 1919 r. zebrał się Zarząd w składzie: prezes J. Janiga, wicepre-
zes Wł. Siedmiograj, sekretarz B. Klimek, skarbnik Z. Książkiewicz, zastępca 
skarbnika i gospodarz Wł. Foltyński. Przedyskutowano zorganizowanie kina 
– dh S. Jakubowski miał przedłożyć kosztorys z motorem elektrycznym i dy-
namo maszyną. Postanowiono odrestaurować kręgielnię, zamówiono kule 
i kręgle w Krakowie u Reima. Przyjęto 5 nowych członków. Wypożyczono 
salę na przedstawienie amatorskie dla straży pożarnej oraz na przedstawie-
nie kabaretowe Leopoldowi Karewiczowi za 200 K. Pod kierownictwem  
dh. Wł. Siedmiograja miały być przygotowane 2 sztuki na dochód własny 
TGS. Na 21 lipca zaplanowano festyn i koncert muzyki w sali „Sokoła” i na 
boisku, organizacją tegoż miał się zająć cały Zarząd oraz Józef Piotrowski, 
Henryk Wrona– funkcjonariusz kolejowy i Bolesław Miętus. Zaplanowano 
także uroczyste otwarcie kręgielni z zabawą wieczorną. Przyjęto, że wstęp na 
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festyn wyniesie: dorośli -1 korona, dzieci i studenci 50 halerzy, zaś na przed-
stawienie, ewentualnie zabawę po 3 korony.

7 sierpnia 1919 r. Zarząd zdecydował o wypożyczeniu 10 sierpnia sali na 
przedstawienie i  zabawę Towarzystwu Amatorskiemu „Kolejarz” za opłatą 
300 K. Na 12 sierpnia wypożyczono salę posłowi Witosowi celem złożenia 
sprawozdania poselskiego. Zdecydowano także, że Towarzystwo Amatorskie 
będzie mogło wypożyczać salę do przedstawień i wieczorków, ile razy zajdzie 
taka potrzeba, bez wnoszenia osobnych próśb, a to ze względu na ofiarowane 
wpłaty na rzecz „Sokoła”. Udzielono też bezinteresownie sali Towarzystwu 
Rolniczemu na zebranie na dzień 7 października oraz dh. Kopaczowi na lek-
cję tańca. Wypożyczono ją również Towarzystwu Dziewic Katolickich. 

24 grudnia 1919 r. Zarząd zwołał Walne Zgromadzenie na 4 stycznia 
1920 r. w myśl polecenia Zarządu Okręgu, postanowiono wówczas także wy-
nająć salę na wieczór sylwestrowy.

4 stycznia 1920 r. odbyło się kolejne Walne Zgromadzenie zwołane na 
żądanie 50 członków. Prezes Janiga zrzekł się funkcji prezesa, a  po burz-
liwych obradach prezesem został Jan Padło z  Kielanowic. Walne zebranie 
ustaliło, by Zarząd przygotował opis i wniosek, w sprawie do mianowania 
członkami honorowymi wszystkich, którzy wyszli z tego Gniazda do Legio-
nów i wmurowanie im tablicy pamiątkowej, jak również oddzielnie poległe-
mu Tadeuszowi Szymańskiemu. 

9 stycznia 1920 r. uzupełniono wybory: drugim wiceprezesem został 
Agatstein, sekretarzem Jan Ferenc, skarbnikiem Antoni Bernacki, gospoda-
rzem Jan Stec i wybrano 3 jego zastępców, tj. Zygmunta Zająca, Władysława 
Dobrzańskiego, Wacława Borowskiego. Komisja rewizyjna to: przewodni-
czący - Michał Rysiewicz, Włodzimierz Ziemba i  Wojciech Derechowski. 
Przyjęto 14 nowych członków, zawiadowcą czytelni wybrano dh. Antoniego 
Bernackiego. Użyczono sali na zabawę Komitetowi Mieszczańskiemu – do-
chód przeznaczono na remont „Sokoła”. 

23 stycznia 1920 r. na posiedzeniu Zarządu gospodarz Jan Stec przedsta-
wił stan inwentarza Towarzystwa i program najkonieczniejszych prac, które 
należałoby wykonać w miarę dochodów „Sokoła”: schody na scenę, schody 
z garderoby na podwórze, ukończenie kręgielni, sprawienie kulis, szafy na 
przybory teatralne, kurtyny, budka dla suflera, dwoje drzwi do ubikacji. Po-
nadto przyjęto 4 nowych członków, wynajęto salę Związkowi Pracowników 
Rolnych za opłatą 50 zł. Wystosowano pismo o zaległy czynsz za wynajem 
sali dla szkoły, a w lutym uchwalono zrobić zabawę taneczną. 
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29 stycznia 1920 r. Zarząd upoważnił skarbnika Antoniego Bernackie-
go do założenia konta w Pocztowej Kasie Oszczędności w Warszawie oraz 
do spłacenia 3 zaległych rat Bankowi Krajowemu we Lwowie. 31 stycznia 
młodzież odjeżdżająca do wojska zorganizowała zabawę w „Sokole”. Zarząd 
postanowił przyjąć czynsz od kasyna tylko 60 K i zaprosić ich na rozmowy 
celem uzgodnienia dalszego najmu lokalu. 

21 lutego 1920 r. w dalszym ciągu trwały prace nad ułożeniem listy legio-
nistów. Inwalidzi wojenni prosili o wynajem sali 29 lutego. Skarbnik przed-
stawił dochód z zabaw, które odbyły się 14 i 17 lutego - czysty dochód to 
3 709 K 42 h. Po dłuższej dyskusji prezydium „Sokoła” z Towarzystwem Ka-
synowym, zatwierdzono umowę zawartą z poprzednim Zarządem „Sokoła”, 
dotyczącą wynajmu sali na rok 1920, zastrzegając podwyższenie cen najmu. 
Złożono podanie do Ministra Zdrowia Publicznego w Warszawie celem uzy-
skania zapomogi na utrzymanie budynków sokolich i  naprawy zniszczeń. 
Przyjęto 3 nowych członków. 

Głównym celem „Sokoła” było wywalczenie niepodległości Ojczyzny, 
a Legiony Piłsudzkiego jako pierwsze stanęły z bronią w ręku, już w sierpniu 
1914 r. Dlatego też Walne Zgromadzenie mianowało członkami honorowy-
mi legionistów, którzy wyszli z tutejszego Gniazda. Poległego śmiercią boha-
terską na polu walki Tadeusza Szymańskiego, zmarłego Marcelego Leiperta 
oraz druhów: Stanisława Małopolskiego, Walerego Młyńca, Piotra Gustka, 
Stanisława Jasicę, Jędrzeja Rutkowskiego, Stanisława Wąsowicza, Karola De-
rechowskiego, Jana Wąsika, Jana Patyka, Romana Czuba, Adama Hudykę, 
Franciszka Wilaszka, Jana Burka, Józefa Kusia, Jana Ankiewicza, St. Stańczy-
ka, Jana Frydmana, Stanisława Lesia, Władysława Krogulskiego, N. Turycy-
na, Antoniego Jantonia, Jana Węgrzyna, Izydora Sowińskiego. Uchwalono, 
by urządzić uroczystą akademię na cześć Legionów dla zaznajomienia z ich 
celem i działalnością. 

10 kwietnia 1920 r. nastąpiła zmiana waluty z korony na marki i w związ-
ku z  tym ogłoszono zmianę składki z 2 koron na 2 marki (mkp) dla dru-
hów, a dla druhen z 1 korony na 1 markę. Wystąpiono o pożyczkę w kwocie 
40 000 K do Wojennego Zakładu Kredytowego, a zlecono to dh. A. Agat-
steina. Obchody 3 maja organizowano wspólnie z TSL, jak również festyn 
w Zielone Święta. Na skutek rezygnacji z prezesowania dh. Jana Padło z po-
wodu przeniesienia do innej miejscowości postanowiono zwołać Nadzwy-
czajne Walne Zgromadzenie na dzień 20 czerwca br. 
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20 czerwca 1920 r. w  tajnym głosowaniu Prezesem został wybrany  
dh Wł. Foltyński, a w jego miejsce do Zarządu został wybrany Leopold Klu-
ger. W związku ze śmiercią dh. Zygmunta Zająca Zarząd apelował o wzięcie 
udziału w jego pogrzebie. 

16 październik 1920 r. urządzono nabożeństwo żałobne za dh. Zygmun-
ta Zająca, zebrano ze składek kwotę 1  148 mkp i  po pokryciu wydatków, 
850 mkp wręczono wdowie tytułem zapomogi. W miejsce pełniącego służbę 
wojskową dh. Jana Steca powołano na członka dh. Wacława Borowskiego, 
zaś Leopolda Klugera wybrano na gospodarza „Sokoła”. Prezes odczytał tak-
że pismo ze Starostwa, w którym administracja postanawia, że w „Sokole” 
ma być umieszczony szpital epidemiologiczny i oddany Komitetowi Szpital-
nemu. Po dyskusji postanowiono stanowczo się sprzeciwić i o tym zawiado-
mić posła i Prezesa Rady Ministrów Witosa, Nadzwyczajny Komisariat do 
Walki z Chorobami Zakaźnymi w Warszawie i Starostwo w Tarnowie.

16 listopada 1920 r. otrzymano telegram, polecenie Ekspozytury Okrę-
gowego Urzędu Zdrowia w Krakowie, że 17 listopada ma nastąpić komisyjne 
oddanie budynku „Sokoła” na pomieszczenie szpitala epidemiologicznego, 
lecz Zarząd w dalszym ciągu nie zamierzał się podporządkować. Tymczasem 
jedną salę wynajęto Radzie Szkolnej na lata 1920 -1921 za miesięczny czynsz 
50 mkp.

4 stycznia 1921 r. otrzymano następne pismo zmuszające do oddania 
budynku „Sokoła” na szpital epidemiologiczny. W  związku z  tym Zarząd 
podjął uchwałę o następującej treści: Pod przymusem nieodpornym władzy, 
stosownie do zarządzeń Ministra Spraw Wewnętrznych w  Warszawie, z  dn. 
17 grudnia 1920 r. Zarząd Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Tuchowie, 
zniewolonym się czuje, odstąpić Naczelnemu Nadzwyczajnemu Komisariatowi 
Walki z Epidemiami, używanie budynku Towarzystwa wraz z przyległościami 
tj. ogrodem, kręgielnią, ustępami (garderobą) itp. A czyni to pod następujący-
mi warunkami: 

1) Ze względu na ubytek dochodów, przez zajęcie powyższego budynku, 
a w szczególności przez uniemożliwienie urządzania widowisk, zabaw, odczy-
tów, wypożyczanie sali, niekorzystania z kręgielni, ogrodu, następnie przez zu-
pełne unieruchomienie życia towarzyskiego i niemożność ściągania składek od 
członków, Zarząd domaga się od Naczelnika Komisariatu Walki z Epidemiami 
wynagrodzenia w kwocie, co najmniej 20 000 mkp przez wniesienie z góry.



— 79 — 

3. Działalność TGS w Tuchowie w okresie międzywojennym 

2) W majątku swoim Towarzystwo nie zezwala na żadne przeistoczenia, 
przeróbki lub przebudowy gmachu.

3) Towarzystwo domaga się oddania budynku w  stanie pierwotnym po 
przeprowadzeniu, gruntownej dezynfekcji. W wypadku uszkodzenia powsta-
łego, bądź przez dezynfekcję, bądź z innych powodów, należy ściany w części 
drzewnej olejem lub klejowo odmalować i doprowadzić do pierwotnego stanu.

4) Towarzystwo domaga się przechowania, w odpowiednio suchym lokalu, 
całego inwentarza i wzięcie na siebie odpowiedzialności, za całość i stan ru-
chomości. 

5) Ponadto Naczelny Komisariat Walki z  Epidemiami, zapewni odpo-
wiednie pomieszczenie, dla stróża Towarzystwa z rodziną, dla kontraktowych 
lokatorów, dla 1 klasy szkoły powszechnej, dla Towarzystwa Szkoły Ludowej, 
dla kasyna urzędniczego tak, aby Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” nie było 
pociągane do odpowiedzialności i odszkodowania przez wymienionych loka-
torów.

6) Niedopuszczalne jest, aby Zarząd szpitala mógł kiedykolwiek rozporzą-
dzać budynkiem „Sokoła” na cele inne niż szpitalne. 

7) W  razie zwinięcia szpitala majątek Towarzystwa przechodzi natych-
miast w używanie Towarzystwa.

8) Wszelkie koszty połączone z ewentualnym przeniesieniem i następnym 
zniesieniem ruchomości poniesie Zarząd szpitala.

9) Moc obowiązująca niniejszej umowy i  warunków zachodzi od dn. 
5 stycznia 1921 r. i trwa, aż do komisyjnego zwrotu całości majątku. 

Do zawarcia ugody na zasadzie powyższej uchwały Zarząd upoważ-
nił prezesa Wł. Foltyńskiego, A. Agatsteina, L. Klugera i J. Ferenca. Zarząd 
upoważnił skarbnika do spłacenia długu Bankowi Krajowemu we Lwowie 
w kwocie 22 410 mkp. 29 f.

 31 stycznia 1921 r. zdecydowano, że 3 lutego zostanie wystawiona sztu-
ka pt. „Dwadzieścia dni kozy’’ oraz w najbliższym czasie urządzi się zabawę 
karnawałową. Zorganizuje się jeszcze 2 przedstawienia i 25 % zysku zostanie 
przeznaczone na zorganizowanie plebiscytu.

28 marca 1921 r. odbyło się Walne Zgromadzenie, na którym prezes  
Wł. Foltyński złożył sprawozdanie z działalności Zarządu. Były w nim m.in. 
informacje na temat wystawienia kilku przedstawień amatorskich, zabaw, 
zorganizowanego festynu, sprawienia koniecznego sprzętu, odrestaurowania 
kręgielni. Skarbnik złożył sprawozdanie kasowe. Zarząd otrzymał wotum za-
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ufania. Wybrano nowy Zarząd, komisję rewizyjną i sąd honorowy. Podnie-
siono składki miesięczne z 2M na 3M, tak dla druhów, jak i druhen. 

Na posiedzeniu 4 kwietnia zdecydowano o spisie członków, którzy we-
zmą udział w lipcu w Zlocie Związkowym w Warszawie. Postanowiono także 
urządzić widowisko, a dochód przeznaczyć na koszty wyjazdu druhów do 
Warszawy. Uchwalono, by zorganizować uroczyste obchody 3 maja – rano 
o  godz. 9 rozpoczęłyby się nabożeństwem, kazaniem okolicznościowym 
i chórem, wieczorem zaś w sali „Sokoła” byłoby słowo wstępne i odegranie 
sztuki „Stanko Powstaniec’’. 

Z  protokołu z  31 lipca 1921 r. dowiadujemy się o  zaplanowanym na  
7 sierpnia festynie i zabawie tanecznej. Na program festynu składać się mia-
ły: poczta, cyganki, błazny i tombola. 

Na zebraniu 11 października 1921 r. skarbnik przedstawił rozlicze-
nie z festynu i zabawy, czysty dochód to 64 472 mkp. Zarząd podziękował  
p. Gierczanowi za urządzenie i namalowanie kulis na scenie „Sokoła” i posta-
nowiono mu wręczyć srebrną papierośnicę. Zdecydowano, że Zarząd użyczy 
sali na wiec PSL Piast za opłatą 3000 mkp. Młodzieży z kolei wypożyczono 
salę na 26 grudnia i 1stycznia 1922 r. na przedstawienie „Betlejem Polskie”.  
31 grudnia Zarząd miał zorganizować zabawę sylwestrową, a 6 stycznia 1922 r.  
wypożyczyć salę dla kółka amatorskiego z Ryglic za opłatą 8 000 mkp.

25 lutego 1922 r. urządzono zabawę karnawałową za wstępem po 
200 mkp dla członków, 150 mkp dla młodzieży kształcącej się, 600 mkp za 
bilet familijny dla 3 osób, 300 mkp dla pozostałych. Zysk z zabawy karna-
wałowej to 49  287 mkp. Wypłacono subwencje Stowarzyszeniu Świętego 
Wincentego a Paulo w Tuchowie w kwocie 2 000 mkp. Użyczono sali Kółku 
Studenckiemu na zebrania 2 razy w tygodniu po 3 godziny.

9 kwietnia 1922 r. na Walnym Zebraniu prezes Wł. Foltyński złożył 
sprawozdanie, według którego w poprzednim roku odbyło się 14 posiedzeń, 
kilka przedstawień amatorskich, kilka zabaw, festyn. Skarbnik złożył spra-
wozdanie kasowe, dochód uzyskany to 96 000 mkp 31 F. Komisja Rewizyjna 
złożyła sprawozdanie, potwierdziła zgodność i Zarząd otrzymał votum za-
ufania, wybrano nowy Zarząd. 

25 kwietnia 1922 r. odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu pod prze-
wodnictwem prezesa Władysława Foltyńskiego. Obecni byli: Antoni Bernac-
ki, Jan Ferenc, Bolesław Klimek, Leopold Kluger, Stanisław Dobrzański i go-
spodarz Stefan Regiec. Dyskutowano nad prośbą Kółka Neorystów o wypo-
życzenie sali na 30 kwietnia. Wyrażono zgodę za opłatą 8 000 mkp, a celem 
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zabezpieczenia ewentualnych szkód, wyznaczono złożenie kaucji 8 000 mkp 
zwrotnej. Druh J. Bernacki przedstawił sprawozdanie ze Zlotu we Lwowie. 
Postanowiono urządzić wspólnie z  TSL obchód manifestacyjny z  powodu 
przyłączenia Górnego Śląska do Polski. Na program złoży się nabożeństwo 
z  kazaniem okolicznościowym i  przemówienie do ludności na rynku. Na 
30 lipca zaplanowano festyn i zabawę taneczną. Postanowiono zorganizować 
przyrządy gimnastyczne do „Sokoła” i to zadanie Zarząd powierzył druhom: 
T. Przęczkowi i J. Bernackiemu.

22 październik 1922 r. został przedstawiony raport gospodarza, z któ-
rego dowiadujemy się, że zostały przebudowane 3 piece oraz przerobiona 
scena i kulisy. Na wniosek dh. S. Regieca odmówiono użyczenia sali na wiec 
dla PPS ze względu na burzliwy przebieg poprzedniego oraz informację, 
że Stronnictwo Katolicko-Ludowe zamierza rozbić ten wiec, czego następ-
stwem mogłoby być uszkodzenie sali i inwentarza. Uchwalono, by w najbliż-
szym czasie założyć czytelnię w „Sokole”, powołując komitet w porozumie-
niu z TSL oraz by założyć kasyno oraz poprowadzić ćwiczenia gimnastyczne 
2 godz. tygodniowo. Zajęcia będzie bezinteresownie prowadzi dh B. Moskal. 
Przyjęto 5 nowych członków.

Na posiedzeniu Zarządu 23 października uchwalono wypożyczenie sali 
na wiec TSL za 10 000 mkp oraz za 35 000 mkp dla kółka amatorskiego z Ry-
glic na przedstawienie.

30 stycznia 1923 r. dh J. Bernacki złożył sprawozdanie z zabawy sylwe-
strowej, z której zysk wynosił 280 350 marek, a z przedstawienia, 200 350 mkp. 
Do Związku Okręgowego odesłano 50% wpływu ze składek. Postanowiono 
podwyższyć składki członkowskie z 20 na 200 mkp. Uchwalono konieczność 
przerobienia sceny oraz urządzenia 10 lutego zabawy karnawałowej.

13 marca 1923 r. uchwalono odprowadzenie rocznych składek człon-
kowskich do Dzielnicy w  Krakowie (20 mkp), do Okręgu w  Tarnowie  
(30 mkp), do Związku w Warszawie (10 mkp). Na odezwę polskiego Towa-
rzystwa „Sokół” w Chełmie, dotyczącą budowy gmachu sokolego, postano-
wiono przesłać 10 000 mkp. 

8 kwietnia 1923 r. prezes Wł. Foltyński przedstawił w ogólnym zarysie 
działalność Towarzystwa, a skarbnik złożył sprawozdanie kasowe, wykazując 
kwotę 153 190 mkp, którą to przeniesiono, jako 1 pozycję do księgi kasowej 
na 1923 r. Komisja Rewizyjna wykazała zgodność i udzielono absolutorium. 
Wybrano Zarząd, drugim wiceprezesem wybrano dh. Stefana Regieca, na 
zastępcę sekretarza - Adolfa Wojtanowskiego, naczelnikiem gniazda został 
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Bronisław Moskal. Postanowiono urządzić wiec protestacyjny z powodu za-
mordowania przez bolszewików księdza prałata Bułakiewicza.

20 kwietnia 1923 r. otrzymano pismo z III Okręgu w Tarnowie w spra-
wie pokrycia niedoboru zlotowego w  kwocie 70  000 mkp. Uchwalono, że 
tuchowskie gniazdo nie przyjmuje odpowiedzialności za wynikły deficyt zlo-
towy. W uzasadnieniu napisano, że Towarzystwo nie ma funduszy na podob-
ne nieprzewidziane wydatki. Podniesiono składki na 500 mkp miesięcznie 
od członka. Wynajęto salę dla dyrekcji składnicy soli na walne zebranie za 
opłatą 25 000 mkp. Tegoroczne zorganizowanie obchodów 3 maja odstąpio-
no TSL.

15 maja 1923 r. postanowiono zakupić do kręgielni 3 kule i kręgle oraz 
ustalono opłatę 300 mkp od osoby. Udzielono sali Towarzystwu Zakopiań-
skiemu w Tuchowie za 50 000 mkp. Zaplanowano po przedstawieniu we wła-
snym zakresie zorganizować zabawę taneczną za wstępami 2 000 od osoby. 

18 sierpnia 1923 r. uchwalono, by wysłać podziękowania pisemne dla 
osób, które pomagały przy urządzaniu festynu (np. p. Kadernoszkowej, Jó-
zefowi Bernackiemu). Druh T. Tylko wygłosił pochwalę dla Prezesa za wzo-
rowe gospodarowanie finansami Towarzystwa. Ze względu na wewnętrzne 
nieporozumienia dh S. Regiec złożył pisemną rezygnację z członka Zarządu, 
której to rezygnacji nie przyjęto do wiadomości, natomiast Prezesowi pole-
cono pertraktować i zażegnać spór. 

Na zebraniu, które odbyło się 5 październik 1923 r., Zarząd zatwierdził 
wstąpienie dh. Szaramy, powierzono mu funkcję skarbnika. Na zjazd Dele-
gatów Rady Okręgu Zarząd wysłało dwóch druhów. Zdecydowano, że Towa-
rzystwo urządzi wieczorek listopadowy wspólnie z TSK. Zarząd wypożyczył 
też salę Związkowi Młodzieży Rzemieślniczej na musztrę i  ćwiczenia oraz 
Młodzieży Akademickiej na urządzenie tygodnia akademickiego.

16 stycznia 1924 r. przedstawiono sprawozdanie kasowe z zabawy sylwe-
strowej, zysk wyniósł 14 319 000 mkp, z czego za 12 500 kupiono 1 dolara, 
a resztę tj. 1 819 000 mkp pozostało na rachunku skarbnika. 

27 stycznia 1924 r. prezes Foltyński wyjaśnił cele i zadania Stałych Dru-
żyn Sokolich i zachęcił do ich organizacji, zaznaczając, że Sokolstwo zacho-
wywało się dotychczas biernie. Odczytano okólnik nawiązujący do zawiąza-
nia SDS oraz ich regulamin. Wywiązała się długa dyskusja, w trakcie której 
zalecono wielką ostrożność, aby do „Sokoła” nie wprowadzić polityki, gdyż 
to mogłoby doprowadzić do wewnętrznego rozłamu. Stosując się do polece-
nia Zarządu Dzielnicy i Okręgu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala 
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powierzyć organizację SDS Zarządowi. Równocześnie poleca Zarządowi zło-
żyć sprawozdanie Związkowi w Warszawie, iż życzeniem miejscowego Gniaz-
da jest, ażeby Rada Obrony Narodowej była oparta na przesłankach ściśle bez-
partyjnych. By wszystkie organizacje polskie stojące na punkcie państwowości 
polskiej, bez względu na zabarwienia kierunkowe do Rady tej były wciągnięte.

17 kwietnia 1924 r. dh Wł. Tarnecki poinformował, że Towarzystwo 
„Harmonia” nie jest jeszcze rozwiązane, a instrumenty będące ich własnością 
tj. bas i karnet zostały wypożyczone „Sokołowi”. Wydano zgodę na prośbę 
harcerzy o udzielenie im garderoby w celu zbiórek pod warunkiem, że będzie 
to szatnia przy głównym wejściu, a kuratorem zostanie dh. J. Szarama. Wy-
rażono także zgodę na udzielenie szatni na 6 tygodni dla kursu hafciarskiego 
(prośba ks. Fortuny). Wypożyczono salę Komitetowi Tygodnika Akademic-
kiego, a obchody 3 maja postanowiono zorganizować wspólnie z TSL. Za-
mówiono legitymacje dla członków. Ustalono, że po zmianie waluty składki 
będą wynosić odpowiednio: do Związku - 20 gr, do Dzielnicy i Okręgu po 
10  gr. Ustalono ceny za wynajem sali: na uroczystości patriotyczne - bez-
płatnie, dla teatrów zawodowych - 25 zł, dla przedstawień amatorskich, dla 
celów humanitarnych i społecznych - połowę ceny. Rozpoczęto budowę par-
kanu od strony północnej (parkan będzie drewniany, granice zostały wyty-
czone, a materiał zakupiony). Ustalono, że 5 maja o godz. 20.00 odbędzie się 
wieczornica pożegnalna. O pomoc poproszono panie: H. Kadernoszkową,  
M. Chmielowską i  J. Klugerową. Prezes i Gospodarz mieli się zająć stroną 
gospodarczą wieczoru (np. zamówienie mięsa, piwa). Orkiestrę mieli zorga-
nizować dh. J. Szarama, Wł. Tarnecki i L. Kluger. 

4 maja 1924 r. miało miejsce Walne Zgromadzenie – Prezes przedsta-
wił sprawozdanie za ubiegły rok. Według niego odbyło się 20 posiedzeń, 
jedno zwyczajne, jedno nadzwyczajne, ćwiczenia w „Sokole” odbywały się 
przez cały rok z wyjątkiem zimy. Tuchowski „Sokół” wziął udział w Zlocie 
w Cieszynie. Współpracowano z innymi towarzystwami, głównie z TSL. Od-
było się kilka zabaw, festyn, na którym popisywali się ćwiczący. Gospodarz 
poinformował, że ogólne dochody gospodarcze były niskie ze względu na 
dewaluację pieniądza. Odnowiono scenę, zakupiono 100 metrów płótna, 
500  metrów łat drewnianych, otoczono parkanem boisko, skompletowano 
przyrządy do gimnastyki, skarbnik przedstawił rozliczenie. Komisja Rewi-
zyjna wyraziła pozytywną opinię o realizacji zadań i udzielono absolutorium 
Zarządowi. Wybrano nowy. Ustalono składkę 20 gr od osoby. Sprawiono ta-
blicę z dziurami do gry w piłkę koszykową.
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19 maja 1924 r. na zebraniu Zarządu przyjęto 6 nowych członków. Po-
nadto omówiono pismo – zażalenie dh. Regieca i przygotowano odpowiedź 
na nie, kierując zainteresowanego do Sądu Honorowego. Zdecydowano, że 
urządzenia w kręgielni ma zbadać i naprawić cieśla Dudek.

29 czerwca 1924 r. uchwalono, by urządzić festyn i  zabawę. Na festyn 
zaproszono orkiestrę wojskową. Zaplanowano, że 6 lipca odbędzie się przed-
stawienie amatorskie pt. „Śluby Dębnickie’’, a dochód przeznaczono na za-
kup sprzętu do powstającego w „Sokole” klubu piłki nożnej. 

27 sierpnia 1924 r. przedstawiono dochód z festynu i zabawy z 13 lipca, 
było to 680 zł, a z 3 sierpnia - 870 zł. Dowództwu 16 pułku w Tarnowie i do-
wództwu Okręgu Korpusu ON-5 w  Krakowie wystosowano podziękowa-
nie za użyczenie orkiestry na festyn. Zawiązujący się na łonie „Sokoła” klub 
sportowy zaproponował zabawę, a dochód miał być przeznaczony na zakup 
obuwia sportowego. Zdecydowano o  wynajęciu sali na przedstawienie dla 
„Klubu Kawalerów” za opłatą 40 zł. Wypłacono 5 zł p. Łazarkowej za nadzór 
nad garderobą. Kręgielnia została odrestaurowana, uchwalono zakup 2 dys-
ków i 5 oszczepów, zamówienie u stolarza drabinki i ławeczki do gimnastyki 
szwedzkiej. Wynajęto piwnicę pod altaną na magazyn naftowy, pod warun-
kami, że beczki będą dowożone tylko do bramy, dalej muszą być toczone. Al-
tana nad piwnicą musi być ubezpieczona wysoko od ognia, wszelkie szkody 
wynikłe z  wynajmu muszą być naprawione, szczególnie droga przez teren 
„Sokoła”. Czynsz roczny w wysokości 50 zł ma być płacony ratami kwartal-
nie z  góry. Przyjęto 2 nowych członków. Uchwalono wysłać jednego dru-
ha na szkolenie wojskowe do Krakowa, aby potem szkolił bezpłatnie innych 
w Gnieździe tuchowskim.

25 styczna 1925 r. skarbnik Jan Szarama przedstawił rozliczenie z jasełek 
i sylwestra. Związek szwalni prosił o użyczenie sali na przedstawienie, wy-
najęto za opłatą 25 zł. Na Zjazd Okręgu delegowano dh. Bernackiego i Fol-
tyńskiego. Omówiono sprawę oświetlenia gazowego w „Sokole”. Z Zarządu 
ustąpili: Agatstein, Derechowski i Szarama oraz Kluger, którego zastąpił Sta-
nisław Chmielowski. 

19 kwietnia 1925 r. na Walnym Zgromadzeniu przedstawiono spra-
wozdanie z ubiegłego roku. Czytamy w nim, że odbyły się dwa festyny, na 
których popisywała się zręcznością młodzież ćwicząca, miało miejsce kilka 
zabaw i przedstawień amatorskich. Z jednej zabawy dochód wyniósł 200 zł 
- przeznaczono go na przybory dla straży pożarnej. Gospodarczo rok 1924 
był kiepski, bo brak pieniędzy uniemożliwiał rozwój idei sokolej. Zakupiono 
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mundury dla drużyny ćwiczących, zabezpieczono budynek na zimę. Komi-
sja Rewizyjna zaopiniowała pozytywnie te działania i udzieliła absolutorium.  
Uchwalono, by odrestaurować kręgielnię, a także ubiegać się o pożyczkę na 
umundurowanie. Z okazji 40-lecia istnienia przesłano Gniazdu krakowskie-
mu i dh. jubilatowi Bucińskiemu gratulacje.

Podczas zebrania 22 czerwca 1925 r. Zarząd „Sokoła” pożyczył od TSL 
70 zł. Na Zlot Młodzieży postanowiono wysłać 20 osób, lecz ze względu na 
brak pieniędzy w kasie uchwalono, aby każdy członek Zarządu złożył na ten 
cel 15 zł. Festyn zaplanowano na 12 lipca. 

Z kolei 23 sierpnia 1925 r. wypożyczono salę „Sokoła” Komitetowi Aka-
demickiemu na zabawę taneczną, która miała się odbyć 29 sierpnia, a także 
Komitetowi TSL na przedstawienie oraz na wiec obywatelski w dniu 6 paź-
dziernika dla dh. Matakiewicza. Przygotowano pożegnanie odchodzące-
go dh. Buratowskiego zaplanowane na 27 października. Dh. Chmielowski 
wnioskował, aby przeznaczyć 50 zł na przybory do ćwiczeń. Przyjęto zapro-
szenie na festyn strażacki do Zalasowej. Prezes zaproponował, aby odkupić 
2 m ogrodu (jeśli będą pieniądze) od Rudnickiego. 

Z protokołu zebrania, które odbyło się 27 listopada 1925 r. dowiadujemy 
się, że Prezes zakupił od kasyna toruńskiego bilard dla „Sokoła” za 400 zł. Za 
naprawę i  transport wyłożono 302 zł. Ponadto zarząd szkoły w Tuchowie, 
TSL i „Sokół” miały urządzić 29 października, wieczorek listopadowy, z do-
chodu tej imprezy „Sokół ma otrzymać 50%, szkoła i TSL po 25%.  

Na zebraniu 14 stycznia 1926 r. wydelegowano na Okręgowy Zlot do 
Dębicy, połączony z opłatkiem prezesa Władysława Foltyńskiego i dh. Sta-
nisława Chmielowskiego. Należy odnotować, że na tym zjeździe wybrano 
tuchowskiego prezesa Foltyńskiego jako drugiego wiceprezesa Okręgu. 

24 stycznia 1926 r. na zebraniu Zarządu rozdano legitymacje człon-
kowskie, wypożyczono salę na przedstawienie Komitetowi mieszkaniowe-
mu. Zaplanowano zabawę karnawałową na 13 marca. Wśród organizatorów 
znaleźli się „Sokół”, TSL i Straż Pożarna. Pan Broda z regionu tuchowskiego 
zdobył III miejsce w  zawodach wojskowych Wszechpolski i  postanowio-
no przyjąć go do „Sokoła”. Za zawody w  Rzeszowie wręczono uroczyście 
dh. Brodzie odznaczenie III stopnia, jego dyplom powieszono na budynku 
sokolim w Tuchowie. Zdecydowano o wypożyczeniu sali „Sokoła” na kon-
cert dla 16 pułku gratis pod warunkiem, że pułk pomoże przy urządzaniu 
festynu. Udostępniono także salę na kurs tańca. Zaprotokołowano, że Prezes 
domaga się odnowienia kręgielni. Ponadto Gniazdo wyśle dwóch druhów na 
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kurs dla instruktorów szkolenia wojskowego w Krakowie, który będzie trwał  
6 tygodni. 

3 kwietnia 1926 r. uchwalono urządzić obchody rocznicy 3 Maja wspól-
nie z  miejscowymi towarzystwami. Udostępniono salę na przedstawienie 
Kołu Młodzieży Gminnej za opłatą 20 zł. Na Walne Zgromadzenie Kasy 
Stefczyka wypożyczono salę 11 kwietnia. Zaznajomiono członków z nowym 
statutem. 

28 kwietnia 1926 r. Zarząd został powiadomiony, że obowiązkowy Zlot 
Związkowy odbędzie się w Mielcu w dniach 19 i 20 czerwca.

9 maja 1926 r. na walnym zebraniu prezes Foltyński przedstawił ide-
ologię „Sokoła” oraz sprawozdanie za ubiegły rok. Według niego człon-
kowie „Sokoła” brali udział w  zawodach sokolich w  Tarnowie, Krako-
wie, Poznaniu oraz w  Zlocie w  Jaśle. Na bieżąco prowadzone są kursy 
wychowania fizycznego i  wyszkolenia wojskowego. Urządzono dwa fe-
styny, trzy przedstawienia, dwa wieczorki patriotyczne 3 Maja i 29 listo-
pada oraz jasełka. Odmalowano wewnątrz cały budynek. Kolejno przed-
stawiono sprawozdanie Skarbnika oraz Komisji Rewizyjnej, która po-
twierdziła zgodność. Sprawozdanie Prezesa wywołało burzliwą dyskusję,  
dh Regiec zarzucił Zarządowi rozrzutność, a  jako przykład podał bezce-
lowe roboty koło instalacji oświetlenia gazowego, za duże wynagrodzenie 
dla kursora oraz za małe dbanie o czystość. Zarzucał Zarządowi także jed-
nostronność i sympatię dla pewnych ugrupowań miejscowych. Wzywał do 
bezstronnego traktowania wszystkich i wciągnięcia ich do wspólnoty. Na 
ten atak odpowiedział dh Tarnecki, że brak światła spowodowany jest wa-
dliwością urządzeń, a majster, który podjął się tej roboty, nie podołał zada-
niu i nie otrzymał za to wynagrodzenia. Z kolei płaca, jaką pobiera kursor, 
jest tak mała, że nie mógłby się z  niej utrzymać, gdyby nie miał innego 
źródła dochodu poza „Sokołem”. W  następnym wystąpieniu dh Moskal 
zarzucał, że jest mało wychowania fizycznego dla młodzieży. Dh Tarnec-
ki odpowiedział, że młodzież ćwiczy na wolnym powietrzu z  wyjątkiem 
dni słotnych lub zimy. Jednakże na stosunek młodzieży do „Sokoła” wpły-
wa niekulturalne stanowisko dh. Moskala. Zaprotokołowano, że młodzież 
się skarży na złe traktowanie przez niektórych nauczycieli, przezywanie 
„hołotą” dzieci ludzi biednych, którzy uczciwą pracą szukają wykształce-
nia i chleba. Ponadto podsumowano, że w Zlocie w Mielcu wzięło udział  
12 ćwiczących oraz naczelnik Chmielowski. Koszt tego wyjazdu wyniósł  
141, 20 zł. Festyn ustalono na 18 lipca. Na wniosek PPS wypożyczono salę 
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na wiec na 27 czerwca za 25 zł. Związek Młodzieży Polskiej z Torunia pro-
sił o wypożyczenie sali od 2 do 9 lipca. Wyrażono zgodę, a płatność ustalo-
no na 150 zł płatne w 2 ratach. Przyjęto 27 nowych członków. Do Gniazda 
Gwoździec koło Kołomyi wysłano datek 10 zł na budowę Sokolni. Uchwa-
lono płacić karę za nieobecność na zebraniach, za jeden raz 50 gr, za dwa 
razy 1 zł, a za każde następne po 50 gr. 

11 sierpnia 1926 r. na zebraniu Zarządu uchwalono, że dochód z zabawy 
i festynu wyniósł 452, 85 zł, następny festyn odbędzie się 15 sierpnia i zorga-
nizuje go „Sokół” i Straż Pożarna. Postanowiono, żeby sprawić meble do gar-
deroby tj. duży składany stół na 12 osób, kanapę, 2 fotele i 10 krzeseł, na co 
przeznaczono 400 zł. Resztę gotówki wyasygnowano na szycie mundurów. 

25 sierpnia 1926 r. rozliczono festyn, z którego „Sokół” otrzymał 100 zł. 
W  związku ze śmiercią zasłużonego dh. Antoniego Bernackiego postano-
wiono kupić wieniec na grób i wysłać delegację na pogrzeb. Zamówiono za 
niego nabożeństwo żałobne w kościele parafialnym, które odbędzie się 2 paź-
dziernika.

2 października 1926 r. Zarząd zlecił szycie mundurów za cenę 140 zł. 
Wieczorek listopadowy urządzono wspólnie z  innymi towarzystwami. Po-
stanowiono wyznaczyć pensję kursorowi w wysokości 10 zł i 5% dochodu, 
jaki przynosił bilard i kręgielnia. Zawnioskowano, aby młodzieży szkolnej 
pozwolono grać w bilard tylko do godz. 16. Wypożyczono salę na przedsta-
wienie o św. Franciszku i o św. Teresie na 7 grudnia. Uchwalono, by urządzić 
jasełka i zabawę sylwestrową. 

Na posiedzeniu 16 grudnia 1926 r. uzgodniono wypożyczenie sali miej-
scowym organizacjom. Zaprotokołowano także, że Prezes kładzie wielką 
wagę na wykształcenie wojskowe. Co roku będą odbywać się zloty okręgowe, 
kolejny w  1927 r. odbędzie się w  Dębicy. Wszystkie gniazda mają zwołać 
Walne Zgromadzenia członków w celu przyjęcia nowego statutu. W styczniu 
odbędzie się opłatek. 

5 stycznia 1927 r. stwierdzono, że zabawa sylwestrowa przyniosła do-
chód w kwocie 200 zł. Zdecydowano, że 22 stycznia TGS zorganizuje opłatek 
dla członków i zaproszonych gości. Towarzystwo Rolnicze w Tarnowie pro-
siło o salę na 23 stycznia, Zarząd definitywnie odmówił, z powodu złych in-
formacji o tym towarzystwie, lecz po zbadaniu i wyjaśnieniu sprawy wyraził 
zgodę. Za użyczenie sali od 2 po południu do 6 rano wraz z wyposażeniem 
tj. oświetleniem, opałem i naczyniami uzgodniono cenę 80 zł, a samą salę 
miano wypożyczać za 40 zł.
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Na zebraniu 29 stycznia 1927 r. Zarząd postanowił wypożyczyć salę:
1) dla Koła Studentów na zabawę 6 lutego,
2) dla Komitetu Nauczycielskiego na zabawę 5 lutego - 40 zł,
3) dla Młodzieży Męskiej na przedstawienie 13 lutego - 10 zł,
4) dla Szwalni na przedstawienie 19 lub 20 lutego -10 zł.
13 lutego 1927 r. na walnym zebraniu prezes Wł. Foltyński ogłosił jeszcze 

raz idee „Sokoła”, według której „największym dobrem i prawem jest dobro 
Ojczyzny.’’ Następnie złożył sprawozdanie, nadmieniając, że obecnie sprawą 
najwyższej wagi jest zakup umundurowania. Podsumowano, że prowadzo-
ny jest kurs wyszkolenia wojskowego, wychowania fizycznego z gimnastyką 
na przyrządach. Urządzono 2 wieczorki patriotyczne, 2 festyny, kilka przed-
stawień, jasełka i opłatek Sokoli. Wzięto udział w Zlocie w Mielcu, z czego 
sprawozdanie złożył dh Tarnecki. Przeprowadzono naprawę kręgielni. Roz-
liczenie przedstawił skarbnik. Komisja Rewizyjna sprawdziła i zatwierdziła 
je bez zastrzeżeń. Odbyła się dyskusja oraz wybór nowego zarządu, którego 
prezesem pozostał Władysław Foltyński.

28 marca 1927 r. Zarząd wypożyczył salę na przedstawienie dla Towa-
rzystwa Robotniczego (na 2 kwietnia za 35 zł). Młodzież przedstawiła spra-
wozdanie z akcji wychowania fizycznego i prosiła o salę na odczyty, na co się 
Zarząd zgodził. Koło Mieszkaniowe skorzystało z garderoby w „Sokole” na 
zebrania w święta i niedziele. Uchwalono, że obchody 3 Maja zostaną urzą-
dzone wspólnie z TSL. Na budowę Sokolni w Mszanie Dolnej wyasygnowa-
no z kasy 20 zł. Postanowiono zakupić sukno na bilard. Zdecydowano, że Za-
rząd TGS w Tuchowie będzie wypłacał wdowie po Naczelniku Rzepińskim 
4 zł miesięcznie. 

25 kwietnia 1927 r. zdecydowano o wypożyczeniu sali na wieczorek dla 
Sodalicji Tuchowskiej na 8 maja w cenie 25 zł. Zaprotokołowano, że Koło 
Amatorskie wystawi przedstawienie 1 maja w  sali „Sokoła” za 25 zł. Go-
spodarz poinformował o  pracy przy boisku, włożony dotychczas koszt to 
90 zł, a potrzeba jeszcze 50 zł, aby ukończyć roboty. Na Zlot do Lwowa na  
28-29 czerwca wytypowano 10 druhów. Przyjęto, że koszty będą wynosić 
400 zł i pokryje je „Sokół”.

Na zebraniu 16 października 1927 r. zdecydowano o kolejnych wynaj-
mach sali. Dh Chmielowski zgłosił wniosek, by młodzież szkolna przebywała 
w „Sokole” poza ćwiczeniami tylko do 18. Pojawił się także drugi wniosek, by 
wejść w porozumienie z kuratorem Kółka Studenckiego i uzgodnić godziny 
zebrań studentów. 
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Na kolejnym zebraniu Zarządu, które odbyło się 23 października 1927 r. 
przedstawiono dwa pisma druha Regieca. W pierwszym ostrzegał on przed 
wypożyczeniem sali na przedstawienie, podczas którego miała być odczy-
tana „szopka tuchowska”. W drugim piśmie atakował Prezesa i zdecydował 
o swoim wystąpieniu z organizacji.

Na zebranie 3 listopada 1927 r. wpłynęło podanie od AKT, aby ze wzglę-
du na deficyt w kole darować im zapłatę za dwa przedstawienia w kwocie 
45 zł. Zarząd przychylił się do prośby i obniżył im na 30 zł płatne w dwóch 
ratach. Ustalono, by urządzić wieczorek listopadowy wspólnie z TSL. Zapro-
ponowano rozpoczęcie kursu gimnastycznego. 

19 grudzień 1927 r. na zebraniu Zarządu uchwalono urządzenie zaba-
wy sylwestrowej i wyznaczono komitet organizacyjny. Wypożyczono salę na 
jasełka 26 grudnia za cenę pokrycia wydatków na oświetlenie i ogrzewanie 
oraz 10 zł za scenę. 

5 stycznia 1928 r. na zebraniu podsumowano, że zysk z zabawy sylwe-
strowej wyniósł 60 zł. PPS zwróciła się o wypożyczenie sali (boczny pokój) 
na 8 stycznia, natomiast „Sokół” na 21 stycznia zaplanował opłatek. 

3 lutego 1928 r. na zebraniu postanowiono, że naczelnik Chmielowski 
zostanie delegatem na Zjazd Sokoli do Krakowa, który odbędzie się 12 lute-
go. Uzgodniono kolejne wynajmy sali, np. 4 lutego na zabawę dla Komitetu 
Mieszkaniowego za 50 zł, Młodzieży Rękodzielniczej na zabawę 5 lutego za 
65 zł, Straży Pożarnej na zabawę 12 lutego (za darmo). Natomiast „Sokół” 
miał urządzić zabawę 18 lutego, wstęp za zaproszeniami.

15 luty 1928 r. w sprawozdaniu Naczelnika ze zjazdu poruszono temat 
współpracy „Sokoła” ze „Strzelcami”, przy zastrzeżeniu, że „Strzelca” pro-
wadzi oficer instrukcyjny. Na zjeździe uchwalono, że członkowie nie muszą 
należeć do „Strzelców”. Gospodarz przypomniał, że z nastaniem wiosny po-
trzebna jest naprawa kręgielni, altany, boiska, 6 ławek żelaznych na boisku 
oraz poprawa bramy żelaznej. Zarząd uchwalił, że w miarę zasobów będzie 
udzielał potrzebnych funduszy. Odrzucono podanie PSL „Piast” o wypoży-
czenie sali, zgodnie z uchwałą, aby na czas wyborczy aż do 15 marca żadnej 
partii politycznej do sali nie wypożyczać.

Na posiedzeniu 25 marca 1928 r. Prezes przedstawił zadania Sokolnic-
twa Polskiego. Uczczono pamięć Jana Krynickiego i w paru słowach Prezes 
przedstawił jego osobę i dokonania. Kolejny punkt stanowiło sprawozdanie 
Prezesa za rok ubiegły, i tak 3 maja odbył się uroczysty pochód z udziałem 
członków Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Po południu urządzono 
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zabawę ludową dla miasta i okolicznej ludności. W okresie wielkanocnym 
urządzono spotkanie dla członków „Sokoła”. W  lecie odbyły się 2 festyny 
z  popisami gimnastycznymi. Druhowie zorganizowali mikołajki dla dzie-
ci, a  dla dorosłych urządzono zabawę sylwestrową. Karnawał zakończyło 
Gniazdo zabawą sokolą. Przez cały rok z wyjątkiem zimy odbywały się kursy 
gimnastyczne, prowadzone przez naczelnika Chmielowskiego. „Sokół” pro-
wadził także kurs przysposobienia wojskowego, w którym oprócz młodzieży 
sokolej brała udział młodzież ze szkoły przemysłowej. Młodzież ćwicząca 
wraz z Prezesem wzięła udział w  jubileuszu 60 -lecia Macierzy Lwowskiej 
oraz w biegu sztafetowym z tej okazji. Kolejny raz powołano do życia czytel-
nię, ale z przykrością stwierdzono, że zainteresowanie nią jest bardzo małe. 
Wśród inwestycji znalazły się: doprowadzenie do porządku boiska, zasadze-
nie drzewkami leśnymi oraz głogiem, naprawienie ogrodzenia. Tuchowski 
odłam Towarzystwa służyło pomocą mniej zaradnym Gniazdom i kresowym 
placówkom Sokolnictwa Polskiego. Skarbnik złożył sprawozdanie z  finan-
sów. Druh Leopold Kluger w imieniu Komisji Rewizyjnej wyraził pochwałę 
dla Skarbnika i Zarządu. Udzielono votum zaufania. Odbyły się nowe wybo-
ry, do zarządu wybrano przez aklamację dh. Jana Eilmesa, Anatola Hatałę, 
Jana Mazurkiewicza, Bronisława Moskala, Jana Szaramę.

Problemy z przejrzystością w głosowaniu na prezesa

W  czasie letnim Zarząd zobowiązał się zorganizować półkolonie dla 
dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym i starszym, celem zapewnienia im 
rozrywki.
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14 czerwca 1928 r. na zebraniu złożono wniosek, aby powtórzyć wybo-
ry, bo ostatnie nie były przejrzyste. Zaproponowano, aby ponownie przyjąć 
Regieca i  Ołpińskiego, ponieważ nie otrzymali na piśmie powiadomienia 
o skreśleniu ich z listy, a cały czas zabiegają o powrót. W czasie dyskusji Za-
rząd wyraził zgodę. 

23 sierpnia 1928 r. postanowiono wspólnie z TSL urządzić pożegnanie 
ks. Fortunie, który przenosi się do Tarnowa. Odbędzie się ono w sali „Soko-
ła” 30 października, a wejściówka od członka nie może przekraczać 4 zł. Do 
przygotowania kolacji wytypowano druhny: Chmielowską, Kadernoszkową, 
Klugerową i Pope’ową. Padła propozycja, aby na boisku zrobić ślizgawkę dla 
dzieci, lecz dh Wiatr stwierdził, że boisko musiałoby być zniwelowane i ob-
sypane groblą, co pociągnęłoby duże koszty, mogłoby też zniszczyć młode 
drzewka. Ustalono opłatę od gry na fortepianie w „Sokole” od członka 50 gr, 
a od innych - 75 gr i ustalono stałe godziny gry. Dh Ołpiński zaproponował, 
by otworzyć kasyno w „Sokole” i na ten cel przeznaczyć garderobę bufetową.

6 grudnia 1928 r. Zarząd postanowił, że na uroczystość rocznicową bitwy 
pod Łowczówkiem należy wysłać delegację w  strojach sokolich. Zdecydo-
wano, że urządzeniem zabawy sylwestrowej zajmie się Zarząd, a druha Jana 
Borawskiego wytypowano do zawarcia umowy z orkiestrą kolejową z Tarno-
wa. Wysokość wstępu na zabawę od gości ustalono na 2 zł, a od członków 
- 1,50 zł, dla młodzieży akademickiej - 1 zł. Uchwalono także, że nowo wstę-
pujący członkowie muszą podpisać deklarację, w której oświadczają, że są 
narodowości polskiej. Na prośbę Zarządu Związku Strzeleckiego w Tucho-
wie udzielono sali na opłatek i zabawę na 26 grudnia za 40 zł. Na gwoździe do 
sztandaru w Żywcu i Kalwarii wysłano po 5 zł. Zarząd wyraził życzenie, aby 
na ćwiczenia przysposobienia wojskowego w sali zmieniano obuwie.

10 stycznia 1929 r. na zebraniu Zarządu rozliczono zabawę sylwestrową, 
z której dochód wyniósł 65,80 zł. 19 stycznia postanowiono urządzić opła-
tek, tak by kwota na osobę nie przekraczała 3,50 zł. Zabawę karnawałową 
zaplanowano na ostatnią sobotę karnawału, a do jej przygotowania wybrano 
komitet zabawowy. Prezes odczytał pismo z Zarządu Dzielnicowego Kraków 
z 8 grudnia 1928 r., zwołujące konferencję Prezesów Okręgowych i Gniazd na 
13 stycznia do Krakowa. Jako delegat tutejszego Gniazda weźmie udział pre-
zes Foltyński. Dyrektywy, jakie dano delegatowi, idą w kierunku dążenia do 
zgody i wzajemnego porozumienia oraz współpracy ze Związkami Strzelec-
kimi. Prośbę członka z Ryglic Adolfa Tussteiga o urządzenie kina w „Sokole” 
pozostawiono Zarządowi do zbadania. W związku z wpłynięciem prośby od 
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posła Witosa o wypożyczenie sali wywiązała się dyskusja. Druh Janiga był 
zdania, że ze względu na prowadzoną przez niego politykę lepiej by było sali 
odmówić. Odbyło się głosowanie. Wobec tego, że większość, opowiedziała 
się za udzieleniem sali, wystawiono cenę z opałem i oświetleniem 60 zł.

16 stycznia 1929 r. na zebraniu Zarządu Prezes przedstawił sprawozdanie 
z konferencji Okręgów i Gniazd Sokolich w Krakowie z 13 stycznia, oznaj-
miając, że był to tylko zjazd informacyjny i żadne decyzje na nim nie zapadły. 
Udzielono bezinteresownie, aż do odwołania miejscowemu Kołu Strzelec-
kiemu prawej garderoby na wieczorne zebrania i wykłady. Zarząd zastrzegł 
tylko, aby w razie przedstawień czy zabaw garderoba była wolna. Ćwiczenia 
prowadzono na dużej sali. Zabawę karnawałową zaplanowano na 9 lutego. 

26 lutego 1929 r. rozliczono zabawę karnawałową i  opłatek. Pozostały 
dochód to 112,07 zł z zabawy i 24,62 zł i 2 litry wódki z opłatka. Wypoży-
czono salę na 19 marca Oddziałowi Strzelców Tuchowskich na urządzenie 
akademii dla uczczenia imienin Marszałka Polski Józefa Piłsudzkiego (cena 
25 zł) oraz na 2 marca dla Związku Szwalni na przedstawienie amatorskie za 
35 zł, dla Ochotniczej Straży Pożarnej za 40 zł. Do „Sokoła” w Gdańsku na 
budowę gmachu przesłano 15 zł. Wynajęto salę Kółku Dramatycznemu przy 
Komitecie Opieki Nad Wdowami i  Sierotami na przedstawienie pt. „Pada 
śnieg”. 

21 kwietnia 1929 r. walne zebranie odbyło się przy udziale 51 człon-
ków. Prezes uczcił pamięć zmarłej Ludwiki Rozwadowskiej, w kilku słowach 
przedstawił zasługi położone dla Gniazda. Następnie zwrócił się z  apelem 
do zebranych, aby wzięli jak najliczniej udział w Zlocie w Poznaniu. Kolej-
nym punktem spotkania było sprawozdanie Prezesa z czynności Zarządu za 
ubiegły rok. Na 3 maja zaplanowano wspólnie z TSL poranek patriotyczny, 
a po południu zabawę ludową. Wysłano delegację na uroczystość rocznicową 
bitwy pod Łowczówkiem. W Zlocie Rzeszowskim wzięło udział 20 druhów. 
Odbyło się szereg zabaw i  festynów, dla dzieci zorganizowano mikołajki. 
Uporządkowano i  dalej obsadzono drzewkami boisko, zorganizowano ka-
syno. Skarbnik przedstawił rozliczenie, Komisja Rewizyjna uznała zgodność 
z celami statutowymi i udzielono absolutorium. Wybrano Zarząd, Komisję 
Rewizyjną i Sąd Honorowy.

7 maja 1929 r. na posiedzeniu Zarządu obliczono, że wydatki połączone 
z  urządzeniem wieczornicy zostały pokryte z  dochodu. Dh Regiec zgłosił 
wniosek o utworzenie sekcji teatralno – amatorskiej, powierzono to dh. Wro-
nie. Zdecydowano, że do sekcji mogą być przyjmowani ludzie niezrzesze-
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ni w  „Sokole”. Stwierdzono, że sekcji nie należy traktować tylko z  punktu 
dochodowego, ale ma być ona objawem „życia, pracy i tężyzny”. W dalszej 
części spotkania zwrócono uwagę na konieczność rozsądnego gospodaro-
wania finansami oraz dbania o  sprzęt sceniczny. Zdecydowano, że w  celu 
dbania o jakość wystawianych w „Sokole” przedstawień każda sztuka musi 
być wcześniej poddana Zarządowi do oceny. Na zebraniu pojawił się także 
problem nieprawdziwych informacji publikowanych w  prasie, których au-
torstwo przypisuje się członkom Towarzystwa, co działa na szkodę organiza-
cji. W związku z tym uchwalono, by wysłać delegację do Starostwa i Zarządu 
BBWR w Tarnowie w celu wyjaśnienia tej sprawy. 

22 maja 1929 r. uchwalono, by wysłać 2 druhów na lustrację ćwiczeń 
zlotowych i  dać im dietę 7 zł. Wpłynęło zaproszenie „Sokoła” z  Dąbrowy 
do wzięcia udziału w obchodach jubileuszu 40- lecia tamtejszego Gniazda. 
Uchwalono, by wysłać im depeszę gratulacyjną. Zdecydowano, by za gwóźdź 
do sztandaru „Sokoła” w Buczkowicach wysłać 5 zł, a redakcji tygodnika za-
płacić zaległe 16 zł. W dniach od 25 maja do 1 czerwca zaplanowano pobór 
rekrutów, na ten cel Zarząd zgodził się oddać salę. Wypożyczono także salę 
dla Koła Tuchowiaków na 2 lub 9 marca na przedstawienie „Emeryci” za 
10 zł (koszty kulis) oraz na zabawę dla Straży Pożarnej, żądając tylko zwrotu 
kosztów własnych.

22 czerwca 1929 r. jako delegaci na uroczystość sprowadzenia zwłok 
generała Józefa Bema zostali wybrani druhowie: Regiec, Wojtanowski, Ma-
takiewicz, względnie Kluger. Uchwalono, by złożyć także skromny wieniec. 
Dla Związku Strzeleckiego wypożyczono salę i boiska za cenę 50 zł. Koszty 
udziału delegacji w  Zlocie w  Poznaniu obliczono na 701 zł, udział wzięło 
20 druhen i druhów. Prezydium zaplanowało wycieczkę dla młodzieży ćwi-
czącej. Wypożyczono salę Stronnictwu „Piast”. 

5 listopada 1929 r. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” wraz z TSL urzą-
dziło wieczorek. Na uroczystości do Łowczówka wysłano delegację w stro-
jach sokolich. Zaplanowano Mikołajki, wypożyczono salę dla „Strzelca” na 
24 listopada za 50 zł oraz na przedstawienie dla zespołu artystycznego z Ka-
towic od 8 do14 listopada za 45 zł.

27 stycznia 1930 r. Zarząd obliczył zysk z zabawy sylwestrowej na 80,40 zł. 
Od Prezesa i Zarządu przekazano wyrazy uznania dh. Regiecowi za wydat-
ną pomoc przy organizacji zabawy sylwestrowej. Na zabawę i przedstawienie 
dla Związku Strzeleckiego, wypożyczono salę za 25 zł, a ze światłem i opałem 
za 50 zł za każdy dzień. Utworzono komitet dla zorganizowania zabawy kar-
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nawałowej. Towarzystwu Młodzieży Żeńskiej z Tuchowa obniżono opłatę za 
salę do 40 zł. Postanowiono też doprowadzić kręgielnię do stanu używalno-
ści, odpowiedzialnymi zostali dh Ołpiński i dh Wiatr. 

13 kwietnia 1930 r. prezes Foltyński zdał sprawozdanie ze Zlotu w Po-
znaniu. Następnie przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu za ubie-
gły rok, według którego Zarząd odbywał posiedzenia co miesiąc, kursy gim-
nastyki odbywały się regularnie pod nadzorem naczelnika Chmielowskiego. 
Urządzono 3 festyny, uroczyste obchody 3 Maja, wzięto udział w  uroczy-
stościach rocznicowych Bitwy pod Łowczówkiem, urządzono mikołajki dla 
dzieci, sylwestra, wiele zabaw i przedstawień oraz wycieczkę dla młodzieży 
ćwiczącej. Ze spraw gospodarczych: poprawiono altanę, kręgielnię, zawią-
zała się sekcja amatorska. Komisja Rewizyjna orzekła zgodność ze statutem 
i udzielono absolutorium. Wywiązała się dyskusja na temat niespłaconego 
zadłużenia. Odbyły się wybory Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Hono-
rowego. Druhowie Regiec i Wielgus zgłosili wniosek, aby nagrodzić tytułem 
druha honorowego tych, którzy przyczynili się do powstania budynku „So-
koła”. Druha Bolesława Klimka ze względu na poważną chorobę postanowio-
no uhonorować na obecnym zebraniu. 

18 czerwca 1930 r. postanowiono urządzić wieczornicę pożegnalną dla 
wyjeżdżającego dh. Antoniego Malakiewicza. Podjęto uchwałę, aby przesłać 
5 zł na budowę gmachu sokolego w Szerzynach. Okręgowy Zlot w Dębicy 
odbędzie się 14 września, a zlot w Nowym Sączu 29 września. Zabawa zosta-
ła zaplanowana na 13 lipca. Zdecydowano, że w pogrzebie druha Bolesława 
Klimka należy wziąć udział w mundurach. 

29 września 1930 r. na zebraniu podsumowano, że w Zlocie w Dębicy 
brało udział 12 ćwiczących z tuchowskiego Gniazda, koszty na ten cel wynio-
sły 160 zł. Gmina Tuchów zapłaciła Towarzystwu „Sokół” zaległości z 1929 r. 
kwotę 300 zł. W związku ze śmiercią Józefa Zioło, byłego stróża budynku 
sokolego koszty pogrzebu Towarzystwo wzięło na siebie.

29 listopad 1930 r. Zarząd podjął szereg decyzji: udzielił sali na obchód 
25- lecia walki o szkołę polską w Rosji, postanowiono, że w uroczystościach 
Legionistów weźmie udział delegacja „Sokoła”. Dh Wojtanowski zapropo-
nował, aby wypożyczano naczynia i  sprzęty sokole mieszkańcom. Podjęto 
uchwałę, aby w  razie potrzeby wypożyczano sprzęt członkom bezpłatnie, 
a dla mieszkańców przygotuje się cennik

10 kwietnia 1931 r. Zarząd postanowił wypożyczyć bezpłatnie salę na 
obchody 3 Maja. Stróżka pani Ziołowa ma się wyprowadzić do 1 lipca, wów-
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czas otrzyma rekompensatę 150 zł, jeżeli nie, to rekompensata przepadnie. 
17 maja mają się odbyć wybory wiceprezesa i 4 członków Zarządu. Następnie 
Prezes zdał sprawozdanie z posiedzenia Rady Okręgu. 

17 maja 1931 r. na walnym zgromadzeniu dh Foltyński bronił się od za-
rzutów upolitycznienia działalności „Sokoła”. Po Zlocie w Dębicy we wrze-
śniu 1930 r. stwierdzono, że jest duża konkurencja w ćwiczeniach gimnastycz-
nych, ponieważ powstało dużo kół gimnastycznych w „Sokołach”. W fundu-
szu zlotowym powstał niedobór– prezes Foltyński i naczelnik Chmielowski 
proponują opodatkować członków po 2 zł. Za Matakiewicza na wiceprezesa 
wybrano Adolfa Wojtanowskiego, do Zarządu weszli też Leopold Klugier, 
Stefan Regiec, Feliks Bulaga, Antoni Surmacz. Do Sądu Honorowego wybra-
no 6 członków. Delegatami na Zlot do Pragi zostali prezes Foltyński i Regiec. 
31 maja 1931 r. ukonstytuował się nowy Zarząd.

12 czerwca 1931 r. Zarząd podjął decyzję o wyjeździe dh. Chmielowskie-
go na Zlot Dzielnicowy, na podróż wyznacza się mu kwotę 20 zł. Na nowego 
stróża „Sokoła” na okres próbny wybrano Jana Łazarczyka (wynagrodzenie 
10 zł miesięcznie). Do jego obowiązków należy utrzymanie budynku i ogro-
du w należytym porządku. Termin festynu ustalono na 5 sierpnia. 

24 sierpnia 1931 r. na zebraniu odczytano pismo z urzędu w sprawie za-
ległych opłat od członków, postanowiono wnieść pismo o umorzenie zale-
głych składek za 1930 r włącznie. Wypożyczono salę na zabawę na 23 sierp-
nia dla Klubu Sportowego w Tuchowie. 

18 listopada 1931 r. na zebraniu zdecydowano o wypożyczeniu sali na 
zabawę Straży Pożarnej, zorganizowaniu mikołajek, urządzeniu zabawy syl-
westrowej oraz pożegnania dh. wiceprezesa Stefana Regieca. W związku ze 
śmiercią wychowawcy dh. Wiktora Wrony zalecono, by wziąć udział w po-
grzebie w mundurach. 

1 marca 1932 r. Prezes złożył krótkie sprawozdanie z działalności Za-
rządu, a Skarbnik złożył sprawozdanie finansowe. Ustalono, że opiekunem 
sekcji sportowej „Sokoła” zostaje dh Jerzy Eilmes, który też jest opiekunem 
sekcji dramatycznej. 

W protokole z 1 V 1932 roku mamy wiadomość o wybraniu do Zarzą-
du TGS w Tuchowie dh. Mieczysława Ulatowskiego. Jest on prezentowany 
w protokołach jako młody, bardzo lubiany przez rówieśników działacz o na-
stawieniu patriotycznym, demokrata. Był on przeciwieństwem opiekuna sek-
cji sportowej dh. Jerzego Eilmesa. Warto wspomnieć, że dh Ulatowski był 
wybrany przez członków tuchowskiego „Legionu Młodych” na prezesa tej 
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organizacji. Natomiast Zarząd Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” wy-
brał dh. Jerzego Eilmesa na opiekuna sekcji sportowej na zebraniu w marcu 
tegoż roku. Z tej sytuacji wynikła rywalizacja dowódcza, gdyż sekcja sporto-
wa „Sokoła” w całości należała do „Legionu Młodych”, którego prezes Ula-
towski był wybrany 1 V 1932 roku do Zarządu „Sokoła”. Ambitny dh Jerzy 
Eilmes bez porozumienia z Zarządem Towarzystwa chciał młodzieżą rządzić 
po dyktatorsku i samowolnie rozwiązał sekcję sportową, jednak prawie na-
tychmiast otrzymał od Zarządu polecenie, aby powołać ją ponownie. W ten 
sposób sekcja ta przez jakiś czas miała dwóch zwierzchników tj. kierownika 
naturalnego w osobie dh. prezesa Ulatowskiego (równocześnie członka Za-
rządu „Sokoła”) i opiekuna sekcji sportowej dh. Jerzego Eilmesa (niebędące-
go jeszcze w Zarządzie Towarzystwa). Sytuacja ta miała wiele dobrych stron, 
gdyż sekcja działała sprawnie, urządzała zawody piłkarskie, wyjeżdżała na 
mecze, sama się finansowała.

Śledząc karierę dh. Mieczysława Ulatowskiego w Tuchowie dowiaduje-
my się, że 1 V 1932 został członkiem Zarządu „Sokoła”, 19 IV 1936 został 
wybrany na I wiceprezesa Towarzystwa, ale już 27 II 1937 roku musiał zre-
zygnować z funkcji i członkostwa, gdyż przeniósł się na stałe do Krakowa.

W dniu 15 lipca 1932 r. ustalono urządzenie festynu i zabawy w dniu  
7 sierpnia.

8 września 1932 r. Zarząd przyjął do wiadomości sprawozdanie z festynu 
i zabawy, czysty zysk to 333 zł. Uchwalono kwotę 25 zł na wycieczkę dla ćwi-
czącej młodzieży. Zastępcą gospodarza „Sokoła” został dh Stanisław Książ-
kiewicz. Na prośbę oddziału strzeleckiego żeńskiego w Tuchowie uchwalono 
ustąpienie 1 garderoby na świetlicę, na warunkach jak dla strzelectwa mę-
skiego. Oddziałowi męskiemu „Strzelców” Prezes powierzył sprawę remon-
tu studni na terenie „Sokoła”, to jest wyczyszczenie i  uruchomienie pompy. 
Druh Tarnecki przedstawił zarzut, że nie odbywają się ćwiczenia muzyczne 

Mianowanie Jerzego Eilmesa opiekunem dwu sekcji
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w „Sokole”. Przygotowano pismo do Magistratu w Tuchowie, aby wywiązał się 
z zaległości na rzecz Towarzystwa za lokal na pobór rekrutów w kwocie 600 zł.

30 września 1932 r. na wniosek dh. Chmielowskiego uchwalono przepro-
wadzienie nowelizacji boiska i urządzenie ślizgawki. Prezes odczytał okólnik 
II Okręgu Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Tarnowie wzywający do 
wzięcia udziału w uroczystości poświęcenia sztandaru tarnowskiej placówki 
Związku Hallerczyków II. Po żywej dyskusji uchwalono wzięcie udziału w tej 
uroczystości w mundurach sokolich. 

21 października 1932 r. na zebraniu Zarządu uchwalono, by wziąć udział 
w nabożeństwie kościelnym w dzień Święta Niepodległości Polski (11 XI) 
przy współudziale młodzieży szkolnej, zaś w dniu 29 listopada urządzić uro-
czysty wieczór przy współudziale Legionu Młodych. Uchwalono konieczność 
zaopiekowania się grobami Legionistów na cmentarzu na Garbku, a w dniu 
6 listopada po nabożeństwie udać się na cmentarz. Ustalono, że delegatem 
TGS do Towarzystwa Muzycznego zostaje Leopold Kluger. Druh Regiec ma 
złożyć sprawozdanie i  rozliczenie z  funkcji opiekuna Koła Amatorskiego, 
a pieniądze, jakie zostały, przekazać do TGS. 

Rozliczenie przez L. Klugera: Jana Kaczki, Jerzego Eilmesa i Miecz. Ulatowskiego
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3 listopada 1932 r. zebranie rozpoczęto wnioskiem dh. Wł. Tarneckiego, 
aby urządzić dh. Klemensowi Ołpińskiemu i  jego żonie Zofii wieczór po-
żegnalny, ponieważ wyjeżdżają na stałe do Warszawy. Zarząd uchwalił, aby  
12 listopada zrobić wspólny wieczór pożegnalny dla Ołpińskich i Chmielow-
skich. 

Na posiedzeniu 22 listopada 1932 r. omówiono przygotowania do urzą-
dzenia mikołajek dla dzieci. Wybrano dh. Sokołowskiego na delegata na 
Zjazd (4 XII) do Dzielnicy Krakowskiej. Polecono przelać należność na pre-
numeratę przewodnika TGS. Uchwalono wypożyczenie dużej bocznej sali 
Stowarzyszeniu Rezerwistów i byłych wojskowych za zwrot kosztów światła 
i opału. Uzgodniono wypożyczenie sali na zebranie organizacyjne Towarzy-
stwu Włościańskiemu. Postanowiono udzielić pożyczki Towarzystwu Mu-
zycznemu w wysokości 50 zł. Przyjęto rezygnację dh. Stanisława Chmielow-
skiego ze stanowiska członka Zarządu TGS. Odczytano projekt regulaminu 
sekcji dramatycznej.

Na zebraniu 10 grudnia 1932 r. dh Sokołowski złożył sprawozdanie 
z przebiegu Zjazdu Krakowskiej Rady Dzielnicy, poinformowano zebranych, 
że w 1933 r. ma się odbyć Okręgowy Zlot Sokołów w Tarnowie, a w 1935 
Zlot w Krakowie. Zreferowano przebieg mikołajek. Wypożyczono salę Ro-
dzinie Policyjnej na 31 grudnia za 100 zł, a gdyby się nie zgodzili na tę cenę, 
to Towarzystwo samo ma urządzić sylwestra. Uchwalono też wypożyczenie 
sali Związkowi Strzeleckiemu w Tuchowie na 1 i 2 stycznia 1933 r. za opłatą  
60 zł. Podanie „Legionu Młodych” o wypożyczenie sali na zabawę odłożono 
na następne zebranie, 

11 stycznia 1933 r. Zarząd postanowił wypożyczać salę w następującej 
kolejności: dla Koła Rezerwistów na 15 stycznia za 15 zł, dla Związku Strze-
leckiego na zebranie na 5 lutego za 60 zł, na uroczystość Konstytucji Odro-
dzenia Polski na 22 stycznia, BBWR na 29 stycznia na zebranie. 

7 lutego 1933 r. druh Leopold Kluger złożył sprawozdanie kasowe. Wy-
pożyczono salę na przedstawienie dla Związku Rezerwistów na 23 lutego. 
Uchwalono, by urządzić zabawę karnawałową wspólnie z  Towarzystwem 
Muzycznym 25 lutego. Ustalono: wstęp 1 zł dla starszych, 0,50 zł dla mło-
dzieży. Uzgodniono, że nie przyjmuje się sporządzonej pompy studziennej, 
zaoferowanej przez Józefa Golwarka i zlecono Gospodarzowi poszukanie so-
lidniejszej.

15 marca 1933 r. na posiedzeniu Zarządu przyjęto protokoły z ostatnich 
3 zebrań.
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Po rozliczeniu zabawy karnawałowej czysty dochód wynosił 114 86 zł. 
Ustalono, by wziąć udział w  imieninach Marszałka Józefa Piłsudzkiego  
19 marca. Salę wypożyczono Legionowi Młodych na zabawę 17 kwietnia - 
za 10 zł, Sekcji Dramatycznej na przedstawienie pt. „Bohaterka”, Związkowi 
Rezerwistów na przedstawienie na 14 maja.

13 kwietnia 1933 r. na walnym zebraniu Prezes złożył sprawozdanie 
z  działalności Zarządu, a  w  nim podkreślił, że urządzano festyny, zabawy 
taneczne, przedstawienia, obchody marcowe, uroczystości rocznicowe bitwy 
pod Łowczówkiem. Urządzono altanę, powstała sekcja amatorska. Skarb-
nik złożył sprawozdanie finansowe i udzielono wotum zaufania dla Zarządu 
i Skarbnika. Wypożyczono salę na pobór rekrutów za opłatą 25 zł, ustalono, 
że Magistrat odpowie za wszelkie straty. Odczytano okólnik przewodnictwa 
Dzielnicy Krakowskiej z 11 marca. Uchwalono, by wziąć gremialny udział 
w obchodach 3 Maja. Druh Eilmes poinformował, że nie może zorganizować 
grupy aktorskiej, jednak proponuje utrzymać sekcję dramatyczną i przyjąć 
regulamin przedstawiony przez tę sekcję.

11 czerwca 1933 r. Wiceprezes złożył sprawozdanie z działalności „So-
koła”. Postanowiono, że na dowód poparcia dla lokalnych stowarzyszeń 
(Związek Strzelecki żeński i męski, Związek Rezerwistów, Towarzystwo Mu-
zyczne) TGS udziela im bezpłatnie pomieszczeń. Zaprotokołowano, że po 
odejściu naczelnika dh. St. Chmielowskiego zaprzestano ćwiczeń. Skarbnik 
złożył sprawozdanie finansowe. Druh Eilmes zgłosił zysk z przedstawienia 
(50 zł) i oddał go do dyspozycji „Sokoła”. Kolejnym punktem było sprawoz-
danie druha Machowskiego z sekcji sportowej. Udzielono votum zaufania. 
Wybrano Zarząd, Komisję Rewizyjną i Sąd Honorowy.

14 czerwca 1933 r. na zebraniu Zarządu postanowiono zorganizować fe-
styn i  zabawę na początku sierpnia i  przygotować młodzież do występów 
festynowych. Wypożyczono salę rosyjskiej grupie aktorskiej. Zarządzono 
naprawienie dachu i rynien oraz schodów, wyznaczając odpowiedzialnych. 
Zdecydowano, że Sekretarz ma wysłać ponaglenie do dh. Regieca o zwrot 
200 zł i  złożenie przez niego rachunków z  prowadzonego wcześniej Koła 
Amatorskiego. 

30 czerwca 1933 r. na zebraniu Zarządu odczytano list dh. Regieca wy-
jaśniający zaległości. Dyskusję przełożono na następne zebranie. Dh Eilmes 
zaproponował, aby członkowie, którzy nie zapłacili za mundury, zwrócili je 
do „Sokoła”. Ustalono opłatę na festyn dla dorosłych 50 gr, dla dzieci 25 gr, 
na zabawę 1 zł, a dla ćwiczących wstęp za darmo. Postanowiono wypożyczyć 
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dh. Tadeuszowi Tylce 20 krzeseł i 2 stoły za opłatą 5 zł. Na budowę pomnika 
Fijałkowskiego zdecydowano wysłać 5 zł oraz zapłacić zaległości do Okręgu 
w kwocie 25 zł w 2 ratach. Dh Kluger wnioskował o naprawę pieca w garde-
robie przeznaczonej na bibliotekę. 

13 lipca 1933 r. na zebraniu zaplanowano prace przygotowawcze do 
festynu. Ustalono ceny losów na 15 gr, kontrole nad bufetem objął Prezes. 
Uchwalono regulamin sekcji dramatycznej.

10 sierpnia 1933 r. dokonano rozliczenia festynu i zabawy - obliczono 
czysty zysk na 240 zł. Udzielono sali i boiska na festyn i zabawę Rodzinie 
Policyjnej. Pismo Antoniego Surmacza o skreślenie z  listy członków odro-
czono. Młodzieży, która ćwiczyła na festynie, zaplanowano wycieczkę do 
lasu, przeznaczono na ten cel 20 zł. Uchwalono, by wziąć udział w kursach 
gazowych organizowanych przez LGPP

Na zebraniu 12 października 1933 r. z uwagi na kryzys umorzono zale-
głości składkowe do Związku Głównego. Postanowiono wysłać do Dzielnicy 
i Okręgu po 20 zł składek bieżących. Na budynek „Sokoła” w Zagórzu posta-
nowiono wysłać 10 zł. Na wyjazd do Krakowa na święto Kawalerii przezna-
czono 30 zł, a na sprawienie ławek do ćwiczeń gimnastycznych 10 zł. Pre-
zesowi zlecono zorganizowanie instruktora, który przeprowadzi ćwiczenia 
gimnastyczne. Udzielono bezpłatnie sali na obchody 15- lecia Niepodległej 
Polski Związkowi Strzeleckiemu na 25 grudnia za 10 zł, dla Legionistów 
Młodszych na 26 grudnia za 5 zł.

4 grudnia 1933 r. członkowie Zarządu postanowili wypożyczyć salę 
Związkowi Rezerwistów i  Związkowi Pracy Obywatelskiej Kobiet. Uchwa-
lono wreszcie stały cennik: za salę 20 zł, za przedstawienie 15 zł, za kulisy 
10 zł, na święta narodowe (imieniny marszałka, 3 Maja, 11 i 29 listopada) 
za darmo. Uchwalono zwrócić się do Magistratu o wpłacenie zaległości za 
salę dla rekrutów. Przeciw dh. Regiecowi uchwalono wnieść sprawę do sądu 
o zwrot 50 zł. Wypożyczono też salę Rodzinie Policyjnej na zabawę sylwe-
strową za 100 zł. „Sokół” zrezygnował z sylwestra na rzecz zabawy karnawa-
łowej w dnia 10 lutego 1934 r. 

15 grudnia 1933 r. postanowiono wypożyczyć salę Związkowi Strzelec-
kiemu na opłatek, który odbędzie się 21 stycznia 1934 r., na 20 stycznia tegoż 
roku Związkowi Rezerwistów też na opłatek. Ponadto miano przesłać Towa-
rzystwu Sokolemu w Bochni 10 zł, a nadesłane widokówki sprzedać. Uchwa-
lono też wydawać dla Towarzystwa Muzycznego 1 litr nafty tygodniowo na 
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rozpalenie w piecu i 2 razy w tygodniu napalić w sali dla młodzieży ćwiczącej 
i Towarzystwa Muzycznego. 

12 stycznia 1934 r. na zebraniu noworocznym odczytano okólnik na te-
mat urządzenia sekcji narciarskiej oraz kursu narciarskiego, uchwalono prze-
słać 10 zł do Dzielnicy Krakowa za instruktora wychowania fizycznego, za 
nastrojenie fortepianu wypłacić 30 zł, wypożyczono salę na urządzenie lekcji 
tańca dla Związku Strzeleckiego za darmo, wypożyczono salę dla Związku 
Rezerwistów na opłatek 27 stycznia za darmo. Na wniosek Ulatowskiego, 
jako Prezesa Legionu Narodów, zgodzono się wypożyczyć salę 16 stycznia na 
opłatek. Ponadto zdecydowano o tym, by zorganizować imieniny Marszałka 
Piłsudzkiego 19 marca. Związek Prac Obywatelskich Kobiet urządzi akade-
mię ku czci Prezydenta Mościckiego 2 lutego. Ustalono, że Gmina Tuchów za 
salę dla rekrutów ma płacić z góry. Uchwalono sprawić podłogę i klozet do 
ubikacji znajdującej się obok mieszkania stróża. Wybrano komitet do przy-
gotowania zabawy karnawałowej, która odbędzie się 10 lutego. 

Na zebraniu 21 lutego 1934 r. omówiono dochód z zabawy karnawałowej 
- 91,30 zł. Na wniosek dh. Mieczysława Ulatowskiego postanowiono zwo-
łać posiedzenie, na którym omówi się zorganizowanie uroczystości 20-le-
cia wymarszu drużyn Sokolich i Strzeleckich do Legionów Wojska Polskie-
go. Uchwalono wypożyczenie sali Związkowi Strzeleckiemu na odbywanie 
ćwiczeń fizycznych, a w czasie letnim wykorzystać boisko. Związkowi Ko-
biet wypożyczono salę na przedstawienie za 10 zł, także dyrektorowi szkoły  
dh. Klugerowi na przedstawienie oraz ukraińskiemu zespołowi „Melpomena’’. 

9 marca 1934 r. uchwalono przeprowadzić remont dachu na budynku 
„Sokoła”, kosztorys przedstawił majster ciesielski Michał Wróbel (koszt ok. 
200 zł). Zdecydowano o  urządzeniu akademii ku czci Józefa Piłsudzkiego 
w  sali „Sokoła”. Wypożyczono salę na przedstawienie dla Koła Młodzieży 
Ludowej z Pleśnej na 11 marca. Przyjęto rozliczenie z zabawy karnawałowej. 
Uchwalono nie brać udziału w Zlocie Sokoła w Poznaniu. 

13 maja 1934 r. wybrano delegatów do Okręgu – dh. St. Mroczkowskiego 
i A. Wojtanowskiego. Na uroczystość 20-lecia poświęcenia Sokolni w Dąbro-
wie wydelegowano 9 ćwiczących druhen i 12 druhów. Uchwalono, by nie brać 
udziału w Zlocie Sokolim w Poznaniu, jak również w Nisku. Wyasygnowano 
21 zł na koszty szkolenia kierowników dla Sokołowskiego i Zawiślakówny. 
Postanowiono wziąć udział w Kongresie Eucharystycznym w Tarnowie.
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7 czerwca 1934 r. na Kongres Eucharystyczny pojechał dh Adolf Wojta-
nowski. Omówiono sprawozdanie z uroczystości sokolej w Dąbrowie (kosz-
ty wyniosły 100 zł). Na „Sokół” w Bielsku postanowiono przesłać 5 zł, a na 
Nowy Zagórz 10 zł. Uchwalono jeszcze raz wezwać posiadających mundury 
sokole do zapłaty zaległości. Uchwalono wziąć udział w Zlocie w Zakopa-
nem - Towarzystwo pokryje przejazd i nocleg. Ustalono urządzenie festynu 
i zabawę 15 lipca. Wstęp na festyn 50 gr, a na zabawę 1zł, ćwiczeniami mają 
się zająć dh. Foltyński i Julian Sokołowski, a Józef Stoch i Jan Eilmes bufetem. 
Loterią fantową dh. A. Wojtanowski i M. Czapliński.

Na zebraniu 25 lipca 1934 r. rozliczono dochód z festynu i zabawy, wy-
niósł on 210 zł. Podziękowano za wkład pracy dh. Foltyńskiemu i Sokołow-
skiemu. Wyasygnowano 50 zł na zaległy dług w sklepie Furmarskiego w Tar-
nowie. Zapłacono 41 zł za pompę do studni. Wysłano do Okręgu i Dzielnicy 
po 15 zł składek. Uchwalono, by wziąć udział w zjeździe Drużyn Sokolich 
i Studenckich w Krakowie 2 sierpnia.

6 listopada 1934 r. upoważniono Prezesa do przygotowania ślizgawki na 
boisku sportowym. Udzielono sali dla szkoły na lekcje do 20 czerwca 1935 r. 
Szkoła ma za to zapłacić 140 zł w miesięcznych ratach po 20 zł, na każde żą-
danie „Sokoła” sala ma być wolna. Udzielono sali Związkowi Strzeleckiemu 
Żeńskiemu na zaprzysiężenie.

8 lutego 1935 r. uchwalono urządzić zabawę karnawałową 2 marca 
wspólnie ze Związkiem Rezerwistów. Cena biletów – 1,50 zł, ulgowe – 1 zł. 
Wypożyczono salę drużynie harcerskiej na przedstawienie w dniu 17 lutego, 
a Związkowi Strzeleckiemu Żeńskiemu na 24 lutego. Do Okręgu Sokoła wy-
słano 20 zł, zadecydowano także o zaprenumerowaniu 3 egzemplarzy „Prze-
glądu Sokolego”. 

W  dniu 7 kwietnia 1935 r. były prezes Stanisław Mroczkowski złożył 
sprawozdanie z działalności „Sokoła”, według którego prowadzono ćwicze-
nia gimnastyczne z młodzieżą męską i żeńską 2 razy w tygodniu, sekcja dra-
matyczna wystawiła 2 przedstawienia, wzięto udział w zlocie w Dąbrowie, 
urządzono festyn. Związek Rezerwistów, Związek Strzelecki i Towarzystwo 
Muzyczne korzystają z  sali gimnastycznej „Sokoła” i  boiska. Towarzystwo 
prowadziło akcję pomocy powodzianom. Po sprawozdaniu Skarbnika, Ko-
misja Rewizyjna udzieliła absolutorium. Wybrano Zarząd, Komisję Rewizyj-
ną, Sąd Honorowy i Delegatów na zjazd Okręgowy. 

Na zebraniu 1 lipca 1935 r. zwolniono z obowiązku naczelnika Jana So-
kołowskiego, gdyż został przeniesiony do Krakowa. Na jego miejsce powoła-
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no dh. Władysława Mroza. Związkowi Strzeleckiemu wypożyczono salę na 
przedstawienie, a Straży Pożarnej na zabawę (opłata po 15 zł). Zdecydowa-
no, że festyn i zabawę zorganizuje „Sokół” wraz ze Związkiem Strzeleckim  
4 sierpnia.

24 września 1935 r. Zarząd rozliczył festyn i  zabawę - zysk wyniósł 
186,38  zł. Na Zlot do Radomyśla wybrano 3 delegatów. Dh. Stanisławowi 
Mrozowi za prowadzenie ćwiczeń postanowiono płacić miesięcznie 20 zł. 
Uzgodniono, by zaprenumerować „Tygodnik Sokół” (10 zł) i „Stadion” (też 
10 zł). Teatr ukraiński wpłacił za występ 20 zł. Wypożyczono na przedstawie-
nie salę dla ministrantów na 6 października. W środkowej sali postanowiono 
założyć boazerię, ścianę utrwalić pokostem; ma to zrobić Jan Łazarczyk.

26 listopada 1935 r. wypożyczono salę Związkowi Rezerwistów na 
przedstawienie (na 4 stycznia, za 15 zł i na 5 stycznia na zabawę za 10 zł), 
Drużynie Harcerskiej na urządzenie mikołajek, Związkowi Pożarniczemu na 
kurs przeciwpożarowy i przeciwgazowy za opłatą 10 zł dziennie. Uchwalo-
no urządzenie zabawy sylwestrowej. Udzielono pełnomocnictwa Prezesowi 
do wynajmowania sali przyjezdnym teatrom za opłatą nie niższą niż 20 zł 
dziennie, w innym razie decyzję ma podejmować Zarząd. Druhowi J. Kaczce 
zlecono przebudowę kulis i odpowiednich przybudówek. Zdecydowano, że 
w czwartki Związek Strzelecki ćwiczy na sali „Sokoła” bezpłatnie.

Na zebraniu 3 kwietnia 1936 r. ustalono termin Walnego Zgromadze-
nia na 19 kwietnia. Przyjęto nowych członków. Uchwalono, by zorganizować  
3 Maja zabawę ludową oraz by wziąć udział w Zlocie Sokolim w Radomyślu 
Wielkim. Postanowiono ogrodzić boisko.

19 kwietnia 1936 r. na wniosek Mieczysława Ulatowskiego Walne Zgro-
madzenie uchwaliło sprawić tablicę z  nazwiskami poległych Legionistów, 
którzy wyruszyli na I wojnę z tutejszych Okręgów Sokolich. 

Zebrani wysłuchali sprawozdania Prezesa, Skarbnika, Komisji Rewizyj-
nej, po czym udzielono absolutorium Zarządowi. Nastąpiły wybory Zarzą-
du, Komisji Rewizyjnej, Sądu Honorowego, delegatów do Okręgu (Włady-
sław Foltyński - prezes i Mieczysław Ulatowski - I wiceprezes). Na wniosek 
dh. Jana Kaczki uchwalono, że nie można wypożyczać sali obcokrajowcom 
i należy pilnować, żeby przedstawienia wystawiano tylko w języku polskim. 
Podsumowano, że w  ubiegłym roku do Towarzystwa wstąpiło kilkunastu 
członków. 
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Na zebraniu 28 kwietnia 1936 r. odczytano pismo dh. Mieczysława Ula-
towskiego, według którego rezygnował ze stanowiska wiceprezesa, ale zebra-
ni rezygnacji nie przyjęli. 

Uchwała o wywieszeniu tablicy z nazwiskami poległych legionistów z tut. drużyn

Nieprzyjęta rezygnacja M. Ulatowskiego ze stanowiska wiceprezesa

 Zarządowi miasta Tuchowa wynajęto salę na pobór rekrutów za 200 zł. 
Salę wynajęto też na kurs kroju i szycia za 30 zł. 12 lipca postanowiono zor-
ganizować festyn na boisku sokolim i wynająć na tę okoliczność orkiestrę 
dętą i smyczkową z Towarzystwa Muzycznego. 

Na zebraniu 12 lipca 1936 r. dh Mieczysław Ulatowski złożył wniosek, 
aby ze względów formalnych zawiesić członkostwo dh. Czaplińskiego. 

2 sierpnia 1936 r. na zebraniu Zarządu rozliczono festyn i okazało się, że 
zysk wyniósł zaledwie 45,57 zł oraz pozostało 2 i pół litra wódki. Wypoży-
czono salę Związkowi Rzemieślniczemu na 6 września za 20 zł oraz na 6 paź-
dziernika za 15 zł, Straży Pożarnej na kurs w dniach od 11 do 23 listopada, 
dla PCK na przedstawienie za 10 zł.

9 stycznia 1937 r. odczytano pismo rezygnacyjne prezesa Wł. Foltyńskie-
go, ale uchwalono nie przyjmować rezygnacji i prosić, aby pismo wycofał. Wy-
pożyczono salę Związkowi Rezerwistów w Tuchowie na 16 stycznia za 20 zł 
oraz Związkowi Strzeleckiemu za darmo. Przyjęto sprawozdanie pisemne 
z zabawy sylwestrowej i uzgodniono, że niedobór ma pokryć „Sokół”, a nie 
sam prezes Foltyński. Uchwalono walne zebranie na 14 marca.
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Problemy moralne z dh. Czaplińskim

Na zebraniu w dniu 27 II 1937 r. dh Mieczysław Ulatowski zgłosił rezy-
gnację z powodu wyjazdu na stałe do Krakowa. Skarbnikiem za Ulatowskie-
go został dh Józef Stoch.

Zebranie 14 marca 1937 r. poświęcono na załatwianie spraw organiza-
cyjnych. Wstrzymano przyjęcie kandydatów na członków, dopóki ich kandy-
datury nie zostaną wywieszone na drzwiach „Sokoła”. Zarząd stwierdził, że 
członkowie mało uczęszczają na zorganizowane imprezy, zabawy, jest to wy-
nikiem pogłębiającego się kryzysu w Polsce i ubożenia ludności miejscowej, 
jak też ciągle powstających, nowych organizacji i Towarzystw, które zabierają 
członków. Sprawozdanie z działalności Zarządu złożył dh Józef Stoch – pre-
zes w roku 1937. Zgodnie z nim w ciągu roku urządzono jeden festyn i jedną 
zabawę, były prowadzone ćwiczenia gimnastyczne młodzieży męskiej i żeń-
skiej, odbyły się pokazy gimnastyczne, wzięto udział w Zlocie w Radomyślu, 
odbyły się zawody sokole z drużyną z Ciężkowic w Ciężkowicach i Tucho-
wie. Sprawozdanie kasowe złożył skarbnik – Kamil Czapliński i Komisja Re-
wizyjna. Udzielono absolutorium. Odbyły się wybory do Zarządu, Komisji 
Rewizyjnej, Sądu Honorowego oraz delegatów na zjazd Okręgu (Władysław 
Foltyński, Józef Stoch). 

Na zebraniu 17 marca 1937 r. ukonstytuował się Zarządu, który ułożył 
preliminarz budżetowy na najbliższy rok. 
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Problemy moralne z dh. Czaplińskim

Rezygnacja dh. M. Ulatowskiego
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Wydatki
1. konserwacja dachu   30 zł,
2. remont kręgielni  35zł,
3. zakup kręgli i kul  25 zł,
4. malowanie kręgielni  5 zł,
5. remont bilardu  130 zł,
6. kurtyna   50 zł,
7. podłoga na scenie  130 zł,
8. malowanie dużej sali  60 zł,
9. malowanie małej sali  40 zł,
10. pobory kursora  130 zł,
11. ekwiwalent kursora  10 zł,
12. koszty ćwiczeń  120 zł,
13. kurs naczelnika  50 zł,
14. wyjazdy na zloty i delegacje 150 zł,
15. podatki   64 zł,
16. zaległości w okręgu  80 zł,
17. opał i światło   40 zł,
18. wydatki na kancelarie  10 zł,
19. inwentarz   15 zł,
20. przyrządy do ćwiczeń  60 zł,
21. czyszczenie sali  60 zł,
22. naprawa płotu   200 zł,
23. wydatki nieprzewidziane 44 zł,
Razem wydatki   1,523 zł.

Dochody
1. składki członkowskie   150 zł,
2. opłaty za salę    500 zł,
3. subwencja z urzędu miejskiego 50 zł,
4. dochód z przedstawień  180 zł,
5. dochód z zabaw   100 zł,
6. dochód z kręgielni   100 zł,
7. dochód z bilardu   100 zł,
8. czynsz z lokalu od szkoły  180 zł,
9. czynsz ze związku strzeleckiego 90 zł,
10. fundusz z roku ubiegłego  73 zł.
Razem dochód    1,533 zł
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Na zebraniu Zarządu 2 kwietnia 1937 r. zajęto się obsadą poszczególnych 
funkcji: dh Jan Kaczka zaproponował wysłanie dh. Franciszka Malinowskie-
go na kurs dla naczelników. Dh Tylko zaproponował, aby dh Stanisław Mróz 
nadal pełnił funkcje naczelnika, lecz wniosek ten nie otrzymał poparcia. 
Ustalono i przyjęto rozkład zajęć na sali. Przyjęto regulamin dla kursora TGS. 

7 kwietnia 1937 r. na zebraniu Zarządu na wniosek dh. Jana Kaczki wy-
stąpiono z inicjatywą, by zaprosić wszystkie organizacje działające na terenie 
miasta do wspólnego urządzenia 3 Maja. Salę wypożyczono dla Koła Szwalni 
na przedstawienie za 8 zł, Związkowi Straży Pożarnych w Tarnowie na kurs 
samarytański. Druh Klimek zaproponował szybki remont dachu. Zdecydo-
wano, że urządzaniem odczytów ma się zająć Prezes. Druh Jan Kaczka zgłosił 
wniosek, by mundury dla Naczelnika i Gospodarza załatwić do końca kwiet-
nia, a później zmagazynować w „Sokole”. Zdecydowano, by zapłacić za pro-
wadzenie ćwiczeń druhowi Mrozowi 40 zł. Ze sprzeciwem wystąpił dh Jan 
Kaczka przypominając, że na zebraniu Zarządu dh Mróz zrzekł się zapłaty 
i oświadczył gotowość wykonywania ćwiczeń bezpłatnie. W związku z tym 
Zarząd postanowił nie płacić, ale i nie angażować go do innych najemnych 
prac w Towarzystwie. Druha Józefa Sutkowskiego wybrano na delegata do 
Sekcji Dramatycznej.

20 kwietnia 1937 r. na zebraniu Zarządu na Zlot do Katowic wydelegowa-
no druhny: Zofię Frączkiewiczównę, Zofię Sokołowską, druhów: Stanisława 
Mroza, Franciszka Malinowskiego, a na własny koszt pojadą dh. Franciszek 
Wojtanowski, Józef Szwachula, Karol Frodyma. Wypożyczono salę Związko-
wi Strzeleckiemu oraz na zlot Katolickiemu Stowarzyszeniu Kobiet oddział 
w Tuchowie. Funkcję naczelnika powierzono druhnie Zofii Frączkiewiczów-
nie. Zdecydowano o  naganie dla wydziałowych, którzy często opuszczają 
posiedzenia (Stanisława Mroczkowskiego i Michała Zająca). Wprowadzono 
stały punkt posiedzeń - sprawozdania z wykonywanych uchwał Zarządu. 

12 maja 1937 r. wypożyczono salę na pobór rekruta za 200 zł. Uchwa-
lono regulaminy kręgielni i bilardu. Wypowiedziano umowę najmu Związ-
kowi Strzeleckiemu. Zarząd postanowił skreślić z  listy S. Mroczkowskiego  
i M. Zająca.

23 maja 1937 r. wypożyczono salę dla szkoły powszechnej na „Święto 
Pieśni Młodzieży”. Druh Mróz zgłosił roszczenie do połowy pensji za rok 
1936 (20 zł za pracę w „Sokole”). Zarząd postanowił wypłacić 20 zł z tym, 
że wymieniony złoży oświadczenie, że nie rości sobie pretensji do reszty 
zaległości. Zdecydowano o zabronieniu młodzieży szkolnej brania udziału 
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w sokolich ćwiczeniach gimnastycznych. Postanowiono wysłać na Zlot do 
Dębicy na gwóźdź pamiątkowy 3 zł. 

8 czerwca 1937 r. na wniosek Skarbnika zrobiono spis członków płacą-
cych i niepłacących, obliczenie to jest potrzebne do uiszczania podatku zlo-
towego po 1 zł od członka. Wypożyczono salę Teatrowi Pilarskiego za 20 zł. 
Wykreślono z listy członków druha Malinowskiego i wnioskowano o pozba-
wienie go funkcji naczelnika. 

23 lipca 1937 r. Zarząd przyjął do drużyny ćwiczącej Tadeusza Jasicę 
i  Ignacego Kozioła. Omówiono weryfikację służby w  Sokolich Drużynach 
Polowych, malowanie sal, udział w zawodach lekkoatletycznych w Zakliczy-
nie. Wysłano upomnienie do Straży Pożarnej w Tarnowie o zapłacenie zale-
głości za kurs samarytański. Skreślono z członka Zarządu dh. S. Mroczkow-
skiego, na jego miejsce wybrano dh. Klemensa Wałka. Naczelnikiem został 
Tadeusz Tylko. 

5 sierpnia 1937 r. na zebraniu uchwalono, by zrobić zabawę sokolą  
4 września. Upoważniono sekretarza Władysława Klimka do odbierania 
przesyłek przychodzących na adres Towarzystwa, w zastępstwie może to ro-
bić Tadeusz Tylko.

16 sierpnia 1937 r. opracowano plan zabawy sokolej. Przyszło upomnie-
nie o  spłatę długów z LMK i Straży Pożarnej. Omawiano sprawę herbatki 
urządzonej dla członków „Sokoła” bez wiedzy Prezesa. 

23 października 1937 r. zdecydowano o przerwie w ćwiczeniach gimna-
stycznych na czas zimy. Postanowiono na wiosnę zorganizować stałą druży-
nę ćwiczącą, wystosować pismo do Dzielnicy w Krakowie w sprawie zakazu 
brania udziału w  ćwiczeniach młodzieży szkolnej. Postanowiono podzię-
kować dyplomami za wymalowanie sal „Sokoła”. Koszt materiału do malo-
wania wyniósł 380 zł. Podsumowano, że ostatnia zabawa przyniosła deficyt 
33,90 zł (pokryte z pieniędzy Towarzystwa). Udostępniono sale dla Związku 
Strzeleckiego, Towarzystwa Rolniczego, Związku Harcerstwa. Zanotowano, 
że Związek Strzelecki daruje i wybuduje piec kaflowy w garderobie sokolej, 
omówiono także urządzenie czytelni w „Sokole”. 

24 listopada 1937 r. zdecydowano, że z powodów finansowych nikt nie 
pojedzie do Dzielnicy Krakowa na Zlot. Wynajęto salę na mikołajki siostrom 
Służebniczkom za 10 zł. Druh Styliński zgłosił wniosek o zakupienie aparatu 
radiowego. Postanowiono rozważyć, kto i  kiedy miałby z  niego korzystać. 
Propozycję rozpatrzono pozytywnie. Uchwalono przygotowanie regulaminu 
kasyna. 
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Na zebraniu Zarządu 5 lutego 1938 uruchomiono czytelnię, ustala-
jąc miesięczne opłaty: członkowie „Sokoła” 1 zł, pozostali 2 zł. Na wniosek  
dh. Jana Eilmesa wcielono do „Sokoła” Towarzystwo Muzyczne.

Drugiego marca przyjęto przez Zarząd rezygnację z  funkcji prezesa 
druha Józefa Stocha. Zarząd postanowił zapłacić z  funduszu Towarzystwa 
grzywnę nałożoną na byłego prezesa J. Stocha przez Urząd Skarbowy za 
ostatnią zabawę. Pojawiła się na zebraniu także dyskusja na temat rzekomego 
przywłaszczenia pieniędzy przez dh. Jana Kaczkę (25 zł). 

15 marca porozumiano się z p. Sobyrą w sprawie wycięcia drzew w gra-
nicy z jego posesją oraz wykonania płotu siatkowego, którego koszty poniesie 
po 50% każda ze stron.

27 marca 1938 roku odbyło się walne zebranie, na którym wybrano pre-
zesem Wł. Foltyńskiego. We wnioskach czytamy, że Zarząd ma w ciągu mie-
siąca spisać cały majątek „Sokoła” we wszystkich sekcjach, zadbać o pisemne 
pokwitowania od osób pobierających gotówkę, uregulować nadzór nad grą 
w bilard, przedkładać Komisji Rewizyjnej do potwierdzenia każdy projekt 
zakupów.

Na zebraniu Zarządu w dniu 26 kwietnia 1938 r. postanowiono, by nie 
wysyłać delegata na Walne Zgromadzenie Oddziału członków byłych drużyn 
polowych do Krakowa na 1 maja. Zarząd zdecydował o zamówieniu legityma-
cji członkowskich dla wszystkich. Na wniosek Skarbnika postanowiono zebrać 
wszystkie mundury i zmagazynować je u Naczelnika. Wysłano także prośbę do 
Zarządu Miejskiego o uporządkowanie drogi prowadzącej do „Sokoła”. 

6 maja 1938 r. na wniosek Mariana Stylińskiego Zarząd postanowił wy-
dzierżawić dla kasyna w Tuchowie dwie boczne sale na bilard. Na zebranie 
Rady Okręgu wydelegowano dh. W. Foltyńskiego. Wypożyczono salę Teatro-
wi Pilarskiego na przedstawienie za 15 zł. Teatr Krakowski im. Antoniego 
Hoffmana wniósł prośbę o wynajęcie sali w lipcu i wpłacił zadatek 10 zł. 

Na zebraniu Zarządu 17 czerwca 1938 r. przyjęto informacje o  stanie 
budynku i  pracach poczynionych w  ostatnim czasie, wydzierżawiono salę 
teatrowi imienia Ostrowskiej, Zarządowi Gminnemu i Miejskiemu. Uchwa-
lono prowizorium budżetowe na rok 1938 i przyjęto spis inwentarza. Uchwa-
lono festyn na 17 lipca. Funkcję naczelnika powierzono dh. Tadeuszowi Tyl-
ce z tym, że do prowadzenia ćwiczeń będzie zatrudniony fachowy instruktor. 
Zarząd uchwalił dać pobory w wysokości 15 zł miesięcznie kursorowi Janowi 
Łazarczykowi oraz wysłać do TGS w Złoczowie 5 zł. Wynajęto salę Katolic-
kiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Żeńskiej (20 zł + 5 dla kursora). Wynajęto 
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salę dla Związku Harcerstwa. Druhowi Tylce wypożyczono 6 stołów, 4 ławy 
i 50 krzeseł. 

11 lipca 1938 r. Skarbnik wystawił listę zalegających z  płatnościami. 
Zmieniono termin festynu na 7 sierpnia. Omówiono sprawę budowy i prze-
budowy pieców. Wynajęto salę Katolickiemu Stowarzyszeniu Mężów oraz 
bezpłatnie Związkowi Emerytów. Drzewo ścięte na boisku kupił kursor  
Łazarczyk za 10 zł. Druhowi Prezesowi zlecono przygotowanie spisu byłych 
członków Drużyny Polowej Sokolej. Na wniosek Skarbnika zdecydowano 
o zebraniu wszystkich mundurów i zmagazynowaniu ich u Naczelnika. Po-
stanowiono wysłać prośbę do Zarządu Miejskiego o uporządkowanie drogi 
prowadzącej do „Sokoła”. 

9 sierpnia 1938 r. przygotowano wezwanie dla druha Tylki do zapłaty 
za wypożyczenie mebli. Zarząd postanowił wysłać pismo do członków, by 
zdeklarowali oni przynależność do Gniazda. W związku z wyjazdem z Tu-
chowa druha T. Pawłowskiego oprócz pożegnania, zdecydowano, by zakupić 
pamiątkowy album za 10 zł. Wezwano kasyno do uregulowania zaległości za 
czynsz. Udzielono sali Stronnictwu Narodowemu na zebranie za 15 zł plus 
koszty opału. 

25 października 1938 r. druhna Maria Ozimkówna zrezygnowała 
z członkostwa w  Zarządzie. Zdecydowano, że instruktor ćwiczeń sokolich 
będzie przyjeżdżał z Tarnowa na zajęcia ćwiczeń gimnastycznych odpłatnie. 
Uzupełniono skład Zarządu o Władysława Dorochę i Antoniego Rudnickie-
go. Wynajęto bezpłatnie salę Katolickiemu Stowarzyszeniu Kobiet na akade-
mię ku czci Chrystusa Króla. Wydział upoważnił Prezesa do zakupu szara-
war ćwiczebnych i 1 pary kaleson.

10 marca 1939 r. wynajęto salę Związkowi Strzeleckiemu za 120 zł oraz 
Stronnictwu Narodowemu na wiec przedwyborczy do Rady. Przygotowano 
upomnienie za zaległy czynsz do Miejskiej Kasy oraz dla druha Tylki za wy-
najem sprzętu na odpust i brak udziału w zebraniu Zarządu. 

27 kwietnia 1939 r. kasyno spłaciło dług, a druhowi Tylce go umorzono. 
Wynajęto salę dla Zarządu Miejskiego na pobór rekruta za 100 zł. Zdecydo-
wano o wysłaniu datku na FON 50 zł, OSP otrzymała salę na zabawę bez-
płatnie – dochód na FON. Uchwalono, że na Zlot Sokoli do Dębicy pojedzie 
6 druhen. 

12 maja 1939 r. Tadeusz Tylko został usunięty z Zarządu i ze stanowiska 
wiceprezesa. Na koszty Zlotu we Lwowie przeznaczono 200 zł. 
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14 maja 1939 r. prezes Foltyński złożył sprawozdanie za czas od 20 mar-
ca. Pojawiły się także sprawozdania skarbnika Jan Eilmesa, gospodarza Ma-
zurkiewicza, Sutkowskiego z Sekcji Dramatycznej i Orkiestry, Teodora Jaku-
bowa z Komisji Rewizyjnej, udzielono absolutorium.

Następnie odbyły się wybory do Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Ho-
norowego i delegatów do Okręgu (Władysław Foltyński i Władysław Daro-
cha). Uchwalono jednogłośnie podwyższenie składki członkowskiej z 30 na 
50 gr. Zarząd upoważniono do indywidualnych obniżek dla niezamożnych, 
nawet do 10 gr. Walne Zgromadzenie uchwaliło przyjęcie w całości prelimi-
narzu budżetowego. 

24 maja 1939 r. ukonstytuował się Zarząd. Wynajęto salę „Sokoła” i bo-
isko Związkowi Harcerskiemu za 20 zł

10 lipca 1939 r. druh Wojtanowski zgłosił rezygnację z członka Zarządu 
(uzasadnił podeszłym wiekiem), ale po rozmowie z druhami rezygnację wyco-
fał. Sprawę uzyskania „Odznaczenia Pamiątkowego Sokolego” postanowiono 
podać do wiadomości przez ogłoszenie danych na sokolej tablicy ogłoszenio-
wej. Postanowiono, że do Dąbrowy Tarnowskiej na ćwiczenia pojedzie druży-
na żeńska. Salę wynajęto Akcji Katolickiej Żeńskiej na odczyty. Zarząd posta-
nowił urządzić festyn sokoli 15 sierpnia. Druh Józef Sutkowski prosił o pozwo-
lenie na urządzenie wieczorku dla członków „Sokoła” i gości, uzyskał zgodę.

2 sierpnia 1939 r. zgodnie z zarządzeniem Okręgu wybrano na wypadek 
wojny Zarząd „Sokoła” w osobach: Władysław Foltyński i Adolf Wojtanow-
ski. Postanowiono napisać pisma do sąsiadów, aby partycypowali w budowie 
ogrodzenia boiska. Na wniosek prezesa Foltyńskiego zdecydowano zebra-
ną kwotę 63 zł zdeponować u  druha Wojciecha Dobrzańskiego, złożyć na 
książeczkę PKO i  tym samym stworzyć „fundusz sprawienia” dla tutejsze-
go Gniazda. Wynajęto salę Zarządowi Gminnemu na kurs przodowników 
rolnych na wypadek wojny. Odmówiono sali Stronnictwu Narodowemu na 
urządzenie obchodów „Cudu nad Wisłą”, gdyż zdecydowano, że uroczystości 
te będą organizowane wspólnie ze wszystkimi organizacjami.

Wyboru treści archiwalnych z protokołów 
do tego rozdziału dokonała dh Elżbieta Łempa
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30 maja 1945 roku w Tuchowie odbyło się pierwsze po II wojnie świa-
towej zebranie Zarządu Towarzystwa. Rozdzielono na nim i  zatwierdzono 
funkcje z  czasów przedwojennych. I  tak prezesem został mgr Władysław 
Foltyński, wiceprezesem – Józef Klimek, sekretarzem – Władysław Klimek, 
skarbnikiem – Władysław Leśniak, gospodarzem – Franciszek Mazurkie-
wicz, naczelnikiem – Władysław Klimek, członkami – Franciszek Malinow-
ski, Maria Ozimek, Wojciech Sobyra i jeden członek z Domu Kultury, który 
powinien być wybrany spośród członków TGS.

Na zebraniu dokonano obliczenia strat w  stanie osobowym członków 
przedwojennych. Stwierdzono, że 5 członków zostało aresztowanych przez 
gestapo, 6 członków w czasie wojny zmarło, 2 członków podpisało listę nie-
miecką, 11 członków wyjechało z Tuchowa na stałe. Po podliczeniu stwier-
dzono osłabienie organizacji o 24 osoby.

Ustalono stałe składki po 5 zł na miesiąc. Mimo wszelkich przeciwności 
Zarząd przystąpił do organizowania pracy na polu wychowania fizycznego, 
zgodnie ze starymi zasadami. Działacze postanowili rozpocząć prace od zor-
ganizowania festynu sokolego w  pierwszą niedzielę po Wielkim Odpuście 
Tuchowskim. Na wspólnym zebraniu z zarządem Domu Kultury omówiono 
plany dalszej działalności. Jak stwierdzono, w nowych warunkach Gniazdo 
posiadało tylko budynek, gdyż z  inwentarza nic nie pozostało. Wszystkie 
urządzenia, ruchomości, przyrządy ćwiczebne, mundury sokole przepadły. 
Dh Władysław Darocha zobowiązał się do uporządkowania hipoteki Sokol-
ni. Majątkiem ruchomym opiekował się kursor Jan Łazarczyk, ale zwrócił 
tylko 2 mundury i  akta administracyjne. Jak poinformował na zebraniu, 
z pozostałych rzeczy część rozkradli Niemcy, a znaczna część jest u poszcze-
gólnych członków. 

24 czerwca 1945 roku zorganizowano pierwsze Walne Zgromadzenie 
po II wojnie światowej. Zebranie otworzył dh prezes Władysław Foltyń-
ski. Omówił losy poszczególnych członków oraz Sokolni podczas okupacji.  
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Podsumowanie okresu II wojny, wybór Zarządu
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Podsumowanie okresu II wojny, wybór Zarządu (c.d.)
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Podsumowanie okresu II wojny, wybór Zarządu (c.d.)
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Sokolnią w czasie okupacji zajmowali się: dh Wł. Foltyński, dh Fr. Mazur-
kiewicz oraz dh Wł. Klimek. Dzięki tej opiece zdołała przetrwać. Po spra-
wozdaniu prezesa dh Anatol Hatała wystąpił z wnioskiem o absolutorium 
dla Zarządu, które przeszło jednogłośnie. Walne Zgromadzenie przez akla-
mację wybrało prezesem dh. Wł. Foltyńskiego. Na pierwszego wiceprezesa 
wybrano dh. Władysława Jarosza, a  na drugiego - dh. Jana Kaczkę, który 
wrócił z obozu w Oświęcimiu. Do Zarządu też jednogłośnie wybrano dru-
hów: Władysława Klimka, Wojciecha Sobyrę, Władysława Darochę, Marię 
Ozimek, Franciszka Mazurkiewicza, Karola Derechowskiego, Franciszka 
Krogulskiego, Michała Zająca, Jakuba Wantucha, Michała Galasa, Anato-
la Hatałę. W skład Komisji Rewizyjnej weszli druhowie: Józef Klimek, Jan 
Szarama, Stefan Miś. Do Sądu Honorowego wybrano druhów: Franciszka 
Guszkiewicza, Jakuba Krogulskiego, Adama Steca, Stanisława Dobrzańskie-
go, Antoniego Zająca, Teodora Jakubowa. Wybór delegatów do Okręgu po-
zostawiono Zarządowi. Ustalono też wpisowe – kwota dobrowolna, skład-
ki miesięczne - 10 zł. W planie pracy wpisano odrestaurowanie Sokolni ze 
zniszczeń wojennych i troskę o zdobycie nowych członków.

Na zebraniu 25 lipca 1945 roku podpisano umowę Zarządu „Sokoła” 
z Zarządem Domu Kultury, nowym tworem administracyjnym po II wojnie 
światowej w  Tuchowie. Sokolnia w  czasie okupacji została zdewastowana, 
budynek trzeba było gruntownie remontować. Przez nową władzę został 
przydzielony Domowi Kultury i  jako taki od pierwszych dni po odejściu 
Niemców był na bieżąco remontowany za pieniądze miejskiego samorządu. 
Po odtworzeniu Towarzystwa Zarząd musiał podjąć trud negocjacji swej 
notarialnej własności z socjalistycznym administratorem, a było to bardzo 
trudne z uwagi na fakt, że od początku organizacja TGS była zaliczona do 
opozycjonistów. W celu odebrania swego majątku zorganizowany po woj-
nie Zarząd Towarzystwa wybrał komisję w osobach dh. Władysława Jarosza, 
Władysława Darochy, Jana Kaczki zlecając jej opracowanie trudnego po-
rozumienia z Zarządem Domu Kultury. Równocześnie trzeba było przejąć 
opiekę nad budynkiem, czyli wstawić nowe okna, drzwi, naprawić uszkodzo-
ny dach, wyremontować lub wymienić piece przed zbliżającą się zimą, itp.

Komisja przygotowała projekt umowy pomiędzy Domem Kultury a So-
kolnią następującej treści: Towarzystwo Gimnastyczne Sokół, jako właściciel 
budynku oddaje tytułem użyczenia Domowi Kultury pokój nr 2, salę głów-
ną ze sceną i garderobami oraz w razie potrzeby boisko – bezpłatnie do koń-
ca 1945 roku. Pierwszeństwo użyczenia sali po Sokole zastrzega się Domowi 
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Kultury. Dom Kultury opłaca światło, a kursora wspólnie. Rozdziału uregulo-
wania długów związanych z remontem Sokolni odracza się do czasu dokład-
nego obliczenia wysokości długów i po ewentualnych próbach obniżki długów 
przez wierzycieli Domu Kultury. Zarząd Sokoła winien mieć wgląd w rachunki 
Domu Kultury związane z inwestycjami. Porozumienie zostało zatwierdzone 
przez obie strony.

W związku z  tym, że dotychczasowy kursor p. Chruściel zrezygnował 
w  lipcu 1945 roku, na miesięczny okres próbny został przyjęty Franciszek 
Suchan.

25 sierpnia 1945 r. na krótkim zebraniu Zarządu dokonano rozliczenia 
festynu - dochód ustalono na 12 270 zł. Zostali na niego wezwani także dłuż-
nicy „Sokoła”, którzy wypożyczyli dachówkę, byli to: Zofia Wąs – 200 sztuk, 
Kazimierz Stec – 200 sztuk, Stefania Gąsiorkowa – 45 sztuk, Jan Łazarczyk 
-25 sztuk. Na zebranie przyszła tylko p. Wąsowa, z którą ugodzono się, że 
do listopada 1945 roku zapłaci lub zwróci dachówkę. Z pozostałymi sprawę 
miał załatwić dh W. Sobyra.

Na zebraniu Zarządu w dniu 7 września 1945 r. na wniosek dh.Włady-
sława Jarosza Zarząd upoważnił prezesa Wł. Foltyńskiego do wynajmowania 
sali „Sokoła” według następujących zaleceń:

1. Jeśli to możliwe dh Prezes porozumiewa się z kilkoma członkami Za-
rządu i ustala warunki wynajmu, a jeśli to jest niemożliwe, decyduje 
sam, wydając kartkę dla kursora.

2. za wynajem sali ustanawia się następujące opłaty: 
a. za użycie sali 500, 300, 200 zł wg uznania Prezesa, plus należność za 
światło,
b. na przedstawienia – 100 zł, na zabawę – 200 zł,
c. opłata dla kursora za przedstawienie 150 zł, za zabawę 200 zł,
d. sala za zabawę może kosztować do 800 zł,
e. należność płatna z góry.
Roboty stolarskie i okna zlecono dh. Wojciechowi Sobyrze i Franciszko-

wi Mazurkiewiczowi. Na zebraniu przyjęto do wiadomości i postanowiono 
wypłacić rachunki Domu Kultury na kwotę 625 zł – za żarówki i części do 
oświetlenia budynku. Przyjęto do Towarzystwa nowych członków: Jana Flor-
kowskiego, Adama Wagnera, Emilię Czaplińską, Władysława Sajdaka, Teo-
fila Mężyka, Zofię Mężyk, Józefa Zielińskiego. Postanowiono także odstąpić 
dla TSL jedną salę na wypożyczalnię książek. Uchwalono zakupić od Domu 
Kultury deski złożone na strychu w  „Sokole” po 1500 zł kubik. Deski ma 
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odebrać Franciszek Mazurkiewicz. Za należną kwotę „Sokół” przejmie rów-
nowartość długów Domu Kultury. W październiku postanowiono urządzić 
„Wieczorek Kościuszkowski”.

Na zebraniu zarządu 7 XII 1945 roku postanowiono wysłać na kurs na-
czelników pana Tadeusza Wewiórskiego mimo, że nie był członkiem „Soko-
ła” (był profesorem miejscowego Gimnazjum i Liceum). Uchwalono urządzić 
zabawę sylwestrową – w tym celu powołano specjalny komitet. Przyjęto do 
Towarzystwa nowych członków, którymi byli: Edward Rudnicki, Władysław 
Rudnicki, Stanisław Przęczek, Tadeusz Janik, Szczepan Pawlikowski, Tade-
usz Jasica, Marta Zając. Do Zarządu dodano nowych członków i tak: w miej-
sce Jana Kaczki – Edwarda Rudnickiego, a w miejsce Karola Derechowskiego 
– Mariana Kapałkę. Miesięczne składki obniżono do 5 zł.

 W roku 1946 w dniu 3 lutego zmarł wieloletni Prezes TGS w Tucho-
wie Władysław Foltyński. Pierwsze zebranie w  nowym roku poprowadził 
pierwszy wiceprezes dh Władysław Jarosz. Podkreślił społeczno - patrio-
tyczne zasługi zmarłego (także dla OSP). W dalszej części zebrania dr Jarosz 
odebrał od żony dh. Foltyńskiego rachunki i po sprawdzeniu okazało się, że 
wydatki przekroczyły dochody o kwotę 7 000 złotych, wobec czego postawił 
wniosek zwrotu tej kwoty do rąk żony zmarłego, co Zarząd jednomyślnie 
zatwierdził. W sprawach bieżących został zakupiony dla „Sokoła” stół dębo-
wy. Po zbadaniu stanu kasy Zarząd postanowił przystąpić do doprowadzenia 
instalacji elektrycznej w gmachu „Sokoła”. Po przegłosowaniu tego wniosku 
wybrano komisję zadaniową, w której skład weszli: dh Wł. Jarosz, dh Woj-
ciech Sobyra, dh Marian Kapałka. W dowód uznania dla zmarłego preze-
sa Wł. Foltyńskiego w  gmachu „Sokoła” wmurowano tablicę pamiątkową. 
Ustalono wraz z przedstawicielem Domu Kultury nowe stawki za świadczo-
ne usługi np. za wypożyczanie sal:

a. dla obcych na przedstawienie – za salę ze światłem 1 000 zł + uszko-
dzenia, kursor 200 zł, na zabawę – za salę i światło – 2 000 zł + uszko-
dzenia, kursor 2 00 zł + garderoba,

b. dla miejscowych: na przedstawienie – za salę ze światłem 800 zł + 
uszkodzenia, kursor - 200 zł + garderoba, na zabawę – za salę ze świa-
tłem 1500 zł + zniszczenia, kursor – 200 zł + garderoba

c. imprezy charytatywne: zniżka 30% w stosunku do opłat miejscowych.

II Walne Zgromadzenie po II wojnie światowej odbyło się 28 kwietnia 
1946 roku. Wzięło w  nim udział 34 członów na ogólną liczbę zapisanych  
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61 osób. Walne Zgromadzenie uczciło pamięć zmarłego prezesa dh. Wł. Fol-
tyńskiego. Nowego prezesa wybrano przez aklamację – dh. Władysława 
Jarosza, podobnie postąpiono z  pierwszym wiceprezesem, którym został 
dh Franciszek Mazurkiewicz. 

Do Zarządu wybrano ogółem 15 osób, a ukonstytuował się on w nastę-
pujący sposób:

Prezes   dr Władysław Jarosz
I wiceprezes Franciszek Mazurkiewicz 
Sekretarz  Władysław Klimek
Skarbnik  Władysław Darocha
Gospodarz Wojciech Sobyra
Z-ca gosp.  Władysław Sajdak
Naczelnik   Edward Groniek
Członkowie: Edward Rudnicki 
  Władysław Rudnicki
  Franciszek Malinowski
  Anatol Hatała
  Michał Galas
  Michał Zając
  Franciszek Krogulski
  Stanisław Żmudziński.
Do Komisji Rewizyjnej wybrano:
  Jana Florkowskiego
  Kazimierza Zielińskiego
  Franciszka Wijasa
Do Sądu Honorowego wybrano:
  Franciszka Guszkiewicza
  Jakuba Krogulskiego
  Adama Steca
  Stanisława Dobrzańskiego
  Antoniego Zająca
  Teodora Jakubowa.
Nowy Zarząd na pierwszym miejscu w planie pracy umieścił elektryfi-

kację Sokolni, a następnie jej malowanie. Składki miesięczne podniesiono do 
10 zł. Na zebraniu w trakcie dyskusji wypowiedzieli się licznie członkowie, 
wnioskując zrobienie drogi od rynku do Sokolni i  nazwanie jej imieniem 
Władysława Foltyńskiego.
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Uchwała walnego zebrania z dnia 28 IV 1946: propozycja uczczenia Władysława Foltyńskiego 
wmurowaną tablicą i nazwanie drogi z rynku do Sokolni jego imieniem
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Uchwała walnego zebrania z dnia 28 IV 1946: propozycja uczczenia Władysława Foltyńskiego 
wmurowaną tablicą i nazwanie drogi z rynku do Sokolni jego imieniem
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Uchwała walnego zebrania z dnia 28 IV 1946: propozycja uczczenia Władysława Foltyńskiego 
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Na zebraniu 5 maja 1946 r. postanowiono natychmiast przystąpić do 
elektryfikacji Sokolni. Uchwalono rozebrać kręgielnię i zabezpieczyć mate-
riał, aby gdy Towarzystwo zwiększy swoje dochody, można było wybudować 
ją na końcu boiska. Wzięto pod uwagę wyremontowanie bilardu i urucho-
mienie jak najszybciej kasyna.

Na zebraniu 3 sierpnia 1946 roku stwierdzono, że kręgielnia została 
rozebrana, a  drzewo zabezpieczone. Plan elektryfikacji Sokolni sporządził  
p. Aleksander Sysło. Uchwalono zorganizować festyn w dniu 18 sierpnia.

Po sierpniu 1946 roku nastąpiła pierwsza duża przerwa w działalności 
TGS. Trudno było zwołać zebranie nawet samego Zarządu i przez 7 miesięcy 
nie było protokołowanych zebrań, jako powód w protokołach podano brak 
kworum. Powodem tego była sytuacja polityczna i  potępianie TGS przez 
władze administracyjne w województwie krakowskim. 

Dopiero 1 marca 1947 roku Prezes złożył na zebraniu Zarządu spra-
wozdanie z zabawy, ale bez podania do publicznej wiadomości rozliczenia. 
Wynikało to z zaostrzenia przepisów podatkowych dotyczących społecznie 
organizowanych zabaw i przedstawień. Stwierdzono, że duża sala „Sokoła” 
nie daje dochodów, gdyż prowadzone są tam prace elektryfikacyjne. 

31 marca 1947 roku Zarząd upoważnił Prezesa do odebrania należno-
ści za przedstawienie (4- 5 tysięcy zł za wynajęcie sali dla Caritasu). Zarząd 
postanowił także oddać harcerstwu jedną boczną salę z  zastrzeżeniem, że 
w razie zabawy musi ona być do dyspozycji. Postanowiono wynająć salę OSP 
na urządzenie zabawy w dniu 3 maja. 

Od 31 marca 1947 roku brakuje w archiwum dalszych protokołów TGS. 
Z innych materiałów archiwalnych o mniejszej wartości wynika, że organiza-
cja ta w Tuchowie przestała istnieć. Z kolei z dokumentów krajowych dowia-
dujemy się, że premier Osóbka –Morawski stwierdził niezgodnie z prawdą, 
że „Sokół” jako organizacja typowo endecka, która walczyła z bolszewikami 
i utrzymująca łączność z rządem polskim w Londynie, nie może nadal istnieć. 
Po tej wypowiedzi Urząd Wojewódzki w Krakowie w dniu 5 lipca 1948 roku 
szybko rozwiązał Związek Sokolstwa Polskiego. Po delegalizacji TGS wy-
znaczono likwidatorów majątku Towarzystwa w poszczególnych powiatach 
i gminach. W Tuchowie prezes Władysław Jarosz otrzymał pismo z Urzędu 
Wojewódzkiego w Krakowie z dnia 3 marca 1949 roku, w którym poinfor-
mowano go, że cały majątek przejął Skarb Państwa, reprezentuje go Główny 
Urząd Kultury Fizycznej przy Prezydium Rady Ministrów. Wyznaczonym 
w powiecie tarnowskim likwidatorem majątku TGS Tuchów był Władysław 
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Pirych. Ostateczne przekazanie majątku Radzie Miejskiej w Tuchowie nastą-
piło 30 stycznia 1950 roku w obecności burmistrza Michała Galasa i prezesa 
Władysława Jarosza. W budynku „Sokoła” Zarząd Miejski urządził Miejski 
Dom Oświaty, Publiczną Miejską Bibliotekę i wypożyczalnię książek, czytel-
nię publiczną, Miejską Świetlicę w Tuchowie.

Wyboru treści archiwalnych z protokołów 
do tego rozdziału dokonał dh Aleksander Kowalik
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Ustawa o prawach i obowiązkach obywateli państwa austriackiego z roku 
1867 (15 XI) gwarantowała swobodę zawiązywania towarzystw wszelkiego 
rodzaju z wyjątkiem tajnych. W Galicji skorzystano z niej i natychmiast po-
wołano we Lwowie pierwsze Gniazdo Polskiego Towarzystwa Gimnastycz-
nego „Sokół” jako organizację patriotyczną i paramilitarną, ćwiczącą mło-
dzież i przygotowującą ją do walki o wolność i niepodległość, a w później-
szym okresie do Leginonów J. Piłsudskiego.

Należy przypomnieć, że TGS w Tuchowie zorganizowano 6 II 1898 roku 
(liczyło wówczas 27 osób). Pierwszym prezesem Towarzystwa został wybra-
ny jednogłośnie dh Kazimierz Goyski – tuchowski notariusz. Pierwszym wi-
ceprezesem został Karol Berke – właściciel dworu w Karwodrzy. Do pierw-
szego Zarządu TGS w  Tuchowie (zwanego „Wydziałem”) wybrano: Jana  
Ankiewicza, Hugo Hudetza, Antoniego Foltyńskiego, Kazimierza Metzne-
ra, Bolesława Miętusa, Władysława Przewłockiego, Andrzeja Rudnickiego,  
Ludwika Stroińskiego, Sylwestra Ziębińskiego. 

Uroczystej inauguracji działalności tuchowskiego „Sokoła” dokonano  
27 maja 1899 roku. Część oficjalna połączona z nabożeństwem odbyła się 
w  Tuchowie w  kościele parafialnym, część organizacyjna wraz z  festynem 
i loterią fantową w pałacu w Uniszowej. 

Od początku działalności pojawiły się trudności organizacyjne spowo-
dowane brakiem odpowiedniego pomieszczenia na zebrania i  spotkania 
towarzyskie. Zebranie założycielskie odbyło się w szkole, a późniejsze spo-
tkania w domach prywatnych, najpierw u druha Przewłockiego, następnie  
u p. Piotrowskich, u których zorganizowano nawet bibliotekę Sokolą. 

O budowie Sokolni druhowie myśleli od pierwszego roku działalności. 
W dniu 7 X 1898 r. po wyborze na przewodniczącego Zarządu najstarszego 
druha Bolesława Miętusa (brak prezesa na zebraniu Zarządu) druh Sylwester 
Ziembiński zgłosił wniosek, aby sprawić dla „Sokoła” książeczki cegiełko-
we lub bloczki na budowę gmachu Towarzystwa i gromadzić potrzebne do 
budowy Gniazda fundusze. W odpowiedzi na ten apel dh Bolesaw Miętus 
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oświadczył, że 10 takich książeczek zakupi z własnych funduszy, co zaakcep-
towano. 

Informacje związane z budową Sokolni

W dniu 7 maja 1903 roku dh Bolesław Klimek zgłosił na posiedzeniu 
Zarządu TGS wniosek, aby zająć się budową własnego lokum na spotkania 
organizacyjne. Tymczasowo miano zagospodarować drewniany budynek 
OSP w Tuchowie koło szopy ze sprzętem, przy ulicy Dworskiej i poczty. Za-
proponował też, by zwrócić się o wsparcie do Rady Gminy i majorowej Roz-
wadowskiej, aby na wzór innych rozsianych po polskich ziemiach Sokolni 
zafundowali dla tuchowskiego Gniazda siedzibę lub konkretną pomoc przy 
budowie.

Projekt druha Klimka wywołał dyskusję, w  której objawiła się silna 
opozycja druhów od pięciu lat zbierających pieniądze na budowę Sokolni. 
Twierdzili oni, że Związek musi bazować na własnych zwiększonych fundu-
szach (w chwili obecnej są one jeszcze za małe, wynoszą bowiem 538 koron  
73 halerze) i potem można będzie mówić o budowie Sokolni na wzór innych 
Gniazd sokolich. Z historii wiadomo, że w niektórych rejonach naszych ziem 
bogaci patrioci i członkowie „Sokoła” fundowali nawet duże gmachy. W Tu-
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chowie Zarząd uchwalił, że należy tę sprawę odłożyć na czas późniejszy, po 
zebraniu większych funduszy (decyzję podpisali prezes K. Goyski (podpis 
wyblakły) i sekretarz – J. Chmielowski (Tuchów 7 V 1903, pieczęć Tow. Gim. 
„Sokół” w Tuchowie).

28 I 1904 roku dh prezes Jan Ligaszewski stawia wniosek dotyczący za-
kupienia placu pod budowę Sokolni u p. Sowińskiej za mostem na Biale z po-
lecenia Zarządu - wartość placu mają ocenić druhowie Bolesław Miętus  
i dh Stanisław Zieliński oraz przedstawić tę wycenę na najbliższym zebraniu. 

16 III 1904 na zebraniu Zarządu dh Łątka zgłasza, że ma na celowniku 
grunt pod budowę Sokolni za 3000 K w centrum miasta. Zebrani polecili mu, 
że ma czekać na decyzję. Wspomniany wniosek poparł wiceprezes dh Wła-
dysław Syruczek. Zaplanowano więc zakup placu pod Sokolnię od p. Marii 
Gajkowskiej w centrum miasta przy ulicy Zielonej, powyżej Ochronki Sióstr 
Służebniczek. Ustalano też cenę. Transakcję i nadzór nad nią Zarząd zlecił 
dh. Władysławowi Syruczkowi. Na tym zebraniu rozpoczęto też dyskusję 
i ustalanie pierwszego planu budowy „Sokoła”. 

Powołano pierwszą Komisję Budowlaną i  (na propozycję prezesa Jana 
Ligaszewskiego) wybrani do Komisji zostali druhowie: Jan Krogulski – prze-
wodniczący, Józef Chciuk, Bolesław Miętus, Władysław Syruczek, Bolesław 
Klimek.

Informacje związane z budową Sokolni
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25 IV 1904 r. na kolejnym zebraniu Zarządu omawiano dość energicz-
nie kupno działki pod budowę Sokolni. Dh Wł. Syruczek wnioskował zakup 
parceli od p. M. Gajkowskiej, staruszki mającej 84 lata. Po konstruktywnej 
dyskusji przegłosowano wniosek, aby upoważnić prezesa Jana Ligaszewskie-
go, sekretarza A. Rudnickiego oraz dh.Wł. Syruczka do przeprowadzenia 
formalności, określono warunki, że grunt składa się z 3 parceli: 1 – nr 82 bu-
dowlana, 2 – nr 207 rolna, 3 – nr 208 rolna. Cena całej działki została uzgod-

Propozycja zakupu gruntu u p. Gajkowskiej przy ulicy Zielonej
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niona na 3000 koron. Szczegółowe warunki zakupu działek to: 2 000 koron 
Towarzystwo miało wpłacić 26 IV 1904, czyli w dniu podpisania kontraktu, 
a pozostałe 1000 koron po 2 I 1905 roku plus 5% odsetek obliczonych od 
kwoty 1000 koron. Wszelkie opłaty i podatki od dnia sprzedaży płaci Towa-
rzystwo. Kontrakt zawarto z datą 26 IV 1904 roku.

Sprawdzono, że p. Gajkowska jest jedyną intabulowaną właścicielką ww. 
działki. Sprzedająca zastrzegła sobie prawo zamieszkiwania budynku do  
1 VI 1904 roku, grunt oddała z  dniem 26 IV 1904 roku. Oświadczyła, że 
współlokatorka Katarzyna Gajkowska nie ma nabytych praw spadkowych 
i jest jedynie nieprawną osobą zamieszkującą jej dom mieszkalny.

Dh Rutowski wnioskował, aby uniknąć procesu z  Katarzyną Gajkow-
ską i  zaprosić ją na walne zebranie, przedstawić propozycję opuszczenia 
domu przechodzącego na własność Towarzystwa. Katarzynę Gajkowską 
przyprowadzono na zebranie, a ona oświadczyła, że jest przez siostrę Marię 
pokrzywdzona przy spłacie spadkowej. Członkowie Zarządu chcąc sprawę 
załatwić polubownie, zaproponowali jej 50 koron rekompensaty od Towa-
rzystwa. Katarzyna Gajkowska na tę propozycję przystała i zobowiązała się 
od 1 VI 1904 r. wyprowadzić z budynku mieszkalnego sprzedanego Towa-
rzystwu przez jej siostrę Marię Gajkowską. W ten sposób Towarzystwo we-
szło w posiadanie domu mieszkalnego i gruntu pod budowę Sokolni, mimo 
silnej konkurencji w sprawie kupna ww. posesji. 

Na zebraniu Zarządu Towarzystwa Gimnastcznego „Sokół” w Tuchowie 
w dniu 3 maja 1904 roku druhowie Ligaszewski i Goyski poinformowali ze-
branych, że p. majorowa Rozwadowska jest skłonna darować Towarzystwu 
„Sokół” dwa kawałeczki gruntu wzdłuż drogi dworskiej pod budowę Sokol-
ni. W tej sprawie zabrał głos wiceprezes dh Syruczek zgłaszając wniosek, aby 
sprawdzić, jakimi warunkami ma być objęta ta darowizna. Zebrani wybrali 
w tym celu komisję do rozmowy z p. Rozwadowską w osobach: dh. Goyskie-
go, Syruczuka, Ligaszewskiego. 

Na zebraniu Zarządu w dniu 16 maja 1904 roku komisja do sprawy wa-
runków darowizny p. Rozwadowskiej stwierdziła, że chce ona zachować tyl-
ko prawo pierwokupu, gdyby TGS miało ją sprzedać. Uchwalono też wypłatę 
50 koron p. Marii Gajkowskiej od oprocentowanej kwoty 1000 koron zapisa-
nej w kontrakcie kupna z 26 IV 1904 roku. Powołano dh. Józefa Zielińskiego 
na stanowisko gospodarza nabytego domu przy ulicy Zielonej z poleceniem 
zbierania wypożyczonych lub przechowywanych u druhów „ciążków”, „ma-
czug”, podobnego sprzętu będącego na wyposażeniu TGS i gromadzenia go 
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w zakupionym budynku. Wspomniano też o stawianiu przyrządów gimna-
stycznych na nabytej działce, oddając to w ręce wybranej komisji budowla-
nej. 

W dniu 24 maja 1904 roku jednogłośnie zatwierdzono na walnym zgro-
madzeniu warunki zakupu działek i budynku od Marii Gajkowskiej przy uli-
cy Zielonej w Tuchowie.

21 lipca 1904 r. Zarząd postanowił wydzierżawić na pewien czas bu-
dynek z połową ogrodu oraz zastanawiano się, czy zwozić na wspomnianą 

Pierwsza darowizna gruntu p. L. Rozwadowskiej na rzecz Sokoła
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część ogrodu darowany przez druhów kamień budowlany. Uchwalono, aby 
zwozić w jak najkrótszym czasie. 

15 X 1904 r. uchwalono na zebraniu Zarządu asekurację nabytego bu-
dynku na kwotę 500 koron, wykonanie tej uchwały zlecono dh. B. Miętusowi. 

Wybrany w dniu 22 X 1904 nowy prezes Henryk Trompeter wprowadził 
trochę ożywienia w budowlaną działalność tuchowskiego TGS i na zebra-
niu 30 X uchwalono zwózkę kamienia budowlanego. W tym celu wysłano 
pisma do druhów, którzy w  poprzednim okresie deklarowali pewne ilości 
tegoż materiału budowlanego. Według zapisów dobrowolnych zobowiązań 
wysłano prośby o dostarczenie kamienia budowlanego do druhów: Florka 
z Gromnika (3 wagony), Święchowicza z Ciężkowic (3 wagony), Ołpińskiego 
z Ciężkowic (2 wagony), Zawadzkiego z Szydłowa (2 wagony). Druha Józe-
fa Zielińskiego upoważniono do zawarcia umowy dzierżawnej na najbliższy 
rok z obecnym lokatorem w budynku Towarzystwa (tj. wynajęcie pierwszego 
pokoju, sieni, strychu, części ogródka, za kwotę 60 koron rocznie – płatne 
kwartalnie), z czternastodniowym wypowiedzeniem.

21 XI 1904 r. Zarząd TGS w Tuchowie otrzymał propozycję od dh. Oł-
pińskiego zamiany obiecanych kamieni budowlanych na gotówkę. Zebrani 
druhowie: prezes Henryk Trompeter, B. Miętus, W. Chmielowski, M. Łąt-
ka, S Ziębiński, W. Krogulski, Z. Agatstein i A.Rudnicki propozycję zamia-
ny odrzucili. Uchwalono jednomyślnie, aby ofiarował obiecane kamienie 
potrzebne do budowy a nie gotówkę, o czym go pisemnie powiadomiono. 
Druh Ziembiński złożył wniosek, który uchwalono, aby akcje Towarzystwa 
na budowę gmachu rozebrali druhowie, każdy chętny po 5 i szybko je roz-
prowadzili. Do rozprowadzenia tych akcji pomiędzy druhów wyznaczono 
druha B. Miętusa – skarbnika. 

16 stycznia 1905 r. na zebraniu Zarządu podjęto uchwałę, aby wypłacić za 
nabytą działkę część zobowiązania finansowego zgodnie z kontraktem z dnia 
26 IV 1904 roku pani Marii Gajkowskiej. Po podliczeniu kasy okazało się, że 
jest tylko 453 korony i 87 halerzy. Zatem postanowiono wypłacić 400 koron 
a conto zaległego 1000 koron i dopłacić 25 koron tytułem należnego za pół 
roku procentu podpisanego w kontrakcie. Po tej wypłacie w kasie pozostało 
28 koron i 87 halerzy.

 Na zebranie Zarządu w dniu 21 stycznia 1905 roku zaplanowano między 
innymi sprawozdanie administratora budynku TGS dh. Józefa Zielińskiego. 
Jednak nie można było tego punktu zrealizować, gdyż administrator na ze-
branie nie przybył. 
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Odłożono ww. sprawozdanie na Walne Zgromadzenie mające się odbyć 
11 lutego 1905 r. Jednak i wtedy nie przyszedł administrator, więc wybrano 
na jego miejsce dh. Jana Cyconia. Dh J. Wolff zgłosił wniosek, aby uzupełnić 
komisję budowlaną. Wybrano do niej J. Wolffa - na przewodniczącego oraz 
na członków: dh. J. Krogulskiego, J. Chciuka, B. Miętusa, W. Krogulskiego. 
Komisję zobowiązano do złożenia sprawozdania ze swych czynności już po 
3 miesiącach.

Na zebraniu Zarządu w  dniu 5 VI 1905 r. w  sprawie budowy Sokolni 
postanowiono zakupić 20 bloczków (cegiełek), aby wzbogacić fundusz bu-

Pierwsza próba ściągania na plac budowy deklarowanych materiałów



— 135 — 

5. Budowa Sokolni w  Tuchowie

dowlany przez rozprowadzenie ich wśród druhów biorących udział w zlocie 
mającym się odbyć w dniach 11 – 12 czerwca 1905 roku. Druh Dutka przed-
stawił propozycję zapłacenia ze swoich wkładów 15 koron inżynierowi Hak-
bielowi za pomiar ogrodu rzekomo kupowanego przez Towarzystwo. Zebra-
ni nie zgodzili się na tę propozycję, uzasadniając, że Zarząd nigdy takiego 
pomiaru nie zlecał i w protokołach nie ma na ten temat wzmianki.

Zarząd Towarzystwa na zebraniu w dniu 1 lipca 1905 roku oznajmił, że z ce-
giełek rozprowadzonych na ww. zlocie wpłynęło 40 koron. Wyrażono też ubo-
lewanie, że nie stawia się komisja budowlana, która miała złożyć sprawozdanie 
z  działalności. Druh Cycoń złożył sprawozdanie z  działań administracyjnych 
w powierzonym mu budynku, w wyniku spostrzeżeń powołano druhów B. Mię-
tusa i Wł. Kowalskiego do zebrania wszystkich rekwizytów sokolich i przekaza-
nia ich druhowi Cyconiowi na składowanie w omawianym budynku. 

13 września 1905 r. na zebraniu Zarządu wybrano dh. Stanisława Zie-
lińskiego na zarządcę budynku i upoważniono go do wynajęcia mieszkania 
i części ogrodu za 100 koron rocznie. Walne Zgromadzenie z dnia 1 X 1905 r. 
zatwierdziło wskazanego przez Zarząd nowego zarządcę budynku (Stanisła-
wa Zielińskiego) i wybrało na prezesa dh. Andrzeja Rudnickiego. Poinfor-
mowano też, że w Stanach Zjednoczonych w Chicago dh Stanisław Rudnicki 
z Tuchowa zebrał 144 korony i 60 halerzy na budowę Sokolni w Tuchowie 
(wysłano podziękowanie).

Na zebraniu Zarządu w dniu 13 X 1905 r. postanowiono w dniu 1 li-
stopada wypłacić p. Marii Gajkowskiej resztę kwoty za nabytą działkę, 
tj. 600 koron. Druh Gajewski z Ciężkowic wpłacił 20 koron i oznajmił, że 
wkrótce rozliczy się z  wszelkich pieniędzy za pobrane do rozprowadzenia 
cegiełki. Uchwalono reperację dachu na budynku sokolim, prace te zleco-
no dh. B. Miętusowi i Wł. Kowalskiemu. Na wniosek dh. Chmielowskiego 
przyjęto propozycję dh. Ołpińskiego o zamianę ofiarowanego kamienia na 
gotówkę. Do Dyrekcji Kolei w Krakowie wysłano podanie o wyrażenie zgody 
na przybicie podpisanej przez TGS w Tuchowie puszki na stacji w Tuchowie. 

Roczne Walne Zgromadzenie odbyło się 12 lutego 1906 roku, zarejestro-
wano na nim wiele ciekawych decyzji odnoszących się do budowy Sokolni. 
Według sprawozdania skarbnika dh. B. Miętusa za plac pod budowę „Soko-
ła” przy ulicy Zielonej Towarzystwo ma zapłacić łącznie 3120 koron (w tym 
raty wynoszą 2000 koron i 1000 koron p. Marii Gajkowskiej, 100 koron opła-
ta skarbowa, 20 koron (2 rata) Katarzynie Gajkowskiej za ustąpienie z domu, 
z uchwalonych 50 koron na zebraniu w dniu 25 IV 1904 roku. 
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Na placu przy ulicy Zielonej złożonych jest 3 kubiki kamienia budowla-
nego wartości 108 koron i cokół wartości 80 koron. W ramach sprawozdania 
komisji budowlanej dh skarbnik oświadczył, że następujący druhowie przy-
rzekli dać na budowę Sokolni materiały budowlane: druh Święchowicz scho-
dy do piwnicy i na strych, druh Ołpiński schody frontowe i  ławeczki pod  
okna, druh Ulman z Chojnika kubik kamienia, druh Florek kubik kamienia, 
druh Chciuk cztery kubiki kamienia z dostawą, druh Wolff 5000 cegieł, druh 
Czarnecki zobowiązał się bezpłatnie sporządzić plan przyszłej Sokolni.

Warto zauważyć, że te ilości materiałów budowlanych są znacznie niż-
sze od tych, które deklarowali na zebraniu 30 X 1904 roku. Dyskusję na te-

Fotokopia fragmentu protokołu z 12 lutego 1906 r.

mat budowy Sokolni zakończył dh Stanisław Zieliński informacją o zleceniu 
niezbędnych prac reparacyjnych budynku Towarzystwa przy ulicy Zielonej. 
Budynek i ogród wynajął za czynsz 96 koron rocznie. 

Z protokołów wynika, że zgodnie z ówczesnym zwyczajem kwestowano 
w kraju i za granicą np. w Stanach Zjednoczonych, zbierano od miejscowych 
Polaków w imię patriotyzmu pieniądze, kamień budowlany, drzewo, cokoły, 
rynienki okienne, cegłę, wapno budowlane. Urządzano też przedstawienia 
w Tuchowie i okolicy, na które zapraszano bogatsze osoby. Na tych przed-
stawieniach pobierano opłaty za miejsca w kolejnych rzędach według taksy 
uchwalonej przez Zarząd (za miejsce w 4 pierwszych rzędach krzeseł, za dru-
gie 4 rzędy, za miejsca dalsze i stojące). Organizowano też wieczornice tylko 
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dla druhów i ich rodzin również z wyznaczonymi cenami za określone miej-
sce. Zorganizowano orkiestrę, która miała zdobywać pieniądze, organizowa-
no bale i noworoczne zabawy dochodowe. Były też okazjonalne darowizny 
w różnych postaciach, jak darowane urządzenia gimnastyczne, działki rolne, 
kwestowanie w różnych miejscowościach u krewnych lub znajomych, przy 
okazji różnych uroczystości na zjazdach rejonowych i centralnych. 

Działki i  budynek przy ulicy Zielonej będące od kwietnia 1904 roku 
własnością Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” od początku były powo-
dem zatargów z sąsiadami. Najbardziej uciążliwym sąsiadem był Władysław 
Bernacki, który najpierw ustawił w granicy ubikację, a następnie rozpoczął 
budowę chlewu w odległości 45 cm od granicy. Na zebraniu Zarządu w dniu 
29 X 1906 roku postanowiono złożyć w ratuszu protest w tej sprawie i prze-
kazano go z datą 30 X 1906 roku.

Na zebraniu 22 III 1907 roku dh Bolesław Klimek stwierdził, że działka 
przy ulicy Zielonej nie nadaje się pod budowę Sokolni ze względu na konfi-
gurację terenu. Zarząd po rozważeniu argumentacji podjął uchwałę, aby ten 
teren sprzedać. Prezes A. Rudnicki przedstawił propozycję jej kupna przez 
Ziębińskiego, który zaproponował za nią 3400 koron. Zarząd nie zgodził się 
na tę propozycję i ustalił cenę na 5000 koron. Dh B. Klimek od razu zapro-
ponował, aby podjęto rozmowy z p. Michałem Sorysem, bo jego działka ma 
najkorzystniejsze położenie pod budowę wspomnianego gmachu i jest w sa-
mym centrum miasta niedaleko od ulicy Mickiewicza. 

Rozważanie sprzedaży posiadłości TGS przy ulicy Zielonej,   
pertraktacje z Michałem Sorysem. (patrz tekst str. 130 oraz mapka geodezyjna str. 34)
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Na zebraniu w kwietniu 1907 roku dh B. Klimek zaproponował, aby Zarząd 
zorganizował Kółko Taneczne z członkiń i członków Towarzystwa, które cały 
dochód będzie przekazywało na potrzeby związane z budową Sokolni. Propozy-
cja została przyjęta, organizatorem został wybrany dh Bogdan Stahlberger.

W maju 1907 roku uchwalono zorganizowanie majówki w dniu 9 czerw-
ca w parku dworskim w Kielanowicach. Prezesem komitetu majówkowego 
został wybrany dh Bernard Langer. Dochód z tej majówki wyniósł 113 koron 
32 halerze. Była to jedna z bardziej dochodowych imprez organizowanych 
przez Towarzystwo.

20 listopada 1907 roku na zebraniu Zarządu uchwalono, że w celu zdo-
bycia pieniędzy na budowę Sokolni należy urządzić wieczornicę sylwestrową 
w dniu 31 grudnia. Prezes komitetu zabawowego dh Bernard Langer ogłosił 
wszystkim zebranym, że zabawy dochodowe mogą być urządzane tylko pod 
gołym niebem, bowiem urząd miasta za wypożyczenie sali bierze duże pie-
niądze, w praktyce to jest prawie cały dochód z przeciętnej zabawy.

Na początku 1908 roku postanowiono zorganizować raut karnawałowy 
(większe uroczyste przyjęcie wieczorowe, bez tańców z indywidualnymi po-
pisami artystycznymi) w dniu 29 lutego przeznaczając cały dochód na budo-
wę Sokolni. Dochód z rautu wyniósł 177 koron 49 halerzy. W raucie brało 
udział wielu członków tuchowskiego Towarzystwa św. Wincentego à Paulo 
i równocześnie członków TGS. W tej sytuacji prezes ww. Towarzystwa Wła-
dysław Bernacki zażądał połowę zysku dla jego wyznaniowej organizacji. Za-
rząd TGS nie chcąc zatargu zgodził się, a nawet dał temuż prezesowi 141 ko-
ron 35 halerzy zamiast należnych mu 88 koron 75 halerzy.

Rozważanie sprzedaży posiadłości TGS przy ulicy Zielonej,   
pertraktacje z Michałem Sorysem. (patrz tekst str. 130 oraz mapka geodezyjna str. 34)
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Pierwsze docenienie wkładu pracy pań przy organizowaniu rautu

Warto tu przypomnieć, że W. Bernacki nie był sympatykiem TGS. 
Świadczy o tym wspomniana już budowa chlewu w niewielkiej odległości od 
granicy działki sokolej przy ulicy Zielonej.

Pięć kubików kamienia budowlanego pochodzącego z darowizn, leżące-
go na placu koło Ochronki przy ulicy Zielonej sprzedano w marcu 1908 roku 
Siostrom Służebniczkom za 240 koron. 
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Ze względu na planowaną budowę Sokolni warto zamieścić też infor-
mację, że na zebraniu Zarządu w dniu 5 XII 1908 roku na wniosek prezesa 
Gerhardta przyjęto do Towarzystwa p. Jakuba Janigę doktora praw i sędzie-
go w Tuchowie. Wspomniany w następnych latach zaangażuje się ofiarnie 
w pracę dla Towarzystwa i będzie prezesem przez kilkanaście lat. Już na po-
czątku następnego roku na walnym zebraniu w dniu 8 lutego 1909 roku wy-
brano go na prezesa. 

Wspomniane powyżej spostrzeżenie dh. B. Langera dotyczące możliwo-
ści zdobywania środków do budowy Sokolni na drodze działalności kultu-
ralnej potwierdziło się w  okresie zimowym. Działające Kółko Miłośników 
Sceny zarobiło w sumie 86 koron 80 halerzy, ale na zapłatę za wypożyczane 
pomieszczenia musiało wydać 63 korony, dlatego mimo dużego wysiłku jego 
członków zysk zamknął się kwotą 23 koron 80 halerzy - była to wartość po-
łowy kubika kamienia budowlanego.

9 II 1909 roku na zebraniu Zarządu drugi wiceprezes Bogdan Stahlbere-
ger zgłosił wniosek, by Zarząd wreszcie wziął się za budowę gmachu Sokolni 
na wzór amerykański, czyli na planie prostokąta. Zebrani propozycję prze-
głosowali z wielkim entuzjazmem. Środkiem do realizacji miało być wybra-
nie nowej komisji budowlanej w składzie: dh Bogdan Stahlberger, dh Filip 
Gerhardt, dh Jan Wolff.

Już pod koniec marca okazało się, że sama wymiana członków komi-
sji budowlanej nie wystarczy, gdyż ciągle ktoś wyszukuje brak decyzyjnych 
kompetencji jej członków, aby można było solidnie ich rozliczyć z czynności 
podejmowanych w zakresie budowy gmachu. W związku z tym dh Bogdan 
Stahlberger wnioskował, aby wybrać nieustającą Komisję Budowy Sokolni 
celem ciągłego czuwania nad przedsięwzięciem. Zaproponował też, aby ko-
misja ta zdawała sprawozdanie ze swej pracy na każdym zebraniu Zarządu. 
Dh A. Rudnicki zaproponował wystawienie na działce TGS tablicy z infor-
macją, że działka przy ulicy Zielonej jest do sprzedania. Komisja budowlana 
nadal zajmowała się gromadzeniem materiałów budowlanych (darowanych) 
na działce przy ulicy Zielonej. Natomiast prezes Jakub Janiga został upoważ-
niony do zamiany wspomnianej działki na inną nadającą się do budowy So-
kolni lub jej sprzedania. Ustalono na zebraniu cenę działki przy ulicy Zielo-
nej na kwotę 5000 koron. 

Dh prezes Jakub Janiga wkrótce nawiązał nieoficjalną współpracę z p. Mi-
chałem Sorysem i uzgodnił warunkowe kupno jego działki położonej wzdłuż 
ulicy Mickiewicza, nieco od niej oddaloną. Kupno uzależnił od decyzji Wal-
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nego Zgomadzenia, ale równocześnie zadatkował ją 1000 koron. Całkowi-
ta wartość działki została uzgodniona na 3000 koron. Równocześnie prezes  
J. Janiga korzystając ze wsparcia ks. proboszcza dh. Jgnacego Maciejowskie-
go zaoferował kupno działki TGS przy ulicy Zielonej Siostrom Służebnicz-
kom za wspomnianą w roku 1906 cenę 5000 koron. Ostatecznie uzgodniono 
kwotę 4800 koron. Obydwie transakcje zatwierdziło Walne Zgromadzenie 
w dniu 12 lutego 1910 roku. 

Jednogłośne upoważnienie druha J. Janigi do podejmowania wszelkich decyzji  
związanych z budową Sokolni
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Jednogłośne upoważnienie druha J. Janigi do podejmowania wszelkich decyzji  
kupna i sprzedaży związanych z budową Sokolni
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Zebrani jednogłośnie zatwierdzili zarówno kupno jak i sprzedaż wymie-
nionych działek, upoważniając równocześnie Prezesa do podpisania kon-
traktów. W toku dalszej dyskusji poruszono wiele konkretnych problemów 
proponując korzystne ich rozwiązania. I  tak między innymi: dh Matakie-
wicz wnioskował, aby stary Zarząd pracował nadal i postarał się o kosztory-
sy na budowę, dh Maraszewski wnioskował, aby natychmiast przystąpić do 
budowy. Za środki zgromadzone dotąd rozpocząć budowę i  stawiać suro-
we ściany, później łatwiej będzie uzyskać pożyczkę w instytucjach finanso-
wych pod zastaw budowli. W tym celu zebrani winni uchwalić odpowiednie 
upoważnienia dla Prezesa i  członków Zarządu. Dh Agatstein wnioskował, 
aby uchwalić upoważnienie dla członków Zarządu do prowadzenia prac bu-
dowlanych wg ich uznania oraz do dalszego gromadzenia materiałów bu-
dowlanych, dh Łątka wnioskował, aby upoważnić Prezesa do prowadzenia 
budowy w  trybie natychmiastowym, argumentując, że wspomniany jako 
urzędnik państwowy o dużym autorytecie może być w każdej chwili przenie-
siony i Tuchów straci możliwość korzystania z jego pozycji itp. Ostatecznie 
podjęto uchwałę obejmującą następujące posunięcia: natychmiastowe roz-
poczęcie prac, na które pozwala pora roku, wszelkie prace należy prowadzić 
pod kierunkiem i zezwoleniem Prezesa, do nadzoru prac budowlanych mają 
się włączyć wszyscy członkowie Zarządu, prace mają być prowadzone we-
dług kosztorysu opracowanego na 30 000 koron, Zarząd ma wkrótce zwołać 
walne zebranie i oficjalnie rozpocząć budowę na nowo zakupionej działce. 

Prace budowlane na nowej działce rozpoczęto od budowy studni. Zleco-
no to na zebraniu Zarządu 19 lutego 1910 roku miejscowemu studniarzowi 
p. Litwińskiemu. Studnia miała być zbudowana na terenie działki zakupionej 
u Michała Sorysa, miała mieć pompę żelazną. P. Litwiński rozpoczął budowę 
studni już 10 marca 1910 roku. Początkowo bez pozytywnych rezultatów, po 
kilku miesiącach poprosił o podwyżkę wynagrodzenia, co Prezes zaakcep-
tował, widząc jego mozolną pracę w zakresie poszukiwania odpowiedniego 
źródła.

Od marca 1910 roku zaczęto też łamanie kamieni budowlanych w Luba-
szowej. Pierwsze kamienie budowlane zobowiązali się dostarczyć bezpłatnie 
druhowie: Bolesław Miętus, Klemens Ołpiński, Zygmunt Zawadzki, Włady-
sław Chciuk. Równocześnie rozpoczęto starania o zakup w Pogórzu wapna 
po cenie obniżonej jako dla Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. W Po-
górzu obiecano znaczną zniżkę – po 50 koron na wagonie. Zamówiono trzy 
wagony wapna do gaszenia. Odnośnie desek postanowiono rozeznać ceny 
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w Grybowie i zakupić je taniej, a rozpoznanie ceny zlecono druhowi Bernar-
dowi Langerowi. Na wspomnianej działce wykopano duży dół do gaszenia 
wapna.

W  kwietniu 1910 roku pojawiły się pierwsze problemy. Wskutek rze-
komej pomyłki Zarząd Wapiennika w  Podgórzu przysłał wapno po cenie 
ogólnej bez upustu. Prezes J. Janiga będący prawnikiem, wdrożył postępo-
wanie wyjaśniające, które wkrótce dało pozytywne rezultaty. Podobną spra-
wę Towarzystwo miało z księżną Sanguszkową w sprawie kupna cegły. Na 
skutek rzekomych nieporozumień przysłano pierwsze dostawy po cenie po-
wyżej uzgodnionej. Po wdrożeniu przez prezesa J. Janigę postępowania wy-
jaśniającego strony doszły do porozumienia, dopiero gdy kierownik cegielni  
p. Paszcza zrzekł się swojej prowizji i obiecał rozłożyć spłatę za cegłę na dwa 
lata. Jednak trzeba było wnieść do Zarządu Cegielni odpowiednie podanie, 
co uczyniono.

Już 12 IV 1910 roku Prezes otrzymał informacje, że w kamieniołomie 
jest już dość kamienia i  należy zorganizować zwózkę. Druh Jan Chwali-
bóg z Gromnika przysłał 30 londynów3, za to budowlane drzewo wysłano 
mu pisemne podziękowanie. Po rozeznaniu ceny desek w Grybowie przez 
dh. B. Langera Zarząd postanowił zakupić w maju wagon desek budowla-
nych o odpowiedniej grubości. Na zebraniu Zarządu 12 V 1910 roku Prezes 
poinformował członków, że do wykopanego dołka zmieści się wapno gaszo-
ne tylko z dwu i pół wagonu. Mistrz budowlany Boratyński oświadczył, że na 
budowę Sokolni to wystarczy, dlatego pozostałe pół wagonu postanowiono 
sprzedać. Zakupił je ks. kanonik I. Maciejowski po pełnej cenie. Rozpoczęto 
stawianie odpowiedniej szopy budowlanej na gromadzone narzędzia i nie-
zbędny dobytek. Budowniczy Boratyński oświadczył Prezesowi, że jest wy-
starczająco dużo zgromadzonego materiału, więc można rozpocząć budowę 
Sokolni. Za określone w umowie pieniądze budowniczy zobowiązał się wy-
prowadzić gmach pod dach.

Na wniosek dh. Jana Wolffa wybrano deputację do Banku Krajowego 
w sprawie pożyczki na budowę Sokolni, w skład jej weszli druhowie: Jakub 
Janiga, Jan Wolff, Bolesław Klimek. Zarząd uchwalił zorganizowanie zabawy 
na dzień Zielonych Świąt – członkowie Zarządu mieli przyjąć na siebie od-
powiedzialność za jej organizację. Postanowiono też rozprowadzić okolicz-

3 Londyn - nazwa żerdzi używanej przy rusztowaniach budowlanych
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nościowe cegiełki na budowę Sokolni oraz szopy na narzędzia budowlane. 
Zbudowanie wspomnianej szopy zlecono dh. Władysławowi Kowalskiemu.

Ważnym wydarzeniem było zebranie Zarządu w dniu 7 lipca 1910 roku, 
gdyż wtedy stwierdzono, że mimo trzykrotnych upomnień inż. Warczewski 
nie dostarczył zamówionego na 5 lipca 1910 roku planu budowy Sokolni, 
wobec tego Prezes wraz z całym Zarządem zlecili tę pracę budowniczemu 
Boratyńskiemu z Tuchowa według kosztorysu ogólnego na kwotę 30 tysięcy 
koron. Ma to być budowla na planie prostokąta z dwoma przybudówkami po 
obu stronach ścian dłuższych, usytuowanych wschód – zachód. 

Na zebraniu Zarządu w dniu 21 lipca 1910 roku postanowiono przystą-
pić do budowy Sokolni. W tym celu uchwalono zwołać Walne Zgromadzenie 
w celu zatwierdzenia propozycji zarządu i podjęcia prac budowlanych. Wo-
bec braku odpowiednich dokumentów postanowiono włączyć wszystkich 
druhów do podjęcia odpowiednich decyzji budowlanych. Termin zebrania 
decyzyjnego wyznaczono na dzień 3 sierpnia 1910 roku.

Na Walnym Zgromadzeniu w dniu 3 VIII 1910 roku po dłuższej dyskusji 
i twórczych sporach przyjęto jednogłośnie uchwałę, aby budowę rozpocząć 
jak najprędzej z uwagi na 500 rocznicę bitwy pod Grunwaldem. Jednogło-
śnie upoważniono Zarząd do zatwierdzenia budowniczego p. Boratyńskie-
go oraz do wyznaczenia placu budowy i usytuowania budynku. W związku 
z tym prezes dh J. Janiga wezwał wszystkich członków Zarządu do stawienia 
się na placu budowy 4 VIII 1910 roku o godzinie 7.00 w celu wytyczenia pla-
cu budowy i usytuowania budynku.

Informacje o wyznaczaniu placu budowy 
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19 września 1910 roku Zarząd TGS w Tuchowie został poinformowany 
o możliwości powiększenia działki budowlanej o parcelę gruntową będącą 
własnością dh. Bolesława Klimka. Parcela ta miała wpisaną do Ksiąg Wie-
czystych współwłasność z p. Młyńcami. 

Prezes polecił dh. B. Klimkowi usunąć współwłasność w księgach kata-
stralnych do czasu zebrania ogólnego. 

Walne Zgromadzenie postanowiono zwołać na 30 IX 1910 roku, aby 
zadecydować o ewentualnym zakupie. Na tym zebraniu Prezes wyjaśnił, że 
dzięki dokupieniu działki od dh. B. Klimka będzie można przesunąć budo-
wę Sokolni w  kierunku wschodnim, bliżej ulicy Mickiewicza. Ostatecznie 
zgodzono się zapłacić za tę działkę 1000 koron. Po zakupieniu wspomnia-
nej działki trzeba było od nowa wytyczyć plac budowy Sokolni, zrobiono 
to bez ociągania pod nadzorem prezesa Jakuba Janigi, ale prace budowlane 
szły bardzo opornie. Członkowie Zarządu nie dokładali starań w  zakresie 
nadzoru. Dotychczas więcej uwagi poświęcano na budowanie szop potrzeb-
nych przy takiej inwestycji, aby można było zabezpieczyć zarówno towary, 
jak i niezbędne do budowy narzędzia. 

Dh Prezes wyjaśnił też, że po zwiększeniu działki budowlanej będzie 
można budować Sokolnię na równiejszym terenie, a  powiększenie jej po-
zwoli porozumieć się z dwoma sąsiadami tj. p. Sorysem i p. Rudnickim, aby 
odstąpili razem z TGS po 2 m na południowej granicy i wspólnie zbudowali 
drogę do ulicy Mickiewicza. Dzięki temu mamy obecnie ulicę Chopina. Dla 
uregulowania współwłasności drogi, przeprowadzenia formalności związa-
nych z kupnem działki od dh. B. Klimka wybrano komisję w osobach dru-
hów: Mariana Iglatowskiego, Bolesława Miętusa, Bernarda Langera. Komisja 
ta miała pewne trudności z  wywiązaniem się z  nałożonego zadania, gdyż 
niespodziewanie przy pomiarze wspomnianej działki, mimo poprawności 
w  księgach wieczystych, miejski geometra dh Władysław Siedmiograj od-
mówił tej usługi. W  tej sytuacji dh Prezes zlecił pomiar dh. Józefowi Ka-
dernoszce (był to geodeta ewidencyjny) z Tuchowa, który pomiar wykonał 
i przygotował odpowiednie mapki do Ksiąg Wieczystych. 

Na zebraniu Zarządu w dniu 26 X 1910 roku w dalszym ciągu starano 
się zarówno o pieniądze na budowę Sokolni, jak i o materiały budowlane.  
Dh  Prezes poinformował, że do księżnej Sanguszkowej wysłano pismo 
w sprawie upustu przy zakupie cegły, ale jak dotąd odpowiedzi nie otrzyma-
no. Zdecydowano więc, by wysłać stosowne pismo do pana Paszczy. Spra-
wa ta ciągnie się od kwietnia. Dh B. Klimek poinformował o  darowiźnie  
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półtora metra kubicznego kamienia budowlanego cokołowego od dh. Chciu-
ka, który ma go dostarczyć na teren budowy p. Ullman. Drugi wiceprezes  
dh B. Stahlberger zaczął rozliczać zalegające jednozłotowe cegiełki. Zgodnie 
z ewidencją rozdanych bloczków z cegiełkami złotowymi sytuacja przedsta-
wiała się fatalnie, ponieważ nawet pierwszy Wiceprezes od roku nie rozliczył 
sześciu bloczków, dh B. Klimek jednego bloczku, podobnie dh Szmigiel.

Dh B. Klimek i dh St. Szmigiel zobowiązali się rozliczyć w ciągu tygodnia, 
natomiast pierwszy wiceprezes Wolff oświadczył, że bloczki mu się gdzieś za-
podziały, prawdopodobnie u teściów w Krakowie i postara się je odzyskać. Po-
stanowiono mu dać miesiąc na uregulowanie należności. Dh Wolff rozliczył 
się w ciągu 4 miesięcy z cegiełek, zrezygnował ze swej funkcji w Zarządzie, 
a następnie z przynależności do TGS. 

Jak wspomniałem w  części czwartej, po zakupieniu działki od 
dh.  B.  Klimka trzeba było ponownie wyznaczyć miejsce budowy gmachu 
„Sokoła”. Na szczęście jeszcze nie zaczęto kopać pod fundamenty i piwnice, 
gdyż najpierw trzeba było wykopać dół do gaszenia wapna, wybudować szo-
py na narzędzia i niektóre materiały jak cement, gwoździe, cokoły, wybudo-
wać ubikację dla ekipy budowlanej itp. Gmach „Sokoła” usytuowano więc na 
równym terenie znacznie bliżej ulicy Mickiewicza niż poprzednio wyznaczo-

Pomiar gruntu kupowanego od dh B. Klimka za 1000 koron
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no, czyli tam, gdzie obecnie stoi. Na tym terenie okazało się też, że jest bogate 
źródło dobrej wody. Zaczęto więc kopać dół na piwnice i równocześnie głę-
bokie fundamenty pod gmach. Prace ziemne rozpoczęto w drugiej połowie 
1910 roku, aby uczcić 500 rocznicę bitwy pod Grunwaldem, trwały one całą 
jesień i zimę. Wczesną wiosną 1911 roku rozpoczęto budowę fundamentów 
i  ścian piwnicznych z  kamienia budowlanego darowanego przez poszcze-

Trudności w rozliczaniu cegiełek
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gólnych druhów. Warto tu wymienić kilka nazwisk najbardziej zasłużonych 
druhów darczyńców, byli to: Bolesław Miętus z Tuchowa, Bolesław Klimek 
z Tuchowa, Klemens Ołpiński z Ciężkowic, Władysław Chciuk z Tuchowa, 
Zygmunt Zawadzki z Szydłowa, Stanisław Florek z Gromnika, Święchowicz 
z Ciężkowic, Uelman z Chojnika.

Na zebraniu 17 XI 1910 r. zajęto się porządkowaniem zwożonego ka-
mienia budowlanego. Prezes uprosił dh. Bolesława Miętusa, aby zajął się 
odbiorem zwożonego materiału i oceniał jakość zwożonego kamienia, ilość, 
wartość oraz wskazywał miejsce złożenia potrzebnego budowlanego mate-
riału. Notatki te miały służyć później do wysyłania pisemnych podziękowań 
darczyńcom. Dh B. Klimek zgłosił potrzebę podania wymiarów dla coko-
łów, aby dh Z. Zawadzki z Szydłowa mógł je przygotować. Postanowiono, 

Zwożenie deklarowanego kamienia budowlanego
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że na cokoły będzie potrzebny kamień o wysokości 45 do 50 cm o dowol-
nej długości. Dh B. Klimek zobowiązał się do zorganizowania furmanek do 
zwiezienia kamienia od dh. Uelmana z Chojnika w najbliższym tygodniu. 
Poważną sprawą poruszoną na tym zebraniu było zajęcie stanowiska wobec 
nierzetelnego inżyniera Warczewskiego z Krynicy. Inżynier ten nie wywiązał 
się w  terminie do 5 lipca z  umowy na wykonanie planu budowy Sokolni, 
kosztorysu i potrzebnej dokumentacji. Dokumentację tę wykonał tuchowski 
mistrz budowlany Boratyński na polecenie Zarządu. Tymczasem w listopa-
dzie Zarząd otrzymał list od inżyniera Warczewskiego z zamówionymi doku-
mentami z pięciomiesięcznym opóźnieniem. Uchwalono wysłać list, że nie 
wywiązał się z umowy w terminie i obecnie praca jego jest bezwartościowa. 

 W okresie od listopada 1910 roku do końca marca 1911 roku Zarząd zaj-
mował się gromadzeniem kamienia budowlanego, potrzebnym drzewem bu-
dowlanym, głównie londynami, żwirem, zdobywaniem pieniędzy. Do akcji tych 
angażowano wszystkich członków Zarządu i ich krewnych. Pieniądze zbierano 
w kraju i  za granicą, głównie wśród członków rodzin emigrantów ze Stanów 
Zjednoczonych, Niemiec i  Francji. Niektórzy z  druhów okazywali się bardzo 
hojnymi darczyńcami. Na zebraniu w dniu 9 marca 1911 r. prezes J. Janiga za-
proponował, aby druhów Klemensa Ołpińskiego i Bolesława Miętusa mianować 
członkami honorowymi za ich dużą ofiarność dla tuchowskiego Gniazda. Pro-
pozycja ta spowodowała dłuższą dyskusję i posypały się różne propozycje. Osta-
tecznie postanowiono zbadać protokoły od założenia Gniazda i w miarę zasług 
zgodnie ze statutem mianować zasłużonych druhów członkami wspierającymi, 
założycielami, honorowymi i w tym celu założyć odpowiednią księgę. Druh Pre-
zes zgłosił następnie wniosek, aby druha Ernesta Marschałko nagrodzić natych-
miast pisemnym podziękowaniem za jego niespotykaną gorliwość w przyspa-
rzaniu funduszu dla Gniazda. Wniosek zaakceptowano.

Na walnym zgromadzeniu 24 marca 1911 r., podsumowującym pracę 
Zarządu w roku 1910, pochwalono się zdobyciem w tym czasie 8613 koron 
i  16 halerzy, zgromadzeniem wystarczającej ilości kamienia budowlanego, 
piasku, wapna gaszonego, zamówieniem i  częściowym zwiezieniem cegły 
z cegielni księcia Sanguszki, zdobyciem od darczyńców części drewna bu-
dowlanego i desek potrzebnych do wykonywania rusztowań. 

W protokole z 20 kwietnia 1911 r. czytamy, że są już wybudowane funda-
menty, które należy pomierzyć celem przygotowania zapłaty przedsiębiorcy 
zgodnie z umową. Tę pracę mierniczą powierzono kompetentnym druhom, 
czyli B. Klimkowi i Władysławowi Kowalskiemu.
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Na zebraniu Zarządu w dniu 30 marca 1911 roku dh B. Klimek zapro-
ponował urządzenie uroczystego poświęcenia kamienia węgielnego, ale dru-
howie nie wyrazili na to zgody. Po dłuższej dyskusji postanowiono urządzić 
lokalne poświęcenie kamienia węgielnego, natomiast w przyszłości po wybu-
dowaniu gmachu urządzić uroczyste poświęcenie całej Sokolni. W tej spra-
wie Zarząd postanowił urządzić zlot doraźny druhów z najbliższych miej-
scowości, obarczono tym zadaniem dh. naczelnika B. Klimka. Natomiast lo-
kalnego poświęcenia kamienia węgielnego dokonał ksiądz proboszcz Ignacy 
Maciejowski w dniu 28 maja 1911 roku. 

W maju 1911 r. pojawił się problem z dalszą budową, gdyż dotychcza-
sowy przedsiębiorca budowlany p. Boratyński zachorował i  zwrócił się do 
Prezesa, aby zawarł umowę z nowym przedsiębiorcą p. Tarkowskim. Nową 
umowę z wymienionym przedsiębiorcą podpisali upoważnieni przez Zarząd: 
prezes J. Janiga, dh Wł. Siedmiograj i dh A. Klimek.

Na zebraniu Zarządu pod koniec czerwca 1911 roku druh prezes J. Jani-
ga zwrócił uwagę, że nadzór nad budową gmachu nie jest pełniony należycie. 
Wprawdzie druhowie przyjęli wyznaczone dyżury, ale pełnią je bez zaanga-
żowania się w rozwiązywanie pojawiających się problemów. Powstały zatory 
w dostarczeniu drzewa potrzebnego na rusztowania, co może spowodować 
opóźnienie w budowie, a na to nie może sobie pozwolić przedsiębiorca bu-
dowlany p. Tarkowski, pragnąc dotrzymać podpisanej umowy w terminie. 

W dniu 22 czerwca 1911 roku na zebraniu Zarządu wszyscy członko-
wie przyjęli na najbliższy czas nowe zadania do wykonania. Okazało się, że 
w Siemiechowie jest ścięte drzewo, które zobowiązał się dostarczyć p. Korze-
niowski. Nadzór nad jego zwózką przejął dh Siedmiograj, który miał oprócz 
tego zorganizować 10 furmanek do wożenia piasku. W  Jodłówce również 

Pomiary wykonanych fundamentów pod budowę Sokolni przez druhów:  
B. Klimka i Wł. Kowalskiego
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leżało ścięte drzewo i  jego zwózką zajął się dh Jordan. Ponadto druhowie  
B. Miętus i E. Marschałko udali się do Jodłówki, aby pozyskać więcej drzewa. 
Dh B. Klimek podjął się również zorganizowania kilku furmanek do wożenia 
piasku oraz ofiarował bezpłatnie kamień do głównych schodów. Druh Stahl-
berger postarał się o kamień potrzebny do ornamentacji. Druh A. Rudnicki 
przyjął na siebie zobowiązanie dostarczenia potrzebnej cegły. Druh Prezes 
i dh Marschałko przyjęli zobowiązanie, że udadzą się do Ryglic, aby zdobyć 
potrzebne drzewo. Druh Butrymowicz i dh W. Chmielowski zobowiązali się 
do ścisłego dozorowania prac na placu budowy od 28 VI 1911 r., od godziny 
6 do 8 każdego dnia, oprócz dotychczasowych godzin. W  ten prosty spo-
sób umożliwiono przedsiębiorcy dalszą pracę budowlaną bez straty nawet 
jednej godziny. W ferworze zobowiązań dh Langer oświadczył, że kupi za 
własne pieniądze wielką lampę do sali ćwiczeń. Na zebraniu Zarządu w lipcu 
uchwalono zakupić u Blaumsteina stalowe belki do sufitu z odpowiednimi 
zawieszkami do mocowania potrzebnych do ćwiczeń urządzeń. Dopilnowa-
nie realizacji tego zadania powierzono dh. St. Stahlbergerowi.

Na zebraniu tym postanowiono zamówić okna dopiero jak będą wybu-
dowane gotowe mury, aby miara mogła być brana z natury. Prezes oznajmił, 
że w sprawie dachu pertraktuje z cieślą o nazwisku Kopeć, który wiązania 
dachu i roboty ciesielskie wycenił na 1100 koron. Do ugody z cieślą wyzna-
czono komisję w osobach: Prezesa, Klimka, Stahlbergera. Komisja ta umowy 
nie podpisała z ww. cieślą, gdyż w międzyczasie dotarła do Zarządu oferta od 
p. Arneisa, który zobowiązał się dostarczyć gotową więźbę dachową do So-
kolni, więc w sierpniu 1911 r. przyjęto jego ofertę za zryczałtowaną opłatą po 
6 koron za metr więźby. Do podpisania tej umowy Zarząd upoważnił druha 
Prezesa i dh. sekretarza Stefana Misia. W sierpniu tegoż roku podjęto ważną 
decyzję co do okien i drzwi w całej Sokolni i po rozpatrzeniu nadesłanych 
ofert przyjęto ofertę fabryki księcia Sanguszki, a do podpisania umowy upo-
ważniono dh. Prezesa, dh. B. Klimka i dh. B. Stahlbergera.

11 sierpnia 1911 roku Prezes poinformował Zarząd, że dla wypłace-
nia kolejnych należności zmuszony został do zaciągnięcia w tutejszej Kasie 
Zaliczkowej i Oszczędnościowej pożyczki wekslowej na kwotę 3000 koron. 
Weksel podpisali: prezes J. Janiga, dh A. Agatstein, dh B. Mazurkiewicz. 
O pożyczkę budowlaną w kwocie 25 000 koron Prezes stara się, ale w Banku 
Krajowym trzeba złożyć szereg dokumentów, jak wyciąg tabularny, arkusz 
gruntowy, kopie z mapy katastralnej i plany budowy. 
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16 września 1911 roku budowniczy p. Tarkowski zgłosił Prezesowi uster-
ki dachu, które polecił usunąć, ale dwie z nich wymagają innej więźby da-
chowej. Zarząd musi zgłosić te usterki p. Amecisowi, który musi dostarczyć 
właściwą więźbę dachową. W tym celu należy wezwać rzeczoznawców z Tar-
nowa, którzy potwierdzą spostrzeżenie. 

Pożyczka wekslowa miejscowa i budowlana w Banku Krajowym

W  tym dniu radzono też nad ofertami wyprawy budynku, które złożyli  
p. Pawlik, inżynier Tarkowski, przedsiębiorca z Pilzna, przedsiębiorca budowy 
Ochronki w Tuchowie. Wyprawę budynku, czyli fugowanie i tynkowanie gma-
chu powierzono Pawlikowi z ustaleniem terminu, do kiedy ma te prace skończyć. 

18 IX 1911 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdziło planowaną 
pożyczkę w Banku Krajowym we Lwowie na kwotę 25 000 koron, przydzielając 
do realizacji jej prezesa J. Janigę, pierwszego wiceprezesa Andrzeja Rudnickie-
go i skarbnika Bronisława Szybalskiego. Ich zadaniem było podjecie skryptu, 
pokwitowanie i odebranie kwoty pożyczonych pieniędzy. W tym samym dniu 
odbyło się też posiedzenie Zarządu, na którym Prezes przedstawił cennik fir-
my Scykora z Czech, obejmujący ceny pieców żelaznych i postanowiono je za-
mówić. Podstawowy trawers żelazny do ćwiczeń gimnastycznych uchwalono 
zamówić w firmie Zieleniowski w Krakowie i zażądać kosztorysu. 

W dniu 13 października 1911 roku postanowiono na zebraniu Zarzą-
du, że piece w  gmachu będą żelazne z  wyjątkiem trzech, czyli tych będą-
cych w kasynie (2) i  w sali posiedzeń, które mają być kaflowe. Zamówiono 
też szklarza Ungera z Tarnowa, który ma rozpocząć prace w tym miesiącu, 
szkląc szkłem czeskim w cenie 3,40 korony za metr kwadratowy. Gotowe do 
wstawiania były też drzwi i okna. Wentylatory zamówiono u p. Michalskiej.
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Pierwsze plany otwarcia Sokolni - propozycja programu

Zamawianie wyposażenia Sokolni
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Już 21 października uchwalono, że w sali głównej ma być parkiet, w po-
kojach podłoga sosnowa, w kuchni i korytarzach cementowa, w westybulu 
steingutowa. Ułożenie podłóg postanowiono zlecić firmie Kohut z Jasła z wy-
jątkiem sali głównej. Zarząd uchwalił także, by wyposażyć budynek w oświe-
tlenie centralne gazolinowe lub naftowo-gazowe. Decyzje pozostawiono  
dh. Maraszewskiemu, któremu polecono zbadać tę sprawę. 

Na zebraniu 22 XI 1911 r. uchwalono program rejonowego otwarcia So-
kolni w dniu 1 I 1912 roku. Ma być ono połączone z nabożeństwem i uroczy-
stym wieczorkiem oraz zaplanowanym poważnym programem składającym 
się ze słowa wstępnego, muzyki, deklamacji, amatorskiego przedstawienia 
pod kierunkiem dh. Stahelbergera, który przygotował do wystawienia: „Noc 
w Belwederze” i III akt sztuki „Kościuszko pod Racławicami”.

Otwarcie Sokolni musiało mieć mniejsze znaczenie, gdyż były to surowe 
ściany i nieposprzątany teren budowy. Druh Prezes zaproponował, że dopiero 
poświęcenie całej Sokolni będzie miało rangę okręgową wraz z zaproszeniem 
władz TGS ze Lwowa. W tym samym czasie Prezes zaczął myśleć o ogrodzeniu 
posesji. W tej sprawie Zarząd wydelegował dh. Siedmiograja, Maraszewskiego, 
Rudnickiego, aby w porozumieniu z p. Tarkowskim porobili obliczenia parkanu 
na podmurówce betonowej z drucianej siatki i drugi ze sztachet. Na zebraniu 
Zarządu w dniu 4 XII 1911 r. dh Siedmiograj przedstawił kosztorys, z którego 
wynikało, że płot druciany z podmurówkami kosztowałby 2798 koron z po-
minięciem kręgielni, która osobno kosztowałaby 360 koron. Natomiast płot ze 
sztachet na słupach będzie kosztował 832 korony. Były to znaczne koszty i po-
stanowiono wstrzymać się z budową płotu do ukończenia podstawowych prac 
budowlanych. Druh Stahlberger wnioskował, aby zasadzić żywopłot głogowy, 
poparł go dh Chmielowski. Dh Prezes zaproponował, aby przysposobić progi 
kolejowe na słupy, przygotować łaty w zimie, z materiału pomocniczego robić 
sztachety i na wiosnę zacząć budować płot. Równocześnie postanowiono za-
mówić 5000 sadzonek głogu po rozpoznaniu ceny. Pod koniec zebrania posta-
nowiono przyjąć do mieszkania dozorcy od południowo- wschodniej strony 
kursora4. Uchwalono wybrać kursora nieżonatego, aby w czasie zebrań towa-
rzyskich jego żona mogła zająć się kuchnią. Kursorowi przyznano mieszkanie 
w gmachu, dochód z obsługi szatni, osobno za obsługę kasyna i  inne prace 
dodatkowo zlecone. Gospodarzami gmachu zostali wybrani: dh Stahlberger 
a jego zastępcą dh Rudnicki.

4  kursor = przedstawiciel, goniec, posłaniec;
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W dniu 5 XII 1911 r. na nadzwyczajnym posiedzeniu Zarządu w oso-
bach: J. Janiga, B. Klimek, A. Rudnicki, B. Szybalski, Wł. Siedmiograj,  
B. Stahelberger, S. Miś zatwierdzono kontrakt na centralne oświetlenie So-
kolni za 2500 Koron.

Nadzorując na bieżąco prace budowlane trzeba było podejmować szyb-
kie decyzje. I  tak 11 XII 1911 roku zdecydowano, że rurki gazowe oświe-
tleniowe puszczono strychem, aby nie niszczyć murów, a gdzie się nie da, 
to murem. Do kuchni zaplanowano doprowadzić gaz. Z  budową wiązało 
się wyposażenie kancelarii sokolej. Postanowiono zakupić do niej: biurko, 
12 krzeseł, szafę na akta, do garderoby damskiej lustro z toaletą, 2 stolicz-
ki, 2 stojące lusterka. Do garderoby męskiej lustro mniejsze. Do sali: 2 stoły 
składane, 3 obrusy na 12 osób, 2 obrusy na 24 osoby, 100 talerzy głębokich, 
100 płytkich, 100 łyżek, 100 widelców, 6 półmisków, 4 wazy, szklanki, noże. 
Podłogi postanowiono napuścić gorącym pokostem. Za 360 koron postano-
wiono zakupić fortepian. 

Druh Prezes poinformował na koniec, że otrzymano wreszcie pożyczkę 
z Banku Krajowego w kwocie 25 000 koron. Podpisano też kontrakt najmu 
części lokalu dla Towarzystwa Kasynowego, co będzie generować zyski. 

Tematem zebrania Zarządu w dniu 20 lutego 1912 roku było ustalenie 
daty poświęcenia Sokolni, które wstępnie zaplanowano na 2 czerwca. Jednak 
ostateczny termin miał zależeć od władz Wydziału II Okręgu. Ustalono też 
wstępny plan przygotowania Sokolni i placu wokół niej do przyjęcia ćwiczą-
cych na zlocie okręgowym, który według wstępnych informacji ma się odbyć 
w  tuchowskim Gnieździe właśnie z  okazji poświęcenia nowego budynku. 
Pracy, jak się okazało, było dużo, gdyż dla dużych grup ćwiczących należało 

Zakres czynności kursora



— 157 — 

5. Budowa Sokolni w  Tuchowie

przygotować teren wokół Sokolni. W  tym celu trzeba było wyciąć drzewa 
w parku i zbudować na jego miejscu plac ćwiczeń. Na tym terenie należało 
zamontować odpowiednie przyrządy do ćwiczeń gimnastycznych. Druh ko-
mendant B. Klimek musiał zamówić odpowiednie przyrządy gimnastyczne, 
zakupić brakujące lub wypożyczyć z innych sąsiednich Gniazd. 

Na zebraniu sprawozdawczo- wyborczym w dniu 29 II 1912 roku Pre-
zes podsumował osiągnięcia przy budowie Sokolni i prosił o zwolnienie go 
z funkcji, jednak zebrani wymogli na nim dalsze prezesowanie. Podkreślono 
na koniec potrzebę poświęcenia Gmachu i ustalono termin tego działania na 
9 czerwca 1912 r.

Wyposażenie sali biurowej
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Po wybudowaniu gmachu Sokolni w  1911 roku Walne Zgromadzenie  
29 lutego 1912 roku przyjęło jako priorytet zorganizowanie bogatego po-
święcenia tuchowskiego Gniazda. W tym celu podjęto szereg uchwał mają-
cych na celu zorganizowanie uroczystości, w których wezmą udział najwyż-
sze władze TGS ze Lwowa, oddziałowe z  Tarnowa i  z  najbliższego rejonu. 
Dlatego też uchwalając na wspomnianym Zgromadzeniu termin poświęce-
nia na 9 czerwca 1912 roku, od razu powołano szereg komisji i wybrano ich 
przewodniczących. Byli to:

 – sekcja bufetowa – dh B. Miętus,
 – sekcja dekoracyjno-bufetowa – dh Wł. Siedmiograj,
 – sekcja aprowizacyjna – dh B. Klimek,
 – sekcja budowlana – dh E. Maraszewski.
 – sekcja kwaterunkowa – dh Adam Morus,
 – sekcja korespondencyjna – dh Jan Gronek,
 – sekcja pochodowa – dh. J. Janiga, B. Klimek, Jan Grzybczyk.

Uchwalono też program uroczystości:
1. rano w godzinach od 6 do 7.30 – próby ćwiczeń,
2. zbiórka i powitanie gości na dworcu o godzinie 9.00, śniadanie, 
3. nabożeństwo w kościele parafialnym,
4. poświecenie Sokolni,
5. wspólny obiad,
6. po południu – festyn, ćwiczenia,
7. wieczorem – przedstawienie.
Początkowo wszystko zdawało się być łatwe. Jednak już na zebraniu 

Zarządu w dniu 2 kwietnia 1912 roku dh B. Klimek zgłosił, że 12 czerwca 
1912 roku ma odbyć się zlot Pragski, dlatego organizowanie naszego poświę-
cenia Sokolni w czerwcu br. nie bardzo ma sens i lepiej byłoby przesunąć je na 
jesień. Zebrani druhowie wniosek ten przegłosowali. 

Kolejne odkładanie poświęcenia gmachu
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W  dniu 24 IV 1912 powtórzono decyzję przesunięcia poświęcenia  
Sokolni na jesień, pierwszą połowę września.

Podtrzymanie uchwały o odłożeniu poświęcenia Sokolni na jesień 1912 r.

Na zebraniu Zarządu w  dniu 1 lipca 1912 roku dh B. Klimek zgłosił 
wniosek, aby wybrać komitet, mający się zająć przygotowaniem uroczystości 
poświęcenia gmachu. Już na zebraniu 19 lipca 1912 r. ustalono listę osób, 
które należy zaprosić do komitetu mającego się zająć urządzeniem poświę-
cenia Sokolni. 

Protokoły z posiedzeń Wydziałów (Zarządów i Walnych Zgromadzeń)  
Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Tuchowie
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Powołanie Komitetu mającego zająć się organizacją poświęcenia Sokolni
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Zarząd wytypował następujących, znaczących coś w  tym czasie w Tu-
chowie i okolicy obywateli: 

1. Ankiewicz Jan
2. Bałaziński Wilhelm
3. Bardo – proboszcz
4. Bardo – wójt z Zalasowej
5. Bień Jakub z Meszny
6. Bujak Marcin z Lichwina
7. Burza Aleksander
8. Chandler Maria
9. Chciuk Józef

10. Chmielowski Jan 
11. Chmielowski Maria
12. Chmielowski Stanisław
13. Chmielowski Wojciech
14. Cich Józef z Lubaszowej
15. Dąbrowski Józef z Meszny
16. Dobrzański Michał
17. Dobrzański Walery
18. Fedak Szymon
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19. Ferens Jan
20. Foltyńska Maria
21. Foltyńska Zofia
22. Foltyński Władysław
23. Frączkiewicz Karol
24. Gerhardt Filip
25. Gronek Jan
26. Gut Józef – z Łowczowa
27. Hanak Jakub
28. Hochberg Ignacy
29. Hudyka Władysław
30. Jachna Jan
31. Janiga Helena
32. Janiga Jakub
33. Jordan Franciszek
34. Kawalec z Piotkowic
35. Klimkówna Karolina
36. Kocyjan z Burzyna –wójt
37. Kowalik Tomasz
38. Krogulski Jan
39. Krogulski Wojciech
40. Kukułka – naczelnik straży pożarnej
41. Lasko Anna
42. Lasko Maria
43. Lasko Stanisław
44. Lasko Stefania
45. Lasko Wincenty
46. Maciejowski Ignacy – ks. kan.
47. Maraszewski Emil
48. Marszalko Elza
49. Marszalko Ernest
50. Matakiewicz Antoni dr
51. Miś Stefan
52. Morusowa Henryka
53. Padło Jan
54. Patyk Józef z Lubaszowej
55. Pękala Franciszek z Dąbrówki

56. Prorok Antoni
57. Pyjor Jan z Siedlisk
58. Rada Miasta Tuchowa 
59. Reishelt Romuald
60. Rucker Wincenty
61. Rudnicka Maria
62. Rudnicka Rozalia.
63. Rudnicki Aleksander
64. Sajdak Józef z Siedlisk
65. Sambor Maria
66. Sambor Teofil 
67. Skorupski Wojciech
68. Stahlberger Bogdan
69. Stahlberger Stanisław
70. Stahlberger Stefania 
71. Szarama Jan 
72. Szczepan Franciszek
73. Szmigiel Stanisław
74. Szybalska Maria
75. Szybalski Bronisław
76. Tokarska Jadwiga
77. Trembecki Józef
78. Tylko Tomasz 
79. Tylko Zofia
80. Wajda Józef z Buchcic
81. Wantuch Jan z Burzyna
82. Wantuch Jan z Dąbrówki
83. Wiatr Stanisław
84. Wielgus Wojciech
85. Wielosik Józef
86. Więcek Jan
87. Wilaszek Józef
88. Wilczek Stanisław
89. Zając Zygmunt
90. Zdziarski Aleksander
91. Żywicki Stanisław
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Decyzja o centralnym oświetleniu „Sokolni”

Szczegółowa technika ówczesnego oświetlenia „Sokolni”
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Przydział czynności na posiedzeniu Komitetu poświęcenia Sokolni:
1. Komitet postanawia zaprosić na poświęcenie ks. Biskupa Bandurskiego ze Lwo-

wa, deleguje do zajęcia się tą sprawą druhów: Matakiewicza, Maraszewskiego, 
Padłę, o ile ten ostatni zechce jechać do Lwowa na własny koszt.

2. Zaprasza: Radę Miasta Tuchowa, Cechy, Straż Pożarną, Rady Gminne Okrę-
gu Sądowego Tuchowskiego, właścicieli dóbr w  okolicy, nauczycieli, księży 
proboszczów, inteligencję pochodzącą z  Tuchowa, Radę Miasta Tarnowa, 
właścicieli browarów w Okocimiu, Tarnowie, Grybowie, Trześnicy.

3. Ogólny nadzór nad czynnościami porucza Komitet dh. Siedmiograjowi, 
który będzie miał do pomocy druhów: Gronka, Hudykę, Trembeckiego.

4. Wybudowanie kuchni zlecono dh. B. Klimkowi.
5. Rozdawaniem obiadów zajmą się panie, które mają utworzyć oddziel-

ną sekcję. Do pomocy paniom Komitet przydziela: Brodę, Bazylewicza,  
St. Stahlbergera, Jana Ankiewicza, Jana i Stanisława Chmielowskiego, Józe-
fa Piotrowskiego, Morusa, Fedaka, Antoniego Proroka, Walerego Dobrzań-
skiego, Mieczysława Foltyńskiego, St. Laskę.

6. Sprzedażą biletów na śniadanie, obiad i wstępu zajmą się Szybalski, Frącz-
kiewicz, Marcin Łątka.

7. Przygotowaniem śniadania w Tuchowie zajmie się dh Bursa ze swoim per-
sonelem.

8. Bułek, chleba dostarczy dh Tylko, masła i wędlin dh Klimek, mleko p. Wilczek.
9. Przygotowaniem śniadania dla II dzielnicy zajmie się dh Bałasiński,  

dla I dzielnicy dh Miś.
10. Cenę obiadu składającego się z zupy, pieczeni z jarzyną, wódki i piwa wy-

znaczono na 2 korony, szklanka mleka lub herbata to 10 halerzy, bułki 
z masłem 10 halerzy, bułki z szynką 30 halerzy.

11. Dostarczeniem i przyrządzeniem wódki zajmą się Wł. Foltyński i Siedmio-
graj.

12. Do bufetu przeznacza się tych, którzy usługują podczas obiadu, ponad-
to Trembeckiego i  Jana Wantucha. Przygotowaniem bufetu zajmą się  
dh B. Klimek, dh Miętus, ogólny nadzór nad bufetem ma sprawować Bursa.

13. Zaproszeniem p. Gotza i  zamówieniem piwa pokierują dh Matakiewicz 
i dh Janiga. Czynności płatnicze przejmie dh A. Rudnicki.

14. Dostarczenie mięs na obiad porucza Komitet dh. Janowi Krogulskiemu, 
Marcelemu Bernackiemu i Wojciechowi Krogulskiemu.

15. Do sekcji festynowej przeznacza Komitet następujących druhów: Kuśnie-
rza, Rudnickiego, Szybalskiego, Ferenca, Szczepana, Śmigielskiego, Chmie-
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lowskiego W. Trembeckiego, Józefa Piotrowskiego, Klimka, Józefa Wantu-
cha, Kazimierza Mroza, Władysława Tarneckiego– lekarza.

16. Dekorację miasta zarządzi, zaplanuje, wykona dh Lasko.
17. Zorganizowaniem banderii konnej i pieszej zajmą się: Padło, Śmigiel, Bar-

do, Kozyra, Gierałt, Wilczek, Bałasiński.
18. Zbudowaniem ozdobnej bramy przy wejściu na drogę prowadzącą do gma-

chu „Sokoła” zajmą się druhowie Maraszewski i Kukułka.

Na zebraniu Zarządu TGS w dniu 19 sierpnia 1912 roku przedyskutowa-
no plan Komitetu przygotowującego poświęcenie gmachu. W toku rozważań 
postanowiono wzmocnić ilościowo niektóre sekcje, a  zwłaszcza bufetową 
i festynową. Ustanowiono też ceny piwa: mała szklanka – 14 h, duża 28 h, 
kieliszek wódki wyceniono na 10 halerzy. 

Na wniosek B. Klimka uchwalono zakupienie aparatu do piwa w cenie 
do 16 koron oraz szklanek. Poproszono dh. Foltyńskiego, by przywiózł prób-
ki piwa.

W dniu 24 sierpnia 1912 roku Zarząd obdarzył dostarczeniem chorągie-
wek do udekorowania boiska i budynku dh. Rudnickiego i dh. Foltyńskie-
go. Wyznaczono osoby odpowiedzialne za zbieranie fantów do loterii. I tak 
w  Tuchowie w  I  dzielnicy byli to: Józef Piotrowski i  Władyslaw Tarnecki, 
w II dzielnicy – Szymon Fedak i Józef Trembecki, w III dzielnicy – Stanisław 
Chmielowski i Walery Dobrzański. W IV dzielnicy – Jan Chmielowski, Ka-
rol Frączkiewicz. W Dąbrówce i Burzynie – Antoni Prorok, Jan Wantuch, 
w Ryglicach - p. Rejcheltowa i  J. Wiatr, w Uniszowej i Bistuszowej – Wła-
dysław Tarnecki i Jan Stec, w Kielanowicach – J. Padło i T. Kowalik, w Za-
lasowej - Władysław Zawada i Stanisław Szmigiel i w Gromniku - dr Janiga  
i dh Winner.

W dniu 27 sierpnia na zebraniu pracowano nad pozyskaniem zespołu 
muzycznego z Tarnowa. W tej sprawie uchwalono spisanie ugody z tarnow-
skim zespołem muzycznym, z wynagrodzeniem 80 koron za całość wystę-
pów, do tego zwyczajowo zobowiązano się do podania im śniadania, obiadu, 
kolacji oraz zwrotu kosztów przyjazdu koleją do Tuchowa.

Ponadto ustalono, że na śniadanie ma być wódka, chleb i 2-3 plasterki 
kiełbasy, obiad jak dla wszystkich gości, na kolację – wódka, mięso, chleb 
i  ćwiartka piwa. Uchwalono też, aby poprosić panie do wzięcia udziału 
w „Krakowskim weselu”. W tym celu panie muszą wystarać się o odpowied-
nie kostiumy. Do wyróżnionych pań zaliczono: dwie panny Laskówny, dwie 
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panny Chmielowskie, dwie panny Foltyńskie, panią Stefanię Stahlberger, 
pannę Winiarzównę. Miały one do wyboru spośród wyznaczonych panów 
krakowiaków: Mieczysława Foltyńskiego, St. Chmielowskiego, J. Gronka,  
St. Stahlbergera, Kazimierza Murdzińskiego, J. Trembeckiego, Kuśnierza 
z Radomyśla i innych.

W tym czasie równocześnie z przygotowaniami do poświęcenia Sokolni 
prowadzono prace budowlane przy altanie i kręgielni.

Na posiedzeniu Zarządu w dniu 30 sierpnia 1912 roku omówiono przy-
gotowanie zaprowiantowania uroczystości poświęcenia Sokolni. W tym celu 
ustalono, że: 

•	 mięso dostarczą Jan Krogulski - 110 kg, Marceli Bernacki - 110 kg (1 kg 
mięsa za 1koronę 52 halerzy),

•	 w tym celu mają zakupić jałówkę do kwoty 140 koron, 2 sztuki świń 
po 70 – 80 koron,

•	 wyrobami zajmie się Marceli Bernacki, 
•	 zamówieniem i ugotowaniem 5 szynek zajmie się dh Bursa,
•	 beczkę ogórków kiszonych dostarczy Wojciech Krogulski, 
•	 ze śniadaniem do Poręby ma jechać dh Miś i Sorys oraz 4 skautów,
•	 uchwalono, żeby banderii poczęstunku nie dawać, ale wydać im blocz-

ki z napisem: „Banderia - wstęp wolny na festyn”,
•	 600 szklanek ma wypożyczyć dh Bursa. 
To wszystko miano przygotować na 15 września 1912 roku. 
Na zebraniu Zarządu w dniu 2 IX 1912 r. dh prezes J. Janiga wnioskował, 

aby wybudować ozdobną bramę wjazdową przed „Sokołem”. Umiejscowiono 
ją koło głównej drogi pomiędzy działkami p. Sorysa i p. Rudnickiego, czyli 
na początku obecnej ulicy Chopina. 

Drogę miano udekorować festonami5, łączącymi bramę z  londynami6 
ustawianymi wzdłuż drogi. Ponadto drogę do gmachu „Sokoła” i boisko mia-
no udekorować chorągwiami, które miał dostarczyć dh Maraszewski. Jedlinę 
miał dostarczyć dh J. Janiga, a wicia festonów podjął się dh Kukułka z pomo-
cą dh. Maraszewskiego. Warto jeszcze wspomnieć, że na chorągwie dh Bursa 
zakupił 88 metrów materiału. 

8 IX 1912 r. na tydzień przed mającym się odbyć poświęceniem na posie-
dzeniu Zarządu uchwalono i ułożono kolejność wznoszenia 6 toastów pod-

5  feston to zwieszająca się malowniczo girlanda z kwiatów, zieleni, owoców, wstęg;
6  londyn – żerdź;
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czas obiadu w trakcie uroczystości poświęcenia budynku „Sokoła”. Lista ta 
przedstawiała się następująco:

1. Toast na cześć duchowieństwa wzniesie dh dr Antoni Matakiewicz.
2. Toast na cześć Rady Gminy i Mieszczaństwa wzniesie dh Bolesław 

Klimek.
3. Toast na cześć Obywatelstwa wzniesie druh Lasko.
4. Toast na cześć włościaństwa wzniesie dh Wojciech Krogulski.
5. Toast na cześć Związku i Okręgu Sokolego wzniesie dh J. Janiga.
6. Toast na cześć Towarzystwa Zaliczkowego wzniesie dh Jachno.
Salę dekorować mają: dh Morus, dh Siedmiograj, dh Miętus, dh Tarnecki, 

dh Stec, dh Wantuch, dh Mróz. Dekoracją boiska zajmie się dh Maraszewski. 
Uchwalono też dla większego splendoru wypożyczenie dywanów od druhów 
według kwestionariusza, za potwierdzeniem danej czynności u  państwa:  
Lasków, Janigów, Foltyńskich, Morusów, Rudnickich, Szybalskich, Jachnów.

Tak dobrze zapowiadająca się impreza, w  której przygotowanie około 
setka ludzi włożyła dużo pracy, ostatecznie w jednej chwili została odroczo-
na po raz trzeci ze względu na pogodę w ciągu całego tygodnia. W protokole 
z 8 września 1912 roku zapisano, że pod koniec posiedzenia uchwalono od-
roczyć uroczystość poświęcenia, czyli 15 IX 1912 roku mimo wielkich przy-
gotowań poświęcenie nie odbyło się. 

Natomiast w dniu tym, mimo wielkich opadów, odbył się zlot okręgu so-
kolego w Tuchowie i zabawa Towarzystwa Kasynowego, która poróżniła dru-
hów TGS. Z informacji zamieszczonej w protokole z 30 września 1912 roku 
dowiadujemy się, że kolejna wyznaczona data na poświęcenie Sokolni to 
7 czerwca 1913 roku.

Wyznaczenie nowego terminu poświęcenia Sokolni – 7 VI 1913 r.

Podziękowanie paniom, które obsługiwały mimo złej pogody doraźny zlot  
okręgu sokolego w Tuchowie
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Problem ten poruszano znów na zebraniu Zarządu TGS w dniu 15 V 1913, 
na którym dh B. Klimek zaproponował, aby porozumieć się z Okręgiem ce-
lem zdecydowania o dniu poświęcenia Sokolni, z uwagi na to, że we Lwowie 
ogłoszono zlot TGS na dzień 29 czerwca 1913 roku. 

Sprawa poświęcenia Sokolni (c.d.)
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W dniu 30 maja 1913 roku na zebraniu Zarządu prezes J. Janiga przeka-
zał zebranym informację, że członkowie wydziału II Okręgu TGS w Tarno-
wie odradzili poświęcanie Sokolni w czerwcu 1913 roku ze względu na zlot 
29 VI we Lwowie. Druhowie z Zarządu przyjęli to do wiadomości i odstąpili 
od kolejnego terminu poświęcenia. 

Kolejne odwołanie poświęcenia Sokolni w dniu 7 VI 1913 r.

Studiując ogólnie dostępne protokoły z roku 1913 i 1914, nie udało mi 
się znaleźć informacji o  wykonanym poświęceniu całego gmachu Sokolni 
w Tuchowie. Zarząd TGS w Tuchowie w następnych miesiącach zajął się kup-
nem karabinów, mundurów polowych i wyposażenia żołnierskiego młodych 
chłopców ćwiczących w Stałych Drużynach Sokolich (SDS), byli to później-
si legioniści. Następnie wybuchła I wojna światowa, która przerwała jawną 
pracę w naszej organizacji na 4 lata. Wydaje się być prawdopodobnym, że po 
I wojnie w ferworze rozszerzonych działań politycznych, pojawienia się zbyt 
wielu organizacji o różnym charakterze społeczno-politycznym, wzajemnym 
zwalczaniu się poszczególnych ugrupowań, zapomniano dopełnić religijne-
go i zwyczajowego poświęcenia Sokolni w Tuchowie.

Wyboru treści archiwalnych z protokołów 
do tego rozdziału dokonał dh Aleksander Kowalik
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Uwzględnienie orkiestry Jakuba Hanaka na okazjonalnym festynie
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TGS Tuchów jak każda organizacja społeczna musiała się podporząd-
kować obowiązującym zasadom organizacji życia w dobrowolnych społecz-
nych stowarzyszeniach. Podstawowym celem tej organizacji było szkolenie 
młodzieży męskiej pod względem wojskowym, patriotycznym, kulturalnym 
i zawodowym. Te zadania wymagały odpowiedniego przygotowania kadry 
kierującej oraz członków wykonujących postawione im zadania. W tym celu 
należało przyjąć znane wówczas sposoby organizacji takiej działalności, prze-
kazać je w sposób zrozumiały, wyrobić określone umiejętności i doprowa-
dzić do kształtowania potrzebnych nawyków. Można to było wykonać tylko 
wówczas, gdy powołano określone komórki życia w społeczności, ustalono 
sposoby porozumiewania się, zależności, ułożono odpowiednie regulaminy 
i je wdrażano. Do tego celu służyły spisane poniżej ustalone hierarchiczne: 
Gniazda, Związki, poszczególne stopnie władzy. Jak zorganizowane to było 
na najniższym hierarchicznie szczeblu (Gniazda) władzy w TGS w Tuchowie 
prześledzimy na przykładach zanotowanych w protokołach pracy zarządu, 
zwanego wówczas wydziałem, z lat 1898 – 1950.

Władza najwyższa w systemie TGS w Tuchowie to Walne Zgromadzenie 
wszystkich członków. Podaję rejestr wszystkich Walnych Zgromadzeń TGS 
Tuchów w ujęciu chronologicznym:

1. Walne Zgromadzenie 6 luty 1898
2. Walne Zgromadzenie 6 maj 1899
3. Walne Zgromadzenie 20 maj 1900
4. Walne Zgromadzenie 15 grudzień 1901
5. Walne Zgromadzenie 12 kwiecień 1902
6. Walne Zgromadzenie 23 sierpień 1902
7. Walne Zgromadzenie 29 marzec 1903
8. Walne Zgromadzenie 25 lipiec 1903
9. Walne Zgromadzenie 23 styczeń 1904
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10. Walne Zgromadzenie 22 październik 1904
11. Walne Zgromadzenie 11 luty 1905
12. Walne Zgromadzenie 1 październik 1905
13. Walne Zgromadzenie 12 luty 1906
14. Walne Zgromadzenie 12 styczeń 1907
15. Walne Zgromadzenie 22 styczeń 1908
16. Walne Zgromadzenie 7 luty 1908
17. Walne Zgromadzenie 11 kwiecień 1908
18. Walne Zgromadzenie 4 luty 1909
19. Walne Zgromadzenie 12 luty 1910
20. Walne Zgromadzenie 24 marzec 1911
21. Walne Zgromadzenie 29 luty 1912
22. Walne Zgromadzenie 29 styczeń 1913
23. Walne Zgromadzenie 14 marzec 1914
24. Nadzwyczajne W. Z. 30 marzec 1914
25. Walne Zgromadzenie 23 październik 1918
26. Walne Zgromadzenie 11 maj 1919
27. Walne Zgromadzenie 4 styczeń 1920
28. Walne Zgromadzenie 28 marzec 1920
29. Nadzwyczajne W. Z. 20 czerwiec 1920
30. Walne Zgromadzenie 28 marzec 1921
31. Walne Zgromadzenie 9 kwiecień 1922
32. Walne Zgromadzenie 8 kwiecień 1923
33. Nadzwyczajne W. Z. 27 styczeń 1924
34. Walne Zgromadzenie 19 kwiecień 1925
35. Walne Zgromadzenie 9 maj 1926
36. Walne Zgromadzenie 13 luty 1927
37. Walne Zgromadzenie 25 marzec 1928
38. Walne Zgromadzenie 21 kwiecień 1929
39. Walne Zgromadzenie 13 kwiecień 1930
40. Walne Zgromadzenie 17 maj 1931
41. Walne Zgromadzenie 1 maj 1932
42. Walne Zgromadzenie 13 kwiecień 1933
43. Walne Zgromadzenie 1 maj 1933
44. Walne Zgromadzenie 11 czerwiec 1933
45. Walne Zgromadzenie 13 maj 1934
46. Walne Zgromadzenie 7 kwiecień 1935
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47. Walne Zgromadzenie 19 kwiecień 1936
48. Walne Zgromadzenie 13 marzec 1937
49 Walne Zgromadzenie 27 marzec 1938
50. Walne Zgromadzenie 14 maj 1939
Po wojnie  
51. Walne Zgromadzenie 24 czerwiec 1945
52. Walne Zgromadzenie 28 kwiecień 1946

Niższym szczeblem władzy administracyjnej były zarządy TGS w Tucho-
wie zarejestrowane również w ujęciu chronologicznym, w miarę możliwości 
w pełnym składzie, zgodnie z zapisami w protokołach. Zapisy te odzwiercie-
dlają sumienność, jaką odznaczał się notujący sekretarz. Oprócz Zarządów 
do wykonywania zadań wynikających z  potrzeby chwili powoływano tzw. 
komisje spośród członków Zarządu wzmacniane przez druhów specjalistów 
w  danym zakresie działania. Do najczęściej powoływanych komisji należy 
zaliczyć:

 – komisję budowlaną,
 – komisję zabawową,
 – komisję festynową,
 – komisję wieczornicową,
 – komisję majówkową, 
 – nieustającą komisję budowlaną,
 – komisję mundurową itp. w zależności od potrzeb. 

Chronologiczny przegląd zarządów TGS w Tuchowie od 1898 do 1950 r. 
1898 r.
1.  Goyski Kazimierz prezes
2.  Berke Karol I wiceprezes
3.  Hudetz Hugo II wiceprezes
4.  Przewłocki Władysław członek
5.  Ankiewicz Jan członek
6.  Miętus Bolesław członek
7.  Stropiński Ludwik sekretarz
8.  Foltyński Antoni członek
9.  Metzner Kazimierz skarbnik
10.  Rudnicki Andrzej z-ca sekretarza
11.  Ziembiński Sylwester gospodarz i naczelnik ćwiczeń
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1899  
1.  Goyski Kazimierz prezes
2.  Foltyński Antoni I wiceprezes
3.  Hudetz Hugo II wiceprezes
4.  Stropiński Ludwik sekretarz
5.  Metzner Kazimierz skarbnik
6.  Rudnicki Andrzej z-ca sekretarza
7.  Ziembiński Sylwester gospodarz i naczelnik
8.  Przewłocki Władysław członek
9.  Ankiewicz Jan członek
10.  Miętus Bolesław członek
11.  Berke Karol członek

1900  
1.  Starachowicz Jan prezes
2.  Habicht Ernest I wiceprezes
3.  Foltyński Antoni II wiceprezes
4.  Stropiński Ludwik sekretarz
5.  Grosiński Marian z-ca sekretarza
6.  Warczewski Aleksander skarbnik
7.  Miętus Bolesław gospodarz
8.  Agatstein Albert członek
9.  Tylko Tomasz członek
10.  Ankiewicz Jan członek
11.  Krogulski Jan członek

1901 r.  
1.  Habicht Ernest prezes
2.  Foltyński Antoni I wiceprezes
3.  Krogulski Jan II wiceprezes
4.  Warczewski Aleksander sekretarz
5.  Miętus Bolesław gospodarz
6.  Iwański Seweryn skarbnik
7.  Agatstein Albert członek
8.  Ankiewicz Jan członek
9.  Tylko Tomasz członek
10.  Pazdro Jan członek
11.  Młyniec Franciszek członek
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1902 r.   
1.  Habicht Ernest prezes
2.  Foltyński Antoni I wiceprezes
3.  Krogulski Jan II wiceprezes
4.  Warczewski Aleksander sekretarz
5.  Miętus Bolesław gospodarz
6.  Wojtanowski Adolf skarbnik
7.  Agatstein Albert członek
8.  Ankiewicz Jan członek
9.  Tylko Tomasz członek
10.  Pazdro Jan członek
11.  Młyniec Franciszek członek

1903 r.  
1.  Goyski Kazimierz prezes
2.  Ligaszewski Jan I wiceprezes
3.  Krogulski Jan II wiceprezes
4.  Miętus Bolesław skarbnik
5.  Zaremba Jan sekretarz
6.  Klimek Bolesław naczelnik
7.  Filarski Bolesław członek
8.  Iwanicki Seweryn członek
9.  Trompeter Henryk członek
10.  Pazdro Jan członek
11.  Chciuk Józef członek
12.  Rudnicki Andrzej członek
13.  Chmielowski Wojciech członek

1904 r. styczeń  
1.  Ligaszewski Jan prezes
2.  Syruczek Władysław I wiceprezes
3.  Krogulski Jan II wiceprezes
4.  Miętus Bolesław skarbnik
5.  Zieliński Józef z-ca skarbnika
6.  Rudnicki Andrzej sekretarz
7.  Łątka Marcin z-ca sekretarza
8.  Chmielowski Wojciech członek



— 176 — 

Jadwiga Ratuszyńska i Joanna Skrzyniarz

9.  Klimek Bolesław członek
10.  Chciuk Józef członek
11.  Rutowski Zugmunt członek
12.  Trompeter Henryk członek

1904 r. październik  
1.  Trompeter Henryk prezes
2.  Rutowski Zygmunt I wiceprezes
3.  Krogulski Jan II wiceprezes
4.  Ziembiński Sylwester naczelnik
5.  Miętus Bolesław z-ca naczelnika
6.  Krogulski Wojciech członek
7.  Zieliński Józef członek
8.  Chmielowski Wojciech członek
9.  Chciuk Józef członek
10.  Agatstein Albert członek
11.  Łątka Marcin członek
12.  Rudnicki Andrzej członek

1905 r.  
1.  Trompeter Henryk prezes
2.  Krogulski Jan I wiceprezes
3.  Kowalski Władysław II wiceprezes
4.  Zieliński Stanisław naczelnik
5.  Zieliński Józef członek
6.  Łątka Marcin członek
7.  Chmielowski Wojciech członek
8.  Chciuk Józef członek
9.  Rudnicki Andrzej członek
10.  Miętus Bolesław członek
11.  Wolff Jan członek
12.  Tylko Tomasz członek

1905 r. październik  
1.  Rudnicki Andrzej prezes
2.  Krogulski Jan I wiceprezes
3.  Kowalski Władysław II wiceprezes
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4.  Zieliński Stanisław naczelnik
5.  Olszewski Michał członek
6.  Zieliński Józef członek
7.  Chmielowski Wojciech członek
8.  Trompeter Henryk członek
9.  Chciuk Józef członek
10.  Łątka Marcin członek
11.  Miętus Bolesław członek
12.  Wolff Jan członek
13.  Tylko Tomasz członek

1906 r.  
1.  Rudnicki Andrzej prezes
2.  Kowalski Władysław I wiceprezes
3.  Wolff Jan II wiceprezes
4.  Król Kazimierz sekretarz
5.  Chmielowski Wojciech z-ca sekretarza
6.  Miętus Bolesław skarbnik
7.  Tylko Tomasz z-ca skarbnika i gospodarza
8.  Zieliński Stanisław gospodarz
9.  Chciuk Józef członek
10.  Dutka Wojciech członek
11.  Łątka Marcin członek
12.  Olszewski Michał członek

1907 r.  
1.  Rudnicki Andrzej prezes
2.  Brak danych I wiceprezes
3.  Lasko Wincenty II wiceprezes
4.  Gerhardt Filip skarbnik
5.  Chmielowski Wojciech z-ca skarbnika
6.  Zieliński Stanisław sekretarz, z-ca naczelnika
7.  Klimek Bolesław naczelnik
8.  Chciuk Józef członek
9.  Dutka Wojciech członek
10.  Kowalski Władysław członek
11.  Król Kazimierz członek
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12.  Łątka Marcin członek
13.  Miętus Bolesław członek

1908 r  
1.  Gerhardt Filip prezes
2.  Krzyżanowski Bronisław I wiceprezes
3.  Stahlberger Bogdan II wiceprezes
4.  Rudnicki Andrzej skarbnik
5.  Chmielowski Wojciech z-ca skarbnika
6.  Klimek Bolesław naczelnik
7.  Zieliński Stanisław z-ca sekretarza
8.  Chciuk Józef członek
9.  Dutka Wojciech członek
10.  Lasko Wincenty członek
11.  Łątka Marcin członek
12.  Król Kazimierz z-ca sekretarza

1909 r.  
1.  Janiga Jakub prezes
2.  Wolff Jan I wiceprezes
3.  Stahlberger Bogdan II wiceprezes
4.  Rudnicki Andrzej skarbnik
5.  Szybalski Bronisław z-ca skarbnika
6.  Miś Stefan sekretarz
7.  Zieliński Stanisław naczelnik
8.  Klimek Bolesław zarządca budynku
9.  Gnoiński Marian dyrygent orkiestry
10.  Tylko Tomasz członek
11.  Chmielowski Wojciech członek
12.  Gerhardt Filip członek

1910 r.  
1.  Janiga Jakub prezes
2.  Rudnicki Andrzej I wiceprezes
3.  Siedmiograj Władysław II wiceprezes
4.  Miś Stefan sekretarz
5.  Chmielowski Wojciech z-ca sekretarza
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6.  Rudnicki Andrzej skarbnik
7.  Szybalski Bronisław z-ca skarbnika
8.  Klimek Bolesław naczelnik
9.  Gnoiński Marian z-ca naczelnika
10.  Kowalski Władysław członek
11.  Langer Bernard członek
12.  Tylko Tomasz członek

1911 r.  
1.  Janiga Jakub prezes
2.  Rudnicki Andrzej I wiceprezes
3.  Siedmiograj Władysław II wiceprezes
4.  Miś Stefan sekretarz
5.  Chmielowski Wojciech z-ca sekretarza
6.  Szybalski Bronisław skarbnik
7.  Klimek Bolesław naczelnik
8.  Butrymowicz Eugeniusz członek
9.  Gnoiński Marian członek
10.  Kowalski Władysław członek
11.  Tylko Tomasz członek
12.  Stahlberger Bogdan członek
  
1912 r.  
1.  Janiga Jakub prezes
2.  Brak danych I wiceprezes
3.  Brak danych II wiceprezes
4.  Rudnicki Andrzej sekretarz
5.  Chmielowski Wojciech z-ca sekretarza
6.  Szybalski Bronisław skarbnik
7.  Stahlenberer Bogdan z-ca skarbnika
8.  Klimek Bolesław gospodarz
9.  Rudnicki Andrzej z-ca gospodarza
10.  Grzybczyk Jan członek
11.  Gnoiński Marian członek
12.  Miętus Bolesław członek
13.  Siedmiograj Władysław członek
14.  Kowalski Władysław członek



— 180 — 

Jadwiga Ratuszyńska i Joanna Skrzyniarz

1913 r.  
1.  Janiga Jakub prezes
2.  Morus Adam I wiceprezes
3.  Siedmiograj Władysław II wiceprezes
4.  Rudnicki Andrzej sekretarz
5.  Chmielowski Wojciech z-ca sekretarza
6.  Szybalski Bronisław skarbnik
7.  Klimek Bolesław naczelnik
8.  Butrymowicz Eugeniusz członek
9.  Foltyński Władysław członek
10.  Miętus Bolesław członek
11.  Piotrowski Józef członek
12.  dr Matakiewicz Antoni członek

1914 r. marzec 14  
1.  Janiga Jakub prezes
2.  dr Morus Adam I wiceprezes
3.  Brak danych II wiceprezes
4.  Bursa Aleksander członek
5.  Miętus Bolesław członek
6.  Chmielowski Wojciech członek
7.  Matakiewicz Antoni członek
8.  Klimek Bolesław członek
9.  Rudnicki Andrzej członek
10.  Foltyński Władysław członek
11.  Siedmiograj Władysław członek
12.  Stec Jan członek

1914 r. marzec 30  
1.  Janiga Jakub prezes
2.  Morus Adam I wiceprezes
3.  Siedmiograj Władysław II wiceprezes
4.  Stec Jan sekretarz
5.  Chmielowski Wojciech z-ca sekretarza
6.  Rudnicki Andrzej skarbnik
7.  Klimek Bolesław naczelnik
8.  Matakiewicz Antoni członek
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9.  Gnoiński Marian członek
10.  Miętus Bolesław członek
11.  Bursa Aleksander członek
12.  Władysław Foltyński członek

1918 r  
1.  Janiga Jakub prezes
2.  Foltyński Władysław I wiceprezes
3.  Machowski Walenty II wiceprezes
4.  Kadernoszka Józef skarbnik
5.  Chmielowski Wojciech sekretarz
6.  Klimek Bolesław gospodarz
7.  Siedmiograj Władysław gospodarz, reżyser
8.  Matakiewicz Antoni członek
9.  Tylko Tomasz członek
10.  Zając Zygmunt członek
11.  Książkiewicz Stanisław członek

1919 r.  
1.  Janiga Jakub prezes
2.  Foltyński Władysław I wiceprezes, gospodarz
3.  Siedmiograj Władysław II wiceprezes
4.  Kadernoszka Józef skarbnik
5.  Klimek Bolesław sekretarz, z-ca gospodarza
6.  Książkiewicz Stanisław z-ca sekretarza i z-ca skarbnika
7.  Matakiewicz Antoni członek
8.  Tylko Tomasz członek
9.  Zając Zygmunt członek
10.  Maraszewski Emil członek
11.  Krogulski Jakub członek
12.  Zając Antoni członek

1920 r.  
1.  Padło Jan prezes
2.  Brak danych I wiceprezes
3.  Agatstein Albert II wiceprezes
4.  Bernacki Antoni skarbnik
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5.  Ferenc Jan sekretarz
6.  Stec Jan gospodarz 
7.  Tylko Tomasz członek
8.  Dobrzański Wojciech członek
9.  Borawski Wacław członek
10.  Wrona Wiktor członek
11.  Foltyński Władysław członek
12.  Zając Zygmunt członek (zmarł we wrześniu 1920)

1921 r  
1.  Foltyński Władysław prezes
2.  Brak danych I wiceprezes
3.  Agatstein Albert II wiceprezes
4.  Bernacki Antoni skarbnik
5.  Ferenc Jan sekretarz
6.  Kluger Leopold gospodarz
7.  Derechowski Wojciech członek
8.  Tylko Tomasz członek
9.  Jasica Stanisław członek
10.  Dobrzański Wojciech członek
11.  Borawski Wacław członek
12.  Mazurkiewicz Bronisław członek
13.  Krogulski Jakub członek
14.  Wrona Wiktor członek
15.  Klimek Bolesław członek

1922 r.  
1.  Foltyński Władysław prezes
2.  Brak danych I wiceprezes
3.  Brak danych II wiceprezes
4.  Ferenc Jan sekretarz
5.  Bernacki Antoni skarbnik
6.  Regiec Stefan gospodarz
7.  Klimek Bolesław członek
8.  Kluger Leopold członek
9.  Jasica Stanisław członek
10.  Tylko Tomasz członek
11.  Derechowski Wojciech członek
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12.  Dobrzański Stanisław członek
13.  Borawski Wacław członek
14.  Wrona Henryk członek
15.  Ziemba Włodzimierz członek

1923 r.  
1.  Foltyński Władysław prezes
2.  Brak danych I wiceprezes
3.  Regiec Stefan II wiceprezes
4.  Ferenc Jan sekretarz
5.  Wojtanowski Adolf z-ca sekretarza
6.  Szarama Jan skarbnik
7.  Wrona Henryk członek
8.  Dobrzański Stanisław członek
9.  Borawski Wacław członek
10.  Tylko Tomasz członek
11.  Kluger Leopold członek
12.  Agatstein Albert członek
13.  Tarnecki Władysław członek
14.  Bernacki Antoni członek
15.  Matakiewicz Antoni członek

1924 r.  
1.  Foltyński Władysław prezes
2.  Brak danych I wiceprezes
3.  Brak danych II wiceprezes
4.  Kluger Leopold sekretarz
5.  Tarnecki Władysław z-ca sekretarza
6.  Szarama Jan skarbnik
7.  Wrona Henryk członek
8.  Borawski Wacław członek
9.  Dobrzański Stanisław członek
10.  Miś Stefan członek
11.  Klimek Bolesław członek
12.  Agatstei Stefan członek
13.  Wojtanowski Adolf członek
14.  Bernacki Antoni członek
15.  Matakiewicz Antoni członek
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1925 r.  
1.  Foltyński Władysław prezes
2.  Brak danych I wiceprezes
3.  Brak danych II wiceprezes
4.  Tarnecki Władysław sekretarz
5.  Szarama Jan skarbnik
6.  Klimek Bolesław gospodarz
7.  Borawski Wacław z-ca gospodarza
8.  Dobrzański Stanisław członek
9.  Oskwarek Józef członek
10.  Wrona Henryk członek
11.  Wojtanowski Adolf członek
12.  Matakiewicz Antoni członek
13.  Miś Stefan członek
14.  Chmielowski Stanisław członek
15.  Agatstein Albert członek

1926 r.   
1.  Foltyński Władysław prezes
2.  Matakiewicz Antoni I wiceprezes
3.  Brak danych II wiceprezes
4.  Tarnecki Władysław sekretarz
5.  Szarama Jan skarbnik
6.  Klimek Bolesław gospodarz
7.  Wrona Wiktor członek
8.  Wiatr Stanisław członek
9.  Wrona Henryk członek
10.  Regiec Stefan członek
11.  Dobrzański Wojciech członek
12.  Janiga Jakub członek
13.  Miś Stefan członek
14.  Chmielowski Wojciech członek
15.  Agatstein Albert członek
16.  Borawski Wacław członek
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1927 r.  
1.  Foltyński Władysław prezes
2.  Matakiewicz Antoni I  wiceprezes
3.  Brak danych II wiceprezes
4.  Szarama Jan skarbnik
5.  Tarnecki Władysław sekretarz
6.  Wojtanowski Adolf z-ca sekretarza
7.  Chmielowski Stanisław naczelnik
8.  Wiatr Stanisław gospodarz
9.  Wrona Henryk z-ca gospodarza
10.  Miś Stefan członek
11.  Klimek Bolesław członek
12.  Janiga Jakub członek
13.  Agatstein Albert członek
14.  Dobrzański Wojciech członek
15.  Borawski Wacław członek

1928 r  
1.  Foltyński Władysław prezes
2.  Matakiewicz Antoni I  wiceprezes
3.  Brak danych II wiceprezes
4.  Regiec Stefan skarbnik
5.  Ołpiński Klemens z-ca skarbnika
6.  Tarnecki Władysław sekretarz
7.  Wojtanowski Adolf z-ca sekretarza
8.  Wiatr Stanisław gospodarz
9.  Chmielowski Stanisław naczelnik
10.  Janiga Jakub członek
11.  Klimek Bolesław członek
12.  Miś Stefan członek
13.  Dobrzański Wojciech członek
14.  Kluger Leopold członek
15.  Borawski Wacław członek
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1929 r.  
1.  Foltyński Władysław prezes
2.  Matakiewicz Antoni I wiceprezes
3.  Kluger Leopold sekretarz
4.  Ołpiński Klemens z-ca sekretarza
5.  Regiec Stefan skarbnik
6.  Chmielowski Stanisław naczelnik
7.  Wiatr Stanisław gospodarz
8.  Książkiewicz Stanisław z-ca gospodarza
9.  Wrona Wiktor członek
10.  Tarnecki Władysław członek
11.  Stec Franciszek  członek
12.  Borawski Wacław członek
13.  Wojtanowski Adolf członek

1930 r.  
1.  Foltyński Władysław prezes
2.  Matakiewicz Antoni I wiceprezes
3.  Regiec Stefan II wiceprezes, skarbnik
4.  Tarnecki Władysław sekretarz
5.  Wiatr Stanisław z-ca sekretarza
6.  Chmielowski Stanisław naczelnik
7.  Wojtanowski Adolf gospodarz
8.  Książkiewicz Stanisław z-ca gospodarza
9.  Miś Stefan członek
10.  Kluger Leopold członek
11.  Ołpiński Klemens członek
12.  Borawski Wacław członek
13.  Stec Franciszek członek

1931 r.  
1.  Foltyński Władysław prezes
2.  Wojtanowski Adolf I  wiceprezes, z-ca skarbnika
3.  Brak danych II wiceprezes
4.  Kluger Leopold skarbnik
5.  Tarnecki Władysław sekretarz
6.  Pietrucha Alfons z-ca sekretarza
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7.  Chmielowski Stanisław naczelnik
8.  Wrona Wiktor gospodarz
9.  Miś Stefan członek
10.  Książkiewicz Stanisław członek
11.  Surma Antoni członek
12.  Stec Franciszek członek
13.  Regiec Stefan członek

1932 r.  
1.  Foltyński Władysław prezes
2.  Wojtanowski Adolf I wiceprezes
3.  Brak danych II wiceprezes
4.  Kluger Leopold skarbnik
5.  Chmielowski Stanisław naczelnik
6.  Sokołowski Julian z-ca naczelnika
7.  Tarnecki Władysław gospodarz
8.  Pietrucha Alfons sekretarz
9.  Regiec Stefan członek
10.  Eilmes Jan członek
11.  Ulatowski Mieczysław członek
12.  Miś Stefan członek
13.  Surma Antoni członek
14.  Książkiewicz Stanisław członek
15.  Bulaga Feliks członek

1933 r.  
1.  Foltyński Władysław prezes do 2 czerwca br.
2.  Mroczkowski Stanisław prezes od 11 06 br.
3.  Wojtanowski Adolf I wiceprezes, z-ca skarbnika 
4.  Brak danych II wiceprezes
5.  Kluger Leopold skarbnik
6.  Pietrucha Alfons sekretarz
7.  Tarnecki Władysław gospodarz
8.  Książkiewicz Stanisław z-ca gospodarza
9.  Stoch Józef członek
10.  Kaczka Jan członek
11.  Eilmes Jerzy członek
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12.  Sokołowski Julian członek
13.  Bulaga Feliks  członek
14.  Ulatowski Mieczysław członek

1934 r.  
1.  Mroczkowski Stanisław prezes
2.  Wojtanowski Adolf I wiceprezes
3.  Brak danych II wiceprezes
4.  Pietrucha Alfons sekretarz
5.  Bąk Jan skarbnik
6.  Sokołowski Julian naczelnik
7.  Tarnecki Władysław gospodarz
8.  Foltyński Władysław członek
9.  Stoch Józef członek
10.  Kluger Leopold członek
11.  Eilmes Jerzy członek
12.  Ulatowski Mieczysław członek
13.  Dobrzański Wojciech członek
14.  Czapliński Kamil członek
15.  Krogulski Jakub członek

1935 r.  
1.  Mroczkowski Stanisław prezes
2.  Wojtanowski Adolf I  wiceprezes
3.  Brak danych II wiceprezes
4.  Pietrucha Alfons sekretarz
5.  Bąk Jan skarbnik
6.  Sokołowski Julian naczelnik
7.  Foltyński Władysław gospodarz
8.  Stoch Józef członek
9.  Kluger Leopold członek
10.  Eilmes Jerzy członek
11.  Ulatowski Mieczysław członek
12.  Dobrzański Wojciech  członek
13.  Czapliński Kamil członek
14.  Krogulski Jakub członek
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1936 r.  
1.  Foltyński Władysław prezes
2.  Ulatowski Mieczysław I wiceprezes
3.  Wojtanowski Adolf II wiceprezes
4.  Czapliński Kamil skarbnik
5.  Pietrucha Alfons sekretarz
6.  Tylko Tadeusz z-ca sekretarza
7.  Kluger Leopold gospodarz
8.  Mróz Władysław naczelnik
9.  Mroczkowski Stanisław członek
10.  Stoch Józef członek
11.  Jaroszowa Bronisława członek
12.  Dobrzański Wojciech członek

1937 r.  
1.  Stoch Józef prezes
2.  Kaczka Jan I wiceprezes 
3.  Wojtanowski Adolf II wiceprezes
4.  Klimek Władysław sekretarz
5.  Tylko Tadeusz  z-ca sekretarza, od 23. 10. 1937 r.  

  wiceprezes i naczelnik
6.  Kluger Leopld gospodarz, z-ca skarbnika
7.  Eilmes Jan skarbnik
8.  Eilmes Leon z-ca gospodarza
9.  Jaroszowa Bronisława do 02 04 1937 naczelnik
10.  Mróz Władysław do 02 04 1937
11.  Styliński Marian od 02 04 1937
12.  Sułkowski Józef od 02 04 1937
13.  Mazurkiewicz Franciszek od 02 04 1937
14.  Zając Michał członek
15.  Malinowski Franciszek członek
16.  Mroczkowski Stanisław do 23 07 1937
17.  Wałek Klemens od 23 07 1937 
18.  Frączkiewiczówna Zofia od 04 1937
19.  Ozimkówna Maria od 23 10 1937
20.  Foltyński Władysław do 02 04 1937
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1938 r.  
1.  Foltyński Władysław prezes
2.  Tylko Tadeusz I wiceprezes
3.  Wojtanowski Adolf II wiceprezes
4.  Eilmes Jan skarbnik
5.  Mazurkiewicz Franciszek gospodarz
6.  Leśniak Władysław z-ca gospodarza
7.  Sułkowski Józef sekretarz, kierownik sekcji kul.  

  oświatowej
8.  Pawłowski Tadeusz do 25 10 1938
9.  Ozimek Maria do 25 10 1938
10.  Klimek Władysław od 26 04 1938 sekretarz
11.  Styliński Marian członek
12.  Styliński Franciszek członek
13.  Kluger Leopold członek
14.  Frączkiewiczówna Zofia członek
15.  Rudnicki Antoni od 25 10 1938
16.  Darocha Władysław od 25 10 1938

1939 r.  
1.  Foltyński Władysław prezes
2.  Rudnicki Antoni I wiceprezes
3.  Wojtanowski Adolf II wiceprezes
4.  Eilmes Jan skarbnik
5.  Klimek Józef z-ca skarbnika
6.  Klimek Władysław sekretarz, naczelnik
7.  Ozimkówna Maria naczelniczka
8.  Mazurkiewicz Franciszek gospodarz
9.  Darocha Władysław członek
10.  Kluger Leopold członek
11.  Leśniak Władysław członek
12.  Styliński Franciszek członek
13.  Styliński Marian członek
14.  Sułkowski Józef członek

1939 r. (2 sierpnia)- na wypadek wojny  
1.  Foltyński Władysław prezes
2.  Wojtanowski Adolf wiceprezes
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1945 r.  
1.  Foltyński Władysław prezes
2.  Jarosz Władysław I wiceprezes
3.  Kaczka Jan II wiceprezes, gospodarz
4.  Klimek Władysław sekretarz
5.  Darocha Władysław skarbnik
6.  Ozimek Maria naczelniczka
7.  Malinowski Franciszek naczelnik
8.  Wantuch Jakub z-ca naczelnika
9.  Mazurkiewicz Franciszek z-ca gospodarza
10.  Sobyra Wojciech członek
11.  Derechowski Karol członek
12.  Krogulski Franciszek członek
13.  Zając Michał członek
14.  Galas Michał członek
15.  Hatała Anatol członek
16.  Kapałka Marian członek
17.  Rudnicki Edward członek
18.  Klimek Józef członek

1946 r.-1948 r.  
03 02 1946 r. zmarł długoletni prezes Władysław Foltyński  
1.  Jarosz Władysław prezes
2.  Mazurkiewicz Franciszek I wiceprezes
3.  Brak danych II wiceprezes
4.  Klimek Władysław sekretarz
5.  Darocha Władysław skarbnik
6.  Sajdak Władysław gospodarz
7.  Sobyra Wojciech gospodarz
8.  Groniek Edward naczelnik
9.  Rudnicki Edward członek
10.  Żmudziński Stanisław członek
11.  Rudnicki Władysław członek
12.  Malinowski Franciszek członek
13.  Hatała Anatol członek
14.  Galas Michał członek
15.  Zając Michał członek
16.  Krogulski Franciszek  członek
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Komisje Rewizyjne 
1898 r. 
1. Gutowski Teofil
2. Kromer Alojzy
3. Krogulski Wojciech

1899 r.  
1. Chmielowski Wojciech
2. Filarski Bolesław
3. Witkowski Stefan

1900 r. 
1. Chmielowski Wojciech
2. Filarski Bolesław
3. Witkowski Stefan

1901 r. 
1. Filarski Bolesław
2. Haftek Michał
3. Ligaszewski Jan

1902 r. 
1. Filarski Bolesław
2. Haftek Mihał
3. Ligaszewski Jan
 
1903 
1. Wojtanowski Adolf
2. Młyniec Franciszek
3. Zieliński Józef

1904 r. 
1. Wojtanowski Adolf
2. Kowalski Władysław
3. Rachlewicz

1905 r. 
1. Wolff Jan
2. Łątka Marcin
3. Kowalski Władysław

1906 r. 
1. Chmielowski Wojciech
2. Kowalski Władysław
3. Łątka Marcin

1907 r. 
1. Bazylewicz Bartłomiej
2. Chmielowski Wojciech
3. Kowalski Władysław

1908 r 
1. Bazylewicz Bartłomiej
2. Chmielowski Wojciech
3. Kowalski Władysław
 
1909 r. 
 jak wyżej

1910 r. 
1. Krogulski Jan
2. Dutka Wojciech
3. Miętus Bolesław

1911 r 
1. Dutka Wojciech
2. Krogulski Jan
3. Miętus Bolesław

1912 r 
1. Krogulski Jan
2. Piotrowski Józef
3. Tylko Tomasz
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1913 r. 
1. Gerhardt Filip
2. Chmielowski Stanisław
3. Krogulski Jan

1914 r 
1. Gerhardt Filip
2. Chmielowski Stanisław
3. Krogulski Jan

1918 r 
1. Bazylewicz Bartłomiej
2. Berezowski Wincenty
3. Frączkiewicz Karol

1919 r. 
1. Miś Stefan
2. Berezowski Wincenty
3. Frączkiewicz Karol
 
1920 r 
1. Rewakowicz Michał
2. Ziemba Włodzimierz 
3. Derechowski Karol

1921 r.  
1. Rewakowicz Michał
2. Derechowski Karol
3. Ziemba Włodzimierz

1922 r. 
1. Rewakowicz Michał
2. Rudnicka Maria
3. Szarama Jan

1923 r. 
1. Rewakowicz Michał
2. Miś Stefan
3. Szarama Jan

1924 r 
1. ks. Fortuna Jan
2. Kadernoszkowa Eleonora
3. Szczepan Franciszek

1925 r. 
1. ks. Fortuna Jan
2. Kadernoszkowa Eleonora
3. Szczepan Franciszek

1926 r. 
1. Szczepan Franciszek
2. ks. Fortuna Jan
3. Wojtanowski Adolf

1927 r 
1. Kluger Leopold
2. ks. Fortuna Jan 
3. Szczepan Franciszek

1928 r. 
1. Berezowski Bazyli
2. ks. Fortuna Jan
3. Szczepan Franciszek

1929 r 
1. Berezowski Bazyli
2. Szczepan Franciszek
3. Szarama Jan
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1930 r. 
1. Szczepan Franciszek
2. Berezowski Bazyli
3. Szarama Jan

1931 r. 
 Brak danych

1932 r 
1. Szczepan Franciszek
2. Berezowski Bazyli
3. Szarama Jan

1933 r. 
1. Czapliński Kamil
2. Dobrzański Wojciech
3. Stec Adam

1934 r. 
1. Zając Antoni
2. Stec Kazimierz
3. Hryniewiecki Antoni

1935 r. 
1. Zając Antoni
2. Stec Kazimierz
3. Stec Adam

1936 r. 
1. Zając Antoni
2. Daniec Franciszek
3. Stec Kazimierz
4. Stec Adam

1937 r. 
1. Matłoszek Leon
2. Jakubów Tedor 
3. Zając Antoni

1938 r. 
1. Matłoszek Leon
2. Jakubów Teodor 
3. Fleszar Kazimierz

1939 r. 
1. Jakubow Teodor
2. Matłoszek Leom
3. Mleko Stanisław

1945 r 
1. Klimek Józef
2. Szarama Jan
3. Miś Stefan

1946 r. 
1. Florkowski Jan 
2. Zieliński Kazimierz 
3. Wijas Franciszek
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Sąd Honorowy – początkowo do Sądu Honorowego wybierano tylko 
mężczyzn. Po raz pierwszy odstąpiono od tej zasady dopiero w roku 1918 
wybierając druhnę Marię Filipowską. W okresie późniejszym zaszczytu tego 
dostąpiły jeszcze dwie panie. Były to: druhna Jadwiga Kluger, którą wybiera-
no w latach 1933,1934 – 37, i druhna Krystyna Eilmes, którą wybierano dwa 
razy w latach 1948 i 1939.

1898 r 
1. Agatstein Albert
2. Derechowski Wojciech
3. Krogulski Jan
4. Ksiąski Wincenty
5. ks. Maciejowski Ignacy
6. Łątka Marcin

1899 r
 brak danych
 
1900 r. 
1. Gutowski Teofil
2. Goyski Kazimierz
3. Derechowski Wojciech
 
1901 r
 brak danych

1902 r 
1. Hudetz Hugo
2. Ligaszewski Jan
3. Trompeter Henryk
4. Łątka Marcin
5. Iwanicki Seweryn
 
1903 r 
1. Łątka Marcin
2. Agatstein Albert
3. Ankiewicz Jan

4. Wojtanowski Adolf
5. Tylko Tomasz
 
1904 r. 
1. Grodzicki Edward
2. Filarski Bolesław
3. Tylko Tomasz
4. Iwanicki Seweryn
5. Agatstein Albert

1905 r 
1. Wolff Jan
2. Łątka Marcin
3. Załuczkowski Szymon
4. Tylko Tomasz
5. Krogulski Wojciech

1906 r. 
1. Krogulski Wojciech
2. Langer Bernard
3. Łątka Marcin
4. Tylko Tomasz
5. Wolff Jan

1907 r. i 1908 r. 
1. Klimek Józef
2. Krzyżanowski Bronisław
3. Langer Bernard
4. Stahlenberger Bogdan
5. Szybalski Bronisław
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1909 r 
1. Maraszewski Emil
2. Iglatowski Stanisław
3. Lasko Wincent
4. Stahlenberger Bogdan
5. Szybalski Bronisław

1910 r. 
1. Matakiewicz Antoni
2. Iglatowski Marian
3. Agatstein Albert
4. Maraszewski Emil 
5. Łątka Marcin

1911 r. 
1. Iglatowski Stanisław
2. Agatstein Albert
3. Langer Bernard
4. Maraszewski Emil
5. Stahlenberger Bogdan

1912 r. 
1. Agatstein Albert
2. Morus Adam
3. Krogulski Jan
4. Grehardt Filip
5. Maraszewski Emil
6. Tylko Tomasz

1913 r. 
1. Jagiełko Apolinary
2. Gumisiewicz Lucjan
3. Augustyński Władysław
4. Laska Wincent
5. Trawiński Leopold 
6. Zdziarski Aleksander

1914 r 
1. Lasko Wincent
2. Agatstein Albert
3. Korytowski January 
4. Zawadzki Zygmunt
5. Ankiewicz Jan
6. Łątka Marcin

1918 r.  
1. Korytowski January
2. Machowski Walenty
3. Łątka Marcin
4. Miś Stefan
5. Filipowska Maria
6. Kluger Leopold

1919 r 
1. Korytowski January
2. Machowski Walenty
3. Rewakowicz Michał
4. Chmielowski Wojciech
5. Buratowski Władysław 
6. Szarama Jan

1920 r. 
1. Buratowski Władysław
2. Chmielowski Stanisław
3. Jasica Władysław
4. Korytowski January
5. Sowinski Eugeniusz
6. Tarnecki Władysław

1921 r 
1. Buratowski Władysław
2. Jasica Władysław
3. Tarnecki Władysław
4. Krogulski Jan
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5. Dobrzański Józef
6. Chmielowski Stanisław

1922 r 
1. Machowski Walenty
2. Buratowski Józef
3. Krogulski Jan
4. Borawski Wacław
5. Szczepan Franciszek
6. Mazurkiewicz Jan

1923 r 
1. Machowski Walenty
2. Buratowski Józef 
3. Chmielowski Wojciech
4. Krogulski Jakub
5. Zając Antoni
6. Agatstein Albert

1924 r. i 1925 r 
1. Buratowski Władysław
2. Chmielowski Wojciech
3. Krogulski Jakub
4. Regiec Stefan
5. Pisarczyk Wincenty
6. Zając Antoni

1926 r 
1. Jeżower Eugeniusz
2. Chmielowski Wojciech
3. Regiec Stefan
4. Czech Michał
5. Krogulski Jakub 
6. Siedmiograj Władysław

1927 r. 
1. Chmielowski Wojciech
2. Czech Michał
3. Krogulski Jan
4. Jeżower Eugeniusz
5. Regiec Stefan
6. Siedmiograj Władysław

1928 r. 
1. Eilmes Jan
2. Gisman Stanisław
3. Hatała Anatol
4. Mazurkiewicz Jan
5. Moskal Bronislaw 
6. Szarama Jan

1929 r 
1. Eilmes Jan
2. Mazurkiewicz Jan
3. Hatała Anatol
4. Pisarczyk Wincenty
5. Klimek Bolesław
6. Guszkiewicz Franciszek

1930 r. 
1. Holmida Józef
2. Hatała Anatol
3. Krogulski Jakub
4. Dobrzański Stanisław
5. Guszkiewicz Franciszek
6. Eilmes Jan

1931 r. 
 Brak danych
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1932 r. 
1. Ołpiński Klemens
2. Guszkiewicz Franciszek
3. Dobrzański Stanisław
4. Hatała Anatol
5. Holmida Józef
6. Eilmes Jan

1933 r. maj 
1. Guszkiewicz Franciszek
2. Dobrzański Stanisław
3. Hatała Anatol
4. Holmida Józef 
5. Eilmes Jan
6. Ołpiński Klemens

1933 r. czerwiec 
1. Guszkiewicz Franciszek
2. ks. Kapłański Władysław
3. Eilmes Jan
4. Krogulski Jakub
5. Klugerowa Jadwiga

1934 r. 1935 r. 1936 r. i 1937 r. 
te same składy 
1. Guszkiewicz Franciszek
2. ks. Kapłański Władysław
3. Eilmes Jan
4. Klugerowa Jadwiga

1938 r 
1. Guszkiewicz Franciszek
2. Klimek Józef
3. Szarama Jan
4. Biliński Jan
5. Wałek Klemens
6. Eilmesowa Krystyna

1939 r 
1. Guszkiewicz Franciszek
2. Dobrzański Wojciech
3. Szarama Jan
4. Biliński Jan
5. Wałek Klemens
6. Eilmesowa Krystyna

1945 r 
1. Guszkiewicz Franciszek
2. Krogulski Jakub
3. Stec Adam
4. Dobrzański Stanisław
5. Zając Antoni
6. Jakubów Teodor

1946 r. 
1. Guszkiewicz Franciszek
2. Krogulski Jakub
3. Stec Adam
4. Dobrzański Stanisław
5. Zając Antoni
6. Jakubów Teodor
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Prezesi   

1.  Goyski Kazimierz 6 luty 1898 6 maj 1899
2.  Starachowicz Jan 6 maj 1899 15 grudzień 1901
3.  Habicht Ernest 15 grudzień 1091 29 marzec 1903
4.  Goyski Kazimierz 29 marzec 1903 4 wrzesień 1903
5.  Ligaszewski Jan 4 wrzesień 1903 23 styczeń 1904  
    w-ce prezes rządzący
6.  Ligaszewski Jan 23 styczeń 1904 22 październik 1904
7.  Trompeter Henryk 22 październik 1904 maj 1905
8.  Kowalski Władysław maj 1905 1 paźdz. 1905  
    w-ce prezes rządzący
9.  Rudnicki Andrzej 1 październik 1905 7 luty 1908
10.  Gerhardt Filip 7 luty 1908 4 luty 1909
11.  Janiga Jakub 4 luty 1909 4 styczeń 1920
12.  Padło Jan 4 styczeń 1920 20 czerwiec 1920
13.  Foltyński Władysław 20 czerwiec 1920 2 czerwiec 1933
14.  Mroczkowski Stanisław 11 czerwiec 1933 19 kwiecień 1936
15.  Foltyński Władysław 19 kwiecień 1936 14 marzec 1937
16.  Stoch Józef 14 marzec 1937 27 marzec 1938
17.  Foltyński Władysław 27 marzec 1938 3 luty 1946
18.  Jarosz Władysław 28 kwiecień 1946 31 stycznia 1950
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I wiceprezesi   

1.  Berke Karol 6 luty 1898 20 maj 1900
2.  Habicht Ernest 20 maj 1900 15 grudzień 1901
3.  Foltyński Antoni 15 grudzień 1901 29 marzec 1903
4.  Ligaszewski Jan 29 marzec 1903 23 styczeń 1904
5.  Syruczek Władysław 23 styczeń 1904 22 październik 1904
6.  Rutowski Zygmunt 22 październik 1904 11 luty 1905
7.  Krogulski Jan 11 luty 1905 1 październik 1905
8.  Kowalski Władysław 1 październik 1905 7 luty 1908
9.  Krzyżanowski Bronisław 7 luty 1908 11 kwietnia 1908
10.  Kowalski Władysław 11 kwiecień 1908 4 luty 1909
11.  Wolff Jan 4 luty 1909 24 marzec 1911
12.  Rudnicki Andrzej 24 marzec 1911 29 stycznia 1913
13.  Morus Adam 29 styczeń 1913 24 sierpień 1914
14.  Foltyński Władysław 23 październik 1918 4 styczeń 1920
15.  Matakiewicz Antoni 9 maj 1926 17 maj 1931
16.  Wojtanowski Adolf 17 maj 1931 19 kwiecień 1936
17.  Ulatowski Mieczyslaw 19 kwiecień 1936  14 marzec 1937
18.  Kaczka Jan 14 marzec 1937 27 marca 1938
19.  Tylko Tadeusz 27 marca 1938 11 maj 1939
20.  Rudnicki Antoni 14 maj 1939 24 sierpień 1939
21.  Jarosz Władysław 24 czerwiec 1945 28 kwiecień 1946
22.  Mazurkiewicz Franciszek 28 kwiecień 1946 31 grudzień 1949
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II wiceprezesi   

1.  Hudetz Hugo 6 luty 1898 6 maj 1899
2.  Foltyński Antoni 6 maj 1899 15 grudzień 1901
3.  Krogulski Jan 15 grudzień 1901 11 luty 1905
4.  Kowalski Władysław 11 luty 1905 1 październik 1905
5.  Krogulski Jan 1 październik 1905 12 luty 1906
6.  Wolff Jan 12 luty 1906 12 styczeń 1907
7.  Lasko Wincenty  12 styczeń 1907  7 luty 1908
8.  Stahlberger Bogdan  7 luty 1908  24 marzec 1911
9.  Siedmiograj Władysław 24 marzec 1911  24 sierpień 1914
10.  Machowski Walenty  23 październik 1918  11 maj 1919
11.  Siedmiograj Władysław  11 maj 1919  4 styczeń 1920
12.  Agatstein Albert  4 styczeń 1920  8 kwiecień 1923
13.  Regiec Stefan  8 kwiecień 1923  19 kwiecień 1925
14.  Regiec Stefan  9 maj 1926  23 kwiecień 1933
15.  Wojtanowski Adolf  19 kwiecień 1936  31 sierpień 1939
16.  Kaczka Jan  24 czerwiec 1945  7 grudzień 1945
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Naczelnicy:
       Od  Do

1.  Ziembiński Sylwester naczelnik 1898 1900
2.  Gnoiński Marian naczelnik 1900 1901
3.  Klimek Bolesław naczelnik 1903 1904
4.  Ziembiński Sylwester naczelnik 1904 1905
5.  Miętus Bolesław  z-ca naczelnika 1904 1905
6.  Zieliński Stanisław naczelnik 1905 1907
7.  Klimek Bolesław naczelnik 1907 1908
8.  Zieliński Stanisław naczelnik 1908 1910
9.  Klimek Bolesław naczelnik 1910 1914
10.  Gnoiński Marian  z-ca naczelnika 1910 1911 
11.  Moskal Bronisław naczelnik 1923 1926
12.  Chmielowski Stanisław naczelnik 1927 1932
13.  Sokołowski Julian  z-ca naczelnika 1932 1933
14.  Sokołowski Julian  naczelnik 1933 1935
15.  Mróz Władysław naczelnik 1935 1937
16.  Tylko Tadeusz naczelnik  1937 1939
17.  Frączkiewicz Zofia naczelnik 1937 1939
18.  Ozimek Maria naczelnik 1939 ?
19.  Klimek Władysław naczelnik  1939 ?
20.  Sokołowska Janina  z-ca naczelnika 1939  ?
21.  Malinowski Franciszek naczelnik 1945 1946
22.  Ozimek Maria naczelnik 1945 1946
23.  Wantuch Jakub  z-ca naczelnika 1945 1946
24.  Groniek Edward naczelnik 1946 ?
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Gospodarze - pełnili funkcję w latach  

1.  Ziembiński Sylwester 1898,1899,1904
2.  Miętus Bolesław 1900—1903
3.  Zieliński Józef 1904
4.  Cycoń Jan 1905
5.  Zieliński Stanisław 1906
6.  Tylko Tomasz z-ca 1906
7.  Rudnicki Andrzej z-ca 1912
8.  Klimek Bolesław 1912,1918,1925,1926
9.  Foltyński Władysław 1914
10.  Siedmiograj Władysław 1918
11.  Stec Jan 1920
12.  Kluger Leopold 1920,1936,1937
13.  Regiec Stefan 1922,1923
14.  Borawski Wacław 1925
15.  Wiatr Stanisław 1927—1929
16.  Wrona Henryk 1927
17.  Książkiewicz Stanislaw 1929,1930,1933
18.  Wojtanowski Adolf 1930
19.  Wrona Wiktor 1931
20.  Tarnecki Władysław 1932—1934
21.  Eilmes Leon 1937
22.  Mazurkiewicz Franciszek 1938,1939,1945
23.  Leśniak Władysław 1938
24.  Kaczka Jan 1945
25.  Sobyra Wojciech 1946
26.  Sajdak Władysław 1946
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Skarbnicy:   

1.  Metzner Kazimierz  1898 1900
2.  Warczewski Aleksander 1900 1901
3.  Iwanicki Seweryn 1901 1902
4.  Wojtanowski Adolf 1902 1903
5.  Miętus Bolesław 1903 1907
6.  Gerhardt Filip 1907 1908
7.  Rudnicki Andrzej 1908 1911
8.  Szybalski Bronisław 1911 1914
9.  Rudnicki Andrzej 1914 
10.  Kadernoszka Józef 1918 1920
11.  Bernacki Antoni 1920 1923
12.  Szarama Jan 1923 1928
13.  Regiec Stefan 1928 1931
14.  Kluger Leopold 1931 1934
15.  Bąk Jan 1934 1936
16.  Czapliński Kamil 1936 1937
17.  Eilmes Jan 1937 1939
18.  Darocha Władysław 1945 1946
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Sekretarze   

1.  Stropiński Ludwik 1898 1901
2.  Warczewski Aleksander 1901 1903
3.  Zaremba  1903 1904
4.  Rudnicki Andrzej 1904 1905
5.  Król Kazimierz 1905 1907
6.  Zieliński Stanisław 1907 1909
7.  Miś Stefan 1909 1912
8.  Rudnicki Andrzej 1912 1914
9.  Stec Jan 1914 
10.  Chmielowski Wojciech 1918 1919
11.  Klimek Bolesław 1919 1920
12.  Ferenc Jan 1920 1924
13.  Kluger Leopold 1924 1925
14.  Tarnecki Władysław 1925  1929
15.  Kluger Leopold 1929 1930
16.  Tarnecki Władysław 1930 1932
17.  Pietrucha Alfons 1932 1937
18.  Klimek Władysław 1937 1948

Wyboru treści archiwalnych z protokołów 
do tego rozdziału dokonały dh Jadwiga Ratuszyńska i Joanna Skrzyniarz
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7. Organizacja życia towarzyskiego 
(rauty, bale, tombole), kulturalnego,  

turystycznego TGS w Tuchowie  
w latach 1898 - 1950 i obecnie

O  życiu towarzyskim i  kulturalnym druhów z  tuchowskiego „Sokoła” 
możemy się dowiedzieć między innymi z protokołów Zarządu TGS. Już pod-
czas drugiego posiedzenia Zarządu (7 lutego 1898 r.) uchwalono urządzenie 
uroczystego otwarcia działalności Towarzystwa połączonego z  wieczorni-
cą, ewentualnie z przedstawieniem amatorskim. Równocześnie na wniosek 
dh.  Stefana Ziębińskiego zaplanowano urządzanie wieczorków patriotycz-
nych i rozrywkowych oraz wprowadzenie ich na stałe do kalendarza kultu-
ralnego i towarzyskiego, przynajmniej raz na miesiąc.

W związku z takimi planami szukano odpowiedniego lokalu, który nada-
wałby się do urządzania przedstawień amatorskich, wieczorków, wieczornic 
i zabaw. Po przedyskutowaniu wynajęto na dwa lata lokal w rynku w domu  
dh. Wł. Przewłockiego za roczny czynsz w wysokości 165 koron. Jednak wła-
ściciel odstąpił od umowy po paru miesiącach i wtedy Zarząd „Sokoła” po-
prosił Towarzystwo Straży Ogniowej w Tuchowie o uprzystępnienie za uzgod-
nioną opłatą miesięczną lokalu w ich budynku przy ulicy Dworskiej (obecnie 
Jana Pawła II). Pierwszą imprezą był „Wieczorek Mickiewiczowski”, do urzą-
dzenia którego zaproszono kilku członków różnych towarzystw, a mianowicie:  
dh. prezesa Kazimierza Goyskiego, ks. Ignacego Maciejowskiego, Karola Ber-
ke, Wociecha Chrząstowskiego, Antoniego Foltyńskiego, Hugona Hudetza, 
Stanisława Mikulskiego, Jana Chmielowskiego, Józefa Smorońskiego, Włady-
sława Koszyca, Jana Krogulskiego, Sylwestra Ziębińskiego, Bolesława Miętusa, 
Władysława Przewłockiego, Wiktora Kielara, Ludwika Stropińskiego. 

W protokole z 24 V 1898 r. dh S. Ziębiński złożył sprawozdanie z urzą-
dzonego „święconego”. 

W  roku 1899 członkowie „Sokoła” przygotowywali uroczystość roz-
poczęcia oficjalnej działalności. Termin ustalono na 11 VI, miejsce to park 
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i pałac w Uniszowej. Salę na przyjęcie delegatów z innych Gniazd wynajęto 
w nowym budynku miejskim. Podczas festynu urządzono loterię fantową, 
a dochód miano przeznaczyć na rzecz budowy Sokolni. We własnym zakre-
sie urządzono bufet oraz udekorowano park i pałac w Uniszowej. Zabawa 
udała się znakomicie, ale z rozliczeniem jej było gorzej. Dh S. Ziębiński, któ-
ry był odpowiedzialny za urządzenie i pracę bufetu, jak również współodpo-
wiedzialny za udekorowanie miejsca festynu, nie uzyskał akceptacji Zarządu 
dla złożonego przez siebie rozliczenia rachunków. Wskutek tego postano-
wienia dh S. Ziębiński zrezygnował z funkcji gospodarza i członka Zarządu 
TGS w Tuchowie.

We wrześniu 1899 r. wynajęto lokal dla „Sokoła” u państwa Piotrowskich. 
Kłopoty z lokalami powodowały trudności z organizowaniem życia kultural-
nego przez członków Towarzystwa. Na posiedzeniu Zarządu 17 IX 1900 r. 
na wniosek dh. A. Agatsteina ponownie uchwalono, aby urządzać co mie-
siąc wieczornice. Na wniosek dh. Ernesta Habichta polecono druhowi 
M.  Grosińskiemu zająć się urządzeniem przedstawienia amatorskiego lub 
wieczoru muzycznego dla druhów „Sokoła”. W protokołach brak jest infor-
macji, czy odbywały się wieczornice zgodnie z propozycjami i przewidywa-
nymi terminami. Musiało z tym być nie najlepiej, gdyż w protokole z dnia 
15 XII 1901 roku nowo wybrany prezes E. Habiht po raz trzeci wzywa dru-
hów do urządzania comiesięcznych wieczornic. Brak sali i koszty związane 
z jej wypożyczaniem zarówno na próby jak i występy były główną przyczyną 
problemów w tej dziedzinie działalności. 

Pewien wyjątek stanowi wieczorek wokalno – muzyczny zorganizowany 
22 grudnia 1901 roku, kiedy to za zgodą burmistrza Jana Krogulskiego wy-
najęto nań salę miejską. Program tej wieczornicy był przygotowany bardzo 
starannie zarówno od strony treści patriotycznych, jak i kunsztu artystycz-
nego, a obejmował on: 

1. słowo wstępne,
2. chóry prezentujące pieśni patriotyczne,
3. popisy wirtuozyjne na dowolnych instrumentach,
4. deklamacje,
5. śpiewy solo kilku osób.
W połowie roku 1902 postanowiono urządzić tombolę7 oraz wycieczkę. 

Tombolę miał zorganizować Zarząd, a do zorganizowania wycieczki wybra-

7  Tombola – loteria fantowa;
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no osobny komitet w osobach druhów: Józefa Chciuka, Jana Pazdry, Hen-
ryka Trompetera, Jana Krogulskiego i Sylwestra Ziębińskiego. W roku 1903 
na wniosek dh. Bolesława Klimka urządzono majówkę, do pomocy w orga-
nizacji zaproszono dh. Tomasza Tylkę, Stanisława Ankiewicza, Władysława 
Młyńca. W wycieczce do Krynicy i Nowego Sącza brało udział 9 druhów. 
Pod koniec roku podjęto kolejną próbę zorganizowania przy „Sokole” ama-
torskiego teatru w celu pozyskiwania środków na budowę nowej siedziby. 

28 I 1904 roku na zebraniu sokolim powrócono do tematu organizowa-
nia comiesięcznych wieczornic. Jako termin wyznaczono na spotkania każdą 
pierwszą sobotę miesiąca. Na wieczornice wprowadzono w ramach atrakcji 
małą przekąskę za 30 halerzy. Postanowiono też, że przed każdą wieczornicą 
ma obejść druhów kurenda z  informacją, a druhowie zostali zobowiązani, 
że na trzy dni przed przedstawieniem mają poinformować Zarząd o swoim 
przybyciu lub nieobecności.

Majówkę urządzono 12 VI 1904 roku. Wstęp był określony kwotami: 
bilet familijny – 1 korona, bilet pojedynczy - 50 halerzy. Ta majówka zamiast 
zysków przeznaczonych na budowę Sokolni przyniosła 4 korony deficytu, 
który postanowiono pokryć dochodem z festynu. W sobotę 5 XI 1904 r. zor-
ganizowano wieczornicę, na której miała być gorąca pieczeń i piwo. Podczas 
festynu urządzono wyścigi i medale zdobyli druhowie: I miejsce – Skroboto-
wicz, II miejsce – B. Klimek, III miejsce – Nusbaum. 

6 V 1905 r. odbyła się wieczornica połączona ze „święconym”, a później 
wycieczka wspólnie z druhami z Zakliczyna do Ciężkowic. Na „Wieczorek 
Kościuszkowski” i wieczornicę z okazji imienin dh. prezesa Tertila do Tarno-
wa 29 X pojechali druhowie: A. Rudnicki, T. Tylko, Wł. Kowalski. 

31 XII 1905 r. odbyła się wieczornica połączona z opłatkiem. 
W  skład komitetu „majówkowego” w  roku 1906 weszli druhowie:  

A. Rudnicki, B. Miętus, T. Tylko, J. Wolff, Wł. Kowalski, W. Dutka, B. Langer, 
S. Wiatr, S. Zieliński, N. Zaucha. Majówka ta odbyła się 17 czerwca i przy-
niosła jedynie 13 koron 16 halerzy dochodu. 14 lipca 1906 roku podczas 
wieczornicy swój odczyt miał druh z Krakowa. Latem tegoż roku odbyło się 
przedstawienie przygotowane przez dh. Wolffa, które przyniosło 98 koron  
89 halerzy czystego dochodu.

Spotkania druhów, zwane wieczornicami, odbywały się w lokalu wypo-
życzonym dla Towarzystwa, w którym wykorzystywano czas na gry w karty, 
rozmowy, wymianę poglądów, przekazywanie ważniejszych informacji do-
tyczących działalności. 12 I 1907 r. wybrano na cały rok komitet zabawowy 
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w składzie: F. Gerhardt, J. Chmielowski, B. Klimek, B. Miętus, Bernard Lan-
ger, S. Wiatr, W. Zaucha, S. Zieliński. W roku 1907 urządzono 19 I opłatek, 
6 IV „święcone”, majówkę zorganizowano w parku dworskim w Kielanowi-
cach. Prezesem komitetu majówkowego został wybrany dh Bernard Langer. 
Pozostali członkowie to druhowie: B. Klimek, J. Chmielowski, St. Zieliński, 
W. Zaucha, S. Wiatr, J. Klimek, J. Piotrowski, K. Król, Wł. Kowalski, M. Łąt-
ka, W. Dutka, Szczepan, J. Chciuk. Ciekawy też był program tej majówki. Na 
zebraniu ustalono bogaty siedmiopunktowy program, który w pełni wyko-
nano. W programie przewidziano:

1. Punkt zbiorczy w sali Rady Gminnej o godzinie 14.00, następnie po-
chód na stację, gdzie przybędą zaproszeni goście, wspólny wymarsz 
na miejsce majówki, poprzedzony strzałami z moździerzy.

2. Na miejscu w Kielanowicach: tańce, koło szczęścia, poczta, loteria 
fantowa, konffeti, ognie sztuczne, niespodzianki.

3. Muzyka – zespół pod kierownictwem Franciszka Klimka, który był 
równocześnie wodzirejem kierującym zabawą.

4. Sekretarz S. Zieliński miał przygotować zaproszenia i bloczki, listy 
zaproszonych.

5. Dekoracja placu- druhowie: Stanisław Wiatr, Wojciech Zaucha, Józef 
Chciuk.

6. Sprzedaż biletów – dh Łątka.
7. Ceny wstępu: bilet pojedynczy 1 korona, familijny – 2 korony.
Przewidziano też, że przygotowaniem piwa, wódki i  wędlin zajmą się 

druhowie: Kowalski, Szczepan i Piotrowski. Sprzedaż trunków odbywała się 
za bloczkami. Wina i cukry dostarczał i sprzedawał dh Dutka.

Na koniec roku postanowiono urządzić wieczorek sylwestrowy połą-
czony z pożegnaniem dh. Wł. Zauchy. W tym celu na posiedzenie Zarządu 
w dniu 14 XII 1907 r. zaproszono komitet zabawowy. Druh Wojciech Dut-
ka zarzucił komitetowi, że nie stara się wcale o urządzanie zabaw i  innych 
imprez. Ze sprzeciwem wystąpił przewodniczący komitetu zabawowego  
dh Bernard Langer i wyjaśnił, że w tym roku urządzono trzy zabawy, jednak 
brak odpowiedniego lokalu w czasie jesienno- zimowym uniemożliwia urzą-
dzanie takowych imprez. Podkreślił też, że sala wypożyczana od gminy dla 
Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” ma zgodnie z umową służyć jedynie 
na wieczornice i posiedzenia, do tego wieczorki przeważnie pod względem 
finansowym się nie udają i narażają Towarzystwo na straty.
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7 II 1908 roku dh Bronisław Krzyżanowski przypominał, że uchwała  
z 28 I 1904 roku zobowiązywała do comiesięcznych zabaw. Czas ten jednak 
został zamieniony na co dwa miesiące, w cenie 1 korona od członka Towa-
rzystwa. 

Na wniosek prezesa Filipa Gerhardta 29 II 1908 r. urządzono raut kar-
nawałowy, przeznaczając dochód na budowę Sokolni. Na ten cel przekazano 
też połowę zysku z  loterii fantowej, a drugą połowę na rzecz Towarzystwa  
św. Wincentego à Paulo. Po odbyciu rautu na rzecz Towarzystwa św. Wincen-
tego à Paulo wpłacono 141 koron 49 halerzy, a na rzecz „Sokoła” 177 koron  
49 halerzy (prot. z 6 III 1908 r.). Pod koniec marca wspólnie z Towarzystwem 
Kasynowym, Kołem Inteligencji i  Kołem Mieszczan urządzono wieczorek 
pożegnalny dh. Bronisława Krzyżanowskiego. 30 X odbyła się wieczornica. 
Wieczorek listopadowy nie odbył się z powodu absencji aktorów, gdyż ich 
zwierzchnicy nie przychylili się do prośby o zwolnienie na parę godzin. Pró-
bowano zorganizować własny zespół muzyczny spośród członków „Soko-
ła”. W tym celu zakupiono: basy, wiolę i flet – członkowie jednak nie przy-
chodzili na próby, aby się uczyć gry. W tej sytuacji decyzją Zarządu z dnia 
18 I 1909 r. postanowiono sprzedać basy i wiolę, a flet w ratach miesięcznych 
podjął się spłacić Franciszek Szczepan. Do sprzedaży instrumentów jednak 
nie doszło i z protokołu z 9 II 1909 r. dowiadujemy się, że dyrygentem orkie-
stry został Marian Gnoiński. Złożono również sprawozdanie z przedstawie-
nia amatorskiego urządzanego przez Kółko Miłośników Sceny, występujące 
pod patronatem Towarzystwa. Ze sprawozdania wynikało, że w miesiącach 
zimowych uzyskano 23 korony 80 halerzy dochodu, ale znacznie większe 
kwoty pochłonęło wypożyczanie sal (ponad 60 koron).

W marcu 1909 roku powołano nowy komitet zabawowy, do którego we-
szli wszyscy członkowie Zarządu oraz druhowie: Wł. Kowalski, Józef Chciuk, 
Bernard Langer, Wł. Siedmiograj. Na wniosek prezesa J. Janigi urządzono 
„święcone” w dniu 17 kwietnia 1909 r. w sali gminnej. Po tej wieczornicy 
Prezes poddał pod głosowanie przywilej dla orkiestry, przyjęty przez Zarząd, 
aby osoby, które grają w orkiestrze sokolej, nie płaciły składki (biletu) na tę 
uroczystość. 

Uroczystość 3 Maja postanowiono urządzić wspólnie z miejscową szko-
łą oraz zaprosić cechy miejskie. 6 czerwca odbył się festyn w  Łowczowie. 
W październiku 1909 r. uchwalono przejąć długi Kółka Miłośników Sceny 
na rzecz Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, czym mieli się zająć druho-
wie B. Stachlberger i B. Klimek. Ponadto dh B. Klimek zobowiązał się szybko 
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przygotować przedstawienie w celu zdobycia potrzebnych funduszy. W listo-
padzie planowano raut, lecz skończyło się na wzięciu udziału w uroczystym 
nabożeństwie żałobnym z kazaniem, na które zaproszono wszystkich dru-
hów oraz wszystkie cechy miejskie.

Rok 1910 rozpoczęto wieczornicą połączoną z opłatkiem dnia 8 stycz-
nia. Urządzenie sali i przygotowanie poczęstunku przyjęli druhowie B. Kli-
mek, K. Król i St. Zieliński. Pod koniec stycznia urządzono raut połączony 
z zabawą taneczną, który przyniósł 211 koron 50 halerzy zysku. Na posie-
dzeniu Zarządu 5 V 1910 r. przygotowano uroczystość rocznicy Konstytucji 
3 Maja. Dh Bernard Langer wynajął na ten cel salę szkolną, przyozdobić ją 
mieli amatorzy i dh B. Langer. Sprzedaż biletów powierzona dh. M. Łątce.

Postanowiono dla amatorów urządzić kolację, a  dla wszystkich pań- 
bukiety w cenie ok. 2 koron. Wyznaczone panie miały się zająć sprzedażą 
kokardek przy biletach. Druh Jan Wolff wskazał miejsca dla zaproszonych 
gości, a po wieczorku napisał sprawozdanie do dzienników. Ogłoszono, że 
wszyscy druhowie, którzy mają mundury, winni przyjść umundurowani pod 
karą grzywny 2 koron.

W  pierwszy dzień Zielonych Świąt urządzono zabawę, z  początkiem 
sierpnia festyn, 9 X w sali gminnej przedstawienie pt.: „Łobzowianie”, a po 
nim przygotowano zabawę taneczną. W początkach grudnia przygotowano 
wieczorek listopadowy z następującym programem: 

1. Słowo wstępne.
2. Muzyka solo - dh Marian Gnoiński.
3. Deklamacje - p. Reichertowa.
4. Śpiew żeński solo.
5. Muzyka i deklamacje - dh Józef Piotrowski.
6. Sztuka „Pod sztandarem” lub „Dziesiąty Pawilon”. (Prot. z 26 X 1910 r.)

Urządzano też wieczorki pożegnalne dla druhów, którzy zmieniali miej-
sce zamieszkania i pracy.

W roku 1911 wybrano nową komisję zabawową, w skład której weszli 
druhowie: B. Langer, Wł. Siedmiograj, Eugeniusz Butrymowicz, Jan Chmie-
lowski. W tym roku powstało Kółko amatorskie TGS pod kierownictwem 
dh. Siedmiograja. Uroczystości, jakie się odbyły, to: rocznica Konstytucji 
3 Maja, wieczornica ze „święconym”, udział w powitaniu ks. biskupa Leona 
Wałęgi oraz poświęcenie kamienia węgielnego pod gmach „Sokoła”.
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Rok 1912 jest nareszcie czasem, kiedy skończyły się problemy związa-
ne z brakiem sali, bo jest już własna Sokolnia. W nowych salach odbywają 
się stałe uroczystości: „opłatek”, Wieczorek Sokoli, uroczystości poświęco-
ne rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja itp. Wszystkie przygotowania 
idą w kierunku poświęcenia budynku, w pierwszej wersji miało się to od-
być 9 czerwca 1912 roku. Wkrótce okazało się, że trzeba tę czynność odło-
żyć na jesień, wybrano 15 września jako nowy termin poświecenia gmachu. 
Dh Siedmiograj zwrócił się do Zarządu z prośbą o kredyt na wymalowanie 
dekoracji do przygotowywanej sztuki, oświadczając, że pierwsze dochody 
z działalności Kółka amatorskiego przekażą na pokrycie długu. Sprawa wy-
wołała dużo nieporozumień. Niektórzy druhowie wykazali się całkowitym 
brakiem wiedzy o szerzeniu kultury, traktując amatorski zespół artystyczny 
jako przedsiębiorstwo, które powinno na siebie zarabiać. Dzięki roztropno-
ści i umiejętności przekonywania przez prezesa J. Janigę udało się utrzymać 
zespół i wymalować dekoracje.

Ciekawą inicjatywę jak na owe czasy podjął dh Ludwik Krogulski zobo-
wiązując się do urządzenia na wypożyczonym sprzęcie przedstawienia kine-
matograficznego pt. „Życie i męka Pana Jezusa”. Przedstawienie miało być 
realizowane przez 8 dni w czasie odpustu.

W Kółku amatorskim często zdarzały się nieporozumienia. Dzięki umie-
jętności łagodzenia zatargów przez dwu druhów: Adama Morusa i  Józefa 
Piotrowskiego udało się doprowadzić do zaprezentowania przedstawienia pt. 
„Wóz Drzymały”. Przybyła na nie specjalna Sokola Komisja z Okręgu. Pre-
zes i Zarząd przygotowali dla znamienitych gości wystawną kolację. Często 
jednak zdarzało się, że druhowie przygotowywali przez dłuższy czas jakieś 
imprezy np. festyn w Pleśnej, poświecenie Sokolni, które były odwoływane.

W  roku 1912 w  miejsce odwołanego festynu w  Pleśnej urządzono fe-
styn w Tuchowie nad Białą z loterią fantową, którą przygotowali druhowie: 
Aleksander Bursa, Józef Piotrowski, Stanisław Chmielowski. 17 listopada  
dh Butrymowicz przedstawił z  grupą aktorów amatorów sztukę „Wigilia 
św. Andrzeja”, a po niej była zabawa taneczna. 8 grudnia urządzono tzw. „Ob-
chód listopadowy” z następującym programem: 

1. Rano – pobudka, nabożeństwo z okolicznościowym kazaniem.
2. Wieczór – słowo wstępne, muzyka (wieniec pieśni polskich), śpiew, 

przedstawienie amatorskie (sztuka patriotyczna).
Rok 1913 przywitano 11 stycznia zabawą taneczną, która przyniosła  

57 koron 63 halerzy dochodu. Z kolei wieczorek styczniowy i wieczorek mu-
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zykalno-wokalny przyniosły odpowiednio 142 korony 95 halerzy i 66 koron 
68 halerzy dochodu. Warto przytoczyć tu program wieczorku muzycznego:

1. Słowo wstępne o powstaniach niepodległościowych.
2. Deklamacje – dh Sambor i dh dr Morus.
3. Śpiew solowy – dh Helena Janigowa.
4. Chór.
5. Śpiew solowy męski – dh Leopold Trawiński.
6. Sztuka patriotyczna.
7. Żywy obraz – dh Leopold Trawiński.
Kolejnymi okazjami do spotkań towarzyskich było „święcone”, rocznica 

uchwalenia Konstytucji 3 Maja, festyny, podczas których komisja zabawo-
wa przygotowywała atrakcje takie jak: koło szczęścia, bufet, poczta, wyści-
gi w workach, loteria fantowa, ćwiczenia sprawnościowe, afisze – rysunki, 
strzelnice itp.

Festyn taki odbył się między innymi 2 czerwca 1913 roku i  przyniósł  
196 koron 60 halerzy dochodu.

Jesienią tego roku próbowano zorganizować „Wieczorek Kościuszkow-
ski”, ale były trudności z obecnością druhów. W listopadzie odbyło się przed-
stawienie amatorskie pt. „Mąż z grzeczności” przygotowane przez dh. Ada-
ma Morusa i Władysława Siedmiograja.

W listopadzie 1913 roku zorganizowano też zabawę taneczną, w której 
muzyką zajął się dh. Władysław Foltyński i Emil Maraszewski. Bilety roz-
prowadzali również dh. Wł. Foltyński z Fr. Szczepanem, za kolację i bufet 
odpowiedzialny był dh B. Miętus. Do druhów miejscowych wysłano okólnik 
(listę do podpisu), a do zamiejscowych zaproszenia imienne, w których po-
proszono o przybycie w obowiązkowym stroju sokolim lub spacerowym 

Zabawa ta nie była uważana za udaną, gdyż na następnym posiedzeniu 
Zarządu postanowiono wybrać komisję, która ułoży listę nazwisk osób z Tu-
chowa, które każdorazowo należy zaprosić na sokolą zabawę. Do Komisji 
tej wybrano druhów: B. Klimka, B. Miętusa, Wł. Foltyńskiego, W. Chciuka,  
A. Rudnickiego. Uchwalono też, że do tej listy druhowie: J. Janiga, Wł. Sied-
miograj i  H. Morus mają podać jako uzupełnienie nazwiska swoich zna-
jomych spoza Tuchowa współpracujących z  tutejszym Gniazdem. W  celu 
usprawnienia zaproszeń postanowiono wydrukować 1000 zaproszeń z miej-
scami do wypełniania. Rok ten zakończono wentą gospodarczą (kierma-
szem), która przyniosła 274 korony 91 halerzy dochodu.
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Prot. 6 XI 1913 r. - stała lista gości pozamiejscowych

Prot. z dnia 29 XI 1913 r. sposób zapraszania znamienitych gości

Warto zwrócić uwagę, że najbardziej z wystawianych ostatnio sztuk po-
dobał się „Mąż z grzeczności”, więc zagrano ją po raz drugi. Dh Wł. Siedmio-
graj przygotował spis aktorów i osób wypożyczających meble do „Sokoła”, 
więc posłano im pisemne podziękowania.

W początkach stycznia 1914 roku zorganizowano jasełka, do których za-
proszono orkiestrę pracującą pod kierunkiem Mariana Gnoińskiego. 
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Na zabawę taneczną dnia 1 lutego wysłano 300 zaproszeń. Zabawę przy-
gotowali druhowie: Górnisiewicz, Augustyński, Jachno, Trawiński, Sied-
miograj, Morus, B. Miętus, Maraszewski, J. Chmielowski, Wł. Dobrzański,  
W. Krogulski, J. Janiga, Gerhardt i Matakiewicz. W tym roku urządzono także 
pożegnalne wieczorki dla druhów: Eug. Butrymowicza, M. Sambora, Filipa 
Gerhardta. 3 Maja 1914 roku zorganizowano obchody rocznicy Konstytucji 
3 Maja z następującym programem: 

- godzina 8 rano – nabożeństwo z okolicznościowym kazaniem, które 
wygłosił dh ks. Ludwik Jaroński,

- wieczorem
 1 – Słowo wstępne w budynku „Sokoła” wygłosił dh prezes J. Janiga,
 2 – solo skrzypce –dh Marian Gnoiński,
 3 – solo śpiew – dh Aleksander Bursa,
 4 – solo fortepian – p. Ruckertówna,
 5 – kwartet z fortepianem, deklamacje – dh Stefania Laskówna,
 6 – kwartet smyczkowy i śpiew- dh Zofia Tylkówna.
Po południu podczas festynu grał ze swoją orkiestrą dh Jakub Hanak. 

Panie: Stefania Laskówna i Ruckertówna odmówiły występu w czasie festy-
nu, dlatego do deklamacji patriotycznych zaproszono Władysława Bajorka 
ucznia kl. VIII gimnazjum w Tarnowie. 

Dh A. Bursa przygotował sztukę „Zagroda Sobkowa”, którą odegrano  
1 czerwca, wypadła bardzo dobrze i przyniosła dochodu 147 koron 72 ha-
lerzy. Komisja zabawowa przygotowywała festyny w  ogrodzie sokolim na  
21 VI i 2 VIII 1914 roku, lecz sytuacja polityczna i odczuwalna wisząca nad 
krajem wojna nie pozwoliły na ich odbycie, bo wszelkie wysiłki organiza-
cyjne były ukierunkowane na dozbrajanie drużyn sokolich, wyposażanie ich 
w potrzebny sprzęt i mundury. Jedynie dh Adam Morus urządził wieczorek 
kompozytorski, który przyniósł dochód w wysokości 100 koron 10 halerzy. 

I wojna światowa rozpoczęła się 26 VI 1914 roku. W dniu tym w stoli-
cy Bośni członkowie tajnej serbskiej organizacji patriotycznej Czarna Ręka 
dokonali zamachu na następcę tronu austriackiego arcyksięcia Franciszka 
Ferdynanda. Zabójcą był zamachowiec G. Princip, który swoim czynem 
spowodował wybuch okrutnej wojny, w której wzięło udział aż 33 państwa. 
28 VII 1914 roku Austro-Węgry pomimo spełnienia przez Serbię większo-
ści postawionych żądań wypowiedziały jej wojnę. Wówczas Rosja powiązana 
dyplomatycznie z  Serbią ogłosiła mobilizację, co spowodowało, że po od-
mowie cofnięcia mobilizacji Niemcy 1 sierpnia wypowiedziały wojnę Rosji. 



— 217 — 

7. Organizacja życia towarzyskiego, kulturalnego, turystycznego TGS w Tuchowie

Zaczęły się tworzyć dwa bloki państw - Entanta utworzona z 25 państw (trój-
porozumienie, między innymi Francja, Rosja, Wielka Brytania) i  państwa 
centralne (Niemcy, Austro-Węgry, Turcja i inne).

Walka pomiędzy zaborcami spowodowała, że na terenie Galicji ożywiła 
się myśl patriotyczna wśród działaczy zrzeszeń paramilitarnych i stowarzy-
szeń. Padło hasło „Do broni”, mobilizujące do walki starszą młodzież, prze-
ważnie 18 -, 19 -, 20 -letnią, która już wcześniej ćwiczyła w Drużynach: Strze-
leckich, Sokolich, Bartoszowych. Młodzież ta politycznie uświadomiona za-
częła dużymi grupami, w zwartych szeregach wyjeżdżać do Legionów Józefa 
Piłsudskiego. Roczniki starsze podlegały asenterunkowi i mężczyźni musieli 
zgłaszać się do wojsk niemieckich, rosyjskich i austriackich. Sztaby wojskowe 
niemieckie opracowały błędne założenia wojny błyskawicznej („krótkie spię-
cie – Blitzkrieg”), bo I wojna światowa trwała aż do jesieni 1918 roku.

Rok 1918 to rok odzyskania niepodległości przez Polskę po 123 latach 
niewoli (w tym ziemie galicyjskie po 146 latach niewoli). Na terenie Galicji 
poszczególne regiony odzyskiwały niepodległość w różnych miesiącach 1918 
roku. Władze austriackie powoli odstępowały w zależności od energii i od-
wagi miejscowych działaczy. W  nowych warunkach przejściowej admini-
stracji Polacy starali się opanować przede wszystkim oddolną władzę samo-
rządową. Region tuchowski zaczął skłaniać się do administracji formowanej 
w Krakowie, a nie jak poprzednio we Lwowie. 

Członkowie tuchowskiego „Sokoła” zwołali pierwsze powojenne zebra-
nie członków TGS już 25 sierpnia 1918 roku. Rozpoczęli pracę nad odbudo-
wą sokolego Gniazda. Po wojnie powstało w całej Polsce wiele stowarzyszeń 
i związków, partii politycznych. W walkach o wolność Polski najwcześniej 
i najpełniej przygotowywały się do tych zadań związki wojskowe, tworzone 
od 1908 roku na obszarze Galicji, a wkrótce i poza nią, jak również i poza 
granicami Polski. Były to takie organizacje jak Związek Walki Czynnej zor-
ganizowany przez gen. Sosnkowskiego i  pochodne od niej „Strzelec” oraz 
Związek Strzelecki. Te organizacje miały przygotować powstańczych żołnie-
rzy. Z  inicjatywy Józefa Piłsudskiego działały Polskie Drużyny Strzeleckie, 
Drużyny Bartoszowe, Sokole Drużyny Polowe, Drużyny Podhalańskie, Dru-
żyny im. Tadeusza Kościuszki, Polska Organizacja Wojskowa i inne. Z tych 
organizacji powstały Legiony Piłsudskiego, które walczyły z  różnym skut-
kiem podczas I wojny światowej. W listopadzie 1918 roku zaczęto budować 
państwo polskie. Co ambitniejsi przywódcy chcieli mieć wpływ na rządzą-
cych na danym obszarze. Jedyną drogą dojścia do władzy było wykorzystanie 
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wojskowej młodzieży przez lata w  służbie wojskowej przygotowywanej do 
dowodzenia. Tak więc wszystkie te organizacje starały się pozyskać przede 
wszystkim młodzież do siebie, dlatego też rozwijała się rywalizacja w  tym 
zakresie. Główną metodą pozyskiwania młodzieży do swoich organizacji 
było organizowanie zabaw. TGS miało salę zdatną na zabawy, nic więc dziw-
nego, że wielu przywódców z działających w Tuchowie organizacji starało 
się o przejęcie władzy w Towarzystwie. Zaczął się okres zakulisowej walki 
o prymat na tuchowskiej ziemi.

Sala „Sokoła” cieszyła się powodzeniem. Była często wynajmowana, 
dzięki czemu od początku powojennego działania Towarzystwo mogło nią 
zarabiać i  przeprowadzać konieczne remonty. Organizowano tam zabawy, 
amatorskie przedstawienia, jasełka, wieczornice, wykłady, spotkania po-
szczególnych organizacji, spotkania z W. Witosem, kursy itp.

Związek Panien w  Tuchowie jako pierwszy urządził jasełka w  dniach  
26 XII 1918 i  6 I  1919 roku, Kółko amatorskie odegrało przedstawienie 
w dniu 12 XII 1918 roku. 

W marcu 1919 roku Komitet Mieszczański urządził zabawę, z której cały 
dochód przeznaczył na zakup krzeseł do sali „Sokoła”. 22 marca Zarząd TGS 
powołał szerszy komitet do przygotowania i  przeprowadzenia obchodów 
rocznicy powstania kościuszkowskiego. W jego skład weszli: wszyscy człon-
kowie Zarządu oraz druhowie: Maraszewski, ks. Fortuna, Węgrzyn, Wł. Tar-
necki, K. Derechowski, J. Stec, A. Zając, J. Rogulski, Maria Chmielowska,  
J. Padło, T. Kowalik, M. Gierałt i Jakub Bień z Mesznej. (Prot. z 22 III 1919 r.) 
Urządzono też wieczorek z okazji rocznicy 3 Maja. 

Na wniosek prezesa Wł. Foltyńskiego w sali „Sokoła” odegrana zosta-
ła sztuka reżyserowana przez dh. Wł. Siedmiograja pt. „O Jezusie i miłości”. 
Podczas otwarcia odnowionej, wyremontowanej kręgielni urządzono na bo-
isku sokolim koncert muzyki i jednoaktowe przedstawienie. W prezentowa-
nej sytuacji ciekawostką jest, że na koncert wstęp opłacano 1 koroną, a na 
przedstawienie 3 korony. 

Podział czynności przy obsłudze ww. imprezy przedstawiał się następu-
jąco: wstępy – Franciszek Szczepan, kręgielnia – Jakub Hanak, Wł. Foltyński, 
B. Klimek, kręgle – Riker, kawa – Józef Piotrowski, zabawy towarzyskie: kro-
kiet i obręcze – dh Zenon Książkiewicz.

10 sierpnia br. Towarzystwo Amatorskie „Kolejarz” urządziło w „Sokole” 
przedstawienie i zabawę, z której zysk został przeznaczony na rzecz tuchow-
skiego Towarzystwa, w zamian „Sokół” uchwalił możliwość wynajmowania 
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pomieszczenia bez wnoszenia osobnych próśb. Dh Michał Kopacz urządzał 
lekcje tańców a wieczór sylwestrowy - komitet zabawowy.

Rok 1920 rozpoczęto od zabawy urządzonej w dniu 10 I 1920 przez Ko-
mitet Mieszczański, z której dochód w kwocie 1 469 koron zasilił konto „So-
koła”. Kolejne zabawy urządzane w dniach 14 i 17 lutego przyniosły dochód 
3 709 koron 42 halerze. W Zielone Święta wspólnie z TSL i KRS urządzono 
festyn, który przyniósł dochód 13 381 koron 42 halerze. W tym czasie odby-
ły się jeszcze organizowane przez „Sokół” przedstawienie (26 XII) i zabawa 
noworoczna (1 I 1921). Podziękowanie za duże zaangażowanie w przygoto-
wanie zabawy noworocznej otrzymały druhny: Stefania Gąsiorkowa, Janina 
Rukerowa, Krystyna Derechowska, Józefa Ankiewiczowa, Maria Chmielow-
ska, W. Moskalowa i Aniela Bernacka.

W  marcu 1921 r. urządzono przedstawienie „Dwadzieścia dni kozy” 
i  zabawę taneczną, które znów zasiliły kasę „Sokoła”. Podziękowano ama-
torom biorącym udział w przedstawieniu: p. Stanisławowi Jasicy, Romano-
wi Szymańskiemu, Jakubowi Hanakowi, Kamili Rewakowiczównie, Janinie 
Prorokównie, Józefie Jasicównie, Ablewiczównie, Eugenii Rudnickiej. Przy 
okazji obchodów rocznicy Konstytucji 3 Maja odegrana została sztuka 
„Słonko powstaniec”. 7 sierpnia odbył się festyn zakończony zabawą tanecz-
ną. Składał się on z następujących atrakcji: tombola, koło szczęścia, poczta, 
Cyganki, błazny, konfetti, cukiernia, bufet. (Prot. z 31 VII 1921 r.) Dochód 
z tego festynu wyniósł 43 854 marki, zaś z przedstawienia urządzonego dnia 
9 X – 20 618 marek. Patrząc na dochody z poszczególnych imprez można 
tylko żałować postępującej w tym czasie wielkiej inflacji.

W tym roku wieczorek listopadowy przygotowało TSL, natomiast „Koło 
młodzieży kształcącej się” pod kierunkiem Marii Rudnickiej i Wiktora Wro-
ny odegrało przedstawienie „Betlejem polskie”. Rok 1921 zakończono zaba-
wą sylwestrową.

Bardzo uroczyście obchodzono zabawę karnawałową 25 lutego 1922 r. 
- przygotował ją komitet, do którego zaproszono: p. Zofię Zielińską, Helenę 
Kadernoszkową, Władysławę Wronową, Stanisławę Ankiewiczownę, Józe-
fę Jasicównę i powierzono im przygotowanie cukierni. Druh Bernacki miał 
urządzić bufet. Ceny wstępów na zabawę były następujące: dla członków 
„Sokoła” 200 marek, dla młodzieży kształcącej się 150 marek, bilet familijny 
dla 3 osób 600 marek, dla niezrzeszonych – 300 marek. (Prot. z 21 XI 1922 r.) 
Zabawa ta przyniosła dochód w kwocie 49 287 marek. Latem zorganizowa-
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no przedstawienie amatorskie, festyn i zabawę taneczną, a rok zakończono 
zabawą sylwestrową.

W roku 1923 urządzono w lutym zabawę karnawałową, a 20 maja „So-
kół” gościł artystów warszawskich, po występie których odbyła się zabawa ta-
neczna we własnym gronie w cenie po 2 tysiące marek od osoby. W sierpniu 
był festyn, w listopadzie „obchód listopadowy” urządzony wspólnie z TSL, 
a rok zakończono zabawą sylwestrową. A teraz taka mała historyczna cieka-
wostka: zabawa dała zysku 14 319 000 marek, z czego zakupiono 1 dolara za 
12 500 000 marek, czyli pozostało tyko 1 819000 marek. Jak z tego wynika, 
opłacalność urządzania zabaw była pod wielkim znakiem zapytania, a życie 
w takich warunkach było ciężkie. 

Z uwagi na fakt, że członkowie „Sokoła” należeli do innych towarzystw 
coraz częściej organizowano więc wspólne obchody rocznic patriotycznych 
i zabawy towarzyskie.

5 V 1924 roku odbyła się pożegnalna wieczornica dla dh. Machowskich 
z powodu ich wyjazdu do Poznania. Pomocą w przygotowaniu tego poże-
gnania wykazały się druhny: Kadernoszkowa, Helena Chmielowska i Kluge-
rowa. Stroną gospodarczą, czyli zamówieniem mięsa, piwa zajęli się Prezes 
i  Gospodarz, a  Szarama, Tarnecki i  Kluger zorganizowali orkiestrę. Koszt 
w przybliżeniu to 5 milionów marek od osoby. (Prot. z 13 IV 1924 r.) Urzą-
dzono pod kierownictwem Tomasza Tylki przedstawienie amatorskie „Śluby 
dębickie”, z którego dochód przeznaczony był na zakup przyrządów do klubu 
piłki nożnej. Odbył się jeszcze festyn i zabawy. 

Rok 1925 był podobny do poprzednich, jedyną nowością był wyjazd na 
festyn strażacki do Zalasowej. Dochody z  festynów, zabaw i  przedstawień 
przedstawiają się następująco: 

 – przedstawienie „Ponad śnieg” i zabawa 2 VII  150 zł 90 groszy,
 – festyn Sokoli  12 VII  369 zł 83 grosze,
 – festyn ze strażą pożarną w Tuchowie  12 VIII  308 zł 38 groszy,
 – koncert „Echo” 2 VIII   60 zł.

Pod koniec roku były jeszcze jasełka i zabawa sylwestrowa.
W roku 1926 odbyły się 2 festyny, 3 zabawy, kilka przedstawień, opłatek 

i jasełka.
W 1927 roku oprócz 2 festynów z popisami gimnastycznym odbyły się 

wycieczki z  młodzieżą ćwiczącą, zabawy ludowe, w  których udział brały 
wszystkie miejscowe towarzystwa i okoliczna ludność. Na uwagę zasługuje 
uroczystość rocznicowa 3 Maja, w której brali udział członkowie umunduro-
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wani. Pod koniec roku były mikołajki i zabawa sylwestrowa. Coraz trudniej 
jest rozgraniczać zabawy i inne uroczystości urządzane tylko przez TGS „So-
kół” z powodu przynależność jego członków do innych Towarzystw, które 
działały na terenie Tuchowa.

W 1928 roku karnawał obfitował w zabawy i tak: 4 II odbyła się zabawa 
urządzana wspólnie Kołem Mieszczańskim, 5 II – zabawa Związku Młodzie-
ży Rękodzielniczej, 12 II – zabawa Straży Pożarnej, 18 II – zabawa „Sokoła”. 
Na 3 Maja przygotowano wspólnie z TSL poranek, a po południu zabawę 
ludową. W  listopadzie obchodzono 10- lecie Niepodległości Polski. Rok 
zakończono zabawą sylwestrową, na której przygrywała orkiestra kolejowa 
z Tarnowa. Opłata wstępu na zabawę - goście 2 zł, członkowie „Sokoła” – 
1,5  zł, młodzież akademicka – 1 zł. Wstęp tylko za zaproszeniami. (Prot.  
z 6 XII 1928 r.)

Rok 1929 druhowie rozpoczęli od opłatka urządzonego 19 I, z powo-
dów finansowych był on skromny. Do urządzenia zabawy karnawałowej po-
wołano komitet zabawowy w osobach: prezes Wł. Foltyński, Stefan Regiec, 
Klemens Ołpiński i Lepold Kluger. Dh Stanisław Dobrzański zaproponował, 
aby zabawę urządzić wspólnie z Kołem Mieszczańskim, delegatem tego Koła 
był dh Moskal. Zgodzono się z  tym, że dochód zostanie przeznaczony do 
równego podziału, ma być z niego zapłacona przez obydwie strony kwota  
60 zł za światło i wynajem sali. Zabawa przyniosła 112,07 zł zysku i pozostało  
także dwa litry wódki. Podczas obchodów 3 Maja urządzono koncert i po-

Prot. z 23 VIII 1925 r. - sprawozdanie Skarbnika
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dobnie jak w poprzednich latach zorganizowano festyn wspólnie z innymi 
towarzystwami. Dalej zorganizowano mikołajki i zabawę sylwestrową.

Lata 1930 -33 były to lata trudne gospodarczo, w Tuchowie podobnie jak 
w całej Polsce panowała bieda. Druhowie starali się jednak urządzać skrom-
ne zabawy karnawałowe, obchodzić uroczyście rocznicę Konstytucji 3 Maja 
i inne, latem festyn z zabawą ludową, zimą mikołajki dla dzieci i zabawy syl-
westrowe. Ogólnie panował wielki kryzys. Ludzie tracili majątki.

Pierwszą imprezą w roku 1930 była ograniczona zabawa karnawałowa, 
a następnie Związek Strzelecki urządził przedstawienie, a po nim zabawę ta-
neczną. W dniu 3 maja 1930 r. uroczyście obchodzono rocznicę Konstytucji 
3 Maja. Odbudowano zniszczoną przez wojsko kręgielnię za kwotę 760 zło-
tych. Przy odbudowie jej wyróżnili się druhowie: Klemens Ołpiński, Jerzy 
Wiatr, Stanisław Książkiewicz. 13 lipca urządzono zapowiedziany festyn i za-
bawę taneczną tzw. „festynową”. Na tę okazję dh Wacław Borawski zorgani-
zował prawie za bezcen 14 - osobową orkiestrę dętą z Tarnowa. Ze szczególną 
starannością przygotowano wieczorek pożegnalny dla wieloletniego druha, 
wiceprezesa Antoniego Maklakiewicza. Uroczystość tę przygotowano w po-
rozumieniu z  prezesami miejscowych towarzystw, w  których wspomniany 
druh był członkiem. Wstęp kosztował 5 zł od osoby, zorganizowano listę 
uczestników, ustalono kolejność wystąpień i mów pożegnalnych. Rok 1930 
zakończono zabawą sylwestrową. 

W  roku 1931 obowiązek zorganizowania rocznicy Konstytucji 3 Maja 
przyjął na siebie Komitet TSL. Na tę patriotyczną uroczystość „Sokół” odstą-
pił salę bezpłatnie. W gestii Towarzystwa było zorganizowanie po tej uroczy-
stości zabawy tanecznej. Ze sprawozdania wiceprezesa dh. Adolfa Wojtanow-
skiego przedstawionego na zebraniu 11 VI 1932 dowiadujemy się, że w roku 
ubiegłym urządzono też dla druhów wycieczkę w góry, a także wzięto udział 
we wszystkich uroczystościach narodowych. 2 sierpnia 1931 roku odbył się 
festyn połączony z zabawą taneczną, na którą dh Bulaga sprowadził zespół 
muzyczny z Tarnowa. Dochód z festynu i zabawy wyniósł 457 zł i 26 groszy. 

28 VIII 1931 r. Klub Sportowy „Sokoła” zorganizował zabawę taneczną, 
a zabawę andrzejkową organizowała Straż Pożarna. Warto tu przypomnieć, 
że w naszym małym miasteczku we wszystkich organizacjach wymienianych 
w sprawozdaniach członkami byli ci sami mieszkańcy. Przygotowaniem mi-
kołajek zajęli się druhowie „Sokoła” wraz miejscowym Komitetem Narodo-
wym. Na koniec roku przygotowano wspólną zabawę sylwestrową. Sekcja 
dramatyczna TGS w 1931 r. pod kierunkiem dh. Jana Kaczki urządziła kilka 
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przedstawień. Sekcja sportowa pod kierunkiem dh. Mieczysława Ulatowskie-
go prowadziła jako klub futbolowy zawody piłkarskie, wzięła udział w kilku 
meczach. Za rok 1931 dh Jan Kaczka złożył sprawozdanie z działalności sek-
cji dramatycznej, z którego dowiadujemy się o 3 przedstawieniach, z których 
dochód wynosił 372 zł 25 groszy, a rozchód – 449 zł 14 groszy, czyli zakoń-
czyli rok saldem ujemnym w wysokości 76 zł 59 groszy. Sprawozdanie z dzia-
łalności sekcji sportowej złożył dh Mieczysław Ulatowski wykazując dochód 
157 zł 86 groszy i rozchód 154 zł 77 groszy, czyli rok zakończyli saldem do-
datnim w wysokości 3 zł 09 groszy, dzięki czemu Zarząd TGS do tej sekcji 
nie musiał dokładać. Wiceprezes Adolf Wojtanowski w swym sprawozdaniu 
ubolewał nad opieszałością członków TGS, którzy coraz mniej interesują się 
działalnością „Sokoła”, uzasadniając sytuację panującym kryzysem gospo-
darczym i tym, że ilość członków znacznie się zmniejszyła. W dyskusji druh 
Władysław Tarnecki dodawał otuchy zebranym, stwierdzając, że idea soko-
la jest żywa, co można obserwować na organizowanych ostatnio zjazdach. 
Powody odejść członków widzi w  zaprzestaniu ćwiczeń gimnastycznych, 
czego przyczyną jest odejście z funkcji naczelnika z tuchowskiego Gniazda 
dh. Stanisława Chmielowskiego. Podaje też drugi powód zmniejszenia liczby 
członków i zmniejszonej aktywności na naszym terenie - w ostatnich latach 
zorganizowano w Tuchowie Związek Strzelecki, Związek Rezerwistów i To-
warzystwo Muzyczne, a ilość mieszkańców się nie zwiększyła, czyli do tych 
wszystkich organizacji należą ci sami ludzie.  

10 maja 1932 r. na posiedzeniu Zarządu przekazano druhowi Jerzemu 
Eilmesowi opiekę nad sekcjami dramatyczną i  sportową. Festyn i  zabawę 
taneczną „festynową” urządzono w dniu 7 sierpnia 1932 r., dochód z nich 
zamknął się kwotą 333 zł. Na wniosek prezesa Władysława Foltyńskiego za 

Jerzy Eilmes opiekunem sekcji sportowej i dramatycznej TGS
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zdobyte pieniądze urządzono między innymi wycieczkę dla dzieci ćwiczą-
cych podczas festynu, która kosztowała 25 zł (Prot. 8 IX 1932 r.). Jesienią  
dh Władysław Tarnecki z dh. Julianem Sokołowskim zobowiązali się do niwe-
lacji boiska sportowego w celu przygotowania terenu na ślizgawkę. W Dniu 
Święta Niepodległości 11 XI 1932 r. druhowie „Sokoła” wraz z  młodzieżą 
szkolną wzięli udział w  nabożeństwie kościelnym. Natomiast 29 listopada 
przy współudziale Legionu Młodych urządzono uroczysty wieczór w kolej-
ną rocznicę powstania listopadowego. W ramach patriotycznych działań za-
równo młodzież szkolna jak i druhowie „Sokoła” zaopiekowali się grobami 
poległych legionistów na cmentarzu w Łowczówku.

Z  protokołów dowiadujemy się, że Zarząd TGS w  listopadzie oddele-
gował dh. Leopolda Klugera do opieki nad Towarzystwem Muzycznym, 
z poleceniem reaktywowania i zmobilizowania druhów w nim działających 
do ćwiczeń i dalszych działań. Warto wspomnieć, że na wniosek dh. Wła-
dysława Tarneckiego zorganizowano też wieczorek pożegnalny dla druhów 
przenoszonych do Warszawy. Byli to Klemens Ołpiński, jego żona Zofia 
oraz Stanisław Chmielowski z rodziną. Wieczorek pożegnalny był okazją do 
zorganizowania spotkania towarzyskiego. Zaplanowano więc odpowiednie 
opłaty, które ustalono na 3 zł od osoby. Imiennie zaproszono członków „So-
koła” i sympatyków.

Druh Leopold Kluger – kierownik tuchowskiej szkoły przygotował mi-
kołajki dla szkolnych dzieci, które obdarowano odzieżą. Pod koniec 1932 r. 
doszło do konfliktu sekcji dramatycznej z opiekunem wyznaczonym przez 
Zarząd TGS – dh. Jerzym Eilmesem. Członkowie sekcji ułożyli regulamin, 
w którym podali warunki, na jakich gotowi współpracować z TGS. Opiekun 
rozwiązał sekcję bez porozumienia z Zarządem. Ze wspomnianego proto-
kołu dowiadujemy się, że dh Władysław Tarnecki i dh Stanisław Książkie-
wicz poparli decyzję dh. Jerzego Eilmesa i doprowadzili do ułożenia nowego 
regulaminu przez TGS. Polecili też dh. Jerzemu Eilmesowi zorganizowane 
nowej sekcji dramatycznej przy TGS w Tuchowie. 

26 XII 1932 roku w budynku „Sokoła” Towarzystwo Muzyczne działa-
jące pod patronatem TGS urządziło zabawę taneczną. Natomiast 31 XII za-
bawę taneczną urządziła Rodzina Policyjna - w obu zabawach uczestniczyli 
druhowie „Sokoła”.

Rok 1933 rozpoczyna się pod względem kulturalnym zabawą taneczną 
urządzoną przez Związek Strzelecki w dniu 5 lutego. Już 25 lutego członko-
wie „Sokoła” wspólnie z  Towarzystwem Muzycznym przygotowali zabawę 
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karnawałową. Dała ona 114 zł dochodu, z czego połowa należała do Towa-
rzystwa. W marcu odbyły się dwa przedstawienia: 10 III „Bohaterkę” przed-
stawiła sekcja dramatyczna „Sokoła”, a 14 III swoją sztukę wystawił Związek 
Rencistów. W uroczystościach 3 Maja wzięli liczny udział członkowie orga-
nizacji. W  czerwcu Towarzystwo Muzyczne przygotowało zabawę i  popis 
muzyczny.

Już 14 czerwca 1933 r. na posiedzeniu Zarządu poczyniono przygotowa-
nia do festynu, który odbył się 6 sierpnia. Przygotowaniem grupy ćwiczącej 
podczas festynu zajęli się druhowie: Władysław Foltyński, Jan Kaczka, Julian 
Sokołowski. Wstępy na festyn ustalono: dla dorosłych 50 groszy, dla mło-
dzieży 25 gr, wstępy na zabawę -1 zł, ćwiczący – za darmo. Uchwalono też 
program działań w czasie festynu: 

1. propaganda – dh Władysław Foltyński,
2. ćwiczenia – druhowie: Wł. Foltyński, J. Kaczka, J. Sokołowski,
3. bufet – dh Józef Stoch - naczelnik stacji w Tuchowie,
4. cukiernia –dh (Helena) Eleonora Kadernoszkowa,
5. obsada bufetu podczas festynu – dh Stefan Miś, dh Jerzy Eilmes,
6. obsada bufetu podczas zabawy – dh Adolf Wojtanowski, dh Wł. Fol-

tyński,
7. dekoracje sali – dh Wł. Tarnecki,
8. wstępy na festyn – dh Władysław Tarnecki, dh Alfons Pietrucha,  

dh Antoni Prorok, dh Józef Zawiślański,
9. zbieranie fantów – Adolf Wojtanowski,
10. urządzenie loterii fantowej – dh Anatol Hatała, dh Jerzy Eilmes,
11. cena losów – 10 groszy sztuka,
12. garderoba – kursor Jan Łazarczyk.
Najważniejszą funkcję warunkującą możliwość zorganizowania festynu 

i zabawy przyjął na siebie prezes Wł. Foltyński. On to musiał złożyć w okre-
ślonym terminie podanie do Starostwa i Urzędu Skarbowego Akcyz i Mono-
polu Państwowego o zezwolenie na urządzenie festynu, bufetu, loterii. Tuż 
przed festynem zmieniono cenę losów na 15 groszy.

Kontrolę nad bufetem objął Prezes. Według sprawozdania z festynu i za-
bawy zysk przedstawił się następująco:

1 – wstępy na festyn (boisko)  65 zł 25 gr 
2 – wstępy na zabawę  68 zł 00 gr
3 – bufet festynowy 147 zł 60 gr
4 – cukiernia 56 zł 15 gr
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5 – loteria fantowa 79 zł 80 gr
6 – listy składkowe przy zbieraniu fantów 36 zł 14 gr
7 – cukiernia podczas zabawy 22 zł 90 gr
8 - bufet podczas zabawy 103 zł 70 gr
9 – zwrot za kolację 3 zł 40 gr
Razem  587 zł 94 gr (brutto)

Dochód z zabawy i festynu wyniósł 240 zł. Dla młodzieży, która ćwiczyła 
na festynie, zorganizowano wycieczkę do lasu za 20 zł. Wypożyczono salę 
i boisko na festyn i zabawę dla Rodziny Policyjnej. W 1933 roku obchodzo-
no również 11 XI uroczystość 15 -lecia Niepodległości Polski oraz urządzo-
no „Wieczorek Kościuszkowski”. 25 XII odbyła się zabawa taneczna orga-
nizowana przez Związek Strzelecki. Zabawę sylwestrową urządziła w salach 
sokolich Rodzina Policyjna za opłatą 100 zł (bez światła, obsługi i opału). 
Sekcja dramatyczna działająca pod kierunkiem Jana Kaczki wystawiła kilka 
przedstawień, w których licznie uczestniczyli druhowie. W 1933 roku dru-
howie tuchowscy wzięli także udział w obchodach imienin Marszałka Józefa 
Piłsudskiego. 

Rok 1934 rozpoczynają druhowie od udziału w  akademii urządzonej  
2 II przez Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet ku czci prezydenta Ignacego 
Mościckiego oraz opłatku przygotowanym przez Związek Rencistów. W tym-
że roku Tuchów nawiedziła wielka powódź. Ucierpiało wiele rodzin tracąc 
często cały dobytek. Od początku lipca 1934 roku padał rzęsisty deszcz, aż  
17 VII rzeki i potoki w całej okolicy były pełne wody. Od tego dnia rozpoczęła 
się gwałtowna ulewa, powodująca błyskawiczny przybór wody, która zaczęła 
się szeroko rozlewać. Sytuacja była dramatyczna, pewna liczba mieszkańców 
w okolicach nadrzecznych została całkowicie zaskoczona we własnych do-
mach i na polach. Kilkanaście domów i zabudowań gospodarczych położo-
nych niżej w pobliżu Białej spłynęła w dół rzeki.

Podobnie stało się ze zwierzętami w wielu gospodarstwach, część z nich 
potonęła (krowy, świnie). Utopiło się też kilkanaście osób ratujących do 
ostatniej chwili swój skromny dobytek. Potop ten w naszej okolicy trwał do 
19 lipca w 1934 roku. Później wody zaczęły opadać, a samorządy i wszystkie 
organizacje wdrażały akcję samopomocy. Woda na wodomierzu przy moście 
osiągnęła rekordową wysokość 6,90 m.

W życiu kulturalno- towarzyskim w tym roku zorganizowano 10 II za-
bawę karnawałową za zaproszeniami, którymi zajęli się druhowie: Foltyński 
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i Ulatowski, bufetem druh Stec i Eilmes, bloczkami dh Wojtanowski, a druh-
ny zorganizowały cukiernię. Wstępy ustalono po 1,50 zł od osoby, młodzież 
i akademicy po 1 zł. Dochód z tej zabawy wyniósł 91 zł 30 groszy. W tym 
samym roku przed powodzią przyjechał do Tuchowa zespół ukraiński „Mel-
pomena” z przedstawieniem i został dobrze przyjęty.

Tuż przed regionalnym potopem udało się druhom urządzić 15 VII fe-
styn z zabawą, który przyniósł dochód 208 zł. Głównym organizatorem tego 
festynu był dh Foltyński z Zarządem. Ustalono wstępy po 0,50 zł, a na zabawę 
po 1 zł. Ćwiczeniami zajęli się dh. Władysław Foltyński, Julian Sokołowski, 
Janina Sokołowska, bufetem – Jan Stoch, Jan Eilmes, loterią fantową druho-
wie Adolf Wojtanowski, Kamil Czapliński. Za trudy poniesione przy przygo-
towywaniu festynu podziękowano publicznie druhom: Władysławowi Fol-
tyńskiemu i  Julianowi Sokołowskiemu. Kolejny festyn urządzili w  Sokolni 
w sierpniu harcerze, ale ze słabą frekwencją.

17 lutego 1935 roku Związek Rezerwistów urządził dość skromną zabawę 
w wynajętej Sokolni. Harcerze zaś w dniu 7 lutego wystawiali przedstawie-
nie. 2 III wspólnie ze Związkiem Rezerwistów urządzono w salach Sokolni 
zabawę karnawałową. Organizacją zajęli się: bufet - dh Foltyński i dh Stoch, 
w czasie zabawy obsługiwali druh Kamil Czapliński i dh Adolf Wojtanowski. 
Cena wódek, kanapek, piwa to 30 groszy.

14 VII 1935 roku Sokolnię wypożyczyła Straż Pożarna na organizowaną 
przez nią imprezę połączoną z zabawą. Natomiast 4 sierpnia „Sokół” wraz ze 
Związkiem Strzeleckim organizował huczny festyn i zabawę taneczną. Poka-
zy ćwiczeń gimnastycznych podczas festynu prowadzili druhowie: Włady-
sław Mróz, Władysław Foltyński, Jan Kaczka W grudniu druhowie z harce-
rzami zapraszali biedne dzieci na mikołajki. 

Rok 1936 rozpoczyna pod względem kulturalnym Związek Rezerwistów, 
który już 4 stycznia organizuje przedstawienie w sali „Sokoła’, a 5 I zabawę. 
Towarzystwo urządza festyn dopiero latem, ale na nią wynajmuje orkiestrę 
dętą oraz smyczkową od Towarzystwa Muzycznego - niestety dochód z tak 
bogatej zabawy wyniósł jedynie 45 zł 80 gr (oraz 2,5 litra wódki). W  tym 
roku urządzono jeszcze zabawę sylwestrową, która przyniosła deficyt, co 
było spowodowane kryzysem i zubożeniem miejscowej ludności. Sekcja dra-
matyczna „Sokoła” nie potrafiła wykazać się działalnością kulturalną. Zabra-
kło w niej druhów, którzy potrafiliby zachęcić innych do trudów związanych 
z przygotowaniem odpowiedniego repertuaru. Zarząd skierował do niej dru-
ha Józefa Sutkowskiego z zadaniem ożywienia jej działalności. 
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Już w następnym roku druh Jan Kaczka potrafił z  sekcją dramatyczną 
przedstawić nową sztukę, a dochód z niej przeznaczył na budowę szkoły po-
wszechnej. 

Zabawa Sokola, która odbyła się w wymalowanych świeżo salach Sokolni, 
przygotowana przez Komitet zabawowy w  składzie: Marian Styliński, Zofia 
Frączkiewicz, Leon Eilmes, Władysław Klimek, Józef Sutkowski przyniosła 
w tym roku deficyt w kwocie 33 zł 90 groszy.

W roku 1937 TGS wspólnie ze związkiem Strzeleckim organizuje „świę-
cone”, a ze znacznym rozmachem uroczystość rocznicową z okazji 3 Maja. 
Do obchodów tej patriotycznej rocznicy na wniosek dh. Jana Kaczki zapro-
szono wszystkie działające na terenie Tuchowa organizacje. Zaproponowano 
dostosowany dla ogółu program:

1. godzina 8 rano – zbiórka organizacyjna w „Sokole”, a następnie prze-
marsz na nabożeństwo do kościoła,

2. po nabożeństwie powrót do „Sokoła” na poranek przygotowany 
przez władze szkolne,

3. godzina 18.00 – akademia, przedstawienie i zabawa ludowa zorgani-
zowana przez TGS.

Prowadzenie wieczorku powierzono dh. Janowi Kaczce, a prowadzenie 
zabawy dh. Leonowi Eilmesowi. Organizację chóru powierzono dh. Józefowi 
Sutkowskiemu.

Kolejne festyny i zabawy odbyły się w lipcu i wrześniu, a w listopadzie 
wspólnie z OZS zorganizowano zabawę andrzejkową.

W roku 1938 druhowie „Sokoła” zorganizowali tylko jeden festyn i za-
bawę sylwestrową wspólnie ze Związkiem Strzeleckim. Jesienią tegoż roku 
w  budynku „Sokoła” był prowadzony kurs tańca przez p. Jana Jasiewicza 
z Tarnowa.

W roku 1939 przygotowano na 13 sierpnia festyn, rozdzielono funkcje 
i opracowano plan, lecz w dokumentacji brak jest notatek z jego wykonania, 
gdyż rozpoczęła się II wojna światowa. 

Na pierwszym po II wojnie światowej zebraniu Zarządu TGS w  dniu  
30 maja 1945 roku podjęto decyzję o urządzeniu festynu sokolego w pierw-
szą niedzielę po odpuście. Festyn ten przyniósł 12 270 zł dochodu.

Podziękowano wszystkim, którzy przyczynili się do urządzenia tej im-
prezy. Urządzono również zabawę sylwestrową w grudniu 1945. Na zebra-
niu 5 maja 1946 roku postanowiono natychmiast przystąpić do elektryfikacji 



— 229 — 

7. Organizacja życia towarzyskiego, kulturalnego, turystycznego TGS w Tuchowie

Gromadzenie majątku TGS po II wojnie światowej
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gmachu „Sokoła”. Uchwalono też rozebrać kręgielnię i zabezpieczyć materiał, 
wyremontować bilard i uruchomić kasyno.

3 sierpnia 1946 roku przyjęto plan elektryfikacji Sokolni przez technika 
Aleksandra Sysło. Uchwalono, by zorganizować festyn, z którego pieniądze 
w całości zostaną na to przeznaczone. Festyn ten zorganizowano w sierpniu 
1946 r. (Prot. z 1 III 1947 r.).

Z uwagi na nieprzychylność nowej władzy do działalności TGS następne 
zebranie udało się zorganizować dopiero 1 marca 1947 roku. Prezes poinfor-
mował zebranych, że władza zaostrzyła przepisy podatkowe wobec społecz-
nie organizowanych zabaw i przedstawień. Stwierdzono, że duża sala nie daje 
dochodów z uwagi na prowadzone prace elektryfikacyjne. Ostatnie zebranie 
odnotowane w  protokołach, znajdujących się w  archiwum państwowym, 
miało miejsce 31 marca 1947 roku. Na zebraniu tym Prezes złożył sprawoz-
danie z działalności Zarządu TGS. Zarząd uchwałą oddał harcerstwu jedną 
boczną salę, postanowiono też urządzić wspólnie z OSP zabawę na rocznicę 
uchwalenia Konstutycji 3 Maja. 

W latach 1947 – 1950 TGS w Tuchowie przeżywało bardzo trudne chwi-
le. Nowa władza nie życzyła sobie jego działalności i  ostatecznie zakazała 
jej jako wrogiej Polsce Ludowej. W dniu 31 I 1950 roku Urząd Miasta prze-
jął majątek „Sokoła”. Osobą przekazującą był prezes TGS Władysław Jarosz, 
a przejmującą burmistrz Tuchowa Michał Galas. 

Odnowienie tej działalności nastąpiło w Tuchowie niedawno - organi-
zację pod nazwą „Towarzystwo Gimnastyczne Sokół – Świat Pracy” reakty-
wowano dopiero w roku 2015. Obecnie jest częścią tarnowskiego oddziału. 
Jak dotąd TGS Tuchów nie odzyskało swego mienia bezprawnie przywłasz-
czonego przez państwo. Z drugiej strony budynek wymaga gruntownego re-
montu, na co obecnej organizacji nie stać. 

Działalność współczesna „Sokoła” nastawiona jest na uczestnictwo 
w uroczystościach patriotycznych, zajęciach sportowych, strzelectwo, tury-
stykę, piłkę siatkową, udział w zawodach nordic walking oraz innych impre-
zach kulturalnych. Jak dotąd tuchowskie Towarzystwo Gimnastyczne Sokół 
– Świat Pracy nie posiada własnego lokalu, budynek jest zagospodarowany 
w całości przez instytucje związane z tuchowskim samorządem. Zebrania or-
ganizuje się w pomieszczeniach Domu Kultury. Dzisiejsze życie towarzyskie 
bardzo się różni od tego sprzed II wojny światowej. Działalność współczesna 
to: ogniska, spacery nordic walking, wyjazdy na strzelnicę, mecze siatkówki 
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oraz obowiązkowy udział we wszystkich imprezach patriotycznych, organi-
zowanych na terenie gminy i nie tylko.

W roku 2015 odbyło się 21 III powitanie wiosny – był to marsz spod Wi-
lii w Lubaszowej na Brzankę, w kwietniu wyjazd do Tarnowa na strzelnicę. 
23 maja 2015 roku członkowie wzięli udział w II Otwartych Mistrzostwach 
„Polska biega z Sokołem”, zorganizowanych z okazji 20 lecia Polskiego Towa-
rzystwa Gimnastycznego Sokół - Świat Pracy w Tarnowie. W marszu nordic 
walking na dystansie 3,5 km 4 tuchowskie druhny zajęły wysokie miejsca: 

- I miejsce zdobyła dh Elżbieta Łempa,
- II miejsce zdobyła dh Barbara Dusza,
- V miejsce zdobyła dh Maria Wójcik,
- VII miejsce zdobyła dh Jadwiga Ratuszyńska.
We wrześniu 2015 roku druhny brały udział w „Marszu Sokołów” w Tar-

nowie w Parku Strzeleckim, gdzie dh Barbara Kumorowska w klasie open za-
jęła IV miejsce. W tym dniu odbył się mecz siatkówki pomiędzy drużynami 
sokolimi Tuchowa i Tarnowa i po zaciętej rywalizacji tuchowska reprezenta-
cja zwyciężyła.

We wrześniu odbył się spacer nordic walking do hodowali koni w Luba-
szowej, gdzie czekały na druhów przejażdżki konne, grill i wspaniała zabawa. 
Wspomniany rok zakończył się udziałem druhów w Strzeleckich Zawodach 
Niepodległościowych w  Gromniku, na których nasi druhowie zdobyli na-
grody i zakwalifikowali się drużynowo na III miejscu (Grzegorz Mastalerz, 
Piotr Szablowski, Jerzy Laska, a  I miejsce indywidualnie zdobył Piotr Sza-
blowski).

W roku 2016 odbył się rewanżowy mecz siatkówki między drużynami 
sokolimi z Tuchowa i Tarnowa, który zakończył się remisem (z powodu za-
kończenia czasu wynajmu sali). W kwietniu odbył się spacer nordic walking 
na Brzankę, gdzie druhny i druhowie palili ognisko, aby uczcić 1050 rocz-
nicę Chrztu Polski. 14 czerwca odbył się ponowny spacer nordic walking 
w  okolicy Willi w  Lubaszowej, poświęcony poszukiwaniu odpowiedniej 
trasy na I Mistrzostwa Gminy. 25 czerwca odbyły się mistrzostwa na trasie 
Lubaszowa – remiza strażacka- Willa, długość trasy 3 km. Zawody zosta-
ły przeprowadzone w  różnych kategoriach wiekowych. Tuchowskie druh-
ny zdobyły odpowiednio:  I miejsce – Elżbieta Łempa, II miejsce – Wiesła-
wa Hudyka, III miejsce – Barbara Dusza. 2 lipca 2016 roku nasi druhowie 
wzięli udział w  spotkaniu integracyjnym w  Dąbrówce Szczepanowskiej.  
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10 X 2016 r. – obyła się wycieczka do największego prywatnego obserwato-
rium astronomicznego p. Wszołków w Rzepienniku Strzyżewskim. 

Z kolei 4 III 2017 r. tuchowskie druhny wzięły udział w marszu nordic 
walking na trasie Witów – Orawica. Trasa liczyła 10 km w bardzo trudnym 
terenie. Nasza drużyna w  składzie: Anna Baran, Elżbieta Łempa, Jadwiga 
Ratuszyńska, Wiesława Hudyka, Cezary Hudyka dzielnie pokonała tę trasę 
w przewidzianym czasie. 6 V 2017 r. druhny wzięły udział w rekreacyjnym 
spacerze nordic walking trasą wokół Tuchowa na długości 6 km zorganizo-
wanym w ramach festiwalu „3 Maj Się Zdrów”.

Oprócz udziału w wymienionych zbiorowych imprezach miejscowych 
i wyjazdowych nasze druhny i druhowie brali udział w spotkaniach towarzy-
skich, ogniskach w tuchowskich ogródkach działkowych, na terenach rekre-
acyjnych w Burzynie, ćwiczeniach doskonalących strzelanie itp. 

Wyboru treści archiwalnych z protokołów 
do tego rozdziału dokonała dh Maria Wójcik
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Patriotyzm to postawa społeczno-polityczna i  forma ideologii, łącząca 
przywiązanie do własnej ojczyzny, poczucie więzi społecznej oraz poświę-
cenie dla własnego narodu z szacunkiem dla innych narodów i poszanowa-
niem ich suwerenności. 

Patriota to człowiek, który żyje, pracuje, zabiega o  rozwój gospodar-
czy, kulturalny i społeczny swego kraju, który zna przeszłość swego narodu 
i przyczynia się do jego rozwoju i umocnienia w czasie pokoju, a broni go 
w czasie zagrożenia ze strony agresorów. U podstaw miłości ojczyzny leży 
miłość do własnego regionu, z którego się wywodzimy. Patriota jest dumny 
z osiągnięć swych przodków i to obecnie pozwala mu nie czuć kompleksów 
syna marnotrawnego wracającego do Europy. 

Upadek Rzeczypospolitej nastąpił w  chwili, gdy pod koniec XVIII w. 
część postępowej i patriotycznej szlachty zaczęła wprowadzać nowe prawa, 
wzmacniała władzę centralną, dążyła do zorganizowania państwa suweren-
nego, samodzielnego, niezależnego. Te pożyteczne działania w pewnym stop-
niu przyspieszyły katastrofę, gdyż sąsiedzi tolerowali Polskę słabą, bezwolną 
i bezbronną, ale nie pozwolili, aby organizm ten się wzmocnił i uniezależnił. 
Dlatego też wspólnymi siłami zlikwidowali go, dokonując 3 kolejnych roz-
biorów.

W  okresie rozbiorów dokonał się proces przekształcania i  unowocze-
śniania polskiego społeczeństwa. Działo się to pod wpływem haseł patrio-
tycznych oraz rozwoju stosunków kapitalistycznych w gospodarce. Systema-
tycznie postępował rozkład dawnej struktury szlacheckiej i mieszczańskiej 
/Lalka - B.Prusa/, powstawała silna burżuazja w  miastach, rosła liczebnie 
i nabierała znaczenia inteligencja, rozwijał się proletariat, dochodzili do gło-
su chłopi wyzwoleni z poddaństwa.

W  czasie rozbiorów dokonała się zasadnicza przemiana społeczna, na 
którą złożyły się cztery etapy działań:
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1) lata 1795 – 1831 to okres upowszechniania haseł francuskiej rewolucji  
/czasy napoleońskie/ – hasła nośne: wolność, równość, braterstwo /walki 
narodowo-powstańcze, walki wyzwoleńcze, legiony, Józef Wybicki – po-
wstanie hymnu „Jeszcze Polska nie zginęła” 1797 r./; 

2) lata 1832 – 1850 dla zaborów pruskiego i austriackiego oraz 1832 – 1864 
dla zaboru rosyjskiego – to okres likwidacji stosunków feudalnych;

3) 1850 – 1890 dla zaboru pruskiego i austriackiego oraz 1864 – 1890 dla 
rosyjskiego – to okres reform uwłaszczeniowych. Zaborcy na krótko 
zjednali sobie warstwę chłopską. Patrioci byli zastraszani, represjonowa-
ni, przerażeni ciągłymi klęskami /rabacja/;

4) 1890 – 1914 zarysował się wyraźny podział Europy na dwa ugrupowa-
nia wśród mocarstw zaborczych, co nieuchronnie prowadziło do wojny 
między nimi. Polacy zaczęli to wykorzystywać i dążyli do uzyskania od 
zaborców ustępstw, np. Galicja uzyskała autonomię. Wśród patriotów 
wzrastała aktywność polityczna, ukształtowały się dwa obozy: 1 – po 
stronie Rosji /Narodowa Demokracja – Legion Puławski w sile kilku ty-
sięcy żołnierzy i armia polska we Francji /Halerczycy/ i po stronie Au-
strii i Niemiec /Legiony J. Piłsudskiego złożone ze „Strzelca”, „Związku 
Strzeleckiego”, „Drużyn Bartoszowych”, „Drużyn Podhalańskich”, „Dru-
żyn Sokolich”/.
Patrioci polscy przez cały okres niewoli działali na rzecz odzyskania nie-

podległości. Walczyli w  szeregach armii napoleońskiej, zorganizowali trzy 
powstania /kościuszkowskie, listopadowe, styczniowe/, była też wiosna lu-
dów, krwawa rabacja itp. Zmiany społeczno -ekonomiczne doprowadziły do 
wytworzenia się wielomilionowej rzeszy uświadomionych obywateli dążą-
cych do odzyskania niepodległości poprzez walkę zbrojną. Okazja nadarzyła 
się w czasie I wojny światowej, kiedy zaborcy wzajemnie się osłabili i chcieli 
zjednać Polaków do walki po ich stronie. W ten sposób powstało kilka aktów 
powstania Polski proponowanych przez zaborców i innych polityków:

 – „Akt 5 listopada 1916 roku” – propozycja Austrii i Niemiec zorgani-
zowania państwa polskiego w oparciu o ziemie zaboru rosyjskiego.

 – „Deklaracja 25 XII 1916 roku” cara Rosji o utworzeniu państwa pol-
skiego z ziem 3 zaborów z własnym wojskiem, sejmem, rządem.

 – „Proklamacja ks. Lwowa 1917 r.” Po obaleniu caratu uznanie niepod-
ległości narodu polskiego.
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 – „8 stycznia 1918 roku orędzie Wilsona-13 punkt”, utworzenie pań-
stwa polskiego z dostępem do morza, zamieszkałego przez ludność 
bezspornie polską.

 – „Noc 6/7 listopada 1918 r.” – powstał rząd polski w  Lublinie jako 
wynik czynu zbrojnego / rząd Ignacego Daszyńskiego/.

 – „11 listopada 1918 roku” – powrót do Warszawy Józefa Piłsudskiego 
z  niemieckiego więzienia, przekazanie mu władzy przez Radę Re-
gencyjną.

 – „17 listopada 1918 roku” – powołanie w Warszawie „Rządu Ludowe-
go” z premierem Jędrzejem Moraczewskim przez Józefa Piłsudskie-
go. Rozwiązanie Rządu Lubelskiego.

 – „22 listopada 1918 roku”, powołanie dekretem Republiki Polskiej 
– Naczelnika Państwa jako Najwyższej Władzy Republiki Polskiej 
w  osobie J. Piłsudskiego przez premiera Jędrzeja Moraczewskiego 
i oddanie mu władzy do czasu zwołania Sejmu Ustawodawczego.

Naczelnik Państwa szybko przy pomocy swoich legionistów opanował 
rewolucyjne wrzenie w  Warszawie i  w  całym kraju, zaprowadził porządek 
w całym państwie.

Działalność patriotyczna tuchowskich członków „Sokoła” była rozbudo-
wana i wieloskładnikowa. Składały się na nią organizowane co roku spotka-
nia rocznicowe przypominające powstania (kościuszkowskie, listopadowe, 
styczniowe), uchwalenie Konstytucji 3 Maja, różne formy walki z zaborcami, 
urządzano wieczornice patriotyczne (ze śpiewem pieśni patriotycznych, re-
cytacjami wierszy), przedstawienia teatralne dobranych treściowo utworów 
poetyckich, organizowano zloty, manifestacje, wiece oraz na szeroką skalę 
urządzano patriotyczne msze i inne uroczystości. W tę działalność byli zaan-
gażowani księża, których w szeregach TGS w Tuchowie było odnotowanych 
21. Jednym z zadań duchownych w TGS było przygotowywanie kazań pobu-
dzających wiernych do patriotycznych refleksji. Byli to (obok każdego data 
przyjęcia do TGS w Tuchowie):

1. Bieloł Wojciech  1899 wikary
2. Bułat Wojciech  22 XII   1925 – wikary
3. Ciekliński Franciszek  7 VI 1945
4. Darzyk Józef  15 VII 1899 -  wikary z Rzepiennika Biskupiego
5. Dutka Józef     kanonik  2 III 1909 – proboszcz Piotkowic
6. Fortuna Jan   28 V 1919 – 1928 – Komisja Rewizyjna
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7. Guszkiewicz Stanisław 28 V 1919
8. Jagiełko Apolinary  19 V 1924
9. Jaglan Stanisław   12 luty 1912 – Ryglice
10. Jaroński Ludwik    20 II 1912 – wikary z Tuchowa
11. Kapłański Władysław  19 V 1924 – od 1933-35 – Sąd Honorowy
12. Kopernicki Władysław  27 V 1899 – katecheta tuchowski
13. Lutke Józef    proboszcz Piotrkowic
14. Maciejowski Ignacy   6 II 1898 - proboszcz Tuchowa – Sąd Honorowy
15. Mędrala Władysław  20 II 1912 – wikary z Tuchowa
16. Mucha Stanisław    7 VI 1899 – wikary z Tuchowa
17. Peper Jan   1 X 1913 
18. Sołowicz Michał   10 I 1929
19. Teper Jan    1913
20. Ulatowski Roman   1936 wikary 
21. Wąsowicz Franciszek   31 III 1909 – proboszcz z Gromnika

Skuteczna działalność patriotyczna rozbijała się początkowo o brak od-
powiednio dużej sali, w której można by było organizować spotkania, wiece, 
wieczorki, przedstawienia, koncerty. Pierwsi członkowie „Sokoła” byli prze-
konani, że muszą wybudować duży gmach, który spełniłby wymogi niezbęd-
ne do prowadzenia właściwej pracy uświadamiającej i umożliwiający prowa-
dzenie ćwiczeń fizycznych, aby realizować sztandarowe hasło „W zdrowym 
ciele - zdrowy duch”.  Dlatego od pierwszych dni skupili się na organizowa-
niu budowy takiego lokum. Do tego trzeba było zgromadzić odpowiednie 
środki i znaleźć darczyńców (jest to opisane w oddzielnym V rozdziale).

Drugim więc rodzajem działalności patriotycznej w miejscowym TGS 
było zaangażowanie się członków w gromadzenie pieniędzy potrzebnych do 
budowy gmachu dla tuchowskiego Gniazda. Warto tu przypomnieć fakt, że 
od pierwszego roku istnienia organizacji na zebraniach mówiono o potrze-
bie budowy Sokolni. Na zebraniu Zarządu już 17 marca 1898 r. druh Antoni 
Foltyński przedstawił wniosek, aby wybrać 3 członków, którzy zajmą się wy-
szukaniem odpowiedniego placu pod budowę Sokolni, gdyż jest to podsta-
wowy warunek przyszłej działalności. (Tematykę tę omówiono szczegółowo 
w kilku pierwszych rozdziałach). 

Wśród żołnierzy przybywających do legionów J. Piłsudskiego znalazło 
się 41 młodych druhów TGS wywodzących się spośród obywateli Tucho-
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wa. Do walki zbrojnej o niepodległość naszego państwa przygotowywali ich 
instruktorzy tuchowskiego Gniazda zwani komendantami. Wyposażenie 
i uzbrojenie otrzymali od miejscowego Zarządu TGS, a zostało ono zakupio-
ne z prywatnych pieniędzy członków towarzystwa. W sierpniu 1914 roku wy-
jechało ich z Tuchowa ponad czterdziestu pod komendą Walerego Młyńca, 
wówczas 19-letniego chłopca. Przygotowania do tej akcji trwały od paździer-
nika 1912 roku. 26 X 1912 roku dh B. Miętus zgłosił wniosek, aby Zarząd 
zorganizował akcję wykonania sztandaru dla tuchowskiego Gniazda soko-
lego. Już w listopadzie 1912 roku Związek Sokoli wystosował do wszystkich 
gniazd okólnik z dnia 30 X, aby obliczono ilość członków według następują-
cych kategorii: wojskowych do 30 lat, wojskowych ponad 30 lat, niewojsko-
wych do 30 lat, niewojskowi powyżej 30 lat. Polecenie Związku skrupulatnie 
wykonano, zobowiązując dh. B. Klimka do urządzenia strzelnicy.

Opierając się sporządzonych listach, zarejestrowano następujących dru-
hów w poszczególnych kategoriach:

Do wojskowych poniżej lat 30 zostali zapisani:
1. Bajorek Stanisław,
2. Dobrzański Michał,
3. Dobrzański Wojciech,
4. Fedak Szymon,
5. Gronek Jan,
6. Laska Stanisław,
7. Morus Adam – dr,
8. Padło Jan,
9. Stachlenberger Stanisław,
10. Szarama Jan,
11. Wiatr Stanisław,
12. Wojtanowski Franciszek,
13. Wielosik Józef,
14. Gumisiewicz Lucjan – dr.

Do wojskowych ponad 30 lat:
1. Chwistek, 
2. Foltyński Wł.,
3. Gnoiński,
4. Hanak,
5. Kochberg,
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6. Jaroński ks., 
7. Klimek B.,
8. Korytowski,
9. Kowalik Tomasz,
10. Maraszewski,
11. Miętus B.,
12. Miś,
13. Matlakiewicz dr,
14. Skorupski,
15. Sambor,
16. Wilczek,
17. Wuirtel,
18. Zawada,
19. Zawadzki.

Niewojskowi do lat 30:
1. Chmielowski Jan,
2. Chmielowski Stanisław,
3. Ferenc Jan,
4. Hudyka Adam,
5. Mendrala,
6. Prorok A.,
7. Piotrowski Józef,
8. Smigielski,
9. Trembecki,
10. Stec Jan,
11. Trawiński.

Niewojskowi powyżej lat 30:
1. Bursa,
2. Bień,
3. Butrymowicz,
4. Frączkiewicz,
5. Gerhardt,
6. Janiga Jakub dr,
7. Iglatowski dr,
8. Pęcak,
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9. Rudnicki,
10. Reicheld,
11. Ricker,
12. Romanowski,
13. Szybalski,
14. Szmigiel,
15. Szczepan,
16. Siedmiograj,
17. Wojtanowski Ad.,
18. Wielgus,
19. Wilaszek Antoni,
20. Zając,
21. Cisiek,
22. Sowiński.

Z tych druhów i innej młodzieży rekrutowali się późniejsi legioniści wal-
czący po stronie Austro-Węgier i Niemców. A byli to:

Lista drużyny sokolej w Tuchowie z sierpnia 1914 roku:
1. Ankiewicz Jan   1895
2. Ast Władysław  1893
3. Broda Jan   1895
4. Burek Henryk        1897
5. Chmielowski Jan
6. Czub Roman
7. Derechowski Karol  1896
8. Firlej Antoni   1896
9. Frydman Jan   1897
10. Gustek Piotr   1896
11. Hudyka Adam  1894
12. Jantoń Franciszek  1896
13. Jasica Stanisław  1896
14. Klimek Józef   1895
15. Krogulski Władysław  1896
16. Kuś Józef
17. Leipert Marceli  1894
18. Leś Stanisław   1896
19. Lewnadowski Aleksander  1894
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20. Małopolski Stanisław  1895
21. Młyniec Walery  1896
22. Mruk Józef
23. Patyk Jan   1896
24. Perucki Jan   1895
25. Rucker Roman
26. Rutkowski Jędrzej  1894
27. Skorupski Tadeusz
28. SowińskiIzydor  1895
29. Stahlberger Adam  1894
30. StańczykStanisław
31. Stec Jan
32. Szczurek Alojzy
33. Szymański Tadeusz  1896
34. Turycynmkp. 
35. Tylko Tadeusz   1896
36. Wacławski Alojzy  1896
37. Wąsik Jan    1896
38. Wąsowicz Stanisław    1896
39. Węgrzyn Władysław  1896
40. Wilaszek Antoni  1878
41. Wojtanowski Karol  1896

Wyboru treści archiwalnych z protokołów 
do tego rozdziału dokonał dh Aleksander Kowalik
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Spis członków stałej drużyny sokolej w Tuchowie wyjeżdżającej do Legionów
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Spis członków stałej drużyny sokolej w Tuchowie wyjeżdżającej do Legionów
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w Tuchowie

„W zdrowym ciele zdrowy duch” („Mens sana in corpore sano”) to hasło 
przyświecało członkom TG „Sokół” od momentu jego powstania. Rozwój 
tężyzny fizycznej był na owe czasy czymś naturalnym. Powszechność ruchów 
gimnastycznych w XIX wieku, ściśle powiązana z rozwojem szkolnictwa na 
świecie, miała swoje podstawy w założeniu, że ćwiczenia fizyczne rozwijają 
i usprawniają ludzki organizm oraz kształtują psychikę człowieka. Nie nale-
ży zapominać, że ogólną sprawnością fizyczną młodzieży danego państwa 
zainteresowane były siły zbrojne, liczące na zdrowych i sprawnych fizycznie 
poborowych. Dużą rolę w  szerzeniu ogólnie pojętej sprawności fizycznej, 
również propagandową, miał rodzący się ruch skautowski w Anglii i turner-
ski (niem. turnen-gimnastyka) w Niemczech.

Na gimnastykę sokolą pośredni wpływ miało właśnie turnerstwo nie-
mieckie przesycone rodzącym się nacjonalizmem. Ogniska „Sokoła” miały 
stanowić naturalną przeciwwagę dla wspomnianej gimnastyki opartej na 
pruskim drylu ukierunkowanym na jednostkę. Upowszechnianie ćwiczeń 
fizycznych w większych grupach i na zlotach stało się wizytówką TG „Sokół”, 
przyciągającą rzesze widzów, z  których rekrutowano sympatyków i  przy-
szłych członków. Należy wspomnieć, iż Towarzystwo, mimo swojej konser-
watywności, nie ograniczało się jedynie do ćwiczeń gimnastycznych. Podczas 
„II Zlotu Sokoła” we Lwowie 14 lipca 1894 r. rozegrano pierwszy prawdziwy 
mecz piłkarski na polskiej ziemi pomiędzy drużynami sokolstwa lwowskiego 
i krakowskiego, z pierwszym golem Włodzimierza Chomickiego.

„Sokół” rodzący się na polskich ziemiach postawił sobie za podstawo-
wy cel pielęgnowanie gimnastyki, zbiorowych ćwiczeń gimnastycznych 
oraz kształcenie i  rozwój dyscyplin o  szczególnym znaczeniu militarnym, 
w szczególności szermierki, strzelectwa i jazdy konnej. Z czasem jednak nie 
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tylko gimnastyka znalazła swoje miejsce w działaniach Towarzystwa. Lekka 
atletyka, pływanie, zapasy, wioślarstwo czy narciarstwo to dyscypliny, któ-
re uprawiali członkowie, propagując je zarazem wśród społeczeństwa. Po-
czątkowo dla najmłodszych, a  z  czasem dla wszystkich organizowano gry 
i zabawy ruchowe, których inicjatorem i promotorem w Krakowie był jeden 
z założycieli „Sokoła” dr Henryk Jordan, późniejszy twórca „Ogrodów Jor-
danowskich” promujących aktywne spędzanie wolnego czasu. Zaplanowany 
rozwój i osiąganie celów statutowych miało zapewnić:

a. utrzymywanie zakładu gimnastycznego dla członków tudzież szkoły 
gimnastycznej dla uczniów i uczennic Towarzystwa;

b. urządzanie gier i zabaw ruchowych;
c. udzielanie nauki szermierki, jazdy konnej, jazdy na kole, pływania, 

ślizgania na łyżwach, wiosłowania, strzelania do celu itp.;
d. wpływanie na rozwój gimnastyki i jej umiejętności w kraju;
e. urządzanie publicznych ćwiczeń przynajmniej raz na rok i zawodów;
f. urządzanie wspólnych obchodów, wycieczek i zabaw towarzyskich;
g. należenie do Związku polskich gimnastycznych towarzystw sokolich;
h. staranie o zakładanie i rozwój polskich towarzystw sokolich;
i. utrzymywanie biblioteki i czytelni dla członków;
j. rozbudzanie poczucia obowiązków narodowych.8

Wspomniane cele zdefiniowały kierunek rozwoju Towarzystwa, jednak 
z czasem zorientowano się, że działania na kierunku gimnastycznym są rów-
nie dobrym nośnikiem idei narodowej. Wzmacnianie poczucia tożsamości 
i  więzi narodowych idealnie współgrało z  grupowymi pokazami tężyzny 
fizycznej realizowanymi na otwartej przestrzeni. Z czasem działalność To-
warzystwa została rozszerzona o sferę kultury, oświaty i kształtowania życia 
towarzyskiego z mniej lub bardziej jawnym przekazem treści patriotycznych. 
Poczynania te budowały więzi i  wzmacniały ducha narodowego szczegól-
nie w okresie zaborów, a apolityczność Towarzystwa oraz ukierunkowanie 
na szeroko pojętą kulturę fizyczną, dawały odpór zarzutom o  działalność 
na szkodę zaborców. Jednak często cudzoziemcy odwiedzający Galicję in-
tuicyjnie wskazywali TG „Sokół” jako naturalny zalążek przyszłych sił zbroj-
nych.  

8  Statut Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, 1906 r.
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STAŁE I POLOWE DRUŻYNY SOKOLE

Począwszy od roku 1900 TG „Sokół” podjęło pierwsze próby działań  
o charakterze paramilitarnym, należy jednak wspomnieć, że były to inicjaty-
wy doraźne i lokalne. Przełomem okazał się „Zlot Grunwaldzki”. W pokazie 
na krakowskich Błoniach udział wzięło ponad 4 tys. druhów, demonstru-
jących zespołowe ćwiczenia gimnastyczne. Wystąpił również tzw. oddział 
specjalny liczący 235 jednolicie umundurowanych i uzbrojonych w karabiny 
Sokołów. Pokaz musztry i chwytów bronią przeprowadzony był tak spraw-
nie, że przy ogromnym aplauzie publiczności pokazywany był również w ko-
lejnym dniu9.

Działania o  charakterze militarnym tchnęły nowego ducha w  działal-
ność „Sokoła”. Były magnesem przyciągającym młodzież do Towarzystwa, 
które wówczas dysponowało pokaźnymi środkami finansowymi, różnorod-
nymi kadrami i solidną bazą lokalową. W 1913 r. galicyjskie oddziały „So-
koła” dysponowały 113 własnymi budynkami zwanymi Sokolniami i 131 bo-
iskami10. Piwnice niektórych z tych budynków, będące kręgielniami, służyły 
również jako strzelnice.

Hasło „Czołem Ojczyźnie, szponem wrogowi” zapewne przyświecało 
ówczesnemu członkowi komendy „Sokoła” kpt. Józefowi Hallerowi, któ-
ry w 1912 r. utworzył we Lwowie pierwszą SDS. W 1912 r. przy niektórych 
Gniazdach w  Galicji powołano jednolicie umundurowane Stałe Drużyny 
Sokole. Oddziały te na bazie odrębnych regulaminów miały obowiązkową 
musztrę wojskową. 

Dopiero odezwa z dnia 29 października 1912 r., skierowana przez Za-
rząd Towarzystwa w zaborze austriackim, oficjalnie zalecała organizowanie 
SDS, ewidencję członków zdolnych do służby wojskowej i rozpoczęcie syste-
matycznych ćwiczeń polowych11. Dodać należy, że okręg krakowski „Sokoła” 
Stałe Drużyny Sokole nazywał Polowymi Drużynami Sokolimi i  z  czasem 
ten termin zastąpił nazwę SDS. Natomiast już 10 grudnia 1912 r. roku został 
uchwalony regulamin działania formacji paramilitarnych „Sokoła”. W zamy-

9 J. Snopko, Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w  Galicji 1867-1914, Białystok 
1997, s. 203.

10 XX Sprawozdanie Wydziału Związku Polskich Gimnastycznych Towarzystw Sokolich za 
rok 1912/1913, Lwów 1913, s. 31.

11 Poufny okólnik zarządu Związku Sokolego do gniazd z 18 XII 1912 r. „Biblioteka Zakładu 
Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu (dalej: Ossolineum), rkps 15234, k. 23.
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śle PDS miały stanowić trzon militarny towarzystwa gotowy do skrzętnie 
ukrywanego, zbrojnego wyzwolenia Polski spod jarzma zaborców. Gniazda 
zakupiły karabiny, w tym co najmniej dwie sztuki nowoczesnych karabinów 
Mannlicher wz. 1895, rozpoczynając ćwiczenia strzeleckie, ćwiczyły również 
musztrę i  służbę polową. Z czasem obowiązkowo strzelano do tarczy oraz 
prowadzono ćwiczenia nocne. Duże zużycie amunicji świadczyło zaś o zor-
ganizowanym i celowym szkoleniu strzeleckim.

Zajęcia wojskowe w  galicyjskim „Sokole” koordynowała Komenda 
Związkowa PDS z siedzibą we Lwowie. Jej członkami byli: pułkownik Piotr 
Fiałkowski, emerytowany major Roman Albinowski i kapitan rezerwy Józef 
Haller. Działalność lokalnych drużyn polowych nadzorowały, podległe Ko-
mendzie Związkowej, komendy okręgowe12. Strukturę organizacyjną regu-
lowała „Instrukcja do organizowania Stałych Drużyn Sokolich” (Lwów 1913). 
Drużyna składała się z trzech plutonów, a pluton z trzech zastępów. Trzy dru-
żyny tworzyły hufiec, a trzy hufce - pułk.

Program podstawowego wyszkolenia wojskowego wszystkich człon-
ków SDS oparty był początkowo na „Podręczniku elementarnego kursu 
ćwiczeń polowych dla Stałych Drużyn Sokolich” (Lwów 1913). Obejmował 
on 8-tygodniowy cykl szkolenia zawierający następujące zagadnienia: wy-
chowanie fizyczne, musztra formalna i  bojowa, nauka o  broni i  strzela-
nie, służba wewnętrzna, wartownicza i  polowa, obrona kraju, organizacja 
wojsk państw zaborczych, sygnalizacja, terenoznawstwo oraz wiadomo-
ści z  zakresu prac saperskich i  udzielania pierwszej pomocy13. W  lutym 
1914 roku wprowadzono nowo opracowany program szkolenia, obli-
czony na osiągnięcie lepszej sprawności bojowej. Kadra podoficerska  
i oficerska dokształcała się na różnego rodzaju kursach wojskowych. Nieba-
gatelną rolę w procesie szkolenia odegrał 8-tygodniowy kurs dla kandydatów 
na instruktorów.

Naturalną koleją rzeczy był kontrola postępów szkolenia, realizowano 
ją szczególnie podczas zlotów. Lwowski ogólnozwiązkowy zlot „Sokołów” 
zarządzony na 6 lipca 1913 r. zgromadził 6600 pieszych i 56 konnych dru-
hów PDS, jak również 800 harcerzy przepisowo umundurowanych. Pokazał 
pozytywne efekty szkoleń, wskazując jednak na braki szkoleniowe i niedo-

12  M. Wrzosek, Polski czyn zbrojny podczas pierwszej wojny światowej: 1914-1918, Warsza-
wa 1990.

13  Podręcznik elementarnego kursu ćwiczeń polowych dla Stałych Drużyn Sokolich, Lwów 
1913, passim.
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bory osobowe kadry podoficerskiej i oficerskiej. Efektem było zarządzenie 
utworzenia kursów podoficerskich i oficerskich w okręgach. Opierały się one 
głównie na instruktorach wyszkolonych w  armii austro-węgierskiej i  były 
nadzorowane przez majora Albinowskiego, powołanego na stanowisko in-
struktora ogólnozwiązkowego z dniem 13 lipca 1913 r.

Instruktorami okręgowymi byli emerytowani oficerowie armii austro-
-węgierskiej, pułkownicy Zygmunt Zieliński i Aureli Urbański w Krakowie, 
pułkownik Fiałkowski, major Albinowski i kapitan Haller we Lwowie, Wło-
dzimierz Świątkiewicz w Stanisławowie, Alfred Hamburger w Kołomyi, Jó-
zef Hinzinger w Przemyślu i doktor Józef Borowiec w Rzeszowie. Egzaminy 
kwalifikacyjne nastąpiły po zakończeniu kursów i  wykazały poziom prze-
prowadzonego szkolenia14. Kolejne miesiące były okresem systematycznych 
szkoleń wojskowych dla członków Polowych Drużyn Sokolich. Ich program 
obejmował musztrę, strzelanie, naukę o  broni, terenoznawstwo, czytanie 
map wojskowych, regulamin służby wewnętrznej i polowej, podstawy pierw-
szej pomocy i podstawowe informacje o armii rosyjskiej i austro-węgierskiej. 
Ogromny zakres przekazywanej wiedzy nadzorowany i  wdrażany był pod 
nadzorem pułkownika Fiałkowskiego, powołanego 24 lutego 1914 r. na sta-
nowisko instruktora związkowego. Wspomnieć również należy o niebagatel-
nej roli szkoleniowej i doradczej inspektora Hallera. 

Droga Polowych Drużyn Sokolich nie była jednak usłana różami, głów-
ną bolączką był brak uzbrojenia i ekwipunku z racji wysokich kosztów ich 
pozyskania. Jedynie duże ośrodki miejskie np. Kraków czy Lwów były w sta-
nie udźwignąć ciężar kosztów wspomnianego wyekwipowania i uzbrojenia, 
małe Gniazda nie dysponowały wystarczającymi środkami pieniężnymi. 
Koszt 50 ówczesnych koron za sokoli mundur polowy składający się z ka-
pelusza i bluzy w kolorze popielato-zielonym, pasa, koszuli, spodni, getrów 
i trzewików był wysoki. Kolejnym kosztem był nowoczesny jak na owe cza-
sy pięciostrzałowy karabin Mannlicher wz.1895 z  bagnetem i  rynsztunek 
w postaci tornistra (plecaka), ładownic, manierki i łopatki. Oficerowie winni 
byli mieć pistolety (rewolwery) i  szable. Koszt całości przekraczał 250 ko-
ron i był to spory wydatek. Dodatkowo planowano zakupić sprzęt pomoc-
niczy w postaci pił, siekier, łopat i kilofów. Każda drużyna miała posiadać  
3 wozy (amunicyjny, prowiantowy i bagażowy), hufiec zaś 7 wozów (w tym 
jeden sanitarny). Wszystko to znacząco podnosiło całkowity koszt uzbro-

14  Studia podlaskie, Tom 17, Dział Wydawnictw Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Bia-
łymstoku, 2007.
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jenia, wyekwipowania i  utrzymania Polowych Drużyn Sokolich. Niestety 
większości gniazd nie udało się zrealizować tych jakże ambitnych planów15. 

Wybuch pierwszej wojny światowej w mieszkańcach Galicji obudził en-
tuzjazm wojenny i  nadzieje niepodległościowe. Szczególne poruszenie wi-
doczne było w Krakowie, zaś dynamiczna sytuacja międzynarodowa i na-
stroje społeczne determinowały postępowanie organizacji sokolej. 

Ważne decyzje zapadły podczas posiedzenia zarządu „Sokoła” w  dniu  
1 sierpnia 1914 r. Utworzono Komendę Główną i powołano Komendę Wspól-
ną Drużyn Sokolich i Bartoszowych, a zarządy gniazd pełnić miały funkcje 
komend miejscowych16. Już 9 sierpnia, zaledwie 3 dni po rozpoczęciu działań 
wojennych między Rosją i Austro-Węgrami, Komenda Wspólna Drużyn So-
kolich i Bartoszowych wydała rozkaz mobilizacyjny nakazujący koncentrację 
we Lwowie uzbrojonych druhów z całym zapasem amunicji, ekwipunkiem  
i prowiantem17. W tym czasie we Lwowie zebrano około pięciu tysięcy ochot-
ników, z przewagą członków „Sokoła”. Kraków był drugim ośrodkiem kon-
centracji polskich ochotniczych formacji wojskowych, również drużyn so-
kolich z zachodniej Galicji. Dzięki wytężonej pracy krakowskich działaczy 
Władysława Turskiego, Szczęsnego Rucińskiego, Gustawa Holoubka i Zyg-
munt Wyrobka utworzono dwa hufce liczące około dwa tysiące żołnierzy. 
Konny oddział krakowskiego „Sokoła” stał się bazą powstających dwóch 
szwadronów kawalerii dowodzonych przez por. Zbigniewa Dunin-Wąsowi-
cza i por. Juliusza Klasterskiego18. Natomiast Marceli Śniadowski przyprowa-
dził na krakowskie Oleandry konną drużynę lwowskiego „Sokoła 111”. Do-
wództwo monarchistycznej armii austro-węgierskiej zgodziło się na utwo-
rzenie dwóch Legionów Polskich - Zachodniego w Krakowie i Wschodniego 
we Lwowie. 

Zgrupowani w Krakowie i zachodniej Galicji druhowie „Sokoła” prze-
ważnie weszli w skład 2. pułku piechoty Legionu Zachodniego. Ochotnicy 
zebrani we Lwowie utworzyli Legion Wschodni19. Z powodów politycznych, 

15 J. Snopko, Stałe Drużyny Sokole (1912-1914), „Studia i Materiały do Historii Wojskowo-
ści” 36, 1994.

16 Okólnik Komendy Głównej Związku Sokolego do gniazd z 2 VIII 1914r., CAW. PZP, sygn. 
1.110.4.1.

17 Rozkaz mobilizacyjny Komendy Wspólnej z 9 VIII 1914 r., CAW, PZP, sygn. 1.110.4.1.
18 S. Czerep, II Brygada Legionów Polskich 1914-1918, Warszawa 2007, s. 37; W. Milewska, 

J.T. Nowak, M. Zientara, Legiony Polskie 1914-1918. Zarys historii militarnej i politycz-
nej, Kraków 1998, s. 81; J. Snopko, Stałe Drużyny Sokole..., s. 129-132.

19 J. Rzepecki, Sprawa Legionu Wschodniego 1914 roku, Warszawa 1966.
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braków w uzbrojeniu i wyposażeniu oraz w oczekiwaniu na uwzględniającą 
polski interes narodowy formułę przysięgi Legion Wschodni organizował się 
wolniej i z mniejszym niż w Krakowie entuzjazmem. Zagrożony jednak przez 
wojska rosyjskie opuścił Lwów kierując się na zachód, by ostatecznie po wielu 
sporach, również politycznych, ulec samorozwiązaniu 26 września w Msza-
nie Dolnej. Niewielka tylko część żołnierzy weszła w skład 3. pułku piechoty 
Legionu Zachodniego. Pozostali ulegli rozproszeniu lub zostali wcieleni do 
jednostek cesarsko-królewskiej armii. Rozbicie Legionu Wschodniego wy-
wołało szereg sporów i ostrą krytykę zwłaszcza ze strony socjalistów, którzy 
partykularnie używali jej jedynie do walki politycznej. Mimo jednoznacznych 
nastrojów i postaw niepodległościowych członków „Sokoła” krytyka owa nie 
ominęła Towarzystwa, któremu zarzucano bierność i postawę wyczekiwania. 
Zawsze aktywny w działaniach niepodległościowych „Sokół” nie mógł bier-
nie i obojętnie słuchać krytycznych uwag. Ówczesny prezes Związku Sokole-
go Ksawery Fiszer przyznawał, że „...organizacjom polskim w rodzaju sokolej 
nie wolno [było] stać z dala od zawieruchy wojennej, która groziła całej Euro-
pie, przeciwnie działalibyśmy na szkodę Polski, gdybyśmy z założonymi rękami 
spoglądali na zmagania przeciwników na naszych ziemiach i oczekiwali, czy  
i w jaki sposób spełni się dla nas sprawiedliwość dziejowa...”20.

Zdecydowano się na wzmożoną pracę organizacyjną i  szkoleniową na 
terenie zaboru austriackiego. Było to tym trudniejsze, że większość druhów 
Stałych Drużyn Sokolich została zmobilizowana do cesarsko-królewskiej 
armii, co ogromnie zdekompletowało szeregi i  osłabiło całą organizację. 
Późniejsze działania wojenne przyczyniły się do zahamowania działalności 
większości towarzystw. Jeden z działaczy krakowskich przyznawał we wspo-
mnieniach, że „Po wybuchu wojny cała robota sokola stanęła. Osierocone 
Gniazda zamilkły w głuchej ciszy, młodzież bowiem nasza poszła do Legionów, 
bądź też do austriackich szeregów”21.

Tuchowski „Sokół” nie pozostał bierny i czynnie wsparł Legion Zachod-
ni wysyłając członków stałej drużyny 24 sierpnia 1914 r. pod komendą druha 
Walerego Młyńca.

Utworzenie Polowych Drużyn Sokolich było krokiem przemyślanym  
i  wspartym mocno ideami narodowymi, którym zaufało ponad 100 tysię-
cy ówczesnych członków TG „Sokół” na ziemiach polskich. Systematyczna 

20 K. Fiszer, Z  wrażeń wychodźcy wojennego. Pamiętnik (1914-1915), Ossolineum, rkps 
6354/III, k. 25.

21 E. Kubalski, Z przeżyć i wspomnień sokolich, BJ, rkps 9813 III, k. 55.
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i zorganizowana praca dała efekty w postaci 150 PDS w Galicji, które skupia-
ły nawet 15 tys. członków (stan na 1914 r.). Na owe czasy była to siła, której 
nie można było nie doceniać. 

Sprawna fizycznie, karna, przeszkolona, wsparta ideą niepodległościową 
stanowiła rzeczywisty zalążek zbrojnego ramienia nowej, wolnej Polski. Jak 
pokazała później historia członkowie „Sokoła” i PDS zasilili Błękitną Armię 
Hallera ponad 10 tys. żołnierzy, a  wolną Polskę 20 generałami. Wymienić 
tutaj należy gen. Mariusza Zaruskiego, żeglarza, taternika i  legionistę, gen. 
Władysława Andersa, dowódcę Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR, gen. Stani-
sława Sosabowskiego, organizatora 1 Samodzielnej Brygady Spadochrono-
wej czy marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego, Naczelnego Wodza w wojnie 
obronnej 1939 roku.

SKAUTING
Na temat skautingu dyskutowano podczas Zlotu Grunwaldzkie-

go w  1910 r., co zaowocowało niewiele później zaproszeniem do Lwo-
wa działaczy różnych stowarzyszeń i  organizacji, gdzie pod wpływem 
wielkiego propagatora skautingu Andrzeja Małkowskiego, wyrazili oni 
aprobatę dla wartości nowego ruchu i  dla dalszych działań TG „Sokół”  
w  tym kierunku. Już 28 lutego 1911 r. decyzją zarządu „Sokoła” utworzo-
no skauting polski, od tego momentu skauci mogli liczyć na pełne wspar-
cie Towarzystwa w postaci instruktorów, kursów, pieniędzy, boisk, czy So-
kolni. Początkowo skauting opierał się na wzorcach angielskich i  skiero-
wany był do młodszego pokolenia, z  czasem przyjął nazwę „harcerstwo” 
oraz wiele elementów wojskowej struktury dostosowanych do realiów pol-
skiej młodzieży. Utylitarne cele wsparte karnością, dyscypliną, jednolitym 
umundurowaniem czy ścisłą hierarchią dawały możliwość wykorzysta-
nia naturalnej aktywności dzieci i  młodzieży do realizacji dalekosiężnych 
celów Towarzystwa w  innej grupie wiekowej. Mimo początkowych spo-
rów o  kształt skautingu Towarzystwo skutecznie wspierało jego działania  
i  rozwój. Prym wiodły idee wędrownictwa i obozownictwa, które idealnie 
maskowały wychowywanie młodzieży w  idei niepodległościowej i przygo-
towywanie jej do czynu bojowego. „Sokół” udzielał wielorakiego wsparcia 



— 251 — 

9. Działalność gimnastyczna TGS w Tuchowie

skautom przede wszystkim organizacyjnego i rzeczowego. Naczelna Komen-
da Skautowa, a  później Związek Naczelnictwa Skautowego jako struktury 
towarzystwa koordynowały działania skautingu do wybuchu I wojny świato-
wej. W 1911 r. we Lwowie powołano sekcję żeńską skautingu22. 

Zabór austriacki „oferował” najlepsze warunki dla rozwoju skautingu, 
stąd prymat lwowskiego „Sokoła” w rozwoju i kreowaniu kierunku rozwoju 
skautingu, które z czasem zaczęło być nazywane harcerstwem. Swój udział 
w etymologii słowa harcerstwo ma tarnowski profesor Mieczysław Schreiber, 
który wraz z Eugeniuszem Piaseckim opracował książkę pt. „Harce młodzie-
ży polskiej na podstawie dzieła gen. R. Baden Powella pt. Skauting for Boys”. 
Książka ta wprowadziła polskie terminy: harce, harcerz, harcmistrz, które 
stały się naturalnym łącznikiem z tradycją rycerskich harców przed bitwą 
i dały dobry przykład słowa harcerstwo dla określenia czy nazwania ruchu 
skautowego na ziemiach polskich. 

Sprzyjająca atmosfera, prężne działania wśród dzieci i młodzieży w zabo-
rze austriackim dały w 1913 roku 138 drużyn skautowych, działających w po-
nad 70 miastach i zrzeszających prawie 7 tys. członków. Zasób ten, pozytywnie 
zmotywowany, sprawny fizycznie i natchniony ideami niepodległościowymi 
stanowił naturalne źródło członków dla „dorosłego” Sokolstwa23. 

UBIÓR SOKOŁÓW
Stroje „Sokoła” podzielić należy na stroje ćwiczebne i galowe. Te pierw-

sze przywdziewano podczas ćwiczeń gimnastycznych, czamarę zaś trakto-
wano jako ubiór galowy.

Pierwszy strój ćwiczebny to zasługa Franciszka Hochmana, lwowskiego 
naczelnika, który w roku 1873 ujednolicił ubiory ćwiczących. Słynna koszula 
z żaglowego płótna „garibaldka” dopełniona pasem, butami i spodniami to 
ówczesny strój przodowników nauczycieli, zaś wykładane na zewnątrz ko-
szule z kołnierzykami i manszetami służyły za strój do ćwiczeń publicznych. 
Latem zdejmowano „garibaldkę” czy koszulę do ćwiczeń. Białe trykotowe 
koszulki zadebiutowały w roku 1884 i na wiele lat zdominowały ćwiczebny 
ubiór „Sokołów”. W czasie publicznych występów stroju dopełniała amaran-
towa szarfa w  pasie, siwe trykotowe spodnie, wspomniana trykotowa ko-

22 Z. Wyrobek, Polskie Skautki zarys organizacyjny, Nakł. ZPG Tow. Sokolich, Lwów 
1913, s.16, Vademecum skauta, Kraków 1912.

23  A. Bogucki Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” na Pomorzu 1893-1939, Centrum Infor-
macji Nauk. Sokolstwa Polskiego, 1997.
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szulka obszyta paskiem amarantowym oraz czarne buty zwane „mesztami” 
i sokola czapka24.

Żeńskie oddziały oficjalnie wystąpiły pierwszy raz na V Zlocie Sokol-
stwa Polskiego w Krakowie w 1910 r. w swoich jednolitych strojach ćwiczeb-
nych, na które składała się sukienka z marynarskim kołnierzem, mankietami 
i dołem sukienki ozdobionym plisą identyczną jak na kołnierzu, biały pasek 
w talii i biała marynarska czapka. Strój ten był zastrzeżony specjalną uchwałą 
zakazującą używania go poza boiskiem czy salą gimnastyczną25. 

Strój galowy to jednolity strój krojem przypominający mundur i składają-
cy się z rogatywki z piórem, czamary kroju wojskowego z rabatami, noszonej 
często na lewym ramieniu, spodni spiętych szerokim pasem z klamrą ozdo-
bioną inicjałami, wpuszczonych w wysokie buty oraz karmazynowej koszuli ze 
stojącym kołnierzykiem spiętym okrągłą zapinką z wizerunkiem sokoła. 

Jednolity strój, a z czasem umundurowanie dawało członkom „Sokoła” 
przewagę, nie tylko wizualną, nad innymi stowarzyszeniami czy grupami. 
Stanowiły one wyróżnik i powód do dumy dla członków Towarzystwa. No-
szenie munduru regulował dość dokładnie regulamin mundurowy.

Ciekawostką jest, że tarnowski krawiec Mozes Teiwl otrzymał uchwałą 
Zarządu z dnia 27 maja 1899 roku upoważnienie do opracowania munduru 
dla członków tuchowskiego Gniazda i uszycia pierwszych 12 sztuk czamar 
na kredyt potwierdzony poręczeniem Zarządu tuchowskiego Towarzystwa, 
którego przedstawicielami byli: prezes – dr Jan Starachowicz i sekretarz - Lu-
dwik Stropiński. Te pierwsze mundury były przyczyną pozwania sądowego 
Zarządu TGS Tuchów do zapłacenia należności za nie w roku 1901. Zale-
głości te wyrównano i w przyszłości na wniosek dh. Antoniego Foltyńskie-
go każdy druh sam sobie zamawiał czamarę uzgadniając zapłatę. A była to 
kwota znaczna, którą trzeba było uiścić w całości przy odbiorze zleconego 
zamówienia. 

Pod koniec XIX wieku na terenach Galicji rozwijała się bardzo szybko 
działalność Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, w  której z  wielkim za-
pałem prowadzono statutowe ćwiczenia fizyczne wzmacniające sprawność 
fizyczną zarówno młodych mężczyzn jak i kobiet. W tuchowskim Gnieździe 
od momentu zorganizowania Zarząd otaczał opieką i troszczył się o dobre 

24  A. Bogucki Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” na Pomorzu 1893-1939, Centrum Infor-
macji Nauk. Sokolstwa Polskiego, 1997.

25  A. Bogucki Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” na Pomorzu 1893-1939, Centrum Infor-
macji Nauk. Sokolstwa Polskiego, 1997.
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Regulamin mundurowy z „Przewodnika 
gimnastycznego” marzec 1898 r.

Mundur galowy „Sokoła”, 
aut. nieznany
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 Druh Tomasz Kowalik z małżonką – w czamarze szytej przez tarnowskiego krawca
Mozesa Teiwla, polecanego przez miejscowe władze Towarzystwa
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wyniki w zakresie ćwiczeń polecanych przez obowiązujący statut oraz cie-
kawie dobrane regulaminy zdobywania odpowiednich sprawności i nawy-
ków prawie czysto wojskowych. Dla nikogo nie było tajemnicą, że ćwiczenia 
te mają przygotować młode pokolenie Polaków do walki o  niepodległość. 
Przynależność do „Sokoła” w naszej okolicy była niemal obowiązkiem pa-
triotycznym. Mimo, że w pierwszych latach działania tuchowskiego Gniazda 
do organizacji tej zapisywali się najbogatsi mieszkańcy, ludzie starsi wiekiem, 
piastujący najwyższe w mieście i okolicy stanowiska, od początku wybierano 
do Zarządu instruktora z zakresu fizycznego szkolenia, którego nazywano na-
czelnikiem. Początkowo naczelnikami prowadzącymi w tuchowskim Gnieź-
dzie ćwiczenia fizyczne byli oficerowie i podoficerowie wyszkoleni w woj-
sku austriackim, którzy po odbyciu obowiązkowej służby przeszli do pracy 
cywilnej w administracji państwowej. Na stanowiska te wybierano znanych 
w miejscowości współobywateli, którzy odznaczali się patriotyzmem i wolą 
walki o niepodległość Polski. W miejscowym oddziale TGS pierwszym na-
czelnikiem został dh Sylwester Ziembiński i  prowadził on przez dwa lata 
(1898 – 1900) ćwiczenia bardzo zbliżone do ćwiczeń wojskowych z zakresu 
musztry. Dały one od razu dużo zadowolenia nawet starszym druhom TGS, 
gdyż były bardzo pomocne do prezentowania organizacji w kolumnie mar-
szowej podczas uroczystości patriotycznych i religijnych. 

W sokolich Gniazdach funkcje naczelników były bardzo ważne, a fizycz-
ne ćwiczenia były pielęgnowane poprzez cały okres istnienia tej organizacji. 
Naczelnicy oprócz własnego wykształcenia w zakresie działalności gimna-
stycznej i umiejętności przekazywania wiedzy w zakresie wzmacniania tęży-
zny fizycznej byli też na bieżąco dokształcani na specjalistycznych kursach 
organizowanych przez władze zwierzchnie Towarzystwa. Mieli oni ciężkie 
zadanie, gdyż musieli w sposób tajny szkolić młodzież w zakresie wojskowo-
ści, aby austriacki wywiad wojskowy nie miał podstaw do interwencji, gdyż 
policjanci miejscowi reprezentowali naszych zaborców. Mimo tak trudnych 
warunków szkoleniowych udało się na naszym terenie wykształcić bardzo 
dużo Sokolich Drużyn Polowych, dobrze przygotowanych do walki z zabor-
cami i doprowadzić do zdobycia niepodległości w roku 1918. 

Najbardziej zasłużonym naczelnikiem tuchowskiego TGS w okresie do 
I wojny światowej, wybieranym kilkakrotnie do naszego Zarządu, był dh Bo-
lesław Klimek. Pełnił on tę funkcję w latach: 1903 - 04, 1907-08 i od 1910 do 
1914. Przygotował w Tuchowie dwie pierwsze Sokole Drużyny Polowe, na 
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czele których wyruszył w sierpniu 1914 r. do Krakowa dh Walery Młyniec, 
prowadząc późniejszych tuchowskich legionistów.

Wyposażenie i uzbrojenie wspomniane SDP otrzymały od miejscowego 
Zarządu TGS. Pieniądze na mundury, plecaki, broń i amunicję przekazywali 
poszczególni starsi druhowie oraz prowadzono odpowiednie zbiórki potrzeb-
nych funduszy. Myślę, że warto przypomnieć, jak odbywały się te podstawo-
we patriotyczne czynności na przykładzie informacji zawartych w  jednym 
z  wielu protokołów tuchowskiego Zarządu. Otóż w  dniu 8 czerwca 1914 r. 
postanowiono zorganizować festyn (miał się on odbyć 21 VI w ogrodzie soko-
lim), by uzyskać pieniądze potrzebne na dozbrajanie naszych chłopców z SDP. 
Na kolejnym zebraniu Zarząd podziękował dh. Aleksandrowi Bursie za przy-
gotowanie przedstawienia „Zagroda Sobkowa”, które przyniosło dochód 147 
K 72 halerze, przeznaczone na ww. potrzeby. Niektórzy bogatsi starsi druho-
wie deklarowali zakup karabinów z amunicją. Zarząd starał się kompletować 
wyposażenie SDP dla wymienionych przeszło 40 druhów po pełną liczbę pa-
trontaszy, czapek polowych, kamaszy, plecaków, płaszczy, chlebowników, od-
powiednią liczbę bielizny, butów, ubrań i wielu potrzebnych drobnych rzeczy 
zgodnie z wojskowym regulaminem. Był to bardzo duży wysiłek finansowy.

O skali finansowego wysiłku tuchowskich druhów świadczy najlepiej in-
formacja zawarta w protokole z 18 lipca 1914 roku, z którego dowiadujemy 
się, że tarnowscy Sokoli zwrócili się do tuchowskiego Zarządu o  wypoży-
czenie karabinów. Nasi druhowie, przewidując brak gwarancji ich oddania, 
odpowiedzieli dyplomatycznie za pośrednictwem druha Władysława Sied-
miograja, że karabiny są własnością prywatną poszczególnych zamożniej-
szych druhów i SDP wypożycza je tylko na czas ćwiczeń dla naszych druhów 
przygotowujących się do przewidywanych działań wojennych. 

W sierpniu 1914 roku wyjechało z Tuchowa ponad 40-tu młodych dru-
hów pod komendą Walerego Młyńca, wówczas 19 letniego chłopca odzna-
czającego się przywódczą charyzmą. Przygotowania do tej akcji trwały od 
października 1912 roku. 

Zgodnie z treściami protokołów z posiedzeń Zarządów tuchowskiego TGS 
należy zaznaczyć, że ogółem w  okresie prowadzonej działalności (przez 50 
lat) stanowisko naczelnika piastowało 19 druhów oraz 5 zastępców, niektórzy 
z nich byli wybierani wielokrotnie. (Patrz tabela naczelników na stronie 202).

    Wyboru treści archiwalnych z protokołów 
do tego rozdziału dokonał dh Grzegorz Mastalerz
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1. Organizacje społeczne i ideowe  działające w Tuchowie w okresie mię-
dzywojennym

Rejestr wykonany w oparciu o notatki w protokołach Zarządu TGS Tuchów

1. Cechy Miejskie
2. Drużyna Harcerska
3. Kasa Stefczyka
4. Klub Kawalerów
5. Koło Inteligencji
6. Koło Mieszczańskie
7. Koło Mieszkaniowe
8. Koło Młodzieży Gminnej
9. Koło Młodzieży Kształcącej się
10. Koło Młodzieży Męskiej
11. Koło Młodzieży Rękodzielniczej
12. Koło Studentów
13. Koło Tuchowiaków
14. Komitet Akademicki – Komitet Tygodnika Akademickiego
15. Komitet Mieszczański
16. Komitet Mieszkaniowy
17. Komitet Narodowy
18. Komitet Nauczycielski
19. Kółko Neorystów
20. Legion Młodych – szef – Mieczysław Ulatowski
21. Młodzież Akademicka
22. Oddział Strzelców Tuchowskich
23. Polska Organizacja Wojskowa (POW)
24. PSL Piast
25. Rodzina Policyjna
26. Sodalicja Tuchowska
27. Stronnictwo Katolicko Ludowe
28. Strzelec
29. Towarzystwo „Harmonia”
30. Towarzystwo Amatorskie „Kolejarz”
31. Towarzystwo Dziewic Katolickich ( str. 76)
32. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”
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33. Towarzystwo Muzyczne
34. Towarzystwo Szkoły Ludowej
35. Towarzystwo Wincentego a” Paulo
36. Towarzystwo Zakopiańskie w Tuchowie
37. Zjednoczenie Narodowe – głównie młodych – najliczniejsze
38. Związek Kobiet w Tuchowie ( str. 101)
39. Związek Młodzieży Rzemieślniczej
40. Związek Panien w Tuchowie
41. Związek Pracowników Rolnych
42. Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet
43. Związek Rencistów
44. Związek Rezerwistów
45. Związek Strzelecki
46. Związek Szwalni Tuchów

Oraz zespoły działające w ramach TGS w Tuchowie:

Drużyny Sokole, Stałe DS, Polskie DS.,
Klub Sportowy „Sokoła” - Tuchovia
Komitety Majówkowe
Komitety Zabawowe
Kółko Amatorskie TGS

Sekcja Dramatyczna TGS
Sekcja Sportowa TGS
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2. Statut Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego z 29 listopada 1920 roku.
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3. Oceny pracy Gniazda Tuchów z 1 VIII 1925 i 3 VIII 1925 r.
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4. Regulamin legitymacji członkowskich.
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5. Regulamin pobierania składek i opłat na rzecz Władz Sokolich.
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6. Protokół toastów

Przewidziano i uchwalono wygłosić następujące toasty podczas przyję-
cia po poświęceniu Sokolni:

 - na cześć duchowieństwa – dh dr Antoni Matakiewicz,
 - na cześć Rady gminnej i mieszczaństwa – dh B.Klimek,
 - na cześć obywatelstwa – dh Lasko,
 - na cześć włościaństwa – dh W. Krogulski,
 - na cześć związku i okręgu sokolego – dh dr J. Janiga,
 - na cześć Towarzystwa zaliczkowego – dh Jachno.
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Uchwalono, aby dla dodania splendoru wypożyczyć dywany od nastę-
pujących osób: 

 - państwa Janigów,
 - państwa Foltyńskich,
 - państwa Lasków,
 - państwa Morusów,
 - państwa Rudnickich,
 - państwa Szybalskich,
 - państwa Jachnów.

7. Protokół wypożyczenia dywanów na uroczystość poświęcenia Sokolni 
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8. Lista członków TGS w Tuchowie ułożona według przyjęć latami od 
1898 – 31 XII 1911.

Od początku do końca budowy Sokolni
Pierwsi członkowie TGS:
Goyski Kazimierz – członkowie od 1898 roku
Berke Karol  od 1898 r.
Hudetz Hugo od 1898 r.
Przewłocki Władysław  od 1898 r.
Ankiewicz Jan od 1898 r.
Miętus Bolesław od 1898 r.
Sropiński Ludwik od 1898 r.
Foltyński Antoni od 1898 r.
Metzner Kazimierz od 1898 r.
Rudnicki Andrzej od 1898 r.
Ziembiński Sylwester  od 1898 r.
Agatstein Albert od 1898 r.
Derechowski Wojciech  od 1898 r. 
Krogulski Jan od 1898 r.
Ksiąski Wincenty od 1898 r. 
Maciejowski Ignacy od 1898 r.
Łątka Marcin od 1898 r. 
Dobrzański Józef od 1898 r. 
Smoroński Józef od 1898 r. 
Sorys Michał od 1898 r. 
Gutowski Teofil od 1898 r.
Kromer Alojzy od 1898 r. 
Krogulski Wojciech od 1898 r.
Zdziarski Aleksander  czł. od 1899 r.
Dąbrowski Eugeniusz czł. od 1899 r. 
Filarski Bolesław czł. od 1899 r.
Kopernicki Władysław czł. od 1899 r.
Dubler Jan czł. od 1899 r. 
Mucha Stanisław czł. od 1899 r.
Bogdanowicz Władysław czł. od 1899 r.
Darzyk Józef czł. od 1899 r.
Tylko Tomasz czł. od 1899 r.
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Blodek Karol czł. od 1899 r.
Więcek Marian czł. od 1899 r.
Birc Adolf czł. od 1899 r.  
Gotarski Lech  czł. od 1899 r.
Habicht Ernest czł. od 1899 r.
Warczewski Aleksander  czł. od 1900 r.
Grosiński Marian czł. od 1900 r.
Młyniec Franciszek  czł. od 1901 r.
Wojtanowski Adolf  czł. od 1902 r.
Iwanicki Seweryn  czł. od 1902 r.
Ligaszewski Jan czł. od 1903 r. 
Trompeter Henryk czł. od 1903 r.
Zaremba …… czł. od 1903 r.
Pazdro Jan czł. od 1903 r.
Chciuk Józef czł. od 1903 r.
Zieliński Józef czł. od 1903 r.
Chmielowski Wojciech czł. od 1903 r.
Syruczek Władysław  od 1904 r.
Rutowski Zygmunt od 1904 r.
Kowalski Wladysław od 1904 r.
Rachlewicz …….. od 1904 r.
Grodzicki …… od 1904 r.
Laska Wincenty od 1904 r.
Dobrzański Tadeusz od 1904 r.
Langer Bernard od 1904 r.
Wolff Jan od 1904 r.
Szybalski Bronisław od 1904 r.
Iglatowski Stanisław - dr od 1904 r.
Zieliński Franciszek od 1904 r.
Kotulski Mieczysław od 1904 r.
Zieliński Stanisław od 1905 r. 
Załuczkowski Szymon  od 1905 r. 
Cycoń Jan od 1905 r. 
Kotzian St. od 1905 r. 
Chciuk Michał od 1905 r. 
Kołdras Stanisław od 1905 r. 
Bernacki Józef od 1905 r. 
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Olszewski Michał  od 1905 r. 
Krogulski Jakub  od 1905 r. 
Król Kazimierz  rządca Kielanowic 1905
Tarnecki mkp. od 1905 r. 
Miłkowski ….. od 1905 r. 
Zaucha Wojciech od 1905 r. 
Walenty ……………. Naucz. z Ryglic 1905
Nusbaum ….. od 1905 r. 
Bernacki Marceli od 1905 r. 
Ablewicz ….. od 1905 r. 
Blecharz Leon od 1905 r. 
Blondek … od 1905 r. 
Dutka Wojciech od 1905 r. 
Haftek Michał od 1906 r. 
Wjtanowski Stanisław  od 1906 r. 
Prorok Antoni od 1906 r. 
Madejowski Feliks  od 1906 r. 
Gerhardt Filip od 1906 r. 
Bazylewicz Bartłomiej  od 1907 r. 
Chmielowski Jan od 1907 r. 
Krzyżanowski Bronisław od 1907 r. 
Stahlberger Bogdan od 1907 r. 
Piotrowski Józef  od 1907 r. 
Piotrowski Teofil od 1907 r. 
Szmigle Józef od 1907 r. 
Chciuk Stefan od 1907 r. 
Maraszewski Emil od 1907 r. 
Gadecki Stanisław od 1907 r. 
Wertz Franciszek od 1907 r. 
Witek Roman od 1907 r. 
Rogoziewicz Teofil  od 1907 r. 
Winter Stanisław od 1907 r. 
ZUberal Edward z (Łowczowa)  od 1907 r. 
Broda Wojciech od 1908 r. 
Miś Stefan od 1908 r. 
Bień Izydor od 1908 r. 
Kuklewicz Stanisław od 1908 r. 
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Chwistek Wojciech od 1908 r.  
Dobrański Wojciech od 1908 r. 
Janiga Jakub+ od 1908 r. 
Gnoiński Marian  od 1909 r.  - dyrygent orkiestry 
Wiatr Stanisław od 1909 r. 
Czerniawski Andrzej od 1909 r. 
Skrzypczuk Stanisław  od 1909 r. 
Jarosiewicz Jan od 1909 r.  
Bernacki Walenty od 1909 r.  
Łątka Marcin od 1909 r.  
Cudek Józef od 1909 r.  
Siedmiograj Władysław  od 1909 r.  
 Kopystyński Maksymilian  od 1909 r.  
Kazimierski Leon od 1909 r.  
Agatowicz Józef od 1909 r.  
Wirtl Jan od 1909 r.  
Kowalik Tomasz z Kielanowic  od 1909 r.  
Maciejowski Ignacy od 1909 r.  
Dutka Józef –ks.prob, z Piotrkowic od 1909 r.  
Zięba Włodzimierz od 1909 r.  
Bojan Jan od 1909 r.  
Reinhelf Romuald od 1909 r.  
Kwiatkowski Dominik  od 1909 r.  
Foltyński Władysław od 1909 r.  
Frączkiewicz Karol od 1909 r.  
Wilczek Józef od 1909 r.  
Wąsowicz Franciszek ks. z Gromnika od 1909 r.  
Chwalibóg Jan od 1909 r.  
Wawreczko Józef  od 1909 r.  
Chamiec Leon od 1909 r.  
Zawadzki Zygmunt od 1909 r.  
Jordan Franciszek od 1909 r.  
Perucki Adolf  od 1909 r.  
Lonyra Franciszek od 1909 r.  
Padło Jan z Kielanowic  od 1909 r.  
Schab Tomasz z Kielanowic  od 1909 r.  
Sarlewicz Jakub  od 1909 r.  
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Dobrzański Michał od 1909 r.  
Mazurkiewicz Wojciech – kier. Szk. w Karwodrzy od 1909 r.  
Marszałek Ernest od 1909 r.  
Zdziarski Ludwik od 1909 r.  
Smyk Stanisław od 1909 r.  
Sambor Teofil od 1909 r.  
Malakiewicz Antoni od 1909 r.  
Kukułka Ignacy od 1909 r.  
Bajorek Stanisław od 1909 r.  
Zaucha Wojciech od 1909 r.  
Butrymowicz Eugeniusz  od 1909 r.  
Chmielowski Stanisław  od 1909 r.  
Żaba Jan od 1909 r.  
Sorys Stanisław od 1909 r.  
Kadernoszko Józef  od 1910 r. 
Lasko Stanisław od 1910 r. 
Hochberg Ignacy od 1910 r. 
Florek Stanisław od 1910 r. 
Sikorski Stanisław od 1910 r. 
Bogdanowicz Teofil od 1910 r. 
Jaglan Stanisław od 1910 r. 
Wawrzyk Leopold  od 1910 r. 
Ozimek Franciszek od 1910 r. 
Michejda Tadeusz – lek. Miejski od 1910 r. 
Urban Adolf od 1910 r. 
Żywicki Stanisław z Kielanowic od 1910 r. 
Szarama Jan od 1910 r. 
Myjkowski Jan od 1910 r. 
Bień Jakub od 1910 r. 
Madrowski Stanisław od 1910 r. 
Stahlberger Stanisław od 1910 r. 
Juszczkiewicz Stanisław od 1910 r. 
Gronek Jan od 1910 r. 
Starakiewicz Stanisław od 1910 r. 
Wojtanowski Franciszek od 1910 r. 
Wagner Ignacy od 1911 r. 
Butrymowicz Irena od 1911 r. 
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Janiga Helena od 1911 r. 
Szybalska Maria od 1911 r. 
Gnoińska Wanda od 1911 r. 
Maraszewska Wanda od 1911 r. 
Stahlberg Augusta od 1911 r. 
Stahelberg Stefania od 1911 r. 
Karschalk Elza od 1911 r. 
Agatstein Klara od 1911 r. 
Rudnicka Maria od 1911 r. 
Zając Zygmunt od 1911 r. 
Wielgus Wojciech od 1911 r. 
Mazgaj Tomasz od 1911 r. 
Tylko Zofia od 1911 r. 
Zdrawski Aleksander od 1911 r.  
Romanowski Stanisław od 1911 r.  
Hudyka Władysław od 1911 r. 
Lis Ludwik – dr od 1911 r. 
Chwistek Franciszek z Kielanowic  od 1911 r. 
Czyszczan Wojciech od 1911 r. 
Lasko Maria od 1911 r. 
Lasko Stefania od 1911 r. 
Lasko Anna od 1911 r. 
Chmielowska Maria  od 1911 r. 
Winner Tadeusz od 1911 r. 
Wolinowski Zygmunt od 1911 r. 
Ferenc Jan od 1911 r. 
Wilanek Józef od 1911 r. 
Grzybczyk Jan od 1911 r. 
Mazur Zofia od 1911 r. 
Mazur Adam  od 1911 r. 
Garlicki Adam od 1911 r. 
Tokarska Jadwiga od 1911 r. 
Korytowski January  od 1912 r.
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9. Lista członków TGS w Tuchowie ułożona według przyjęć latami od 1 I 
1912 – VIII 1914 (do wybuchu I wojny światowej):

Korytkowski January (15 I 1912 r.)
Fedak Szymon – weterynarz z Tuchowa od 1912 r. 
Pęcak Wojciech – naucz. od 1912 r. 
Trębecki Józef – naucz. od 1912 r. 
Steinhof Władysław od 1912 r. 
Skworc Konstanty – leśniczy od 1912 r. 
Bałasiński Wilhelm – rządca dóbr w Siedliskach od 1912 r. 
Chamiec Boleslaw – ziemianin j.w.  od 1912 r. 
Jaroński Ludwik – ks. od 1912 r. 
Medrala Władysław – ks. od 1912 r. 
Filipowska Maria – naucz. od 1912 r. 
Łabędź Julia – naucz. od 1912 r. 
Samborowa Maria   od 1912 r. 
Wielgus Wojciech od 1912 r. 
Morus Adam – dr od 1912 r. 
Rachlewicz Piotr od 1912 r. 
Wielosik Józef od 1912 r. 
Burza Aleksander od 1912 r. 
Foltyńska Maria od 1912 r. 
Foltyńska Zofia od 1912 r. 
Klimek Karolina od 1912 r. 
Rudnicka Rozalia od 1912 r. 
Ciszek Stanisław od 1912 r.  
Aburdziński Kazimierz od 1912 r. 
Bernacki Marceli od 1912 r. 
Sowiński Eugeniusz – naucz. od 1912 r. 
Stec Jan od 1912 r. 
Krogulski Jakub od 1912 r. 
Trawiński L. od 1912 r. 
Gumisiewicz Lucjan – dr od 1912 r. 
Klimek Józef z Ryglic od 1912 r. 
Dobrzański Wojciech od 1912 r. 
Augustyński Władysław od 1912 r. 
Wałków Antonina od 1912 r. 
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Bernacka Stefania z Ryglic od 1912 r. 
Bernacka Aniela z Tuchowa  od 1913 r. 
Wantuch Józef od 1913 r. 
Zawiślak Jan od 1913 r. 
Dobrzański Jan z Tuchowa od 1913 r. 
Rysiewicz od 1913 r. 
Zdziarski Ignacy od 1913 r. 
Chmielowska Florencja  od 1913 r. 
Kopacz Michał z Mesznej od 1913 r. 
Dobrzański Stanisław z Tuchowa od 1913 r. 
Schindler Mieczysław z Gromnika  od 1913 r. 
Berezowski Wincenty od 1913 r. 
Miętus Bronisław od 1913 r. 
Teper Jan – ks. od 1913 r. 
Kluger Leopold od 1913 r. 
Kozłowski Kazimierz od 1913 r. 
Mróz Kazimierz od 1913 r. 
Dutka Franciszek  od III 1914 r.
Firlej Antoni od III 1914 r.
Kilarski Stanisław od III 1914 r.
Hudyka Adam z Dąbrówki T.  od III 1914 r.
Młyniec Walery  od 27 III 1914 r.
Bursa Helena  od III 1914 r.
Sowińska Aurelia od III 1914 r.
Kubicki Władysław  od 8 VI 1914 r.
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10. Lista członków TGS w Tuchowie ułożona według przyjęć latami 
od 4 I 1919 do 1947:

1. Adwent Maria od 9 I 1920 r.
2. Ankiewicz Józefa od 4 I 1919 r.
3. Ankiewicz Stanisława od 4 I 1919 r.
4. Ast Władysław od 4 I 1919 r.
5. Bałazińska Janina  od 4 I 1919 r.
6. Bałaziński Wilhelm czł. od 1924 r.
7. Bąk Jan (1930)? czł. od 1936 r.
8. Berezowska Eugenia czł. od 1926 r.
9. Bernacka Jadwiga od 9 I 1920 r.
10. Bernacki Antoni od 4 I 1919 r.
11. Bernacki Józef (młodszy)  od 4 I 1919 r.
12. Bernacki Józef (starszy)  od 4 I 1919 r.
13. Bernacki Stanisław od 4 I 1919 r.
14. Bernacki Władysław od 4 I 1919 r.
15. Biliński Jan czł. od 2 III 1938 r.
16. Borawski Jan od 4 I 1919 r.
17. Borawski Tadeusz od 4 I 1919 r.
18. Borawski Wacław od 4 I 1919 r.
19. Brach Stanisław od 4 I 1919 r.
20. Bulaga Feliks czł. od 1932 r.
21. Bulaga Stanisław od 4 I 1919 r.
22. Bulaga Wiktor czł. od 1930 r.
23. Bułat Wojciech - ks. wikary czł. od 1925 r.
24. Buratowski Władysław od 4 I 1919 r.
25. Bzdulski Stanisław czł. od 1922 r.
26. Cichowska Stefania z Dąbrówki czł. od 1936 r.
27. Ciekliński Franciszek – ks.  czł. od 7VI 1945 r.
28. Czaplińska Emilia czł. od 7 IX 1945 r.
29. Czech Michał – adwokat, dr czł. od 1925 r.
30. Czuba Maria od 4 I 1919 r.
31. Daniec …… czł. od 1936 r.
32. Derechowski Karol od 4 I 1919 r.
33. Derechowski Wojciech od 4 I 1919 r.
34. Dobrzańska Aniela czł. od 1927 r.
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35. Dobrzańska Maria od 4 I 1919 r.
36. Dobrzańska Zofia od 4 I 1919 r.
37. Dobrzański Jan od 9 I 1920 r.
38. Dobrzański Józef od 4 I 1919 r.
39. Dobrzański Kazimierz od 4 I 1919 r.
40. Domański Stanisław czł. od 1932 r.
41. Eilmes Jan czł. od 1927 r.
42. Eilmes Jerzy czł. od 1926 r.
43. Eilmes Jerzy czł. od 1930 r.
44. Eilmes Krystyna od 2 IV 1937 r.
45. Walek Klemens od 2 IV 1937 r.
46. Eilmes Leon czł. od 1936 r.
47. Engel Stanisław czł. od 1928 r.
48. Ferenc Janina czł. od 1927 r.
49. Firlej Bronisław  od 4 I 1919 r.
50. Firlej Jan od 4 I 1919 r.
51. Firlej Jan od 9 I 1920 r.
52. Firlej Tadeusz od 9 I 1920 r.
53. Fleszar Kzimierz czł. od 2 III 1938 r.
54. Florkowski Jan  czł. od 7 IX 1945 r.
55. Foltyńska Zofia czł. od 1924 r.
56. Fortuna Jan – ks. od 4 I 1919 r.
57. Frączkiewicz Zofia czł. od 1936 r.
58. Frodyma Karol od 2 IV 1937 r.
59. Fryc Marta czł. od 7 XII 1945 r.
60. Frydman Jan od 4 I 1919 r.
61. Gadecka Eugenia od 4 I 1919 r.
62. Galas Michał  czł. od 7 VI 1945 r.
63. Gauda Wiktor od 2 IV 1937 r.
64. Gąsiorek Franciszek  czł. od 1934 r.
65. Gąsiorek Stefania czł. od 1934 r.
66. Gąsiorek Zofia czł. od 1936 r.
67. Gierałt Michał  od 4 I 1919 r.
68. Górecki Anton z Ciężkowic czł. od 1936 r.
69. Grądziel Kazimierz czł. od 1926 r.
70. Gruszczynski Eugeniusz  czł. od 2 III 1938 r.
71. Gustek Piotr od 4 I 1919 r.
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72. Guszkiewicz Stanisław – ks. od 4 I 1919 r.
73. Guszkiewicz Eugenia od 4 I 1919 r.
74. Guszkiewicz Franciszka od 4 I 1919 r.
75. Guttenberg Szymon – dr  czł. od 1925 r.
76. Hamala Stefania od 4 I 1919 r.
77. Hamuda Józef czł. od 1926 r.
78. Hanak Stanisław od 9 I 1920 r.
79. Hryniewiecki Antoni  czł. od 1926 r.
80. Hudyka Adam od 4 I 1919 r.
81. Hudyka Stanisław czł. od 1936 r.
82. Jagiełko Apolinary ks. czł. od 1924 r.
83. Jakubow Teodor czł. od 1922r.
84. Janiga Jan czł. od 1927 r.
85. Janiga Stanisław czł. od 1927 r.
86. Jasica Antonina od 4 I 1919 r.
87. Jasica Bronisław czł. od 1936 r.  
88. Jasica Józefa od 4 I 1919 r.
89. Jasica Stanisław od 4 I 1919 r.
90. Jasica Tadeusz  czł. od 7 XII 1945 r.
91. Jasica Władysław od 4 I 1919 r.
92. Jaworski Józef od 2 IV 1937 r.
93. Jeżower Eugeniusz przeniesiony z Leżańska od 4 I 1919 r.
94. Kaczka Jan czł. od 1927 r.
95. Kamiński T. od 2 IV 1937 r.
96. Kaniewski Emil czł. od 1936 r.
97. Kapałka Aleksander  od 9 I 1920 r.
98. Kapałka Marian od 2 IV 1937 r.
99. Kapłański Władysław – ks. czł. od 1924 r.
100. Karpiński Jan czł. od 1928 r.
101. Karwat Ferdynand  od 4 I 1919 r.
102. Karwat Ferdynand czł. od 1926 r.
103. Klimek Helena  czł. od 1926 r.
104. Klimek Józef – sędzia w Tuchowie czł. od 1934 r. 
105. Klimek Julian, czł. od 1936 r.
106. Klimek Władysław – (warunek opłacić składki wstecz)
107. Klimkiewicz Marian czł. od 1926 r.
108. Kloczkowski Wojciech od 4 I 1919 r.
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109. Knoskiewicz Stanisław – poczta czł. od 1925 r.
110. Kopacz Michał od 9 I 1920 r.
111. Kotschy Tadeusz od 4 I 1919 r.
112. Kowalik Adam od 2 IV 1937 r.
113. Kowalik Stanisław od 4 I 1919 r.
114. Kowalik Tomasz – ponownie  czł. od 2 III 1938 r.
115. Kowińska Zofia czł. od 1924 r.
116. Kozioł Karol czł. od 1922r.
117. Krajewski Karol od 9 I 1920 r.
118. Krogulska Julia czł. od 1926 r.
119. Krogulska Maria czł. od 1926 r.
120. Krurzyński Władysław – dr  czł. od 1924 r.
121. Książkiewicz Józefa czł. od 1926 r.
122. Książkiewicz Zenon czł. od 1924 r.
123. Kwiek Alojzy od 2 IV 1937 r. 
124. Leśniak Władysław czł. od 2 III 1938 r.
125. Lewandowski Aleksander od 4 I 1919 r.
126. Łabędź Adam od 4 I 1919 r.
127. Łabędź Ludwika od 4 I 1919 r.
128. Łabędź Marcela od 4 I 1919 r.
129. Łabędź Szczepan od 9 I 1920 r.
130. Łabędź Zofia od 4 I 1919 r.
131. Łątka Wojciech od 4 I 1919 r.
132. Machowski …… dr  od 25 VIII 1918 r.
133. Malinowska Maria czł. od 1927 r.
134. Małopolski Stanisław od 4 I 1919 r.
135. Maraszewska Anna od 4 I 1919 r.
136. Maraszewski Emil od 4 I 1919 r.
137. Matakiewicz Maria czł. od 1926 r.
138. Matakiewicz Zofia czł. od 1927 r.
139. Matłoszka Leon – z Ciężkowic czł. od 1937 r.
140. Mazurkiewicz Bronisław od 4 I 1919 r.
141. Mazurkiewicz Franciszek od 2 IV 1937 r.
142. Mazurkiewicz Franciszka czł. od 1926 r.
143. Mazurkiewicz Jan czł. od 1926 r.
144. Mazurkiewicz Jan od 4 I 1919 r.
145. Mazurkiewicz Maria od 4 I 1919 r.
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146. Mazurkiewicz Mieczysław czł. od 1926 r.
147. Mazurkiewicz Mieczysław od 9 I 1920 r.
148. Mazurkiewicz Wiktor od 4 I 1919 r.
149. Mazurkiewicz Zofia czł. od 1936 r.
150. Metanomski Roman – lekarz czł. od 1927 r.
151. Mężyk Teofil czł. od 7 IX 1945 r.
152. Mężyk Zofia czł. od 7 IX 1945 r.
153. Mianowski Jan od 4 I 1919 r.
154. Michałek Franciszek od 4 I 1919 r.
155. Mika Jakub od 4 I 1919 r.
156. Mikrut Ksawera od 2 IV 1937 r. 
157. Mikrut Stanisław od 2 IV 1937 r.
158. Miś Marian czł. od 1926 r.
159. Miś Marian czł. od 1927 r.
160. Mortini Jerzy – urzędnik kolejowy czł. od 1927 r.
161. Mortini Maria czł. od 1927 r.
162. Mróz Stanisław od 9 I 1920 r.
163. Nicpoń Edward czł. od 1936 r.
164. Nikel Jan czł. od 1928 r.
165. Nowak Antonina od 4 I 1919 r.
166. Nowak Józef od 2 IV 1937 r.
167. Oskwarek…… czł. od 1924 r.
168. Ozimek Bolesław czł. od 1926 r.
169. Ozimek Emilia czł. od 1936 r.
170. Ozimek Maria  czł. od 1936 r.
171. Padło Jan od 4 I 1919 r.
172. Papez Stanisława – żona kapitana czł. od 1925 r.
173. Pator Piotr – sekretarz gminy czł. od 1925 r.
174. Patyk Jan od 4 I 1919 r.
175. Pawlikowski Szczepan czł. od 7 XII 1945 r.
176. Pawłowski Tadeusz od 2 IV 1937 r.
177. Pękala Józef od 4 I 1919 r.
178. Piątek Kunegunda czł. od 1926 r.
179. Pietrucha Alfons  czł. od 1932 r.
180. Pietrucha Alfons od 9 I 1920 r.
181. Pisarczyk Wincenty  czł. od 1921 r.
182. Płanowska Stefania od 9 I 1920 r.



— 302 — 

Aleksander Kowalik

183. Prorok Janina od 4 I 1919 r.
184. Prorok Kazimierz z Tuchowa  czł. od 1934 r.
185. Przęczek Stanisława czł. od 7 XII 1945 r.
186. Przęczek Tadeusz czł. od 7 XII 1945 r.
187. Puchalski Karol od 4 I 1919 r.
188. Regiec Stefan czł. od 1921r.
189. Regiec Zbigniew czł. od 1928 r.
190. Rogulska Julia od 9 I 1920 r.
191. Rojkowicz Bronisław od 2 IV 1937 r.
192. Rubinowski Józef od 4 I 1919 r.
193. Rubinowski Józef od 9 I 1920 r.
194. Rucker Janina od 4 I 1919 r.
195. Rudnicki Antoni czł. od 2 III 1938 r.
196. Rudnicki Edward czł. od 7 XII 1945 r.
197. Rudnicki Michał od 4 I 1919 r.
198. Rudnicki Władysław czł. od 7 XII 1945 r.
199. Rutkowski Andrzej od 4 I 1919 r.
200. Sajdak Józef czł. od 1926 r.
201. Sajdak Władysław czł. od 7 IX 1945 r.
202. Sajdak Zofia czł. od 1926 r.
203. Schabowski Alojzy od 9 I 1920 r.
204. Siwek Czesław od 4 I 1919 r.
205. Sobyra Wojciech czł. od 2 III 1938 r.
206. Sokołowska Janina  czł. od 1936 r.
207. Sokołowska Zofia czł. od 1936 r.
208. Sokołowski Jan czł. od 1932 r.
209. Sołowicz Michał – ks. czł. od 1929 r.
210. Sołtys Jan czł. od 1936 r.
211. Sowińska Aurelia czł. od 1926 r.
212. Sowińska Maria czł. od 1926 r.
213. Sowiński Jan czł. od 1924 r.
214. Sowiński Józef od 4 I 1919 r.
215. Stańczyk Stanisław od 4 I 1919 r.
216. Stec Adam od 4 I 1919 r.
217. Stec Franciszek czł. od 1927 r.
218. Stec Franciszek czł. od 1930 r.
219. Stec Franciszek od 4 I 1919 r.
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220. Stec Franciszka od 9 I 1920 r.
221. Stec Kazimierz od 4 I 1919 r.
222. Stec Maria czł. od 1927 r.
223. Stoch Józef – naczel. stacji kolej. w Tuchowie czł. od 1932 r.
224. Stylińska Jadwiga od 2 IV 1937 r.
225. Styliński Franciszek  czł. od 2 III 1938 r.
226. Styliński Marian od 2 IV 1937 r.
227. Sułkowski Józef  czł. od 1937 r.
228. Surmacz Antoni czł. od 1927 r.
229. Sutkowski Józef od 2 IV 1937 r.
230. Szarama Sabina od 4 I 1919 r.
231. Szczepan Władysław czł. od 1932 r.
232. Szwachuła Józef od 2 IV 1937 r.
233. Szyncel Karol czł. od 1926 r.
234. Szypioła Maksymilian czł. od 1925 r.
235. Śliwa Jan od 2 IV 1937 r.
236. Tarnecka Zofia od 4 I 1919 r.
237. Tarnecki Bolesław od 9 I 1920 r.
238. Tarnecki Michał od 4 I 1919 r. 
239. Tarnecki Władysław od 4 I 1919 r.
240. Toczek Józef od 2 IV 1937 r.
241. Trzeciak Magdalena od 9 I 1920 r.
242. Tylko Tadeusz od 4 I 1919 r.
243. Tylko Tadeusz od 9 I 1920 r.
244. Ulatowski Mieczysław  czł. od 1932 r.  

  1 V 1933 – II 1937 jest czł. Wydziału
245. Ulatowski Roman – ks.  czł. od 1932 r. 
246. Wagner Adam  czł. od 7 IX 1945 r.
247. Walaszek Franciszek  od 9 I 1920 r.
248. Wantuch Bolesław czł. od 1936 r.
249. Wantuch Jakub czł. od 1927 r.
250. Wantuch Jakub od 9 I 1920 r.
251. Wantuch Jan od 4 I 1919 r.
252. Wantuch Józefa od 4 I 1919 r.
253. Wiatr Stanisław – naucz. czł. od 1925 r.
254. Wiśniewski Bronisław od 2 IV 1937 r.
255. Wojtanowska Helena czł. od 1926 r.
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256. Wojtanowski Adolf  czł. od 1922 r.
257. Wojtanowski Józef od 2 IV 1937 r.
258. Wójcik Edward od 2 IV 1937 r.
259. Wrona Henryk  od 4 I 1919 r.
260. Wrona Wiktor od 4 I 1919 r.
261. Zając Antoni (warunek: zapłata zaległości) czł. od 1927 r.
262. Zając Antoni od 4 I 1919 r.
263. Zawiślański Józef od 4 I 1919 r.
264. Zdziarski Franciszek czł. od 1922 r.
265. Zdziarski Ignacy od 4 I 1919 r.
266. Zielińska Zofia czł. od 1926 r.
267. Zieliński Władyslaw od 9 I 1920 r.
268. Zieliński Władysław czł. od 1926 r.
269. Ziemba Władysław od 4 I 1919 r.
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11. Lista wszystkich członków TGS Tuchów ułożona alfabetycznie od 
roku 1898 – 1947.

Lista wszystkich członków „Sokoła” w  Tuchowie zgodna z  zapisami 
w archiwalnych protokołach z posiedzeń tuchowskich Zarządów Towarzy-
stwa Gimnastycznego obejmująca okres lat od 1898 – 1948.

1. Ablewicz Jan
2. Aburdziński Kazimierz od 1912 r.
3. Adwent Maria od 9 I 1920 r.
4. Agatowicz Józef
5. Agatstein Albert  - adwokat
6. Agatstein Klara
7. Ankiewicz Jan
8. Ankiewicz Józefa od 4 I 1919 r.
9. Ankiewicz Stanisława od 4 I 1919 r.
10. Ast Władysław od 4 I 1919 r.
11. Augustyński Władysław od 1912 r.
12. Bajorek Stanisław
13. Bałasiński Wilhelm – rządca dóbr w Siedliskach od 1912 r.
14. Bałazińska Janina  od 4 I 1919 r.
15. Bałaziński Wilhelm czł. od 1924 r.
16. Bazylewicz Bartłomiej  od 1907 r.
17. Bąk Jan (1930)? czł. od 1936 r.
18. Berezowska Eugenia czł. od 1926 r.
19. Berezowski Wincenty od 1913 r.
20. Berezowski Bazyli od 1932 r.
21. Berke Karol od 1898 r.
22. Bernacka Aniela z Tuchowa  od 1913 r.
23. Bernacka Jadwiga od 9 I 1920 r.
24. Bernacka Stefania z Ryglic od 1912 r.
25. Bernacki Antoni od 4 I 1919 r.
26. Bernacki Józef (młodszy) od 4 I 1919 r.
27. Bernacki Józef (starszy) od 4 I 1919 r.
28. Bernacki Marceli od 1908 r. 
29. Bernacki Marceli od 1912 r.
30. Bernacki Stanisław od 4 I 1919 r.
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31. Bernacki Walenty
32. Bernacki Władysław od 4 I 1919 r.
33. Bień Izydor
34. Bień Jakub
35. Biliński Jan czł. od 2 III 1938 r.
36. Birc Adolf
37. Blecharz Leon
38. Blodek Karol
39. Blondek …
40. Bogdanowicz Teofil
41. Bogdanowicz Władysław
42. Bojan Jan
43. Borawski Jan od 4 I 1919 r.
44. Borawski Tadeusz od 4 I 1919 r.
45. Borawski Wacław od 4 I 1919 r.
46. Borowska Eugenia
47. Brach Stanisław od 4 I 1919 r.
48. Broda Wojciech od 1908 r.
49. Bulaga Feliks czł. od 1932 r.
50. Bulaga Stanisław od 4 I 1919 r.
51. Bulaga Wiktor czł. od 1930 r.
52. Bułat Wojciech - ks. wikary czł. od 1925 r.
53. Buratowski Józef
54. Buratowski Władysław od 4 I 1919 r.
55. Bursa Helena  od III 1914 r.
56. Burza Aleksander od 1912 r. 
57. Butrymowicz Irena
58. Butrymowicz Eugeniusz
59. Bzdulski Stanisław od 1922 r.
60. Chamiec Bolesław  od 1912 r.
61. Chamiec Leon
62. Chciuk Józef
63. Chciuk Michał
64. Chciuk Władysław
65. Chmielowska Florencja  od 1913 r.
66. Chmielowska Maria 
67. Chmielowski Jan
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68. Chmielowski Stanisław
69. Chmielowski Wojciech
70. Chrząstowski Michał
71. Chwalibóg Jan
72. Chwistek Franciszek z Kielanowic
73. Chwistek Wojciech
74. Cichowska Stefania z Dąbrówki  czł. od 1936 r.
75. Ciekliński Franciszek – ks. czł. od 7 VI 1945 r.
76. Ciszek Stanisław od 1912 r. 
77. Cudek Józef
78. Cycoń Jan
79. Czaplińska Emilia czł. od 7 IX 1945 r.
80. Czapliński Kamil
81. Czech Michał – dr, adwokat czł. od 1925 r.
82. Czarnecki Andrzej
83. Czuba Maria od 4 I 1919 r.
84. Czyszczan Wojciech
85. Darocha Władysław rejent
86. Daniec Franciszek czł. od 1936 r.
87. Darzyk Józef
88. Dąbrowski Eugeniusz
89. Derechowski Karol od 4 I 1919 r.
90. Derechowski Wojciech
91. Derechowski Wojciech od 4 I 1919 r.
92. Dobrański Wojciech
93. Dobrzańska Aniela czł. od 1927 r.
94. Dobrzańska Maria od 4 I 1919 r.
95. Dobrzańska Zofia od 4 I 1919 r.
96. Dobrzański Jan z Tuchowa od 1913 r.
97. Dobrzański Jan od 9 I 1920 r.
98. Dobrzański Józef z Tuchowa 
99. Dobrzański Józef od 4 I 1919 r.
100. Dobrzański Kazimierz od 4 I 1919 r.
101. Dobrzański Michał od 1908 r.
102. Dobrzański Stanisław z Tuchowa od 1913 r.
103. Dobrzański Tadeusz
104. Dobrzański Wojciech od 1912 r.
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105. Domański Stanisław czł. od 1932 r.
106. Dubler Jan
107. Dutka Franciszek od III 1914 r.
108. Dutka Józef –ks.prob, z Piotrkowic
109. Dutka Wojciech
110. Eilmes Jan czł. od 1927 r.
111. Eilmes Jerzy czł. od 1926 r.
112. Eilmes Jerzy czł. od 1930 r.
113. Eilmes Krystyna od 2 IV 1937 r.
114. Eilmes Leon czł. od 1936 r.
115. Engel Stanisław czł. od 1928 r.
116. Fedak Szymon – weterynarz z Tuchowa od 1912 r.
117. Ferenc Jan
118. Ferenc Janina czł. od 1927 r.
119. Filarski Bolesław
120. Filipowska Maria – naucz od 1912 r.
121. Firlej Antoni od III 1914 r.
122. Firlej Bronisław  od 4 I 1919 r.
123. Firlej Jan od 4 I 1919 r.
124. Firlej Tadeusz od 9 I 1920 r.
125. Fleszar Kzimierz czł. od 2 III 1938 r.
126. Florek Stanisław
127. Florkowski Jan  czł. od 7 IX 1945 r.
128. Foltyńska Maria od 1912 r.
129. Foltyńska Zofia od 1912 r.
130. Foltyńska Zofia czł. od 1924 r.
131. Foltyński Antoni czł. od 1898 r.
132. Foltyński Władysław czł. od 1914 r.
133. Fortuna Jan –ks. od 4 I 1919 r.
134. Frączkiewicz Karol
135. Frączkiewicz Zofia czł. od 1936 r.
136. Frodyma Karol od 2 IV 1937 r.
137. Fryc Marta czł. od 7 XII 1945 r.
138. Frydma Jan od 4 I 1919 r.
139. Gadecka Eugenia od 4 I 1919 r.
140. Gadecki Stanisław
141. Galas Michał  czł. od 7 VI 1945 r.
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142. Garlicki Adam 
143. Gajewski Tadeusz
144. Gauda Wiktor od 2 IV 1937 r.
145. Gąsiorek Franciszek  czł. od 1934 r.
146. Gąsiorek Stefania czł. od 1934 r.
147. Gąsiorek Zofia czł. od 1936 r.
148. Gerhardt Filip
149. Gierałt Michał  od 4 I 1919 r.
150. Gisman Stanisław
151. Gnoińska Wanda
152. Gnoiński Marian – od 1909 r.  - dyrygent orkiestry 
153. Gotarski Lech 
154. Goyski Kazimierz –  czł. od 1898 r.
155. Górecki Anton z Ciężkowic czł. od 1936 r.
156. Grądziel Kazimierz czł. od 1926 r.
157. Grodzicki ……
158. Groniek Edward
159. Grosiński Marian
160. Gruszczynski Eugeniusz  czł. od 2 III 1938 r.
161. Grzybczyk Jan
162. Gurnisiewicz Lucjan – dr  od 1912 r.
163. Gustek Piotr od 4 I 1919 r.
164. Guszkiewicz Eugenia od 4 I 1919 r.
165. Guszkiewicz Franciszek od 4 I 1919 r.
166. Guszkiewicz Stanisław – ks. od 4 I 1919 r.
167. Gutowski Teofil
168. Guttenberg Szymon – dr czł. od 1925 r.
169. Habicht Ernest
170. Haftek Michał od 1906 r.
171. Haklberger Ignacy
172. Hamala Stefania od 4 I 1919 r.
173. Hamuda Józef czł. od 1926 r.
174. Hanak Stanisław od 9 I 1920 r.
175. Hatała Anatol
176. Hryniewiecki Antoni czł. od 1926 r.
177. Hudetz Hugo czł. od 1898 r.
178. Hudyka Adam z Dąbrówki T.  od III 1914 r.
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179. Hudyka Adam od 4 I 1919 r.
180. Hudyka Stanisław czł. od 1936 r.
181. Hudyka Władysław
182. Iglatowski Marian czł. od 1909 r.
183. Iglatowski Stanisław – dr
184. Jachyński Władysław
185. Iwanicki Seweryn 
186. Jagiełko Apolinary – ks. czł. od 1924 r.
187. Jaglarz Stanisław
188. Jakubow Teodor czł. od 1922 r.
189. Janiga Helena
190. Janiga Jakub+ czł. od 1908 r.
191. Janiga Jan czł. od 1927 r.
192. Janiga Stanisław czł. od 1927 r.
193. Jaroński Ludwik – ks. od 1912 r.
194. Jarosiewicz Jan
195. Jarosz Władysław
196. Jarosz Bronisława
197. Jasica Antonina od 4 I 1919 r.
198. Jasica Bronisław czł. od 1936 r.
199. Jasica Józefa od 4 I 1919 r.
200. Jasica Stanisław od 4 I 1919 r.
201. Jasica Tadeusz  czł. od 7 XII 1945 r.
202. Jasica Władysław od 4 I 1919 r.
203. Jaworski Józef od 2 IV 1937 r.
204. Jeżower Eugeniusz przeniesiony z Leżańska od 4 I 1919 r.
205. Jordan Franciszek
206. Juszczkiewicz Stanisław
207. Kaczka Jan czł. od 1927 r.
208. Kadernoszko Józef  od 1910 r.
209. Kadernoszko Helena
210. Kamiński T. od 2 IV 1937 r.
211. Kaniewski Emil czł. od 1936 r.
212. Kapałka Aleksander  od 9 I 1920 r.
213. Kapałka Marian od 2 IV 1937 r.
214. Kapłański Władysław – ks. czł. od 1924 r.
215. Karpiński Jan czł. od 1928 r.
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216. Karschalk Elza
217. Karwat Ferdynand  od 4 I 1919 r.
218. Karwat Ferdynand czł. od 1926 r.
219. Kazimierski Leon
220. Kielar Wiktor
221. Kilarski Stanisław od III 1914 r.
222. Klimek Bolesław czł. od 1898 r.
223. Klimek Helena  
224. Klimek Józef - sędzia w Tuchowie czł. od 1934 r. 
225. Klimek Józef z Ryglic od 1912 r.
226. Klimek Julian czł. od 1936 r.
227. Klimek Karolina od 1912 r.
228. Klimek Władysław  warunek opłacić składki wstecz
229. Klimkiewicz Marian czł. od 1926 r.
230. Kloczkowski Wojciech od 4 I 1919 r.
231. Kluger Leopold od 1913 r.
232. Kluger Jadwiga
233. Knoskiewicz Stanisław – poczta czł. od 1925 r.
234. Kołdras Stanisław
235. Kopacz Michał z Mesznej od 1913 r.
236. Kopacz Michał od 9 I 1920 r.
237. Kopernicki Władysław
238. Kopystyński Maksymilian
239. Korytkowski January  15 I 1912 r.
240. Koszyca Wacław
241. Kotschy Tadeusz od 4 I 1919 r.
242. Kotulski Mieczysław
243. Kotzian Stanisław
244. Kowalik Adam od 2 IV 1937 r.
245. Kowalik Stanisław od 4 I 1919 r.
246. Kowalik Tomasz z Kielanowic  czł. od 1909 r.
247. Kowalski Wladysław
248. Kowińska Zofia czł. od 1924 r.
249. Kozioł Karol czł. od 1922 r.
250. Kozioł Ignacy 
251. Kozłowski Kazimierz czł. od 1913 r.   
252. Krajewski Karol od 9 I 1920 r.
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253. Krogulska Julia czł. od 1926 r.
254. Krogulska Maria czł. od 1926 r.
255. Krogulski Jakub  od 1908 r.
256. Krogulski Jakub od 1912 r.
257. Krogulski Jan
258. Krogulski Wojciech
259. Kromer Alojzy
260. Król Kazimierz  rządca Kielanowic 1905
261. Krurzyński Władysław – dr  czł. od 1924 r.
262. Krzyżanowski Bronisław
263. Ksiąski Wincenty
264. Książkiewicz Józefa czł. od 1926 r.
265. Książkiewicz Zenon czł. od 1924 r.
266. Kubicki Władysław od 8 VI 1914 r.
267. Kuklewicz Stanisław
268. Kukułka Stanisław
269. Kukułka Ignacy
270. Kwiatkowski Dominik
271. Kwiek Alojzy od 2 IV 1937 r. 
272. Langer Bernard
273. Laska Anna
274. Laska Maria
275. Laska Stanisław
276. Laska Stefania
277. Laska Wincenty
278. Leśniak Władysław czł. od 2 III 1938 r.
279. Lewandowski Aleksander od 4 I 1919 r.
280. Ligaszewski Jan  czł. od 1903 r.
281. Lis Ludwik – dr
282. Lompa Franciszek
283. Łabędź Adam od 4 I 1919 r.
284. Łabędź Julia – naucz. od 1912 r.
285. Łabędź Ludwika od 4 I 1919 r.
286. Łabędź Marcela od 4 I 1919 r.
287. Łabędź Szczepan od 9 I 1920 r.
288. Łabędź Zofia od 4 I 1919 r.
289. Łątka Marcin
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290. Łątka Wojciech od 4 I 1919 r.
291. Machowski …… dr  od 25 VIII 1918 r.
292. Maciejowski Ignacy
293. Madejowski Feliks 
294. Madrowski Stanisław
295. Malakiewicz Antoni – prezes sądu w Tuch.
296. Maklakiewicz Antoni
297. Malinowska Maria  od 1927 r.
298. Małopolski Stanisław od 4 I 1919 r.
299. Maraszewska Anna od 4 I 1919 r.
300. Maraszewska Wanda od 1919 r.
301. Maraszewski Emil od 1910 r.
302. Maraszewski Emil od 4 I 1919 r.
303. Marszałek Ernest
304. Matakiewicz Maria czł. od 1926 r.
305. Matakiewicz Zofia czł. od 1927 r.
306. Marszałek Elza
307. Matłoszka Leon – z Ciężkowic czł. od 1937 r.
308. Mazgaj Tomasz
309. Mazur Adam 
310. Mazur Zofia
311. Mazurkiewicz Beonisław od 4 I 1919 r.
312. Mazurkiewicz Franciszek od 2 IV 1937 r.
313. Mazurkiewicz Franciszka czł. od 1926 r.
314. Mazurkiewicz Jan czł. od 1926 r.
315. Mazurkiewicz Jan od 4 I 1919 r.
316. Mazurkiewicz Maria od 4 I 1919 r.
317. Mazurkiewicz Mieczysław czł. od 1926 r.
318. Mazurkiewicz Mieczysław od 9 I 1920 r.
319. Mazurkiewicz Wiktor od 4 I 1919 r.
320. Mazurkiewicz Wojciech  kier. Szk. w Karwodrzy
321. Mazurkiewicz Zofia czł. od 1936 r.
322. Mędrala Władysław – ks. od 1912 r.
323. Metanomski Roman – lekarz czł. od 1927 r.
324. Metzner Kazimierz
325. Mężyk Teofil czł. od 7 IX 1945 r.
326. Mężyk Zofia. czł. od 7 IX 1945 r.
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327. Mianowski Jan od 4 I 1919 r.
328. Michałek Franciszek od 4 I 1919 r.
329. Michejda Tadeusz – lek. miejski
330. Miętus Bolesław od 1898 r.
331. Miętus Bronisław od 1913 r.
332. Mika Jakub od 4 I 1919 r.
333. Mikrut Ksawera od 2 IV 1937 r.
334. Mikrut Kunegunda 
335. Mikrut Stanisław od 2 IV 1937 r.
336. Mikulski S.
337. Miłkowski W.
338. Miś Marian czł. od 1926 r.
339. Miś Marianna czł. od 1927 r.
340. Miś Stefan
341. Miś Stefana
342. Młyniec Franciszek  czł. od 1901 r.
343. Młyniec Walery  od 27 III 1914 r.
344. Mleko Józef
345. Mleko Stanisław
346. Mortini Jerzy – urzędnik kolejowy czł. od 1927 r.
347. Mortini Maria czł. od 1927 r.
348. Morus Adam – dr od 1912 r.
349. Moskal Bronisław
350. Mróz Kazimierz od 1913 r.
351. Mróz Władysław
352. Mróz Stanisław od 9 I 1920 r.
353. Mroczkowki Stanisław
354. Mucha Stanisław
355. Myjkowski Jan
356. Nicpoń Edward czł. od 1936 r.
357. Nikel Jan czł. od 1928 r.
358. Nowińska Zofia
359. Nowak Antonina od 4 I 1919 r.
360. Nowak Józef od 2 IV 1937 r.
361. Nusbaum …..
362. Olszewski Michał 
363. Ołpiński Klemens
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364. Oskwarek Józef czł. od 1924 r.
365. Ozimek Bolesław czł. od 1926 r.
366. Ozimek Emilia czł. od 1936 r.
367. Ozimek Franciszek
368. Ozimek Maria  czł. od 1936 r.
369. Padło Jan z Kielanowic
370. Padło Jan od 4 I 1919 r.
371. Papee Stanisława- żona kapitana czł. od 1925 r.
372. Pater Piotr – sekretarz gminy czł. od 1925 r.
373. Patyk Jan od 4 I 1919 r.
374. Pawlikowski Szczepan czł. od 7 XII 1945 r.
375. Pawłowski Tadeusz od 2 IV 1937 r.
376. Pazdro Jan
377. Perucki Adolf 
378. Pęcak Wojciech- naucz. od 1912 r.
379. Pękala Józef od 4 I 1919 r.
380. Piątek Kunegunda czł. od 1926 r.
381. Pietrucha Alfons  czł. od 1932 r.
382. Pietrucha Alfons od 9 I 1920 r.
383. Piotrowski Józef 
384. Piotrowski Teofil
385. Pisarczyk Wincenty  czł. od 1921 r.
386. Płanowska Stefania od 9 I 1920 r.
387. Prorok Antoni
388. Prorok Janina od 4 I 1919 r.
389. Prorok Kazimierz z Tuchowa  czł. od 1934 r.
390. Przewłocki Władysław
391. Przęczek Stanisława czł. od 7 XII 1945 r.
392. Przęczek Tadeusz czł. od 7 XII 1945 r.
393. Puchalski Karol od 4 I 1919 r.
394. Rachlewicz Jakub
395. Rachlewicz Piotr od 1912 r.
396. Regiec Stefan czł. od 1921 r.
397. Regiec Zbigniew czł. od 1928 r.
398. Reinhelf Romuald
399. Rewakowicz Michał
400. Rogoziewicz Teofil 
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401. Rogulska Julia od 9 I 1920 r.
402. Rojkowicz Bronisł. od 2 IV 1937 r.
403. Romanowski Stanisław 
404. Rubinowski Józef od 4 I 1919 r.
405. Rucker Janina od 4 I 1919 r.
406. Rudnicka Maria
407. Rudnicka Rozalia od 1912 r.
408. Rudnicki Andrzej
409. Rudnicki Antoni czł. od 2 III 1938 r.
410. Rudnicki Edward czł. od 7 XII 1945 r.
411. Rudnicki Michał od 4 I 1919 r.
412. Rudnicki Władysław czł. od 7 XII 1945 r.
413. Rutkowski Andrzej od 4 I 1919 r.
414. Rulewicz Jakub  od 1911 r.
415. Rutowski Zygmunt
416. Rysiewicz od 1913 r.
417. Sajdak Józef czł. od 1926 r.
418. Sajdak Władysław czł. od 7 IX 1945 r.
419. Sajdak Zofia czł. od 1926 r.
420. Sambor Teofil
421. Samborowa Maria  od 1912 r.
422. Sarlewicz Jakub 
423. Sarachowicz Jan
424. Schab Tomasz z Kielanowic
425. Schabowski Alojzy od 9 I 1920 r.
426. Schindler Mieczysław z Gromnika od 1913 r.
427. Siedmiograj Władysław
428. Sikorski Stanisław
429. Siwek …… od 4 I 1919 r.
430. Skrzypczuk Stanisław
431. Skworc Konstanty – leśniczy od 1912 r.
432. Smoroński Józef
433. Smyk Stanisław
434. Sobyra Wojciech czł. od 2 III 1938 r.
435. Sokołowska Janina  czł. od 1936 r.
436. Sokołowska Zofia czł. od 1936 r.
437. Sokołowski Julian czł. od 1932 r.
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438. Sołowicz Michał – ks. czł. od 1929 r.
439. Sołtys Jan czł. od 1936 r.
440. Sorys Michał czł. od 1910 r.
441. Sorys Stanisław
442. Sowińska Aurelia czł. od 1926 r.
443. Sowińska Aurelia od III 1906 r.
444. Sowińska Maria czł. od 1926 r.
445. Sowiński Eugeniusz – naucz. od 1912 r.
446. Sowiński Jan czł. od 1924 r.  
447. Sowiński Józef od 4 I 1919 r.
448. Stropiński Ludwik
449. Stahelberg Stefania
450. Stahlberg Augusta
451. Stahlberger Bogdan od 1908 r.
452. Stahlberger Stanisław
453. Stańczyk Stanisław od 4 I 1919 r.
454. Starakiewicz Stanisław – lek.
455. Stec Adam od 4 I 1919 r.
456. Stec Franciszek czł. od 1930 r.
457. Stec Franciszek od 4 I 1919 r.
458. Stec Franciszka od 9 I 1920 r.
459. Stec Jan od 1912 r.
460. Stec Kazimierz od 4 I 1919 r.
461. Stec Maria czł. od 1927 r.
462. Steinhof Władysław od 1912 r.
463. Stoch Józef – naczelnik stacji kolejowej w Tuchowie czł. od 1932 r.
464. Stropiński Ludwik
465. Stylińska Jadwiga od 2 IV 1937 r.
466. Styliński Franciszek  czł. od 2 III 1938 r.
467. Styliński Marian od 2 IV 1937 r.
468. Sułkowski Józef  czł. od 1937 r.
469. Surmacz Antoni czł. od 1927 r.
470. Sutkowski Józef od 2 IV 1937 r.
471. Syruczek Władysław  od 1904 r.
472. Szarama Jan
473. Szarama Sabina od 4 I 1919 r.
474. Szczepan Władysław czł. od 1932 r.
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475. Szczepan Franciszek- flet w orkiestrze TGS
476. Szmigiel Stanisław od 1910 r.
477. Szmigiel Józef
478. Szwachuła Józef od 2 IV 1937 r.
479. Szybalska Maria
480. Szybalski Bronisław
481. Szyncel Karol czł. od 1926 r.
482. Szypioła Maksymilian czł. od 1925 r.
483. Śliwa Jan od 2 IV 1937 r.
484. Tarnecka Zofia od 4 I 1919 r.
485. Tarnecki Bolesław od 9 I 1920 r.
486. Tarnecki Marian
487. Tarnecki Michał od 4 I 1919 r. 
488. Tarnecki Władysław od 4 I 1919 r.
489. Teper Jan – ks. od 1913 r.
490. Toczek Józef od 2 IV 1937 r.
491. Tokarska Jadwiga
492. Trawiński L. od 1912 r.
493. Trębecki Józef – naucz. od 1912 r.
494. Trompeter Henryk
495. Trzeciak Magdalena od 9 I 1920 r.
496. Tylko Tadeusz czł. od 1906 r.
497. Tylko Tadeusz od 4 I 1919 r.
498. Tylko Tomasz
499. Tylko Zofia
500. Ulatowski Mieczysław  czł. od 1932 r. (1 maja 1933 –  

  1937 jest czł. Wydziału)
501. Ulatowski Roman –ks. czł. od 1932 r. 
502. Urban Adolf
503. Wagner Adam  czł. od 7 IX 1945 r.
504. Wagner Ignacy
505. Walaszek Franciszek  od 9 I 1920 r.
506. Walek Klemens od 2 IV 1937 r.
507. Walentynow … Naucz. z Ryglic 1905
508. Wałków Antonina od 1912 r.
509. Wantuch Bolesław czł. od 1936 r.
510. Wantuch Janina czł. od 1927 r.
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511. Wantuch Jakub od 9 I 1920 r.
512. Wantuch Jan od 4 I 1919 r.
513. Wantuch Józef  od 1913 r.
514. Wantuch Józefa od 4 I 1919 r.
515. Wang Dawid - adwokat
516. Warczewski Aleksander  czł. od 1900 r.
517. Wawreczko Józef
518. Wawrzyk Leopold 
519. Wąsowicz Franciszek ks. z Gromnika
520. Wertz Franciszek
521. Westwalewicz Stanisław
522. Wiatr Stanisław
523. Wiatr Stanisław – naucz. czł. od 1925 r.
524. Wielgus Wojciech od 1911 r.
525. Wielgus Wojciech od 1912 r.
526. Wielosik Józef od 1912 r.
527. Więcek Marian
528. Wilanek Józef
529. Wilczek Józef
530. Winner Tadeusz
531. Winter Stanisław
532. Wirtl Jan
533. Wiśniewski Bronisław od 2 IV 1937 r.
534. Witek Roman
535. Witkowski Stefan
536. Wjtanowski Stanisław 
537. Wojtanowska Helena czł. od 1926 r.
538. Wojtanowski Adolf  czł. od 1902 r.
539. Wojtanowski Adolf  czł. od 1922 r.
540. Wojtanowski Franciszek 
541. Wolf Jan
542. Wolinowski Zygmunt
543. Wotanowski Józef od 2 IV 1937 r.
544. Wójcik Edward od 2 IV 1937 r.
545. Wrona Henryk  od 4 I 1919 r.
546. Wrona Wiktor od 4 I 1919 r.
547. Zając Antoni (warunek: zapłata zaległości) czł. od 1927 r.
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548. Zając Antoni od 4 I 1919 r.
549. Zając Zygmunt od 1898 r.
550. Załuczkowski Szymon 
551. Zaremba ……
552. Zaucha Wojciech
553. Zawadzki Zygmunt
554. Zawiślak Jan od 1913 r.
555. Zawiślański Józef od 4 I 1919 r.
556. Zdrawski Aleksander 
557. Zdziarski Aleksander  czł. od 1899 r.
558. Zdziarski Franciszek czł. od 1922 r.
559. Zdziarski Ignacy od 1913 r.
560. Zdziarski Ignacy od 4 I 1919 r.
561. Zdziarski Ludwik
562. Zielińska Zofia czł. od 1926 r.
563. Zieliński Franciszek
564. Zieliński Józef
565. Zieliński Stanisław  od 1905 r.
566. Zieliński Władyslaw od 9 I 1920 r.
567. Zieliński Władysław czł. od 1926 r.
568. Ziemba Władysław od 4 I 1919 r.
569. Ziembiński Sylwester
570. Zięba Włodzimierz
571. Zuberal Edward z (Łowczowa)
572. Żaba Jan
573. Żywicki Stanisław z Kielanowic
574. Żmudziński Stanisław
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***

Zgodnie z tytułem niniejszej monografii „Jak nasi Dziadkowie „Sokół” 
budowali i w nim gospodarowali” oraz informacją w podtytule, że jest to 
opracowanie zbiorowe zespołu redakcyjnego przygotowane z okazji 120 
rocznicy założenia Gniazda Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Tu-
chowie, warto przypomnieć, że jest to też praca społeczna wszystkich człon-
ków tegoż zespołu.

Zespół redakcyjny fotokroniki był najliczniejszy i działał pod kierow-
nictwem prezesa tuchowskiego gniazda dh. Jana Duszy. Członkami tego 
zespołu oprócz wspomnianego Prezesa byli druhowie: Anna Baran, Wiktor 
Chrzanowski, Barbara Dusza, Wiesława Hudyka, Grzegorz Mastalerz, Piotr 
Szablowski, Ryszard Wrona. Zespół miał trudne zadanie w zakresie groma-
dzenia wizualnych dowodów działalności lokalnego Towarzystwa w latach 
1898 – 1948 i współcześnie.

Fotokronika została pomyślana jako zbiór podpisanych zdjęć udostęp-
nionych przez prywatne osoby oraz zgromadzonych w zbiorach archiwal-
nych Urzędu Miejskiego w Tuchowie. Zamieszczone zdjęcia pochodzą czę-
ściowo ze zbiorów rodzinnych i prezentują sytuacje zdarzające się w życiu 
codziennym, spotkania rocznicowe, uroczystości państwowe, codzienne za-
jęcia zawodowe, życie towarzyskie, turystykę, zawody sprawnościowe, udział 
w szkoleniach itp. Wszyscy mieli zagwarantowane jednakowe warunki do 
prezentacji pamiątek, ale wiele osób mimo dobrych chęci nie potrafiło zna-
leźć fotografii swych przodków. Ustalono, że chętni do tworzenia fotokroniki 
dostarczą najlepsze zdjęcia, którymi dysponują, a redakcja dokona wyboru 
pod względem ich treści, wartości artystycznej, technicznej i historycznej. 
Większość podpisów została przygotowana przez właścicieli zdjęć, jednak 
największą trudnością było dokładne podpisanie zdjęć z przeszłości. 

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tej części 
pracy i przygotowania wizualnego uzupełnienia historii naszego regionu. 

	 	 	 	 	 	 	 Aleksander	Kowalik



— 324 — 

Fotokronika

Opinia o pracowniku z zakładu pracy, fot. ze zbiorów Pawła Hanaka
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BUDYNEK „SOKOŁA”

Druk Zygmunta Jelenia w Tarnowie, fot. ze zbiorów Tomasza Wantucha

Pocztówka z budynkiem Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, 
wydana nakładem L. Salomona w Tuchowie
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 Pocztówka z ok. 1910 roku, wydana nakładem L. Salomona w Tuchowie

 Widok na klasztor i ulicę Daszyńskiego, fot. ze zbiorów Kapałków
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„Sokół”, fot. archiwum



— 328 — 

Fotokronika

Widok na miasto, fot. ze zbiorów Kapałków

Widok z wieży kościoła św. Jakuba Apostoła, fot. ze zbiorów Kapałków
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Widok na miasto, fot. archiwum

Widok na miasto, fot. archiwum
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Kościół św. Jakuba i fragment miasta, fot. ze zbiorów o. Stanisława Podgórskiego

 „Sokół” zimą, fot. ze zbiorów Stanisławy Jurek
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 „Sokół” z kawiarnią „Czardasz”, fot. archiwum

 „Sokół” – miejsce rekreacji tuchowian, 1985 r., fot. archiwum GSSCh w Tuchowie
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„Sokół” z samolotem, fot. archiwum

 Budynek „Sokoła”, fot. archiwum
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Kino „Promień” w budynku „Sokoła”, fot. archiwum
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Budynek „Sokoła”, fot. ze zbiorów Aleksandra Kowalika
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Budynek „Sokoła”, fot. archiwum

Remont dachu „Sokoła” w 2001 r., fot. Marek Mężyk
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Remont dachu „Sokoła” w 2001 r., fot. Marek Mężyk
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Remont dachu „Sokoła” w 2001 r., fot. Marek Mężyk

Remont dachu „Sokoła” w 2001 r., fot. Marek Mężyk
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Remont dachu „Sokoła” w 2001 r., fot. Marek Mężyk
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Remont dachu „Sokoła” w 2001 r., fot. Marek Mężyk

Remont dachu „Sokoła” w 2001 r., fot. Marek Mężyk
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Budynek „Sokoła” po remoncie, fot. archiwum

Remont dachu „Sokoła” w 2001 r., fot. Marek Mężyk
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Budynek „Sokoła”, 2017 r., fot. Wiktor Chrzanowski
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Budynek „Sokoła”, 2017 r., fot. Wiktor Chrzanowski
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Skwer O. Marcina Melaniusza, fot. archiwum
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„Sokół” z lotu ptaka, fot. Michał Wojna

Amfiteatr z lotu ptaka, fot. Michał Wojna
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„Sokół” z lotu ptaka, fot. Michał Wojna
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ŻYCIE KULTURALNE W „SOKOLE”

Nieistniejąca już kurtyna na scenie „Sokoła”, fot. archiwum
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Spotkanie opłatkowe w „Sokole”, fot. ze zbiorów Krystyny Płońskiej

Spektakl „Sublokatorka”, 1930 r., fot. Paweł Hanak
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Rada Miasta Tuchowa oraz Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”  
i członkowie Uniwersytetu Ludowego, opłatek 1935 r., fot. ze zbiorów Krystyny Płońskiej

Rada Miasta Tuchowa oraz Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”  
i członkowie Uniwersytetu Ludowego, opłatek 1935 r., fot. ze zbiorów Krystyny Płońskiej
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Spektakl w „Sokole”, 27 stycznia 1946 r., fot. ze zbiorów Krystyny Płońskiej

Spektakl w „Sokole”, 27 stycznia 1946 r., fot. ze zbiorów Krystyny Płońskiej
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Spektakl w „Sokole”, 27 stycznia 1946 r., fot. ze zbiorów Krystyny Płońskiej

Spektakl w „Sokole”, 27 stycznia 1946 r., fot. ze zbiorów Krystyny Płońskiej
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Spektakl w „Sokole”, 27 stycznia 1946 r., fot. ze zbiorów Krystyny Płońskiej

Spektakl w „Sokole”, 27 stycznia 1946 r., fot. ze zbiorów Krystyny Płońskiej
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Grupa teatralna w „Sokole”, fot. ze zbiorów Rudnickich

Grupa teatralna w „Sokole”, fot. ze zbiorów Rudnickich
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Grupa teatralna w „Sokole”, fot. ze zbiorów Rudnickich

Jasełka w „Sokole” w 1957 r., fot. ze zbiorów Andrzeja Wiśniowskiego
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Na scenie „Sokoła”, fot. ze zbiorów Rudnickich
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Jasełka w „Sokole” w 1957 r., fot. ze zbiorów Andrzeja Wiśniowskiego

Jasełka w „Sokole” w 1957 r., fot. ze zbiorów Andrzeja Wiśniowskiego
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WOKÓŁ „SOKOŁA”

Zawody strzeleckie, Limanowa, fot. Paweł Hanak
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Zawody strzeleckie, Limanowa, fot. Paweł Hanak

Ćwiczenia gimnastyczne „Sokołów”, fot. ze zbiorów Zbigniewa Sobyry
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Ćwiczenia gimnastyczne „Sokołów”,  fot. ze zbiorów Zbigniewa Sobyry

Ćwiczenia gimnastyczne „Sokołów”,  fot. ze zbiorów Zbigniewa Sobyry
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Ćwiczenia gimnastyczne „Sokołów”,  fot. ze zbiorów Zbigniewa Sobyry

Grupa młodzieży przed  „Sokołem”,  fot. ze zbiorów Zbigniewa Sobyry
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Zespół taneczny tuchowianek z lat 30. XX wieku, fot. ze zbiorów Andrzeja Wiśniowskiego

Uroczystości przed „Sokołem”, fot. ze zbiorów Romana Klimka
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Na tle tuchowskiego „Sokoła”, fot. ze zbiorów Rudnickich

Strażacy przed budynkiem „Sokoła”, 1937 r., fot. ze zbiorów Krystyny Płońskiej
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OSP Tuchów w altance przy „Sokole”, 1938 r., fot. z archiwum OSP Tuchów
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 Tuchowscy strażacy, 1927 r., fot. ze zbiorów Krystyny Płońskiej

 Ćwiczenia drużyny OSP Tuchów, ze zbiorów OSP w Tuchowie
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I Drużyna ZHP im. Marii Skłodowskiej-Curie w Tuchowie przed szkołą, 
fot. ze zbiorów Krystyny Płońskiej

Przemarsz harcerzy przez rynek - okres powojenny, fot. ze zbiorów Romana Klimka
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Uroczystość 
50-lecia OSP 

oraz poświęcenie 
motopompy, 

6 września 1936 r., 
fot. z archiwum 

OSP Tuchów
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Członkowie „Sokoła”, górny rząd od prawej: Jan Florkowski, Wojciech Dobrzański 
(burmistrz Tuchowa w lata 1933/34), Jan Dobrzański, Stanisław Dobrzański 

(mistrz masarski), 1933 r., fot. ze zbiorów Antoniego Florkowskiego

Drużyna „Tuchovii” w latach 30, fot. archiwum
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Przy tuchowskim „Sokole”, fot. archiwum

„Sokół”, w tle kręgielnia, fot. ze zbiorów Zbigniewa Sobyry
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Na tle tuchowskiego „Sokoła”, fot. archiwum
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Mieszkaniec Tuchowa, w tle „Sokół”, 
fot. ze zbiorów Rudnickich

 Przed „Sokołem”, fot. ze zbiorów Rudnickich
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Przed „Sokołem”, fot. archiwum
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Bracia Rudniccy 
przed „Sokołem”, 

fot. ze zbiorów Rudnickich

Festyn strażacki, 1 maja 1955 r., fot. ze zbiorów OSP Tuchów
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Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” 
w innych miastach  
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Wydział 
Towarzystwa 

Gimnastycznego 
„Sokół” 

dzielnicy Strusina 
w Tarnowie, 
pierwszy rok 

istnienia 
Towarzystwa 1911 r.  

(fot. Tadeusz 
Mroczkowski, 

ze zbiorów 
Muzeum 

Okręgowego 
w Tarnowie)
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Drużyna „Sokoła” w Jaśle, fot. ze zbiorów Ryszarda Wrony

Drużyna „Sokoła” w Jaśle, fot. ze zbiorów Ryszarda Wrony
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Fotokronika

Drużyna „Sokoła” w Jaśle, fot. ze zbiorów Ryszarda Wrony

Członkowie „Sokoła” w Jaśle 1923 r., Adela Wrona (pierwsza z lewej), 
fot. ze zbiorów Ryszarda Wrony
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Fotokronika

Drużyna „Sokoła” w Jaśle, fot. ze zbiorów Ryszarda Wrony
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Fotokronika

Drużyna „Sokoła” w Jaśle, fot. ze zbiorów Ryszarda Wrony

Drużyna „Sokoła” w Jaśle, fot. ze zbiorów Ryszarda Wrony



— 380 — 

Fotokronika

Przegląd zespołów sokolich w Poznaniu, fot. ze zbiorów Ryszarda Wrony

Drużyna „Sokoła” w Jaśle, fot. ze zbiorów Ryszarda Wrony
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Fotokronika

Grupa „Sokołów” z Dynowa, fot. ze zbiorów Anny Baran
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Fotokronika

 Grupa „Sokołów” z Dynowa, fot.  ze zbiorów Anny Baran

Przedwojenny 
medal 

Towarzystwa 
Gimnastycznego 

„Sokół”, 
fot. ze zbiorów 

Ryszarda Wrony
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Fotokronika

„SOKÓŁ” DZISIAJ

Odsłonięcie Pomnika Ofiar Okupacji Niemieckiej i Sowieckiej z Tuchowa i Gminy 
w latach 1939-1945, 17.09.2017 r.
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Fotokronika

Złożenie kwiatów pod Pomnikiem Ofiar Okupacji Niemieckiej i Sowieckiej z Tuchowa 
i Gminy w latach 1939-1945

XVIII Zlot Niepodległościowy „Łowczówek 2016” 
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Fotokronika

XVIII Zlot Niepodległościowy „Łowczówek 2017” 

 Walne zebranie Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół – Świat Pracy”, 
Tarnów 2016, fot. archiwum członków tuchowskiego oddziału „Sokoła”
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Fotokronika

 Spotkanie integracyjne członków tuchowskiego oddziału „Sokoła”, Lubaszowa 2016, 
fot. archiwum członków tuchowskiego oddziału „Sokoła”
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Fotokronika

Trening strzelecki członków tuchowskiego oddziału „Sokoła”, Tarnów 2017, 
fot. archiwum członków tuchowskiego oddziału „Sokoła”

Plener rzeźbiarski przy „Sokole”, 2010, fot. Wiktor Chrzanowski
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Fotokronika

Spotkanie integracyjne członków tuchowskiego oddziału „Sokoła”, Lubaszowa 2016,
fot. archiwum członków tuchowskiego oddziału „Sokoła”

Członkowie tuchowskiego oddziału „Sokoła” na imprezie „3 Maj się Festiwal”, Tuchów 2017, 
fot. archiwum członków tuchowskiego oddziału „Sokoła”
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Fotokronika

Remont altany przy „Sokole”, 2014, fot. Wiktor Chrzanowski
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Fotokronika

Majówka dla Matki, 2017, fot. archiwum Domu Kultury w Tuchowie

Dożynki gminne, 2016, fot. Maciej Maziarka



— 391 — 

Spis treści

1. Wprowadzenie do historii Tuchowa ...............................................................15

2. Założenie TGS w Tuchowie, pierwsze lata działalności (1898 – 1914). ........19

3. Działalność TGS w Tuchowie w okresie międzywojennym  ..........................69

4. Działalność TGS w Tuchowie po II wojnie światowej .................................113

5. Budowa Sokolni w  Tuchowie .......................................................................127

6. Życie organizacyjne TGS w Tuchowie ..........................................................171

7. Organizacja życia towarzyskiego (rauty, bale, tombole), kulturalnego,  
turystycznego TGS w Tuchowie w latach 1898 - 1950 i obecnie. .....................207

8. Patriotyzm członków TGS z Tuchowa .........................................................233

9. Działalność gimnastyczna TGS w Tuchowie ...............................................243

10. Literatura wykorzystana przy pisaniu pracy monograficznej o TGS  
w Tuchowie .......................................................................................................257

11. Spis załączników .........................................................................................261

12. Aneksy .........................................................................................................265

13. Fotokronika ................................................................................................321



Jak nasi Dziadkowie „Sokół” budowali
i w nim gospodarowali

(Tuchów 1898 - 1948)

Praca zbiorowa pod redakcją Aleksandra Kowalika
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