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I. Wstęp

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” i ludzie z nim związani praktycznie nie byli 
dostrzegani w dostępnych publikacjach o Miłosławiu. A przecież w jej szeregach 
działo się wiele i nie chodzi w tym sformułowaniu jedynie o przypadki zabójstw, 
tajemniczych zniknięć czy procesów sądowych, jakie dotknęły najważniejszych 
sokołów. Co dużo ważniejsze, miejscowa organizacja była jedną z najstarszych 
w powiecie wrzesińskim i pierwszą odważnie stawiającą za cel dążenie do 
odrodzenia Polski. Zapisała się złotymi zgłoskami najpierw w pielęgnowaniu 
myśli o niepodległości, potem w walce o nią, a w okresie dwudziestolecia 
międzywojennego w budowaniu społeczności obywatelskiej.

To dzięki społecznikowskiej pasji wielu swoich mieszkańców Miłosław 
wyprzedzał powiatową i znacznie większą Wrześnię na wielu polach. Najpierw 
w budowaniu struktur Sokoła i liczby jego członków, chwilę później w tworzeniu 
pierwszej sekcji kolarskiej, a w końcu organizacji pierwszych udokumentowanych 
sportowych zawodów na terenie powiatu. 

Idea sokola zakiełkowała w Miłosławiu równe 120 lat temu, zamrożona została 
wybuchem II wojny światowej, a bezpardonowo zdeptana przez młodą władzę 
ludową. 75 lat, jakie mija od zawieszenia działalności Sokoła, jest doskonałą 
okazją, by wskrzesić pamięć o tym niezwykle zasłużonym stowarzyszeniu. 
Niniejsza pozycja temu ma służyć. 

W Archiwum Państwowym w Poznaniu zachowały się jedynie zespoły 
dokumentów gniazd Sokoła wrzesińskiego i strzałkowskiego. Pojedyncze 
dokumenty dotyczące Sokoła miłosławskiego, tak męskiego gniazda, jak 
i żeńskiego, są rozproszone są w różnych zespołach. O gniazdach orzechowskim 
i czeszewskim nie ma niestety śladu w państwowych archiwach. 

Cennym źródłem informacji były prasowe notki, rzadziej sprawozdania 
z sokolich imprez, zamieszczonych na łamach gazet, głównie w „Orędowniku 
Wrzesińskim”, ale też w pismach wychodzących w Gnieźnie i w Poznaniu. 

Wielu nazwiskom sokołów nie udało się przypisać imion. Niestety, ówczesne 
gazety rzadko je podawały. Osiągnięciem publikacji, którą Państwo trzymacie 
w rękach, jest odtworzenie, oczywiście niepełnej, ale jednak stosunkowo obszernej 
listy sokołów miłosławskiej gminy. Ostatecznie dało się ustalić nazwiska aż 210 
członków czterech miłosławskich towarzystw. Szacunkowo w organizacji w latach 
1894-1939 działało około 500 sokołów i sokolic.

Nie są to jedyne białe plamy, jakie daje się zauważyć w prezentowanej historii 
sokolich gniazd miłosławskiej gminy. Należy wierzyć, że do rąk historyków trafią 
jeszcze dokumenty, które pozwolą wypełnić puste miejsca. 

W publikacji trudno było wykorzystać wspomnienia byłych sokołów. Powód 
był prozaiczny: w czasie zbierania materiałów do publikacji wszyscy członkowie 
towarzystwa, poza jednym wyjątkiem, już nie żyli. Nikt też z członków towarzystwa 
nie opublikował wspomnień, przynajmniej na takowe autor nie natrafił. Jedynym 
byłym sokołem, który nadal cieszy się dobrym zdrowiem i pamięcią, a w końcu 
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lat 30. ubiegłego wieku czynnie uczestniczył w życiu orzechowskiego towarzystwa 
gimnastycznego, jest Józef Nowak. Ocalałe fotografie, niestety bardzo nieliczne, 
udostępnili potomkowie przedwojennych sokołów i sokolic. Ich listę można znaleźć 
w rozdziale XI. Wszystkim im składam podziękowania za pomoc w rekonstrukcji 
historii czterech naszych gniazd. 

Nie byłoby tej pracy, gdyby nie zainteresowanie projektem samorządowych 
władz Miłosławia. Zleciły one zebranie materiałów i spisanie tej historii. 

II. Sokół na ziemiach polskich

Idea sokola, jak się niebawem okazało prężnego ruchu panslawistycznego, 
przedostała się z Czech najpierw na ziemie polskie zaboru austriackiego. 
W 1867 we Lwowie powstała pierwsze gniazdo Towarzystwo Gimnastycznego 
„Sokół” – zwane później Sokołem Macierzą. Kolejne gniazda powołano do 
życia w Galicji, w Tarnowie i Stanisławowie, ale dopiero w 1884. Przez 
długi okres towarzystwa gimnastyczne w poszczególnych zaborach posiadały 
nieograniczoną autonomię, gdyż nie było organizacji zawiadującej całym 
ruchem. Dopiero w 1892 powstał Związek Sokolstwa Polskiego, którego siedzibą 
był oczywiście Lwów. Po odzyskaniu niepodległości, wzorem innych organizacji, 
centrala została przeniesiona do Warszawy. Okres międzywojenny był czasem 
ugruntowania się pozycji Sokoła na mapie krajowych organizacji. Do początków 
lat trzydziestych XX w. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” spełniało funkcję 
związku gimnastycznego, delegując zawodników na zawody międzynarodowe, 
w tym igrzyska olimpijskie. 

Działalność towarzystwa na ziemiach polskich została zawieszona we 
wrześniu 1939. Funkcjonował jedynie Sokół na wychodźstwie. Po wojnie Polska 
Rzeczpospolita Ludowa nie zgodziła się na reaktywowanie organizacji. Mimo 
podejmowanych prób, głównie przez działaczy krakowskich, nie doszło do tego 
ani w 1945, ani w 1956, a tym bardziej w 1981. Dopiero w 1989, w okresie 
transformacji ustrojowej, można było ponownie sądownie zarejestrować 
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”. Niestety, na ziemi wrzesińskiej zabrakło 
osób, które podjęłyby trud wskrzeszenia tej niezwykle zasłużonej organizacji. 

III. Sokole gniazda w Wielkopolsce i na innych ziemiach 
zaboru pruskiego

Cieszący się większymi swobodami zabór austriacki przez 16 lat był jedynym 
miejscem działalności Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Na ziemiach 
zaboru pruskiego sokola idea mogła wykiełkować dopiero w 1884. Pierwsze 
gniazdo powstało w Inowrocławiu. Dwa lata później sokoły mogły zorganizować 
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się w Poznaniu i Bydgoszczy. W 1887 ruch sokoli dotarł na wielkopolską 
prowincję – powstało gniazdo w Szamotułach. 

W 1894, w roku powołania gniazda w Miłosławiu, prezesem Sokoła na 
Wielkopolskę był mecenas Bernard Chrzanowski. W 1919, chwilę po odzyskaniu 
niepodległości, został pierwszym, historycznym szefem ogólnokrajowego związku. 
Warto zauważyć to nazwisko, bo poznański prawnik wydarzeniami z lat 1905-
1907 – zlotem, a potem procesem sądowym – mocno związał się z Miłosławiem. 

Pod koniec XIX wieku gniazda zaboru pruskiego podzielone były na trzy 
żupy: północną (między innymi z Gnieznem), środkową oraz południową (ta 
ostatnia z Miłosławiem i Wrześnią). Na początku XX wieku występowały okręgi 
jako jednostki administracyjne Sokoła w państwie pruskim. Gniazda podzielone 
były na 11 okręgów, z których 5 przypadało na wychodźstwo w Niemczech. 
Po odzyskaniu niepodległości towarzystwa gimnastyczne powiatu wrzesińskiego 
weszły w skład okręgu gnieźnieńskiego. Sokolstwo w momencie wybuchu I wojny 
światowej liczyło w zaborze pruskim około 12 tys. członków w 300 gniazdach. 
Po wojnie liczba sokołów wzrosła. W samym okręgu gnieźnieńskim w 1928 w 12 
gniazdach skupionych było 1016 sokołów i sokolic. W skład tego okręgu wchodziły 
oczywiście gniazda z powiatu wrzesińskiego. W okresie międzywojennym 
było ich aż 10, ale nie funkcjonowały one wszystkie razem w jednym czasie. 
Najstarsze było gniazdo miłosławskie, powstałe w 1894. Rok później pojawiło 
się gniazdo wrzesińskie, a w 1914 powołano we Wrześni samodzielne gniazdo 
żeńskie. Pozostałe powstały już po I wojnie światowej: czeszewskie w 1918, 
orzechowskie w 1919, strzałkowskie w 1921, grabowskie w 1930, grabowskie 
żeńskie w 1931, miłosławskie żeńskie w 1931 i strzałkowskie żeńskie w 1932. 
W okresie dwudziestolecia międzywojennego założone zostały także w Targowej 
Górce (1921) i Pyzdrach (1926). Ta pierwsza miejscowość w tym czasie należała 
do powiatu średzkiego, a druga nawet do innego województwa – łódzkiego. 

IV. Idea ruchu

Celem towarzystwa było rozwijanie świadomości narodowej, ale też wyrabianie 
tężyzny fizycznej, cech, które miały stanowić podwalinę pod walkę o niepodległą 
Polskę. Symbolem ruchu był sokół w locie, a jego ideę wyrażało zawołanie: 
„w zdrowym ciele zdrowy ruch”.

Powstanie Sokoła uważa się powszechnie za początek polskiego sportu. 
Towarzystwo hołdowało gimnastyce, szermierce i sportom wojskowym, ale nie 
stroniło od innych dyscyplin. To właśnie działacze tej organizacji zorganizowali 
pierwszy na ziemiach polskich mecz piłki nożnej (1894). 

Wpływ na kształtowanie patriotycznych postaw wśród członków Sokoła 
widać było w chwilach, gdy trzeba było walczyć o niepodległość, a potem 
jej bronić. Pod koniec 1918 druhowie tworzyli w całej Wielkopolsce patrole 
w komitetach wyborczych, a także brali udział w walkach. Wychowankami 
Sokoła byli Franciszek Ratajczak i Antoni Andrzejewski, pierwsi, którzy oddali 
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życie na ulicach Poznania w powstaniu wielkopolskim. Wśród powstańców, 
a potem uczestników wojny obronnej z Rosją radziecką, nie mogło zabraknąć 
i miłosławskich sokołów. 

W okresie międzywojennym towarzystwo nadal podnosiło – na równi ze 
sprawnością fizyczną – sprawy narodowe. Prezes okręgu gnieźnieńskiego 
Stanisław Cieślak pisał wówczas: 

Sokół nie jest organizacją polityczną ani partyjną. Jest organizacją narodową, 
od nikogo niczym niezależną i na własnej ideologii opartą. Uprawiając sprężyście 
zdrową kulturę fizyczną i zaprawiając młodzież męską oraz żeńską do twardej 
pracy obywatelskiej, jest szkołą karności społecznej w służbie narodowej. 

Na przekór deklaracji o apolityczności widać było jednak wyraźne zbliżenie 
Sokoła do Narodowej Demokracji Romana Dmowskiego, mocno skłóconej ze 
Związkiem Strzeleckim Józefa Piłsudskiego. 

Bardzo ważny dla organizacji był związek z Kościołem katolickim. Żadna 
kościelna uroczystość nie mogła odbyć się bez udziału sokołów, co zresztą 
było charakterystyczne i dla kilku innych stowarzyszeń działającym w okresie 
międzywojennym. 

V. Miłosław roku 1894

Obraz miasteczka w przededniu założenia Towarzystwa Gimnastycznego 
„Sokół” oddaje wieloletni mieszkaniec Miłosławia, a za niedługo jego honorowy 
obywatel, Filip Skoraczewski. W wydanym przez niego właśnie w 1894 
sprawozdaniu jubileuszowym, z okazji 25-lecia miejscowego Banku Ludowego, 
odnajdujemy interesujące nas informacje.

Miłosław w tamtym roku liczył 2156 mieszkańców, w tym stosunkowo dużo 
kobiet, bo aż 1171. Ciekawie wyglądał podział ze względu na wyznanie. Katolików 
było 1617 (niemal wszyscy to Polacy), 253 ewangelików i 286 wyznawców religii 
judaistycznej. Każde z wyzwań miało swoją szkołę. Funkcję proboszcza piastował 
ksiądz Juliusz Kulesza, a pastora Rudolf Maske. Rabina chwilowo nie było. 

Burmistrzem miasta był Rudolf Malkowski (ewangelik). W skład magistratu 
obok niego wchodziło jeszcze dwóch innych członków: Antoni Hoffman 
i Władysław Jeziorkowski. Ten ostatni, zresztą późniejszy członek Sokoła i ojciec 
wieloletniego prezesa organizacji, był w tym czasie także deputowanym do sejmu 
prowincjonalnego.

W miasteczku działało kilka organizacji. Trzem bractwom (Różańcowemu, 
Wstrzemięźliwości i Matek Chrześcijańskich) przewodniczył proboszcz Juliusz 
Kulesza. Najprężniejsze było Towarzystwo Przemysłowe z przewodniczącym 
Filipem Skoraczewskim. Ten sam społecznik dyrektorował również Amatorskiemu 
Kółku Teatralnemu. Prezesem Kółka Śpiewaczego był Antoni Hoffman.

Największym zakładem pracy, którego autor sprawozdania nie zawahał się 
nazwać fabryką, był Browar Fortuna. Został wybudowany zaledwie rok wcześniej 
przez Władysława Rabskiego, pierwszego prezesa Sokoła, i kosztował 200 tys. 
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marek. W 1894 zatrudniał kilkudziesięciu pracowników. 
Naczelnikiem miejscowej poczty był Stefan Śliwiński. Z ramienia zaborców 

komisarzem obwodu miłosławskiego był porucznik Konrad Maske. W mieście 
praktykowało dwóch lekarzy: Tytus Skoraczewski i chirurg powiatowy Władysław 
Trzaska.

Majętność Miłosław w 1894 była w rękach Józefa Mielżyńskiego, który już rok 
później sprzedał ją Józefowi Kościelskiemu.

VI. Gniazda miłosławskiej gminy

Sokola idea bardzo szybko znalazła podatny grunt na terenie Miłosławia. 
Spora w tym zasługa patriotycznej historii miasta oraz ludzi, którzy potrafili na 
każdym kroku o niej przypominać i pielęgnować ją. Filip Skoraczewski i Józef 
Kościelski, choć nie mieli ambicji przewodniczenia organizacji, włożyli sporo 
pracy, a w drugim przypadku i środków, by Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” 
zaistniało, a potem prężnie funkcjonowało na terenie miasteczka. Za te wysiłki 
w podeszłym już wieku i na kilka lat przed śmiercią stanęli nawet przed pruskim 
sądem. 

Miłosławski Sokół został powołany do życia już w 1894. Przed tym rokiem 
na ziemiach niemieckich funkcjonowało zaledwie 10 polskich gniazd, w tym 
w Berlinie. Równolatkami miłosławskiego towarzystwa gimnastycznego były 
organizacje sokole z Gdańska i Torunia. Fakty te mówią o awangardowej roli, 
jaką przyszło pełnić organizacji z Miłosławia. Dopiero za jej przykładem poszli 
wrześnianie, którzy swoje gniazdo założyli w 1895. Miłosławianie dostąpili 
jeszcze jednego wielkiego zaszczytu: miejscowe gniazdo miało okazję organizować 
w 1919 pierwszy okręgowy zlot w niepodległej Polsce! 

Tuż przed powstaniem wielkopolskim na mapie sokolich gniazd pojawiło 
się Czeszewo. Było czwartym w powiecie, ale pierwszym towarzystwem 
gimnastycznym okręgu gnieźnieńskiego funkcjonującym na wsi. Po likwidacji 
gniazda w Czeszewie miano najstarszego wiejskiego gniazda przeszło w ręce 
druhów z Orzechowa. O niezwykle podatnym gruncie dla sokolej idei świadczy 
kolejny fakt – w okresie międzywojennym na terenie małej miłosławskiej gminy 
funkcjonowały cztery gniazda, obok trzech wymienionych działało jeszcze żeńskie 
w Miłosławiu. Liczba towarzystw na tak małym obszarze była ewenementem nie 
tylko w okręgu, ale i na całym terytorium II Rzeczpospolitej.

1. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Miłosławiu

Pierwszy w powiecie, czołowy w zaborze pruskim
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(fot. nr 1) – opis: Członkowie Towarzystwa Gimnastycznego “Sokół” 
w Miłosławiu z okazji obchodów 40-lecia istnienia gniazda (Miłosław, 1934)

Najstarsze w naszym powiecie gniazdo Sokoła nie miało szczęścia do 
kronikarzy. Informacje o jego działalności, biorąc pod uwagę 45 lat działalności 
towarzystwa, a przede wszystkim pionierską jego rolę, jaką odegrało na ziemi 
wrzesińskiej, są nad wyraz skromne. 

Przed I wojną światową w powiecie wrzesińskim nie wychodziła żadna polska 
gazeta, toteż poszukiwania jakichkolwiek wiadomości o miłosławskim gnieździe 
trzeba było prowadzić w rocznikach poznańskich czasopism. Sporych rozmiarów 
artykuł opisujący powstanie 14 października 1894 Towarzystwa Gimnastycznego 
„Sokół” w Miłosławiu zamieścił na swoich łamach „Goniec Wielkopolski”. Warto 
zacytować go w całości, zachowując oryginalną pisownię. 

Miłosław (Założenie „Sokoła”). Już przed dwoma tygodniami, tj. 30. 
p.m. [30.09.1894] odbyło się pod przewodnictwem wielce szanownego pana 
Skoraczewskiego [Filipa] zebranie celem utworzenia w Miłosławiu Towarzystwa 
Gimnastycznego „Sokół”. Jeżeli na pierwszym zebraniu tak młodzi, jak i starzy, 
jak jeden mąż stanęli, dowodząc, iż solidarność coraz to mocniej się pomiędzy 
nami rozszerza, to na dzisiejszym zebraniu, zwołanem celem ostatecznego 
ukonstytuowania się, znów licznie zebrani uczestnicy tak czynem, jak i słowem do 
uścielenia młodego gniazda się przyczynili. 

Prezes Towarzystwa nowego pan Rabski [Władysław], budowniczy posiedziciel 
browaru parowego „Fortuna” w Miłosławiu, udzielił na zakończenie posiedzenia 
głosu panu Skoraczewskiemu, który znany ze swego krasomówstwa, w gorących 
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słowach druhom pielęgnowanie młodego „Sokoła” polecał. „Sokół” pleszewski, 
który się na zebranie przybyć obiecał, w ostatnich chwilach telegram dla 
nieprzewidzianych przyczyn nieprzybycie swoje uniewinnił. „Bóg zapłać” za 
dobre chęci! Za to „Sokół” gnieźnieński dwóch delegatów przysłał, panów Tarkę 
i Śmielewskiego, którym to panom jeszcze raz za poniesione trudy serdecznie 
dziękujemy. 

Późniejsze i odległe w czasie źródło, a mianowicie sprawozdanie z obchodów 
40-lecia gniazda zamieszczone w „Orędowniku Wrzesińskim”, w osobie druha 
dyrektora Śmielewskiego i gniazda gnieźnieńskiego widziało inspiratorów 
utworzenia towarzystwa w Miłosławiu. Trochę to może dziwić i nie tylko dlatego, 
że o takiej roli nie wspomina artykuł z „Gońca Wielkopolskiego”. Należy 
pamiętać, że w tym momencie Miłosław – a za chwilę i Września – należały do 
żupy południowej, podczas gdy Gniezno do północnej, i powiązań czy zależności 
organizacyjnych w tym czasie być nie mogło. Oba ośrodki należały do innych 
okręgów, a jedyne co łączyło dwa miasta, to dobre połączenie kolejowe. 

Prezesem (przewodniczącym) gniazda został Władysław Rabski (właściciel 
browaru), a jego zastępcą Władysław Jeziorkowski (właściciel Bazaru). 
Funkcję skarbnika powierzono Antoniemu Rosochowiczowi. Sekretarzem 
(pisarzem) wybrano Czesława Wiewiórowskiego, a jego zastępcą Franciszka 
Andrzejewskiego. Naczelnikiem został Aleksander Sossna, którego zastępował 
Zygmunt Grochowski. Funkcję ławników mieli piastować T. Monarszyński i T. 
Szajkiewicz. Wśród członków założycieli byli także: Feliks Monarszyński, Roman 
Prause, Kazimierz Zambrzycki i Walerian (Waldemar?) Stęszewski (wątpliwości 
co do imienia druha Stęszewskiego wzięły się ze skrótu „Wal.”, jaki zastosował 
autor jedynej znanej notatki). Jeszcze w grudniu tego samego roku, w momencie 
ukończenia 18. roku życia, członkiem Sokoła został Zdzisław Jeziorkowski, który 
zaledwie trzy lata później prezesował już towarzystwu. W 1899 do gniazda 
wstąpili Karol Matuszewski i Józef Bydłowski. W 1900 występują również 
Średziński, Teofil Szykiewicz, S. Chojnacki i Z. Andrzejewski. Niewiele nazwisk 
udało się zidentyfikować, zważywszy, że gniazdo pod koniec XIX wieku (1897) 
liczyło 53 członków, w tym 10 dysponujących uniformami i 8 ćwiczących. Co 
ciekawe, gniazdo jako jedno z czterech w okręgu III (południowym) skupiało 
też 7 kolarzy. W 1901, niestety, nie było już śladu tej sekcji. Gniazdo liczyło 
wówczas 36 druhów, w tym dziewięciu ćwiczących. Wartość sprzętu wyceniało 
na 350 marek, a na funduszu budowy sokolni zgromadzono 300 marek. 

Przed I wojną światową druhami zostali również: Stanisław Lerkiewicz, 
Bolesław Mańkowski, Stanisław Suchorski, Wincenty Niewiada, Adam Głowiński, 
Franciszek Bydłowski, Kurasiak, Wąsiewicz, Jan Koralewski i Stanisław Tabaka. 
Z notki zamieszczonej na łamach poznańskiego czasopisma „Postęp” (3.08.1910) 
wiemy, że druhami miłosławskiego Sokoła był w tym czasie także Stanisław 
Ozdowski, który wraz z Z. Jeziorkowskim przekazał symboliczne dwie marki na 
budowę sali towarzyskiej Sokoła Jeżyce z okazji 15. rocznicy jego istnienia. To 
jedyne znane nazwiska z pierwszych lat działalności miłosławskiego Sokoła. 

O tym, że miłosławskie gniazdo było zauważane w Poznaniu, a jego działacze 
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powszechnie znani, świadczy lista podpisów pod zamieszczonym w „Postępie” 
na początku 1902 w odezwie do młodzieży. Apel podpisało „99 obywateli 
duchownych i świeckich Prus Zachodnich i Księstwa”. Było wśród nich aż 
pięciu miłosławian: ks. prałat Juliusz Kulesza, Karol Matuszewski, Kazimierz 
Zambrzycki, Filip Skoraczewski i Franciszek Drecki.

Niespełna rok po założeniu, 11 sierpnia 1895, miłosławscy sokoli wzięli 
udział w zlocie żupy południowej w Pleszewie. Gospodarze na łamach „Gońca 
Wielkopolskiego” przedstawiali bogaty program zlotu (pisownia oryginalna): 

Przybywających gości oczekiwać będą w sobotę wieczorem i niedzielę rano 
kwatermistrzowie naszego „Sokoła”. 

I. W sobotę, dnia 10go sierpnia wieczorem przyjęcie gości w hotelu Victoria. 
II. W niedzielę, dnia 11 sierpnia: 
1) o godzinie 8 i pół rano wymarsz z hotelu Victoria do kościoła farnego, gdzie 

odbędzie się msza św. na intencję zlotu, 
2) o godz. 9 i pół powitanie gości na sali hotelu Victoria, 
3) o godz. 10 generalna próba ćwiczeń na boisku, 
4) o godz. 1 zbiór Druhów i Towarzystw w hotelu Victoria, 
5) o godz. 1 i pół wymarsz na Przepadłe, 
6) o godz. 3 koncert, 
7) o godz. 4 ćwiczenia gimnastyczne: a. ćwiczenia wolne, b. z laskami – 

Wrocław, c. na przyrządach, d. z laskami – Ostrów, c. budowanie piramid – 
Miłosław i Pleszew, 

8) powrót do miasta do hotelu Victoria, gdzie wieczornica z współudziałem pań 
goście miele widziani. Wstęp od osoby 25 fenigów, dla Druhów i Towarzystw wolny. 

W sierpniu 1895 gniazdo szamotulskiego Sokoła święciło swój sztandar. Z tej 
okazji od ponad 60 gniazd zaboru pruskiego otrzymało telegramy gratulacyjne 
i stosowne gwoździe. W gronie składających życzenia byli i miłosławianie.

13 kwietnia 1896 miłosławscy członkowie towarzystwa gimnastycznego 
wystąpili w czasie dzielnicowego zlotu sokolego w Poznaniu. Działacze 
w Miłosławiu musieli być rzutcy, skoro już w 1897 powierzono im organizację 
zjazdu okręgowego. W poznańskim „Postępie” ukazała się krótka notka 
zapraszająca na zlot „życzliwe towarzystwa”, podpisana przez prezesa Zdzisława 
Jeziorkowskiego i sekretarza Kazimierza Zambrzyckiego.

To, że niespełna trzy lata po powołaniu do życia gniazda jego prezesem został 
zaledwie 21-letni Zdzisław Jeziorkowski, musi budzić zdziwienie. Zapewne wpływ 
na taki wybór musiała mieć pozycja ojca Zdzisława – Władysława Jeziorkowskiego, 
bankowca, ale też właściciela Bazaru, gdzie Sokół mógł bez przeszkód ćwiczyć. 
To właśnie lokal w miłosławskim hotelu został siedzibą towarzystwa i był nią aż 
do ostatnich dni działalności. 

Gniazdo spełniało także zapotrzebowanie miłosławskiego społeczeństwa na 
obcowanie z kulturą. W 1898 „Dziennik Poznański” donosił:

W dniu 20 lutego daje koło muzyczne „Sokołów” poznańskich koncert 
w Miłosławiu na sali druha Jeziorkowskiego o godzinie 7½ wieczorem. 
Spodziewamy się, że obywatelstwo tak miejscowe, jak i zamiejscowe skorzysta 
z rzadkiej sposobności uczczenia ucha piękną doborową muzyką oraz orzeźwienia 
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ducha i serca pięknemi narodowemi utworami. Po koncercie skromna zabawa. 
Rok później, 5 maja, „koło muzyczne poznańskich sokołów wraz 

z współudziałem dało koncert na sali druha Jeziorkowskiego”. 
Pierwsza informacja o amatorskim przedstawieniu pochodzi z połowy stycznia 

1900 roku. 14. dnia tego miesiąca Sokół wystawił sztukę w Bazarze. Niestety, nie 
poznaliśmy jej tytułu. Przynajmniej od stycznia 1907 istniała przy Sokole grupa 
aktorów amatorów, która sama nazywała się Gronem Młodzieży Obywatelskiej. Na 
jej czele stali druhowie: Zdzisław Jeziorkowski (aktualny prezes), Adam Głowiński 
i Józef Bydłowski. To właśnie ci sokoli zamieścili w poznańskim „Postępie” 
z 2 lutego 1907 odpowiedź na niesłuszną, ich zdaniem, krytykę dobieranego 
repertuaru. Recenzent zarzucił, że aktorzy idą na łatwiznę, wystawiając same 
komedie. Wymieniona trójka nie zgadzała się z takim osądem, przytaczając 
przykłady poważniejszych sztuk. 

W niedzielę, 13 stycznia 1910, Sokół kolejny raz „zorganizował amatorskie 
przedstawienie”. Tym razem za sprawą notatki prasowej w „Postępie” można 
było dowiedzieć się więcej o programie. W jego skład weszły: „obrazek ludowy 
w trzech aktach «Kachna», deklamacja i mazur w cztery pary”. Nie mogło się 
obejść bez piramid, w których – biorąc pod uwagę występy w tej konkurencji 
na zjeździe żupowym w Pleszewie – miłosławscy sokoli zapewne prezentowali 
wysoki poziom. 

Zlot na sali sądowej
Głośnym echem w całej Wielkopolsce odbił się zlot zorganizowany 

w miłosławskim parku 22 października 1905 roku przez właściciela miejscowych 
dóbr Józefa Kościelskiego. O ile same obchody nie odbiegały wielce od przyjętego 
wzorca, to już sądowe konsekwencje tej patriotycznej manifestacji wzburzyły 
polską opinię publiczną. Wychodzący cztery dni później poznański „Postęp” 
pisał: 

Pan Józef Kościelski zaprosił w niedzielę do parku swego w Miłosławiu około 150 
Sokołów z Kujaw [ewidentny błąd gazety, wszyscy uczestnicy pochodzili z terenów 
od Gniezna po Ostrów, a więc z południowo-wschodniej Wielkopolski]. Do ćwiczeń 
na łące przed pomnikiem Juliusza Słowackiego stanęło około 100 druhów. Popisy 
wypadły pod każdym względem doskonale. Poseł Bernard Chrzanowski, prezes 
Związku Sokołów, złożył u stóp pomnika Słowackiego kwiaty. Po ćwiczeniach 
gimnastycznych podejmował gości p. Józef Kościelski. Zabawa odznaczała się 
harmonią i swobodą. Bez żandarmów obyło się tym razem najzupełniej. Do gwałtu 
nikogo nie podburzano ani porządku publicznego nie zakłócono. 

Ostatnie dwa zdania niezorientowany w sytuacji czytelnik mógłby odczytać 
jako informację o częstych burdach na sokolich zlotach. Nic bardziej mylnego. 
Dziennikarz „Postępu” ironicznie nawiązywał do opinii władz pruskich, które 
w sokolich imprezach – nie bez podstaw – widziały zagrożenie dla niemieckiej 
państwowości. Patriotyczne apele władz sokolich zaborcy nazywali zakłóceniem 
porządku, a odzew sokołów – burdami. Wszelkimi możliwymi środkami Prusacy 
torpedowali takie wydarzenia. 
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Zaraz po zlocie w Miłosławiu ruszyła machina niemieckiego wymiaru 
sprawiedliwości. Rozpoczęło się dochodzenie, zbieranie materiałów, aż w końcu 
akt oskarżenia wpłynął do sądu. Dopiero rok po wydarzeniach, 5 listopada 
1906, ruszył proces sądowy. Ta zwłoka spowodowana była immunitetem dwóch 
oskarżonych: posła na sejm Bernarda Chrzanowskiego i członka Izby Panów 
Józefa Kościelskiego. „Orędownik” z 1 listopada 1906 donosił: 

Podczas kadencji ciał ustawodawczych przysługiwało głównym oskarżonym 
prawo nietykalności poselskiej. 

Co ciekawe, rozprawa odbywała się w tej samej sali, w której cztery lata 
wcześniej sądzono rodziców strajkujących wrzesińskich dzieci. „Postęp” za 
„Dziennikiem Berlińskim” podawał, że na ławie oskarżonych zasiadło 22 Polaków. 
Byli wśród nich: właściciel miłosławskich dóbr Józef Kościelski, adwokat Bernard 
Chrzanowski, kupiec poznański Karol Rzepecki, kupiec miłosławski i prezes 
w jednej osobie Zdzisław Jeziorkowski, były prezes miłosławskiego Sokoła 
Kazimierz Zambrzycki, prezes wrzesińskiego gniazda Stanisław Smodlibowski, 
nadleśniczy z Bagatelki Filip Skoraczewski oraz inni prezesi gniazd z Gniezna, 
Pleszewa, Krotoszyna i Jarocina, a także kilku leśniczych miłosławskich dóbr.

Z relacji z rozprawy dowiadujemy się, że pierwotnie zlot sokoli dwóch okręgów 
miał odbyć się w Ostrowie. Miejscowy landrat nie wyraził jednak zgody. Gdy do 
tego doszło, planowano zaprosić sokołów do gołuchowskiego zamku na zamknięty 
zlot, jednak okazało się, że w okolicy zanotowano przypadki cholery. Tym razem 
na przeszkodzie stanęły względy sanitarne. 

Ostatecznie trudy organizacji zlotu, namówiony przez Karola Rzepeckiego 
i Bernarda Chrzanowskiego, wziął na swoje barki Józef Kościelski. Sokoły 
chciały obejść zarządzenia Prusaków i nie zgłaszać oficjalnie zlotu w organach 
państwowych. Spotkanie miało mieć charakter towarzyski i niepubliczny. Długo 
trzymano termin i miejsce zlotu w tajemnicy. Wszyscy uczestnicy otrzymali 
imienne zaproszenia w ostatniej chwili, aby zaborcy nie storpedowali uroczystości. 
Konspiracja zapewniła swobodny i spokojny przebieg zlotu. Zjazd sokoli się 
powiódł, ale konsekwencji nie udało się uniknąć.

Akt oskarżenia powstał, a prokurator zarzucał podsądnym: 
[...] nawoływanie do wzięcia udziału w publicznym zebraniu pod gołym 

niebem, wzięcie udziału w takim zebraniu, Józefowi Kościelskiemu i Filipowi 
Skoraczewskiemu spowodowanie leśniczych do wzięcia udziału w publicznym 
zebraniu z bronią w ręku, leśniczym: Furmaniakowi, Czyżakowi, Łomnikowi, 
Szalatemu, Jakubowskiemu, Błaszczykowi, P. Łomkowi i L. Błaszczykowi obecność 
na zebraniu publicznym z bronią w ręku. 

Oskarżyciel domagał się kar grzywny do 100 marek, co dla właściciela dóbr 
miłosławskich sumą wielką nie było. Liczył się jednak wymiar propagandowy – 
zamanifestowanie polskości. 

Linia obrony zmierzała w kierunku udowodnienia, że zlot nie był imprezą 
publiczną, a tym samym nie podlegał pod zapisy ustawy. Miały o tym świadczyć 
imienne zaproszenia i zamknięty teren. Adwokaci powoływali się też na 
precedensowy wyrok sądu w sprawie zlotu w Poznaniu z 1904, gdy impreza 
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także miała charakter zamknięty. 
Zarzut oskarżenia dotyczący obecności osób uzbrojonych na publicznym 

zebraniu odpierał Filip Skoraczewski. Leśniczy mieli nakaz być obecni przy 
bramie i uważać, czy wszyscy wchodzący mają zaproszenia. Od wejścia do 
miejsca, gdzie obyły się ćwiczenia, było przeszło kilometr drogi. Formalnie więc 
nie byli na zebraniu. Broń posiadali, ale też flinty należały wówczas do uniformu. 
W dodatku nie były one nabite, a leśniczy nie mieli naboi. Dla leciwego już 
Skoraczewskiego proces kończył fatalny w skutkach rok. W 1906 samobójstwo 
popełnił jego jedyny syn, zmarła też córka miłosławskiego leśniczego.

Co ciekawe, broniący oskarżonych mecenas Karpiński powołał na świadków 
wysokich urzędników policji niemieckiej. Ich zeznania, które potwierdziły analogie 
do zlotu poznańskiego, przyczyniły się ostatecznie do uniewinnienia wszystkich 
oskarżonych. Z procesu wyłączona została sprawa Józefa Kościelskiego, który ze 
względu na stan zdrowia nie mógł stawić się na sali rozpraw. 

Prokurator nie zamierzał uznać się za pokonanego i odwołał się od decyzji 
gnieźnieńskiego sądu do kamergerychtu (Sądu Najwyższego w Berlinie). 
Ten nakazał raz jeszcze rozpatrzyć sprawę przez sąd ziemiański w Poznaniu. 
Tym razem zapadły wyroki skazujące, choć tylko na stosunkowo niewielkie 
(maksymalnie 25 marek) kary finansowe.

Jadwiga Łuczakowa w obszernej monografii „Filip Skoraczewski – powstaniec 
1863 r.” dopuszcza się pewnej nieścisłości, pisząc: „W związku z tworzeniem 
kół Sokoła dostał się już po raz ostatni w życiu w 1907 r. na ławę oskarżonych”. 
Nie chodziło przecież o tworzenie koła, które istniało już od dziesięciu lat, lecz 
zagranie na nosie zaborcom poprzez organizację międzyokręgowego zlotu. 

Jeszcze przed procesami Józef Kościelski podupadł na zdrowiu. Stawiał się 
jednak na drugą rozprawę. Zmarł cztery lata po wyroku. Rok wcześniej odszedł 
Filip Skoraczewski, cokolwiek skłócony ze swoim dotychczasowym pracodawcą.

Wojna na widnokręgu
W 1909 gniazdo miłosławskie liczyło 18 ćwiczących, którzy w trzech zastępach 

odbywali lekcje dwa razy w tygodniu. W zlocie okręgowym w Krotoszynie 
wystąpiło siedmiu druhów. Gniazdo dysponowało drążkiem, poręczami, kozłem, 
skrzynią, 10 laskami i 56 lancami. Zajęcia prowadził naczelnik Jan Koralewski, 
a kierownikiem oddziału młodzieżowego był Wąsiewicz. Rok później do 13 
zmalała liczba ćwiczących druhów, a gniazdo miało 36 członków. W 1911 liczba 
druhów w gnieździe wzrosła do 46, ale ćwiczyło zaledwie 12. Dziewięciu druhów 
wzięło udział w zlocie okręgowym. 
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(fot. nr 2) – opis: Dyplom wysłany przez miłosławskie gniazdo z okazji 15-lecia 
istnienia wrzesińskiego “Sokoła”

W okresie przed I wojną światową jeszcze tylko kilkakrotnie znajdujemy 
informację o sokołach z Miłosławia. W lutym 1910 prezes Zdzisław Jeziorkowski 
w imieniu Sokoła przekazał 7 marek na postawienie tablicy pamiątkowej 
Fryderyka Chopina. W tym samym roku miłosławianie byli organizatorami 
zlotu okręgowego. Od 1905 zloty odbywały się „w zamkniętych kółkach”, aby 
nie prowokować zaborców. Na zaproszeniu na zlot okręgu I (kujawskiego) do 
Strzelna w 1910 można przeczytać: „Uroczystość Zlotu pragniemy urządzić bez 
reklamy gazeciarskiej ze względów na nasz Sokół zrozumiałych”. 

W 1911 roku Miłosław był miejscem wydarzeń, które szeroko komentowano 
w mieście. W tajemniczych okolicznościach pod koniec lutego zaginął Zdzisław 
Jeziorkowski, prezes towarzystwa i syn Władysława, miejscowego bankowca. 
34-letni kupiec wyjechał do Poznania, a stamtąd miał podążyć – zgodnie 
z relacjami ojca – do Wałcza. Do tej miejscowości w Prusach Zachodnich już nie 
dotarł. Władysław Jeziorkowski podejrzewał najgorsze, apelując o jakiekolwiek 
informacje o swoim synu. O sprawie rozpisywała się poznańska prasa, sugerując 
między wierszami, że wcale nie musiało dojść do zbrodni. Zdzisław miał podobno 
problemy finansowe. Jego majątek kilka miesięcy później został zlicytowany 
(„podległ konkursowi”). O zaginionym prezesie prasa już nie wspominała. 
Nie udało się dotrzeć do informacji o dalszych jego losach. Co ciekawe, nie 
wspominają o Zdzisławie Jeziorkowskim sami działacze miłosławskiego gniazda 
na uroczystościach 40-lecia jego istnienia (1934), choć sprawozdanie z tego 
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wydarzenia pełne jest nazwisk działaczy z okresu przedwojennego. Dziwne to, 
zważywszy na fakt, że Z. Jeziorkowski był prezesem gniazda o zdecydowanie 
najdłuższym stażu. 

Następcą Z. Jeziorkowskiego, a zarazem ostatnim prezesem przed wybuchem 
I wojny światowej, został Karol Matuszewski. W poznańskim „Postępie” 
z 9 października 1911 nieznany z nazwiska autor pisał: 

To też zaletą Szan. Wydziału jest, na którem czele stoi szan. druh Karol 
Matuszewski, a on to nie szczędzi swych zabiegów w swej pracy dla rozwoju 
Sokoła i dobra towarzystwa; nie jest przez nikogo popychany do pracy społecznej, 
a dlatego, iż w jego żyłach płynie czysta krew swojska „sokola”, dałby Bóg, aby 
wytrwał w swym wytkniętym postępku do późnej starości. 

Prezes nie dotrwał na swoim fotelu. Już po wojnie przez długi czas nie 
odnajdujemy go na jakimkolwiek stanowisku w organizacji. Dopiero w 1931 
na ponad rok podejmuje się raz jeszcze podjąć trudów kierowania Sokołem. 
W 1938 Prezydenta RP przyznał mu Brązowy Krzyż Zasługi. 

Wróćmy jednak do drugiej dekady XX wieku. Brakuje dokumentów 
zaświadczających o działalności Władysława Wiewiórowskiego w miłosławskim 
Sokole, choć istnieją poszlaki uprawdopodobniające formalne związki tego 
zasłużonego człowieka z miejscowym towarzystwem. W. Wiewiórowski, od 
dziesięcioleci patron jednej z wrzesińskich ulic, rozpoczął pracę w lasach 
dóbr Kościelskich od 1909, w momencie gdy z pracy zrezygnował (oficjalnie 
odchodząc na emeryturę) Filip Skoraczewski. Już po roku Wiewiórkowski „brał 
udział w pracy oświatowo-niepodległościowej na terenie Miłosławia”. Od połowy 
1918 działał w powiatowym sztabie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” we 
Wrześni, przejściowym ciele, po którym kilka miesięcy później nie było już 
śladu. W listopadzie i grudniu 1918 z żołnierzy wracających z frontów I wojny 
światowej, w tym też byłych sokołów, sformował oddział, który 28 grudnia 
pozwolił wyzwolić Wrześnię. Nadleśniczy z Bugaju ciężko ranny w bitwie pod 
Szubinem zmarł 13 stycznia 1919 w wojskowym szpitalu w Bydgoszczy i został 
pochowany w Miłosławiu. 

Związek z Miłosławiem miał też Wincenty Niewiada, ostatni prezes 
wrzesińskiego gniazda okresu zaborów. Poznański krawiec przeprowadził się 
do Miłosławia, gdzie w 1906 ślubował z Władysławą Stawicką. W miasteczku 
mieszkał jeszcze do 1909, kiedy urodziła mu się córka Helena Kazimiera (dwa 
lata wcześniej przyszedł na świat syn Tadeusz). We Wrześni W. Niewiada 
funkcjonował dopiero od maja 1910, kiedy to opłacił pierwszą miesięczną 
składkę w sokolej organizacji. Szybka kariera we wrzesińskim gnieździe daje 
podstawę uważać, że Wincenty Niewiada działał w towarzystwie gimnastycznym 
już w Miłosławiu, a zapewne i w Poznaniu. 
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(fot. nr 3) – opis: Jedno z szeregu pism Karola Matuszewskiego do wrzesińskiego 
“Sokoła” w sprawie zapłaty za prężnik

W lipcu 1914 odnajdujemy początek historii, która ciągnęła się przez kilka lat 
i zaciążyła na stosunkach druhów miłosławskich z gniazdem wrzesińskim. Dwa 
lata wcześniej zarząd dzielnicowy sugerował gniazdom zakupienie poręczy do 
ćwiczeń gimnastycznych o długości 3 metrów i wysokości od 115 do 175 cm. 
Polecił nawet niemieckiego producenta. Wrześnianie z dwuletnim poślizgiem 
wybrali jednak zakład miłosławski druha Karola Matuszewskiego. Poręcze 
odebrali 30 lipca 1914, tuż przed wybuchem wojny. Nie zdążyli za nie zapłacić. 
K. Matuszewski w 1915 domagał się należności, ale druh Józef Jabłoński, ostatni 
przed wojną naczelnik wrzesińskiego gniazda, oświadczył, że nie może tego 
uczynić. Pieniądze były na bankowym koncie, a nie funkcjonował już zarząd 
Sokoła, który był uprawniony do ich podjęcia. Gdy nowy zarząd ukonstytuował 
się w 1918, K. Matuszewski ponownie wystąpił z roszczeniami. Wrześnianie 
nie kwapili się z uregulowaniem kwoty powiększonej o odsetki (60 marek), 
choć podobny dług wobec księgarni Andrzeja Prądzyńskiego, co znamienne 
– wówczas członka zarządu – spłacili. Korespondencja miała ostry charakter. 
Nie przebierano w słowach, a miłosławianin straszył sądem, pisał o błaznowaniu 
i krętactwie wrzesińskich sokołów. Ostatnie pismo pochodzi z 18 kwietnia 
1920. Jeżeli była jeszcze późniejsza korespondencja, to w archiwach nie ma jej 
śladu. Być może doszło w końcu do porozumienia i zaspokojenia roszczeń K. 
Matuszewskiego. 

W Polsce niepodległej
W wyzwoleniu Wrześni spory wkład wnieśli druhowie z Miłosławia. Władysław 

Kaliszewski, opisując pod koniec 1921 w „Orędowniku Wrzesińskim” dzieje 
miejscowego Sokoła, zauważył: „W połowie października [1918] przybył zaś do 
Wrześni druh Maciejewski z Miłosławia, aby pod skrzydłami Sokoła zawiązać 
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straż obywatelską”. W monograficznej „Września. Historia Miasta” autorzy 
dowodzą, że koszary 28 grudnia 1918 rozbrajała Służba Straży i Bezpieczeństwa 
dowodzona przez miłosławskiego druha Władysława Wiewiórowskiego. 

Miłosławscy sokoli potrafili się szybko zorganizować także we własnym 
gnieździe. Kolejny znany z publikacji zlot w Miłosławiu odbył się w 1919, tuż 
po odzyskaniu niepodległości i z okazji 25-lecia istnienia gniazda. Fakt, że był 
on pierwszym okręgowym zlotem w wolnej Polsce, mówi sam za siebie. Zarząd 
okręgu w Pleszewie w piśmie skierowanym do wszystkich swoich gniazd pisał: 

Sokół miłosławski zaprasza wszystkich druhów do udziału w uroczystości. 
Życzeniem Wydziału Okręgowego jest, aby wszyscy druhowie na dzień 7 września 
rb. do Miłosławia podążyli i w uroczystości tamtejszej udział wzięli. Kto nie będzie 
mógł ćwiczyć, niechaj chociaż do pochodu się stawi. Jeden lub dwa obrazy ćwiczeń 
wolnych do gruntownego wyćwiczenia prześle niebawem naczelnik okręgowy. 

W maju 1920 w wyborach do zarządu nowo powstałego okręgu gnieźnieńskiego 
wziął udział Nerski-Pogorzelski, który został radnym w dziesięcioosobowym ciele. 
W tymże roku miłosławskie gniazdo szczyciło się 84 druhami i 30 druhnami. 

W niedzielę 27 czerwca 1920 Sokół zorganizował majówkę w lesie 
białopiątkowskim, na które prezes Mańkowski zapraszał ościenne gniazda. 
Wymarsz na miejsce zabawy miał nastąpić sprzed Hotelu Bazar o 13.30. 

Niedługo przyszło cieszyć się pokojem. W sierpniu 1920 wielu sokołów 
weszło w skład Legii Ochotniczej Wrzesińskiej. Na wiecu werbunkowym do 
LOW w lipcu tego roku do potencjalnych rekrutów przemawiali: twórca oddziału 
hrabia Stanisław Mycielski, prezes Związku Zawodowego Robotników Woźniak, 
sekretarz wrzesińskiego Sokoła Władysław Kaliszewski, ale też Stanisław Nerki-
Pogorzelski, niedługo później, a może i w tym czasie, prezes miejscowego Sokoła. 
Tuż po spotkaniu 30 ochotników zgłosiło akces do Legii i chwilę potem wyruszyło 
na front. 

O udziale miłosławian w wojnie polsko-bolszewickiej świadczy też relacja 
dziennikarza „Orędownika Wrzesińskiego”, wielce prawdopodobne, że samego 
Andrzeja Prądzyńskiego, właściciela gazety. W sprawozdaniu opisującym 
powitanie powracających żołnierzy z wojny polsko-bolszewickiej pisał on 18 
grudnia 1920: „Część druhów rozjechała się na godzinę 6-tą i 7-mą w stronę 
Strzałkowa i Miłosławia”. Słowo „druh” było przynależne w tym czasie jedynie 
sokołom. 

W 1921 miłosławianie wzięli udział w „popisach gimnastycznych” we Wrześni. 
Obok organizatorów, sokołów wrzesińskich, wystartowali też druhowie z Gniezna. 
Gniazdo miłosławskie miało też swoich reprezentantów na zlocie okręgowym, 
w którym w ćwiczeniach wolnych wystąpiło pięciu druhów i osiem druhen. 
Rok później nie wykazywali już takiej aktywności. Gniazdo nie wystawiło swojej 
reprezentacji na zjazd dzielnicowy, nad czym ubolewał zarząd okręgu. Pokazało 
się za to w 1923 na zlocie okręgowym w Witkowie, gdzie zaprezentowało się 
sześciu druhów i sześć druhen. Rok później to Miłosław był gospodarzem zlotu 
i okazało się, że z dyscypliną w gnieździe nie jest najlepiej. Do ćwiczeń wystawiono 
tylko ośmiu druhów, mniej niż gniazda z Czeszewa i Orzechowa. W dodatku 
na boisku nie pojawiła się żadna miłosławska druhna, a także przedstawiciele 
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drużyn młodzieżowych męskich i żeńskich. Rozpoczynały się chude lata. W 1925 
z list zniknęły wszystkie druhny. Gniazdo pierwszy raz od drugiej dekady XX w. 
nie miało w swoich szeregach kobiet. W 1929 liczba druhów spadła do 29, 
nienotowanego wcześniej poziomu. Rok później było jeszcze gorzej, na listach 
widniało zaledwie 17 nazwisk. 

Wróćmy jednak do wcześniejszych lat. W 1922 ponownie rodzina 
Jeziorkowskich znalazła się na ustach wszystkich mieszkańców miasteczka. Tym 
razem nie było już domniemania zabójstwa prezesa, ale morderstwo rabunkowe 
na współzałożycielu i wieloletnim członku Sokoła. Siedemdziesięcioletni 
Władysław Jeziorkowski był dyrektorem Banku Ludowego, nad którym zresztą 
miał mieszkanie. Świetnie zorientowani złoczyńcy, wybierając noc po zakończeniu 
targu i licząc na duży łup, zamordowali dyrektora i jego żonę. Kluczami otworzyli 
skarbiec i zrabowali pół miliona marek. W dobie galopującej inflacji była to 
kwota stosunkowo mała. Dla porównania: deklarowana w tym samym roku przez 
wrzesińskiego Sokoła wartość poręczy, prężnika i sztandaru miała wynosić 800 
tys. marek. Ciekawe, że „Orędownik Wrzesiński”, inaczej niż poznańska prasa, 
na swoich łamach nie zauważył tej sprawy. 

O władzach miejscowego sokoła dowiadujemy się z „Orędownika 
Wrzesińskiego” w 1923. 3 lutego tego roku odbyło się zebranie, które wybrało 
nowe władze miłosławskiego Sokoła. Prezesem został Stanisław Nerski-
Pogorzelski, a wiceprezesem Ludwik Lesiński. Funkcję sekretarza członkowie 
powierzyli Mieczysławowi Czerczyńskiemu. Rola skarbnika przypadła 
Edmundowi Ludwikowi. Naczelnikiem został Maksymilian Blaumann, a funkcję 
ławników piastowali Zygmunt Niemann i Konstanty Obarski.

Rok i dwa lata później prezesem nadal był druh Pogorzelski, a „Orędownik 
Wrzesiński” określił go mianem „stary weteran pracy szkolnej z Miłosławia”. 
10 stycznia 1924 miejscowy Sokół doznał poważnej straty. Po krótkiej chorobie 
zmarł zasłużony druh Stanisław Ozdowski. 

6 lipca 1924 w miłosławskim parku odbył się kolejny Zlot Sokoła Okręgu 
Gnieźnieńskiego. Program sportowy zamykał się „ćwiczeniami druhów, druhen 
i młodzieży, różnymi grami i zabawami”. 

Tego samego roku miłosławianie wzięli udział w zorganizowanych 
w Czeszewie przez miejscowego Sokoła popisach gimnastycznych. Impreza 
weszła w skład uroczystości grunwaldzkich. Wyjazd do najbliższych sąsiadów 
odbił się w Miłosławiu szerokim echem, bo miejscowych sokołów zabrakło na 
uroczystości poświęcenia sztandaru miłosławskiej filii Związku Robotników 
Rolnych i Leśnych. Na łamach wrzesińskiej gazety z 19 sierpnia 1924 autor 
podpisujący się „Obserwator” donosił: 

Podczas uroczystości podpadło mi to, że pomimo tak rzadkiej uroczystości 
Miłosławskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” nie brało udziału w uroczystem 
posiedzeniu, albowiem rzekomo musiało wyjechać do Czeszewa na zabawę? Na 
czem to zależało? Może na prezesie panu Nerskim-Pogorzelskim? 

Uszczypliwe uwagi nie podważyły pozycji prezesa Sokoła. W 1925 
Stanisławowi Nerskiemu-Pogorzelskiemu starosta wrzesiński Adam Charkiewicz 
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wręczył w imieniu wojewody Medal 3 Maja. 
W 1929 sokoli miłosławskiego gniazda wzięli udział w Zlocie Okręgowym we 

Wrześni i Zlocie Wszechsłowiańskim w Poznaniu. Ze sprawozdania dowiadujemy 
się, że „pozatem Towarzystwo urządziło w tym roku jedno przedstawienie 
teatralne, ożywiając przez to życie kulturalne naszego miasteczka. Członków 
Towarzystwo liczy około 50”. 

Do ciekawego wydarzenia doszło w czasie dwugodzinnego walnego zebrania 
Sokoła w marcu 1930. Dziennikarz relacjonujący obrady podkreślił wystąpienie 
wiceprezesa okręgu Władysława Kaliszewskiego z Wrześni, który „zabrawszy 
głos nad sprawozdaniem zarządu, wskazał na braki ujawnione w działalności 
gniazda, a podkreśliwszy żywotność idei sokolej i potrzebę istnienia organizacji 
sokolej, apelował do zebranych o utrzymanie placówki tej w Miłosławiu”. 
Ostatnia fraza wskazuje, że gniazdo nie było w tym czasie w dobrej kondycji, 
a władze okręgowe obawiały się nawet jego rozwiązania. Mimo to zebrani 
ponownie wybrali dotychczasowe władze. Funkcję prezesa nadal sprawować miał 
druh Kropacz, podobnie jak sekretarzem wybrano J. Bydłowskiego, skarbnikiem 
Matuszewskiego, a naczelnikiem Ignacego Jałoszyńskiego. Zastępcą prezesa 
został burmistrz W. Kochanowski, zastępcą sekretarza L. Chromiński, ławnikami 
K. Obarski i J. Jankowski, a funkcję chorążego piastował Roman Masłowski. 
W skład komisji rewizyjnej weszli Nowakowski i Józefiak.

Gniazdo próbowało podreperować swoje finanse, wystawiając inscenizacje 
i sztuki teatralne. W kwietniu 1931 w hotelu Bazar można było obejrzeć 
pięcioaktową komedię „Gęsi i Gąski”.

Na początku lutego 1932 odbyły się kolejne wybory. Funkcję prezesa po 
18 latach przerwy powierzono Karolowi Matuszewskiemu, a jego zastępcą został 
Józef Bydłowski. Kasę gniazda miał trzymać Franciszek Józefiak, sekretarzem 
wybrano Jana Bydłowskiego, a zastępcą Romana Masłowskiego. Naczelnikiem 
nadal był Ignacy Jałoszyński. W skład zarządu weszli jeszcze radni Obarski 
i Janiak. Komisję rewizyjną stanowili Bolesław Nowakowski i Jenchowski. Ze 
sprawozdań ustępujących członków dowiadujemy się, że gniazdo liczyło 27 
członków wspierających i 20 ćwiczących, a ćwiczenia odbywały się w sali Bazaru. 

Na zakończenie obrad, co znamienne, członkowie życzyli sobie, „by Sokół 
wzmożył działalność”. Widocznie w gnieździe nadal nie działo się dobrze. 

To przypuszczenie poniekąd potwierdza rezygnacja z zajmowanego stanowiska 
prezesa Matuszewskiego. Złożył ją w trakcie roku, co było niezwykle rzadkim 
wydarzeniem. Gniazdo do wyborów w styczniu 1933 przejął dotychczasowy 
wiceprezes Małecki. Także sytuacja finansowa w towarzystwie nie była najlepsza. 
Choć gniazdo liczyło aż 42 druhów, to zalegało ze składkami do okręgu. Nie 
opłaciło też prenumeraty „Przewodnika Gimnastyki”, periodyku narzucanego 
przez władze okręgowe, który pomagał instruktorom i naczelnikowi w prowadzeniu 
zajęć sportowych. Dochód gniazda wyniósł tylko 678 złotych, znacznie mniej niż 
w tym samym roku u sąsiadów w Orzechowie. 

W 1933 fotel prezesa męskiego Sokoła w Miłosławiu przejął M. Szajkiewicz. 
Rok później prezesurę objął Bolesław Mańkowski. 
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W lipcu 1934 w Miłosławiu zorganizowano obchody 40-lecia istnienia gniazda 
Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. „Orędownik Wrzesiński” barwnie 
opisywał tamte wydarzenia: 

W ubiegłą niedzielę odbyła się tutaj uroczystość 40-lecia TG „Sokół”, stąd też do 
Miłosławia zleciały sokoły i sokolice z gniazd ościennych, jak z Wrześni, Gniezna, 
Słupcy, Zagórowa, Orzechowa i Starkowiec. W sobotę, przededniu uroczystości, 
członkowie Gniazda-Jubilata udali się rano do kościoła na mszę świętą, 
odprawianą za zmarłych druhów. Wieczorem odbył się capstrzyk, a następnie 
akademia w sali „Bazarowej”, podczas której, po zagajeniu dokonanym przez 
niestrudzonego działacza na niwie sokolej druha Karola Matuszewskiego, dłuższy 
referat wygłosił prezes okręgu gnieźnieńskiego druh redaktor Cieślak z Gniezna.

Na dalszy program akademii złożyły się występy miejscowego chóru 
śpiewaczego, deklamacja wygłoszona przez naczelnika gniazda druha Barańskiego 
i koncert orkiestry sokolej ze Słupcy. Akademię zakończono odśpiewaniem hymnu 
narodowego.

W niedzielę rano o godz. 9 przy pięknej pogodzie uformował się na rynku długi 
zastęp drużyn sokolich i delegacyj miejscowych stowarzyszeń. Po wkroczeniu 
w szeregi 12 pocztów sztandarowych barwny pochód przy dźwiękach orkiestry 
wyruszył do kościoła, gdzie uroczystą mszę świętą odprawił ks. prałat Łagoda, 
a kazanie wygłosił ks. Muller. W czasie mszy świętej pienia na chórze wykonał chór 
kościelny. Uczestnicy uroczystości po zakończonem nabożeństwie przeszli powrotną 
drogą do sali „Bazar”. Tutaj na wypełnionej po brzegi sali odbyło się uroczyste 
zebranie, zainaugurowane odegraniem marszu przez orkiestrę. Po zagajeniu 
i powitaniu obecnych na sali przez druha Matuszewskiego przewodnictwo 
zebraniu objął wiceprezes okręgu druh W. Kaliszewski z Wrześni, jako ławnicy 
zasiedli druhowie Stęszewski i Matuszewski. Przewodniczący, wygłaszając krótkie 
przemówienie, wniósł okrzyk na cześć Rzeczpospolitej Polskiej, a następnie zebranie 
uczciło zmarłych członków przez powstanie z miejsc. 

Z kolei sekretarz druh Ignacy Jałoszyński odczytał starannie opracowane 
sprawozdanie z 40-letniej działalności Towarzystwa. 

Gniazdo miłosławskie założone w 1894 należy do tych nielicznych gniazd, 
związanych w pierwszym dziesięcioleciu po przeszczepieniu organizacji sokolej na 
ziemię Wielkopolską. Do założenia gniazda sokolego w Miłosławiu przyczynił się 
„Sokół” gnieźnieński z druhem dyrektorem Śmieleckim. 

Towarzystwo „Sokół” w Miłosławiu ma piękne karty zapisane dotychczasową 
swą działalnością i dzisiaj wiernie wzniosłej idei sokolej kontynuuje pracę tą dalej 
dla dobra kraju i Państwa. W dalszym ciągu zebrania przewodniczący wręczył 
współzałożycielom gniazda druhom Stęszewskiemu Wal., Monarszyńskiemu 
Feliksowi i Prausemu Romanowi dyplomy pamiątkowe z okazji mianowania ich 
członkami honorowymi. Również dyplomy otrzymali za 35-letnią działalność 
dla Towarzystwa druhowie Matuszewski Karol i Bydłowski Józef, a za 25-letnią 
druhowie Lerkiewicz Stanisław, Mańkowski Bolesław (obecny prezes gniazda) 
i Suchorski Stanisław. 

Po akcie tym uroczystym, reprezentując Wydział Dzielnicy Wielkopolskiej, 
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Zarząd Okręgu Gnieźnieńskiego i gniazdo wrzesińskie, złożył życzenia Gniazdu-
Jubilatowi przewodniczący druh Kaliszewski, ofiarowując gwóźdź pamiątkowy 
z Wrześni. Dalsze życzenia składali przedstawiciel Okręgu Poznańskiego 
i Gniazda Poznań-Wilda druh Czarczyński z Poznania, serdecznie przemówił druh 
Matuszewski oraz przedstawiciele Towarzystw: Katolickiego Koła Pań, Bractwa 
Kurkowego, Ochotniczej Straży Pożarnej, „Sokoła” Orzechowo, „Sokoła” Zagórów, 
Towarzystwa Powstańców i Wojaków, Towarzystwa „Lutnia”, Towarzystwa 
Katolickiego Robotników, I Drużyny Harcerskiej, Stowarzyszenia Młodzieży 
Polskiej. Telegramy z życzeniami nadesłało 9 gniazd sokolich, między innemi 
od Pani Prezydentowej Żychlińskiej z Gorazdowa i druha dyrektora Śmieleckiego 
z Gniezna. Zebranie zakończono odśpiewaniem „Roty”. 

Po południu o godz. 3 udano się w pochodzie na pięknie zacieniony dziedziniec 
szkolny, dokąd podążyła również dość licznie publiczność miłosławska. Na 
dziedzińcu przeprowadzono sprawnie przez przeciąg 3 godzin ćwiczenia druhów, 
druhen i młodzieży, które nagrodzono rzęsistemi oklaskami. Drużyny uznojone 
całodzienną pracą pod wieczór opuszczały boisko, by udać się na zabawę do sali 
„Bazar”. Po drodze zatrzymując się przed starą świątynią miłosławską, wnieśli 
pieśń dziękczynną do Boga „Wszystkie nasze dzienne sprawy”. 

(fot. nr 4) – opis: Druhowie i druhny dla potrzeb występów tworzyli wspólną 
grupę taneczną (połowa lat 30. XX w.)

Pod koniec stycznia 1935 w Bazarze odbyło się doroczne walne zebranie. 
Prezesem został Lemiszewski, jego zastępcą R. Masłowski, a skarbnikiem 
Matuszewski. Funkcję sekretarza miał sprawować Jałoszyński, mając pomocnika 
w osobie druha Tabaki. Naczelnikiem został Barański, a ławnikami Zielichowski 
i Bydłowski. Ze sprawozdania skarbnika wiemy, że w 1936 dochód gniazda 
wyniósł 1074 zł, a rozchód 53 złote mniej. Towarzystwo liczyło 50 członków, 
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w tym 12 ćwiczących, posiadało też oddział młodzieży. 
Ostatnia informacja o władzach miłosławskiego Sokoła pochodzi z 11 stycznia 

1938. Tego dnia „OW” zamieścił krótką notkę o zebraniu wyborczym męskiego 
gniazda. Sokoli zebrali się w salce Jana Walczaka, a obradom przewodniczył 
Karol Matuszewski. Saldo towarzystwa na rok 1938 wynosiło 150 zł. Kwota 
ta w całości została przekazana na zakup własnego boiska. Zarząd, po 
przedstawieniu sprawozdań, jednogłośnie otrzymał absolutorium, bo „pracował 
bardzo gorliwie”. Ustępujących członków (taki był wymóg statutowy) częściowo 
wybrano ponownie. Prezesem został Roman Masłowski, wiceprezesem M. 
Barański, sekretarzem G. Lutomski, a jego zastępcą Władysław Kłosik. Funkcję 
skarbnika powierzono W. Tabace, naczelnikiem był Grajek, a referendarzem 
Antoni Bydłowski. Na ławników wybrano L. Wąsiewicza i Waszaka. 

Na sportowych placach
Pierwsza informacja o sekcji turystyczno-sportowej pochodzi z 1897. 

Zestawienie zarządu dzielnicowego w Poznaniu wykazuje, że miłosławskie gniazdo 
na 53 członków skupiało 8 druhów ćwiczących, a 7 stanowiło grupę kolarzy. 
W jej skład wchodzili zapewne lepiej sytuowani miłosławianie, bo rower w tych 
czasach do tanich sprzętów nie należał. Grupę kołowników (kolarzy) poznański 
Sokół założył zaledwie trzy lata wcześniej. Już 18 sierpnia 1895 zorganizował 
pierwsze polskie wyścigi na torze w Szelągu. Tego samego roku ścigano się też na 
szosie na dystansie 50 km. Nie zachowały się listy startujących, toteż nie sposób 
dowieść, że w tych zawodach brali udział miłosławianie. Dużą popularnością 
cieszyły się też eskapady turystyczne, w tym także ekstremalnie długie, jak na 
przykład na trasie Poznań – Wrocław, co przy stanie ówczesnych dróg musi 
budzić podziw. Nie wiadomo, czy sekcja Sokoła w Miłosławiu miała charakter 
sportowy, czy bardziej turystyczny. Niestety, cztery lata później w sprawozdaniu 
zarząd gniazda nie wykazał już kolarzy. 

Pierwsze udokumentowane zawody sportowe w Miłosławiu (a zarazem na 
terenie naszego powiatu) zostały rozegrane w 1910. Odbyły się one w ramach 
zlotu okręgowego. Drugie miejsce w tych zawodach – choć nie wiadomo, w jakiej 
konkurencji – zajął sokół wrzesińskiego gniazda Wincenty Siudziński. To pierwsze 
i jedyne w okresie zaborów znane nam nazwisko sportowca w miłosławskich 
zawodach. 

W 1911 miłosławscy sokoli wzięli także udział w „wielkich igrzyskach” we 
Wrześni. Niestety, żadnych szczegółów tej imprezy nie poznaliśmy. 

Sokół ćwiczył, ale też przeprowadzał zawody na placu przy ulicy Sienkiewicza. 
W okresie, gdy pogoda na to nie pozwalała, druhowie przenosili się do gościnnej 
sali Bazaru.

Bardzo długo nie można było się doszukać jakiekolwiek nazwiska 
miłosławskiego sportowca. Dopiero 2 października 1927 w czasie Jesiennego 
Święta Przysposobienia Wojskowego trzecie miejsce w biegu przełajowym na 
3000 m zajął Stanisław Lippert w czasie 11:54 min. Niestety, w zawodach 
reprezentował szkołę dokształcającą w Miłosławiu. 
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Miłosławianie reprezentowali w 1930 „Harcerza” (Tadeusz Drzewiecki, 
Stanisław Lippert, Ludwik Grojecki) lub Przysposobienie Wojskowe. W siatkówkę, 
i to z sukcesami, grali w barwach Pocztowego Przysposobienia Wojskowego. 
O reprezentantach Sokoła wrzesińska gazeta jednak milczała, a czasopisma 
poznańskie w tym okresie informacji sportowych z prowincji właściwie nie 
zamieszczały. 

W połowie sierpnia 1933 miłosławskie gniazdo zorganizowało popisy 
gimnastyczne. Kto występował i w jakich konkurencjach – tego już „Orędownik 
Wrzesiński” nie podał. 

Tego samego roku w zawodach strzeleckich Powiatowej Komendy Związku 
Strzeleckiego we Wrześni startowała liczna reprezentacja Miłosławia. Podobnie 
było rok później, kiedy dziewięciu miłosławian zdobyło odznakę strzelecką 
klasy III (brązową). Najlepszy z tej grupy był Kazimierz Pietek, ale wszyscy 
reprezentowali Kolejowe Przysposobienie Wojskowe Miłosław. 

Życie sportowe w Miłosławiu zdobywało nowe przestrzenie, ale nadal nie 
było widać sokołów. 25 sierpnia 1935 założono w mieście Klub Tenisowy, 
którego wiceprezesem był Czesław Jankowski. Wstęgę przecinała prezydentowa 
Żychlińska z Gorazdowa.

24 sierpnia 1937 Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Miłosławiu razem 
z miejscowym Pocztowym Przysposobieniem Wojskowym zorganizowały 
„międzymiastowe zawody w grach sportowych i lekkoatletyce”. Obok obu 
organizacji w szranki stanęło też Pocztowe Przygotowanie Wojskowe z Żerkowa. 
W lekkoatletyce goście zajęli trzecie, ostatnie miejsce, a sokoły uplasowały się na 
drugim. Puchar przechodni w siatkówce zdobyli żerkowianie, a sokoły musiały 
zadowolić się ostatnią lokatą. Miłosławianie wyraźnie dominowali w koszykówce. 
Wygrało PPW przed Sokołem. „Orędownik Wrzesiński” pisał: „Dochód 
przeznaczono na budowę boiska, którego w Miłosławiu brak bardzo się odczuwa. 
Publiczność miłosławska niestety nie dopisała”. Warto w tym miejscu zauważyć, 
że organizatorzy pobierali od każdego stowarzyszenia 2 złote wpisowego od 
każdej konkurencji.

29 sierpnia 1937 miłosławskie sokoły wzięły udział w zabawie latowej 
w Orzechowie, połączonej z zawodami sportowymi. Drugie miejsce w biegu 
przełajowym na 3 km zajął Wolsztyniak, bieg na 1500 m wygrał Kmieciak, 
a trzeci linię mety minął Szyguła. Nagrodę za drugą lokatę w trójboju (100 m, 
skok w dal, rzut granatem) odebrał Kolecki.

Dobrym biegaczem w tym czasie był też Aleksy Ryż. Na popisach 
gimnastycznych, szczególnie w konkurencji poręcze, wysokimi umiejętnościami 
popisywał się Ludwik Grajek.

Ostatnią informacją o miłosławskim Sokole była ta dotycząca planowanych 
pokazów organizowanych przez miejscowe gniazdo 3 lipca 1938. Do imprezy 
szykowało się sąsiedzkie gniazdo z Orzechowa. 

Najważniejsze stanowiska zarządu miłosławskiego Sokoła 
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Rok Prezes Sekretarz Skarbnik Naczelnik

1894 W. Rabski C. Wiewiórowski A. Rosochowicz A. Sossna

1895-96

1897 Z. Jeziorkowski K. Zambrzycki

1898 Z. Jeziorkowski K. Zambrzycki

1899 Z. Jeziorkowski K. Zambrzycki

1900 K. Zambrzycki Średziński Z. Andrzejewski

1901 K. Zambrzycki S. Zielichowski Pluciński

1902-08 Z. Jeziorkowski

1909 Z. Jeziorkowski J. Koralewski

1910 Z. Jeziorkowski J. Koralewski

1911 K. Matuszewski J. Koralewski

1912-14 K. Matuszewski

1920 B. Mańkowski

1921-22

1923 S. Nerski-
Pogorzelski M. Czarczyński E. Ludwik M. Blaumann

1924 S. Nerski-
Pogorzelski

1925 S. Nerski-
Pogorzelski

1926-28

1929 Kropacz J. Bydłowski K. Matuszewski I. Jałoszyński

1930 Kropacz J. Bydłowski K. Matuszewski I. Jałoszyński

1931 K. Matuszewski J. Bydłowski F. Józefiak I. Jałoszyński

1932 K. Matuszewski
p.o. Małecki M. Szajkiewicz

1933 M. Szajkiewicz
B. Mańkowski I. Jałoszyński

1934 B. Mańkowski I. Jałoszyński F. Lemiszewski M. Barański

1935 Fr. Lemiszewski I. Jałoszyński K. Matuszewski M. Barański
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1936 Fr. Lemiszewski I. Jałoszyński W. Tabaka M. Barański

1937 R. Masłowski G. Lutomski W. Tabaka L. Grajek

1938 R. Masłowski G. Lutomski W. Tabaka L. Grajek

1939

Zebrania sprawozdawczo-wyborcze odbywały się w pierwszych tygodniach 
każdego roku. Członkowie zarządu funkcjonowali więc na przełomie dwóch lat. 
Dla większej przejrzystości w zamieszczonej tabelce zostali jednak przypisani 
tylko do roku, w którym zostali wybrani. Wyjątek stanowią nadzwyczajne zebrania 
w trakcie roku związane ze zmianą na stanowisku prezesa. Wówczas w danym 
roku wymienienie są dwa nazwiska. Uwaga ta tyczy się również zestawień 
prezentujących władze pozostałych gniazd. 

Sokoły miłosławskiego gniazda w latach 1894-1939 (82 druhów) 

Andrzejewski Z.
Andrzejewski Franciszek
Barański Marian
Bednarek Sylwester
Blaumann Maksymilian
Bydłowski Antoni
Bydłowski Franciszek
Bydłowski Jan
Bydłowski Józef
Chojnacki Kazimierz
Chojnacki S.
Chromiński L.
Cnotliwy Władysław
Czerczyński Mieczysław
Czaiński Józef
Głowiński Adam
Grajek Ludwik
Grochowski Zygmunt
Jakowicz, dr
Jałoszyński Ignacy
Janiak
Janicki
Jankowski J.
Jenchowski
Jeziorkowski W.
Jeziorkowski Zdzisław

Józefiak Franciszek
Kłosik Władysław
Kmieciak
Kochanowski W.
Kolecki
Konieczny Edmund
Kościelski Józef
Kropacz 
Kurasiak
Lerkiewicz Stanisław
Lesiński Jan
Lesiński Ludwik
Ludwik Edmund
Lutomski Gerwazy
Maciejewski Stefan
Małecki (wiceprezes)
Mańkowski Bolesław
Masłowski Roman
Matuszewski Karol
Monarszyński Feliks
Monarszyński T.
Nerski-Pogorzelski Stanisław
Niemann Zygmunt
Niewiada Wincenty
Nowakowski Bolesław
Obarski Konstanty
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Orcholski Władysław
Ozdowski Stanisław
Prause Roman
Rabski Władysław
Rosochowicz Antoni
Ryż Aleksy
Schmidt Feliks
Skoraczewski Filip
Sobiegira Roman
Sossna Aleksander
Stęszewski Wal.
Suchorski Stanisław
Szajkiewicz M.
Szajkiewicz T.

Szyguła
Szykiewicz Teofil
Średziński
Tabaka Stanisław
Tabaka Wacław
Waszak Michał
Waszak Stanisław
Wańkowski
Wasiewicz Ludwik
Wiewiórowski Czesław
Wolsztyniak
Wroński Józef
Zambrzycki Kazimierz
Zielichowski S.

2. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Orzechowie

(fot. nr 5) – opis: Orzechowscy sokoli na podwórzu Romana Michałowskiego 
(maj 1935). Pierwszy rząd od lewej: Józef Nowak, Wacław Grefling, Wojciech 
Marciniak, Pawlak, Stanisław Florczak, Józef Przydryga. Drugi rząd od lewej: 
Kazimierz Matuszak, Józef Lemiszewski, Marian Gabryszak, Franciszek Nowicki,  
Skrzypczak, Franciszek Dudek, Franciszek lemiszewski, Władysław Kałużny, 
Jan Jakubczak. Trzeci rząd od lewej: Józef Wawrzyniak, Franciszek Zaworski,  
Krzyżaniak.
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Struktura i władze organizacji
Sokole gniazdo w Orzechowie zostało założone po I wojnie światowej. 

„Orędownik Wrzesiński” w dwóch różnych numerach z roku 1932 podaje dwie 
sprzeczne daty jego założenia. Raz mówi o roku 1919, drugi raz o 1921. 

5 sierpnia 1934 orzechowskie gniazdo obchodziło 15. rocznicę swojego 
istnienia, co wydaje się rozstrzygać definitywnie kwestię założenia Towarzystwa 
Gimnastycznego i umiejscowić je w 1919. W 1936 jedno ze sprawozdań 
zamieszczonych we wrzesińskiej gazecie wspomina, że gniazdo liczy ponad 15 
lat, co zresztą nie wyklucza żadnej wersji. 

W jednym ze sprawozdań z działalności gniazd okręgu gnieźnieńskiego 
widnieje data 7 stycznia 1919 i to ją należy traktować jako dzień powołania do 
życia gniazda w Orzechowie.

Sporo nazwisk sokołów z połowy lat 30. XX w. poznajemy dzięki ustnej relacji 
Józefa Nowaka, który w tym okresie był najmłodszym (ur. 1925) członkiem 
drużyny młodszej. Obok Józefa Nowaka w jej skład mieli wchodzić: Wacław 
Grefling (piastujący funkcję prowadzącego), Mieczysław Stachowiak, Józef 
Przydryga, Sylwester Miśkiewicz, Jan Pera, Józef Pera, Franciszek Zaworski, 
Józef Kosmecki, Edward Nowak oraz Władysław Orszulak. Drużynę starszą 
stanowili: Stanisław Florczak (instruktor prowadzący), Franciszek Lemiszewski, 
Leon Lemiszewski, Stanisław Kołodziejski, Jerzy Warczygłowa, Franciszek 
Krzyżański, Marian Gabryszak, Stanisław Antoszewski, Wincenty Budasz, 
Edmund Budasz, Antonii Wawrzyniak, Józef Wawrzyniak, Kazimierz Matuszak, 
Franciszek Stachowiak, Kazimierz Ratajczak, Czesław Grabowski, Józef Grefling 
i Stanisław Kałużny.

W 1920 orzechowianie, tak jak i inne gniazda okręgu gnieźnieńskiego, składali 
się na Ligę Żeglugi. Druhowie zebrali 135 marek. W tym samym roku organizacja 
liczyła 28 druhów, z których 16 było ćwiczącymi. Zajęć nie było szczególnie 
dużo, zarząd gniazda przyznawał się do przeprowadzenia zaledwie 36 lekcji. 
Rok później gniazdo wysłało swoich trzech członków na zlot okręgowy i sześciu 
na zlot dzielnicowy. W 1923 na zlocie okręgowym wystąpiło ośmiu druhów. Dwa 
lata później gniazdo liczyło 20 druhów. W 1926 na listach figurowało 31 druhów 
i pierwszy raz w historii osiem druhen. Niestety, trzy lata później w gnieździe nie 
było już żadnej kobiety. 

Pierwsza pewna informacja o władzach Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” 
w Orzechowie pochodzi z 1929. W styczniu odbyło się walne zebranie wyborcze, 
na którym prezesem wybrano druha Franciszka Gomółkę, zawiadowcę miejscowej 
stacji PKP. Wiceprezesem został Franciszek Wojciechowski, sekretarzem 
Franciszek Grześkowiak, a jego zastępcą Jan Strzelczyk. Funkcję skarbnika 
powierzono Stanisławowi Nowakowi, naczelnikiem został Wincenty Budasz, 
a jego zastępcą Jan Miara. Rolę ławników mieli pełnić Antoni Maciejczyk, Marcin 
Bączkowski i Ignacy Budasz. Gospodarzem został Józef Ratajczak, do rewizji kasy 
prawo mieli Władysław Świgoniak i Walenty Ratajczak. Wybory zaszczycił swoją 
obecnością wiceprezes okręgu, a jednocześnie prezes wrzesińskiego gniazda 
Sokoła druh Władysław Kaliszewski. Nawoływał on, by wszystkie orzechowskie 
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sokoły do 25. roku życia brały udział w ćwiczeniach. 
Rok później, na kolejnym walnym zebraniu, nie zaszły zmiany na najważniejszych 

stanowiskach. Zastępcą sekretarza wybrano Stanisława Warczygłowę, a zastępcą 
naczelnika Franciszka Krzyżańskiego. Z poprzedniego składu ławnikiem został 
Ignacy Budasz, a dokooptowano Leona Litkego. Rewizorem kasy został ponownie 
Walenty Ratajczak, a drugie stanowisko objął Antoni Maciejczyk. Gniazdo 
szczyciło się biblioteką, która obejmowała 25 woluminów. W tym czasie nawet 
wrzesiński sokół nie miał swojego księgozbioru.

W 1932 „Orędownik Wrzesiński” informował, że prezesem jest druh 
Franciszek Wojciechowski, kierownik wydziału tartaku w zakładzie Bolesława 
Bystrzyckiego.

Do sporej rewolucji kadrowej doszło w tym samym roku na walnym 
zebraniu. Nowym prezesem został Wincenty Budasz, rolnik na 20 hektarach, 
a jego zastępcą Grabowski. Funkcję sekretarza złożono w ręce Grześkowiaka. 
Zastępować go mógł Pawlak, który też pełnił funkcję gospodarza. Skarbnikiem 
nadal był Stanisław Nowak, ale naczelnikiem został już Leon Korcz. Funkcję 
podnaczelnika powierzono Walentemu Dutkowskiemu, radnymi zostali Grabowski 
i Wojciechowski, a komisję rewizyjną stanowili Warczygłowa i Grabowski. 
Wincenty Budasz funkcję prezesa piastował jeszcze w 1933. 

Ważnym wydarzeniem dla orzechowskiego Sokoła było poświęcenie sztandaru, 
które odbyło się 12 czerwca 1932 (gniazdo dysponowało już sztandarem w 1926, 
co w tym kontekście budzi wiele pytań). Na uroczystość przybyło 500 sokołów 
z okręgu. 

Poświęcenie sztandaru zapisało się niezbyt dobrze w pamięci jego uczestników. 
Jeden z nich opisywał je („OW”, 30 lipca 1936) bardzo tajemniczo: 

W dniu tym podczas zabawy na sali fabrycznej doszło do pewnego 
nieporozumienia, skutkiem czego Towarzystwo było zmuszone poszukać sobie 
inną stałą siedzibę. Od tego czasu boryka się z trudnościami, ale mimo to rozwija 
się pomyślnie. Było to powodem rezygnacji prezesa Budasza. Po nim nastał 
dotychczasowy wiceprezes, rolnik Antoni Warczygłowa. 

Jak wyglądało to „nieporozumienie”, dlaczego Sokół stracił swoją siedzibę, 
kto o tym zadecydował? Na te pytania nie otrzymaliśmy odpowiedzi. 

W pewnym stopniu kulisy nieporozumień odsłania Józef Nowak. Właściciel 
zakładu Bolesław Bystrzycki był świetnym gospodarzem, ale też zagorzałym 
piłsudczykiem. Oczkiem w jego głowie był działający w Orzechowie Związek 
Strzelecki – dziecko marszałka. Obie organizacje nie darzyły się sympatią, 
szczególnie po przewrocie majowym w 1926. Kto chciał pracować w tartaku 
Bystrzyckiego, nie mógł być w Sokole. Właścicielowi zakładów mógł wystarczyć 
mały pretekst, by zamknąć bramy hali przed ćwiczącymi sokołami. 

W 1932 miejscowe sokoły wzięły udział w zjeździe okręgowym w Pobiedziskach 
i zjeździe dzielnicowym w Poznaniu. Rok później gniazdo drabiniastym wozem 
wybrało się na zawody do Strzałkowa. Przed dotarciem do tej miejscowości 
zostali zatrzymani przez agresywnych mieszkańców Słupcy, wiele wskazywało, 
że członków Związku Strzeleckiego. Doszło do bójki, a najbardziej ucierpiał koń 
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użyczony na wyprawę przez prezesa Budasza. Zwierzę zostało potraktowane 
widłami, a rany na brzuchu jeszcze długo się goiły. 

Na koniec 1932 gniazdo liczyło 26 członków. Ćwiczących druhów było 15, 
niećwiczących 11, a młodzieży 12. Dochody gniazda wyniosły ponad 1000 
złotych. 

(fot. nr 6) – Reprezentacja orzechowskiego gniazda na zlocie okręgowym we 
Wrześni w 1935

W lipcu 1934 przedstawiciele Sokoła Orzechowo uczestniczyli w Miłosławiu 
w obchodach 40. rocznicy istnienia tamtejszego gniazda. Tego samego roku 
6 sierpnia orzechowianie hucznie obchodzili 15. rocznicę powołania swojego 
gniazda. „Orędownik Wrzesiński” piórem swojego korespondenta pisał: 

Piętnastolecie „Sokoła” w Orzechowie. Na południowym krańcu naszego 
powiatu, nad Wartą w Orzechowie powstało przed 15 laty gniazdo sokole. Pierwsze 
gniazdo wiejskie w okręgu gnieźnieńskim. Idea sokola znalazła tam grunt podatny, 
znalazła gorących zwolenników i to też „Sokół” w Orzechowie jako gniazdo wiejskie 
rozwija ożywioną działalność. Niemałem świętem w Orzechowie była uroczystość, 
jaka odbyła się w ubiegłą niedzielę z okazji 15-lecia gniazda. W uroczystości wzięli 
udział drużyny sokole z Wrześni (męski), Miłosławia, Nowego Miasta i Starkowic, 
Stowarzyszenie Młodych Polek z Pięczkowa, Towarzystwo Młodzieży Polskiej 
z Czeszewa oraz Kółko Rolnicze i Chór Parafialny z Orzechowa. 

Przed południem odbyło się nabożeństwo w miejscowej kaplicy, dokąd 
uczestnicy przybyli w pochodzie z orkiestrą z Nowego Miasta. Po nabożeństwie 
pochód udał się do ogrodu Walczaka na uroczyste zebranie, które zagaił prezes 
Budasz, a przewodnictwo przejął wiceprezes okręgu Władysław Kaliszewski 
z Wrześni. Sprawozdanie z działalności zdał sekretarz Warczygłowa. Deklamacje 
i odczytywanie telegramów uzupełniły program uroczystości. Oficjalną 
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część zakończono, odśpiewując „Bożę, coś Polskę”. Po południu na boisku 
urządzonym w ogrodzie Budasza miały odbyć się popisy gimnastyczne. Fatalna 
pogoda przekreśliła jednak występy. Ostatecznie zgromadzeni przenieśli się do 
salki Michałowskiego, gdzie zorganizowano zabawę. 

30 sierpnia 1936 na łące Matuszaka odbyła się zabawa latowa (letnia). 
Drużyna TG Sokół „wystąpiła z efektownymi pokazami gimnastycznymi, gorąco 
przez gości oklaskiwanymi”. W tym czasie naczelnikiem był druh Stanisław 
Florczak, który w październiku tego roku musiał zrezygnować z piastowanej 
funkcji. Powodem było powołanie do wojska. 

Towarzystwo w 1936 liczyło 30 członków ćwiczących i tyluż wspierających. 
Władza okręgowa po przeprowadzonej inspekcji miała zaliczać gniazdo 
w Orzechowie do jednych z najlepszych w okręgu. 

W tym czasie w Orzechowie działały jeszcze trzy inne organizacje: Polski 
Czerwony Krzyż (założony w 1933 przez prezesa Franciszka Warczygłowę), 
Chór Mieszany św. Cecylii przy tutejszej kaplicy (założony w 1930) oraz Związek 
Strzelecki, któremu przewodził były prezes Sokoła Franciszek Wojciechowski. 

W 1936 z pisma informującego Starostwo Powiatowe we Wrześni o nowych 
władzach dowiadujemy się o zawodach członków zarządu miejscowego gniazda. 
Zaledwie 30-letni prezes Antoni Warczygłowa był rolnikiem. Jeszcze młodszy 
był wiceprezes Wojciech Marciniak. Miał zaledwie 23 lata i wykonywał zawód 
stolarza. Sekretarz gniazda Czesław Skrzypczak był inwalidą wojennym. Zastępca 
sekretarza Władysław Pawlak wykonywał zawód rzeźnika i był najstarszym 
członkiem zarządu – liczył sobie 60 lat. Skarbnik gniazda Józef Matuszak parał 
się rolnictwem, a naczelnik Stanisław Florczak sklasyfikowano jako ogrodnika 
(właściciel niewielkiego areału ziemi). Podnaczelnik Wacław Grefling był 
robotnikiem, zaledwie 18-letni chorąży Józef Paprocki ogrodnikiem, a zastępca 
chorążego Jan Cieślak robotnikiem. W formularzu wysyłanym do zarządu 
dzielnicy wielkopolskiej w styczniu 1939 jedna z rubryk wymagała wpisu 
o przynależności partyjnej lub sympatii politycznych. Stąd można się dowiedzieć, 
że bezpartyjnymi byli: prezes Wincenty Budasz, zastępca sekretarza Franciszek 
Gabryszak, skarbnik Walenty Waligóra, naczelnik Stanisław Florczak, chorąży 
Franciszek Nowicki i jego zastępca Józef Lemiszewski. Sympatii do Stronnictwa 
Narodowego nie kryli: wiceprezes Wojciech Marciniak, sekretarz Franciszek 
Grześkowiak, podnaczelnik Marian Gabryszak i gospodarz gniazda Franciszek 
Warczygłowa.

Druhowie podchodzili bardzo poważnie do swoich obowiązków. Walne 
zebranie w 1937 odbyło się w pierwszym możliwym terminie – 1 stycznia. 
Obradowano w lokalu druha Michałowskiego. 

16 stycznia 1938 w tym samym miejscu odbyło się roczne walne zgromadzenie. 
Sprawozdanie z działalności za rok poprzedni mówi o udziale siedmioosobowej 
drużyny ćwiczącej w zlocie związkowym w Katowicach oraz w wyjeździe na 
Zlot Okręgowy do Gniezna, gdzie zaprezentowało się 16 druhów starszych i 16 
członków grupy młodzieżowej, czyli cały stan liczebny orzechowskiego Sokoła. 
Drużyna ćwicząca pod kierownictwem naczelnika Wacława Greflinga – według 
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zapewnień sprawozdawcy – miała prezentować wysoki poziom. Ćwiczenia 
odbywały się w okresie letnim dwa razy w tygodniu, oddzielnie drużyna 
starsza, oddzielnie młodzież. Organizowano marsze na 50 km i 20 km. Zarząd 
w 1937 przeprowadził jedno zebranie walne, dwanaście miesięcznych, jedno 
nadzwyczajne. Sam zaś zbierał się piętnaście razy. Na zebraniach wygłoszono 
siedem odczytów. Stan kasy w tym roku wynosił w dochodach 397,40 zł, 
a w rozchodach 354,57 zł. 

Największą bolączką gniazda był brak lokalu do ćwiczeń na okres zimowy. 
Życie miejscowego Sokoła ograniczało się w tym czasie do pogadanek. Zarząd 
gniazda w styczniu 1938 stanowili: Antoni Warczygłowa (prezes), Edward 
Jaszczak (wiceprezes), Franciszek Grześkowiak (sekretarz), Władysław Pawlak 
(zastępca sekretarza), Walenty Waligóra (skarbnik), Wacław Grefling (naczelnik), 
Marian Gabryszak (podnaczelnik), Roman Michałowski, Wojciech Marciniak 
(ławnicy), Franciszek Nowicki (chorąży), Józef Lemiszewski (zastępca chorążego). 
Do komisji rewizyjnej weszli Wincenty Budasz i Kazimierz Ratajczak. Sąd 
honorowy stanowili: Walenty Dutkowski, Kazimierz Ratajczak, Wincenty Budasz, 
Franciszek Gabryszak, Stanisław Kołodziński, Józef Wawrzyniak i Stefan Dudek. 

Ostatnie walne zebranie gniazda odbyło się w pierwszych dniach stycznia 
1939, kolejny raz w lokalu druha Michałowskiego. Zagaił je wiceprezes 
Jaszczak, a swoje sprawozdania złożyli sekretarz Franciszek Grześkowiak, 
skarbnik Walenty Waligóra i naczelnik Wacław Grefling. Z referatów można 
było dowiedzieć się, że koło ćwiczące liczyło w poprzednim roku 20 członków. 
Zebranie wybrało nowego prezesa. Na fotel lidera gniazda po kilku latach przerwy 
powrócił Wincenty Budasz, a jego zastępcą mianowano Wojciecha Marciniaka. 
Nie doszło do zmian na stanowiskach skarbnika i sekretarza. Zastępcą tego 
drugiego wybrano Franciszka Gabryszaka. Naczelnikiem, po dwóch latach 
przerwy, został Stanisław Florczak, a podnaczelnikiem Marian Garbyszak. 
Funkcję gospodarza powierzono Antoniemu Warczygłowie. Chorążym wybrano 
Franciszka Nowickiego, a jego zastępcą Franciszka Lemiszewskiego. W skład 
komisji rewizyjnej weszli Władysław Pawlak i Kazimierz Ratajczak. 

Działalność gniazda
Orzechowskie Towarzystwo Gimnastyczne dbało też o doznania artystyczne 

współmieszkańców. 
3 stycznia 1937 w sali Domu Ludowego urządzał Sokół przedstawienie 

amatorskie „Chłopi arystokraci”, oczywiście połączone z zabawą taneczną. 
30 stycznia 1938 sokoły wystawiły kolejną sztukę. Zagrali komedię w 4 aktach 

„Wicek i Wacek”. Po niej, a jakżeby inaczej, odbyła się zabawa taneczna przy 
dźwiękach orkiestry panów Swiejkowskich. Wstęp na imprezę był darmowy. 
Porządku na tego typu imprezach pilnował gospodarz Sokoła Franciszek Pawlak. 
Na zabawie nie mieli prawa pojawić się sokoli, którzy nie byli jeszcze we wojsku. 
Tym, którzy nie chcieli podporządkować się zarządzeniu, Pawlak nie szczędził 
laski, choć zdarzało się, że na wybitnych gimnastyków przymykał oko. 



34

Miłosławskie sokoły

(fot. nr 7) – opis: Grupa teatralna orzechowskiego “Sokoła” z połowy lat 
30. XX w. Siedzą od lewej: Seweryna Pawak, ??, Franciszek Wojciechowski, 
Franciszek Grześkowiak (sufler) i Zofia Pawlak. Stoją od lewej: Kazimierz 
Matuszak, ??, Wojciech Marciniak, ??, Franciszek Marciniak, ??, Leon Korcz, 
Leokadia Matuszak, Seweryn Marciniak, Maria Matuszak, Marian Gabryszak.   

Aktorskie zacięcie orzechowskich sokołów można było obserwować także 
w czasie uroczystej akademii z okazji 20-lecia niepodległości Polski. W Domu 
Ludowym 11 listopada 1938 sokoli wystawili amatorskie przedstawienie 
„Dziesiąty Pawilon”. Było to jedno z wielu przedstawień tego roku, z których 
dochód miał być przeznaczony na zakup boiska. Taki charakter miał też 
„obrazek sceniczny w trzech aktach ze śpiewami i tańcami” – „Zemsta Cygana” 
– wystawiony 5 lutego 1939. W dużej Sali Domu Ludowego sokoły ze swoją 
sztuką pojawili się już w 1937. W drugi święto Wielkanocy wystawili sztukę 
„Ulicznik warszawski”.

Orzechowskie gniazdo wystawiało przedstawienia nie tylko w swojej wsi. 10 
stycznia 1939 dało występ, ale także zorganizowało zabawę w Domu Katolickim 
w Czeszewie. Nie było to jednak zamierzone. W ostatniej chwili sokoły dowiedziały 
się, że nie otrzymają sali w Orzechowie i trzeba było skorzystać z gościnności 
sąsiadów zza miedzy. 

6 lutego 1938 na comiesięcznym zebraniu plenarnym sekretarz Grześkowiak 
wygłosił odczyt „Sokół musi być potęgą. O skuteczną akcję werbunkową wśród 
młodzieży i starszego społeczeństwa”. 

„Orędownik Wrzesiński” z 12 maja 1938 zamieścił informację zatytułowaną 
„Z życia Sokoła”, którą z zachowaniem oryginalnej pisowni warto przytoczyć 
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w całości: 
W niedzielę 1 maja br. odbyło się zebranie miesięczne pod przewodnictwem 

prezesa pana Warczygłowy. Na porządku dziennym omawiano bardzo ważne 
sprawy, mianowicie sprawę wyjazdu na Zlot „Sokoła” do Lwowa, który odbędzie 
się w dniach od 4 do 6-go czerwca br., koszta podróży wnoszą 16,70 zł wyjazd 
dnia 3-go czerwca. Zgłoszenia na wyjazd członków i nieczłonków „Sokoła” prócz 
niemców i żydów przyjmuje sekretarz druh Grześkowiak do 13 maja br. [zapis 
wydaje się cokolwiek dziwny, bo przedstawiciele obu nacji w owym czasie 
w Orzechowie nie mieszkali]. Dalej omówiono plan zabawy latowej połączonej 
z pokazami ćwiczeń gimnastycznych, która odbędzie się w niedzielę, dnia 22 maja 
br. na łące pana Rocha Budasza, oraz program zebrania propagandowego, które 
odbędzie się pod koniec maja br. na którym referat propagandowy wygłosi Delegat 
Dzielnicy druh redaktor Herniczek. Termin zebrania propagandowego zostanie 
podany do wiadomości publicznej po ustaleniu tegoż. 

Pod koniec czerwca tego samego roku odbyło się comiesięczne zebranie 
Orzechowskiego gniazda, któremu przewodniczył druh Antoni Warczygłowa. 
Debatowano w lokalu Michałowskiego. Odczyt pod tytułem „Dlaczego musimy 
uzyskać kolonie zamorskie?” prowadził druh Grześkowiak. Poruszono też sprawę 
pokazów organizowanych przez miłosławskiego Sokoła 3 lipca. Na zakończenie 
zaśpiewano 1 zwrotkę „Zabrzmij, pieśni polskich synów”. 

Odczytów nie było końca. Zbliżała się wojna i działania ideologiczno-
propagandowe były na porządku dziennym. Na łamach „OW” ukazało się 
sprawozdanie zatytułowane „Twierdzą nam będzie każdy próg” z kolejnego tego 
typu wydarzenia. Autor pisał: 

W niedzielę, dnia 29 maja [1938] odbyło się zebranie propagandowe Towarzystwa 
Gimnastycznego „Sokół”, na którym dobrze opracowany referat wygłosił delegat 
Dzielnicy Wielkopolskiej druh redaktor Herniczek z Poznania. Szanowny referent 
w dłuższej przemowie streścił historię i zasługi „Sokoła” położone dla dobra Polski. 
Przede wszystkim pamiętne chwile obrony Lwowa w roku 1918/19, gdzie dwie 
Dzielnice Mało- i Wielkopolska ramię przy ramieniu wywalczyły polskość Lwowa, 
dalej walkę o ducha narodowego w narodzie w czasie niewoli, gdy Polska była 
rozdarta przez zaborców na trzy części, a szczególnie pamiętny Zlot Grunwaldzki na 
Błoniach Krakowskich w roku 1910. Za służbę dla Polski gnano patriotów skutych 
w kajdany na tajgi syberyjskie. Poczem podniósł wydatne skutki gimnastyki ciała, 
która ożywia nie tylko ciało, ale podnosi ducha i odradza duszę naszą. Wspomniał 
o trudnym położeniu geograficznym Polski i wzywał do pracy nad zjednoczeniem 
wszystkich Polaków w duchu narodowym: „służba tylko dla Polski”. Słowami 
twierdzą nam będzie każdy próg, zakończył szanowny referent swoje przemówienie, 
przez zgromadzonych aplauzem przyjęte. Na zakończenie zaśpiewano „Boże, coś 
Polskę”. 

Orzechowscy sportowcy
W całym okresie międzywojennym ćwiczono na położonej blisko Warty łące 

Matuszaka, przy obecnej ulicy Starowiejskiej. Prężnika do ćwiczeń zamontował 
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i użyczał na swoim podwórku Wincenty Budasz. Najczęstszym miejscem sokolich 
spotkań po zajęciach, także tych z musztry, był pobliski lokal Michałowskiego. 

(fot. nr 8) – opis: Orzechowscy sokoli na nadwarciańskiej łące Stanisława 
Nowaka (czerwiec 1937). Od lewej stoją druhowie starsi: Wacław Grefling, 
Krzyżaniak, Józef Wawrzyniak, Józef Lemiszewski, Jan Florczak, Franciszek 
Lemiszewski, Stanisław Kołódziński, Władysław Kałużny, Franciszek Dudek, 
Franciszek Gabryszak, Kazimierz Matuszak, Stanisław Orzechowski, Jan Pera, 
Kazimierz Ratajczak. Od lewej siedzi młodzież sokola: Marian Ratajczak, 
Czesław Korcz, Bolesław Cieślak, Tadeusz Dutkowski, Bronisław Andrzejewski, 
Kazimierz Pera, Józef Błaszczyk, Leon Lemiszewski, Józef Górniak, Franciszek 
Gabryszak, Stanisław Filipiak, Jan Spychała, Pawlaczyk, Leon Kałużny, Zygmunt 
Pawlaczyk, Józef Nowak, Mieczysław Stachowiak, Franciszek Pawlaczyk

27 maja 1927 trzech orzechowskich druhów wzięło udział w biegu 
sztafetowym na linii Inowrocław – Poznań. Okręg gnieźnieński odebrał pałeczkę 
od inowrocławskiego pod wsią Wydartowo, a oddał poznańskiemu pod wsią 
Wiśniewo. 

O sportowych osiągnięciach orzechowian na powiatowej arenie niewiele 
wiadomo. Tylko jedna informacja dotyczy zawodów rozegranych w samym 
Orzechowie. 29 sierpnia 1937 na łące Budasza odbyła się zabawa latowa 
połączona z zawodami. Wystartowały sokoły z kilku gniazd. W biegu na przełaj 
na dystansie 3 km zwyciężył Kazimierz Ratajczak z miejscowego Sokoła, 
wyprzedzając Wolsztyniaka z Sokoła Miłosław i Szczepańskiego reprezentującego 
Sokoła Witkowo. W biegu na 1500 m pierwsze miejsce zajął Kmieciak 
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z Miłosławia, drugi był Matuszak z Orzechowa, a trzeci Kazimierz Szyguła 
z Miłosławia. W trójboju (100 m, skok w dal, rzut granatem) równych sobie 
nie miał Leonard Siudziński z wrzesińskiego gniazda, wyprzedzając Koleckiego 
z Miłosławia i Siudzińskiego z Nowego Miasta n. Wartą. 

Sporej rangi zawody miały odbyć się przy okazji obchodów 15-lecia istnienia 
orzechowskiego gniazda. Niestety, 5 sierpnia 1934, w czasie gdy na boisko 
mieli wybiec młodzi sokoli, załamała się pogoda. Ostatecznie nie doszło ani do 
gimnastycznych popisów, ani lekkoatletycznych konkurencji (biegu na 100 m, 
skoku w dal, skoku wzwyż). 

Niewiele wiadomo o występach orzechowian poza rodzinną miejscowością. 
Skąpa informacja o zawodach Powiatowego Dnia Przysposobienia Wojskowego 
i Wychowania Fizycznego pochodzi z 1938 r. W biegu na 5000 m drugi linię 
mety minął Kazimierz Ratajczak. Reprezentował on jednak Związek Strzelecki 
Orzechowo, a nie miejscowego Sokoła. Było to częstą praktyką. Co aktywniejsze 
jednostki były członkami kilku organizacji i reprezentowały jedną czy drugą 
w zależności od decyzji władz. Dopiero rok później, dwa i pół miesiąca przed 
wybuchem wojny, na tych samych zawodach Kazimierz Ratajczak nie tylko 
reprezentował już Sokoła Orzechowo, ale także wygrał bieg na 5000 w bardzo 
dobrym czasie 17:41 min. Wynik ten był rekordem powiatu aż do 1957. Ratajczak 
zajął też drugie miejsce biegu na 3000 m w zawodach międzyokręgowych 
w Środzie. Nie poznaliśmy nazwisk zawodników orzechowskiego Sokoła, którzy 
na zawodach w Miłosławiu w 1938 zajęli w biegu na 5000 m drugie i trzecie 
miejsce. 

Wymagającym rywalem w czasie imprez w Miłosławiu był miejscowy sokół 
Aleksy Ryż. Ratajczak berło króla długich dystansów przejął po Józefie Sulei, 
strażaku ochotniku z niedalekiego Mikuszewa, który pokonał całą wrzesińska 
czołówkę biegaczy w 1936, w dodatku biegnąc całe 5 km na boso! 

Sokół w Orzechowie utrzymywał przyjacielskie stosunki z gniazdami 
w Pięczkowie, Krzykosach, Nowym Mieście, Biezdziedowie i Miłosławiu. Gorsze 
stosunki panowały na linii Czeszewo – Orzechowo. 

I właśnie na zawodach sokolich w Krzykosach w 1938 roku 13-letni Józef 
Nowak wygrał osiem konkurencji gimnastycznych. Nagrodą za zwycięstwo 
w każdej była tabliczka czekolady. W dzisiejszym pojmowaniu gimnastyki kilka 
konkurencji było cokolwiek egzotycznych, jak chociażby: kozły z chwytem za 
pięty, w rozkroku podnoszenie patyka ustami z ziemi, skłon w tył z wkładaniem 
głowy między nogi, przewroty w tył z barków partnera, zakładanie nóg za 
szyję. Pozostałe – chodzenie na rękach, stanie na głowie oraz stanie na głowie 
i przedramionach siłowe z miejsca – już tak nie szokują. 

Bardzo popularną konkurencją było budowanie piramid. Najczęściej miały one 
trzy piętra. Zawsze w jej podstawie królował silny i barczysty Kazimierz Matuszak. 
Z konkurencji przyrządowych lubiany był drążek, na którym można było kręcić 
kołowroty w różnych konfiguracjach, wspierać się, zwisać na podkolaniu i stopach 
oraz zeskakiwać nawet z saltem. Uważany za najlepszego gimnastyka w tym 
okresie Józef Cieślak imponował młodszym kolegom ćwiczeniem nazywanym 
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„skakanie na głowie”. 
W 1938 drużyna ćwiczebna orzechowskiego Sokoła liczyła 16 członków. 

Informuje o tym notka z lustracji gniazda przeprowadzona 28 lutego przez 
delegata zarządu okręgowego i instruktora okręgowego wydziału technicznego 
druha Górnego z Gniezna. Na lustracji stawiło się 14 druhów i wypadła ona „na 
ogół dobrze”. 

Nagradzani sokoli
Działacze Sokoła dostrzegani byli przez władze państwowe. W 1937 srebrnym 

Krzyżem Zasługi Prezydent II RP uhonorował Franciszka Warczygłowę, a rok 
później głowa państwa Ignacy Mościcki przez swojego przedstawiciela wręczył 
brązowy Krzyż Zasługi Stanisławowi Nowakowi. Nowak był niestrudzonym 
społecznikiem. Dla sołtysa Orzechowa i strażaka w jednej osobie ważniejsze 
było zebranie Sokoła niż prace polowe. Wchodził też w skład komitetu budowy 
szpitala powiatowego, reprezentował swoich wyborców w sejmiku powiatowym. 

Najważniejsi członkowie zarządu Sokoła orzechowskiego

Rok Prezes Sekretarz Skarbnik Naczelnik

1921-28

1929 F. Gomółka F. Grześkowiak S. Nowak W. Budasz

1930 F. Gomółka F. Grześkowiak S. Nowak W. Budasz

1931 F. Wojciechowski

1932 W. Budasz F. Grześkowiak S. Nowak L. Korcz

1933 W. Budasz A. Warczygłowa

1934 W. Budasz A. Warczygłowa I. Bernat E. Jaszczak

1935 W. Budasz M. Poch I. Bernat A. Korcz

1936 A. Warczygłowa C. Skrzypczak J. Matuszak S. Florczak

1937 A. Warczygłowa Matuszak W. Grefling

1938 A. Warczygłowa F. Grześkowiak W. Waligóra W. Grefling

1939 W. Budasz F. Grześkowiak W. Waligóra S. Florczak

Członkowie TG „Sokół” w Orzechowie w latach 1919-1939 (101 druhów)
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Andrzejewski Bronisław
Antoszewski Stanisław
Bączkowski Marcin
Bernat Ignacy
Błaszczyk Józef
Budasz Edmund
Budasz Ignacy
Budasz Roch
Budasz Wincenty
Cieślak Bolesław
Cieślak Jan
Cieślak Józef
Dudek Franciszek
Dudek Stefan
Dutkowski Czesław
Dutkowski Tadeusz
Dutkowski Walenty
Filipiak Stanisław
Florczak Jan
Florczak Stanisław
Gabryszak Franciszek
Gabryszak Marian
Gomółka Franciszek
Górniak Józef
Grabowski Czesław
Grabowski Jan
Grabowski Władysław
Grefling Józef
Grefling Wacław
Grześkowiak Franciszek
Jakubczak Jan
Jaszczak Edward
Jóźwiak Edward
Kałużny Leon
Kałużny Stanisław
Kałużny Władysław
Kołodziński Stanisław
Korcz Antoni
Korcz Czesław
Korcz Leon
Kosmecki Józef
Krzyżanowski Franciszek
Krzyżański Franciszek

Lemiszewski Franciszek
Lemiszewski Józef
Lemiszewski Leon
Litke Leon
Maciejczyk Antoni
Marciniak Franciszek
Marciniak Wojciech
Marek Franciszek
Matuszak Józef
Matuszak Kazimierz
Matuszak Stanisław
Miara Jan
Michałowski Roman
Miśkiewicz Sylwester
Nowak Edward
Nowak Józef
Nowak Stanisław
Nowicki Franciszek
Orszulak Władysław
Orzechowski Stanisław
Paprocki Czesław
Paprocki Józef
Pawlaczyk (inny)
Pawlaczyk Franciszek
Pawlaczyk Zygmunt
Pawlak Franciszek
Pawlak Władysław
Pera Jan
Pera Józef
Pera Kazimierz
Poch Marian
Przydryga Józef
Ratajczak Józef
Ratajczak Kazimierz
Ratajczak Marian
Ratajczak Walenty
Skrzypczak Czesław
Skrzypczak Józef
Spychała Jan
Stachowiak Franciszek
Stachowiak Mieczysław
Strzelczyk Jan
Świgoniak Władysław
Walczak Franciszek
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Walczak Marian
Waligóra Walenty
Warczygłowa Antoni
Warczygłowa Franciszek
Warczygłowa Jerzy
Warczygłowa Stanisław
Wawrzyniak Antonii

Wawrzyniak Józef
Węcławiak Franciszek
Wlekliński Czesław
Wlekliński Franciszek
Wojciechowski (inny niż Franciszek)
Wojciechowski Franciszek
Zaworski Franciszek

3. Żeńskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Miłosławiu

(fot. nr 9) – opis: Grupa członkin miłosławskiego “Sokoła” około 1932

Miłosław jako jeden z nielicznych ośrodków w okręgu mógł poszczycić się 
żeńskim gniazdem. W 1933 na czternaście „sokolich” miejscowości kobiety 
zorganizowały się jedynie w Gnieźnie, Miłosławiu, Słupcy, Strzałkowie i Wrześni. 
Nie udało się dotrzeć do dziennej daty, kiedy to miłosławski Sokół przestał być 
koedukacyjnym, a panie utworzyły odrębne koło. Musiało nastąpić to między 11 
czerwca 1931 a 4 lipca 1931. Właśnie w połowie czerwca w sali Bazaru odbyło się 
zebranie informacyjne, które miało przybliżyć powołanie Żeńskiego Towarzystwa 
Gimnastycznego. Spotkanie zagaił członek honorowy miłosławskiego Sokoła 
druh Bolesław Mańkowski. Zawiązał się komitet założycielski, w skład którego 
weszli: Janina Banaszkiewiczowa, Bronisława Głowińska, Irena Jałoszyńska oraz 
Bolesław Mańkowski, Janicki, naczelnik Ignacy Jałoszyński i Roman Masłowski. 

Oczywiście miłosławianki wcześniej wchodziły w skład Towarzystwa 
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Gimnastycznego „Sokół”, w czasach gdy nie miały własnego gniazda. Pierwsze 
ślady ich bytności w towarzystwie można znaleźć w drugiej dekadzie XX w. 
Niestety, w 1925 z list miłosławskich sokołów zniknęły kobiety. 

Na początku lipca 1931 Żeńskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” 
w Miłosławiu wzięło udział w dwudniowym Zlocie Dzielnicowym w Poznaniu. 
Cztery tygodnie później sokolice pojechały na Zlot Okręgowy do Wrześni. 24 
stycznia 1932 odbyło się walne zebranie Żeńskiego Towarzystwa Gimnastycznego 
„Sokół”. Prezeską została Janina Banaszkiewiczowa, jej zastępczynią Bronisława 
Głowińska, a skarbniczką Czarczyńska. Naczelnikiem była Irena Jałoszyńska. 
Janina Banaszkiewiczowa w ciągu roku zrezygnowała jednak z prowadzenia 
gniazda. Zastąpiła ją Irena Czarczyńska. W styczniu 1933 prezeska przeszła 
pomyślnie weryfikację i przez kolejny rok zasiadała w najważniejszym fotelu. 
Zarząd nie uległ zmianie, jedynie na stanowisko wiceprezeski wybrano druhnę 
Teresę Drecką. Zastępczyni pochodziła z licznej i bardzo poważanej rodziny. 
Rodzice, budowniczy i architekt Franciszek oraz Kazimiera z Szymańskich, 
wychowali ośmioro dzieci. Edmund Drecki, brat Teresy, walczył w batalionie 
wrzesińskim w czasie powstania wielkopolskiego, został lekarzem i poległ w czasie 
kampanii wrześniowej. 

Gniazdo na początku 1933 roku liczyło 33 członkinie, w tym 15 druhen 
ćwiczących oraz grono ćwiczących starszych druhen. Gniazdo rok wcześniej 
uczestniczyło w poświęceniu sztandaru w Orzechowie, w zlocie okręgowym 
i związkowym w gdyńskim oraz w dniach sokolic we Wrześni i Poznaniu. Żeńskie 
towarzystwo w 1932 wydatkowało 483 złote.

W 1934 gniazdo liczyło tylko 18 członkiń, a rok później już 13, choć tego 
grona ćwiczyło aż 9. Na stanowisku prezeski i wiceprezeski nie zaszły zmiany. 
Skład zarządu uzupełniały: sekretarz Lucyna Sękowska z Bugaju, jej zastępczyni 
Stanisława Pietryżanka, skarbniczka Helena Walczakówna i naczelniczka Maria 
Majchrzakówna. 

W styczniu 1935 na rocznym zebraniu Żeńskiego Towarzystwa 
Gimnastycznego „Sokół” zaszły pewne zmiany we władzach. Prezesem została 
wybrana Teresa Drecka, z rodziny, która wydała na świat uczestników strajku 
szkolnego, powstania wielkopolskiego i wojny polsko-bolszewickiej. Dwie 
funkcje, wiceprezesa i sekretarza, miała piastować Irena Jałoszyńska. Zastępcą 
sekretarza została Masłowska, a skarbniczką Irena Czarczyńska. Na stanowisko 
naczelniczki zebranie wybrało Bronisławę Błaszakównę, na jej zastępczynię 
Teresę Kaźmierczak, a na ławniczki Helenę Walczakównę i E. Sękowską. 

O działalności kobiecego gniazda niewiele wiemy. Na łamach wrzesińskiej 
gazety można znaleźć informację o urządzanej na początku kwietnia 1934 przez 
ŻTG „bardzo urozmaiconej zabawy tanecznej, na którą Szanowne Obywatelstwo 
miejscowe i zamiejscowe jak najuprzejmiej zaprasza Zarząd. Początek 
o 7 wieczorem”. Pod koniec grudnia 1936 żeńskie gniazdo urządziło akademię 
ku czci ks. Piotra Skargi. Jej charakter miał być bardzo podniosły, a referat 
wygłosiła druhna J. Mielcarkówna. 
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(fot. nr 10) – opis: Miłosławskie sokolice w sali Bazaru 

Nie udało się dotrzeć do żadnej informacji o działalności sportowej pań 
z Sokoła. A przecież płeć piękna w Miłosławiu w okresie międzywojennym 
uprawiała sport. Funkcjonowało Szkolne Koło Sportowe, którego na początku 
1936 roku prezeską, a jednocześnie naczelniczką była H. Wolenicowa. 

Najważniejsze członkinie zarządu żeńskiego Sokoła w Miłosławiu

Rok Prezes Sekretarz Skarbnik Naczelnik

1931

1932 I. Banaszkiewiczowa
I. Czarczyńska I. Czarczyńska I. Jałoszyńska

1933 I. Czarczyńska B. Laskowska

1934 I. Czarczyńska L. Sękowska H. Walczakówna M. Majchrzakówna

1935 T. Drecka I. Jałoszyńska I. Czarczyńska B. Błaszakówna

1936 T. Drecka I. Jałoszyńska I. Czarczyńska B. Błaszakówna

1937 T. Drecka I. Jałoszyńska I. Czarczyńska B. Błaszakówna

1938-39
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Członkinie ŻTG „Sokół” w Miłosławiu w latach 1931-1939 (24 druhny)

Adamczykówna Jadwiga 
Banaszkiewiczowa Janina

Błaszakówna Bronisława
Czarczyńska Irena
Drecka Teresa
Głowińska Bronisława
Grześkowiakowa Ludwika
Jałoszyńska Irena
Kaźmierczak Teresa
Kłosowiczówna Pelagia
Laskowska Barbara
Makowska Maria

Majchrzakówna Maria
Mańkowska Bronisława
Marciniakówna Maria
Mielcarkówna J.
Otomańska Rozalia
Pietryżanka Stefania
Sękowska E.
Sękowska Lucyna
Szalatowa Kanina
Walczakówna Helena
Wolsztyniakówna Franciszka
Wolsztyniakówna Kazimiera

4. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” Czeszewo

(fot. nr 11) – opis: Czeszewskie gniazdo ok. 1920
 

W państwowych archiwach zachował się tylko jeden dokument, który pośrednio 
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zaświadcza o dacie powstania Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Czeszewie. 
Według sprawozdania statystycznego gniazd okręgu gnieźnieńskiego z 1921 
miało to mieć miejsce 14 grudnia 1918. 

Tradycje walki o polskość w Czeszewie były bardzo silne. Dowodem jest 
chociażby proklamowanie przez proboszcza Franciszka Nowaka 8 grudnia 
1918, na blisko trzy tygodnie przed wybuchem powstania wielkopolskiego, 
Republiki Czeszewskiej. To bezprecedensowe „państewko” nienaruszone 
przetrwało do zwycięstwa powstania. Na fakt ten nie miała oczywiście wpływu 
ogłoszona wśród czeszewian... powszechna mobilizacja! Prusacy zajęci sprawami 
znacznie większego kalibru nie chcieli zauważyć ruchu. Poruszony pierwszym 
„politycznym” sukcesem ksiądz Franciszek Nowak wraz ze swoimi „żołnierzami” 
ruszył w ostatnich dniach grudnia na Wrześnię, by pomóc w wyzwoleniu stolicy 
powiatu. Siła zbrojna okazała się zbędna. Miasto wyzwolono bez jednego 
wystrzału. 

Jest wielce prawdopodobne, że te patriotyczne uniesienia były zaczątkiem 
powołania sokolego gniazda w Czeszewie zaledwie sześć dni po ogłoszeniu 
powstania republiki. Przecież sokoły stały w pierwszych powstańczych szeregach. 
Nie bez znaczenia był też fakt, że sąsiedzi z Miłosławia mieli już swoje towarzystwo. 
Silny autorytet księdza Nowaka każe właśnie w jego osobie upatrywać twórcę 
towarzystwa w Czeszewie. 

Gniazdo nie wykazywało jednak większej aktywności. Być może miało to związek 
z opuszczeniem przez duchownego (na żądanie władz kościelnych) miejscowej 
parafii. Druhowie nie pojawiali się na zlotach okręgowych i dzielnicowych, 
nie reprezentowali Czeszewa na zebraniach okręgowych. W sprawozdaniu 
z działalności za 1920 przyznawano się, że z powodu braku sali nie odbyło 
się żadne zebranie zarządu ani żadna lekcja ćwiczeń. O jakimkolwiek życiu 
w organizacji zaświadcza zbiórka na Ligę Żeglugi. Druhowie z Czeszewa w tym 
samym roku zebrali na ten cel 296 marek. 

Rok później można było zauważyć znaczne ożywienie w gnieździe. Na zlot 
okręgowy do Wrześni czeszewianie wystawili aż 21 druhów. Na tym samym zlocie 
miłosławian było 13, a orzechowian zaledwie trzech. W 1922 gniazdo szczyciło 
się 29 druhami, z których ćwiczących było 15. Oddział młodzieżowy liczył 
sześciu sokołów, a w ciągu 12 miesięcy przeprowadzono 54 lekcje gimnastyki. 
Gniazdo zorganizowało dla swoich członków trzy wycieczki, w czasie których 
łącznie pokonano 50 km. Na zlocie dzielnicowym było dwóch czeszewian, na 
okręgowym 18. Gniazdo abonowało cztery egzemplarze „Sokoła”. 

O gnieździe Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Czeszewie „Orędownik 
Wrzesiński”, główne źródło wiedzy o tych stowarzyszeniach na terenie naszego 
powiatu, informował tylko raz. Z łam gazet dowiadujemy się jedynie, że 24 lipca 
1924 czeszewskie towarzystwo zorganizowało u siebie popisy gimnastyczne 
z okazji uroczystości grunwaldzkich. Wzięły w nich udział sokoły z Wrześni, 
Miłosławia, Orzechowa i Biezdziadowa (powiat jarociński). W sumie swoją 
sprawnością fizyczną popisywało się około 70 druhów i kilka druhen. Dziwne, 
że w sprawozdaniu gniazda wrzesińskiego naczelnik Walenty Staszak podaje 
4 sierpnia 1924 jako datę czeszewskich popisów. Wrześnianie mieli wystawić 
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10 druhów do ćwiczeń z lancami, maczugami oraz wolnych. Drużyna młodzieży 
młodszej liczyła 8 członków i wzięła udział w ćwiczeniach „wolnych w trójki”. 

W tym czasie prezesem Sokoła w Czeszewie był Mroziński. Druhem był też 
miejscowy nauczyciel Śniegocki. Funkcyjnym w Sokole w okresie międzywojennym 
był Franciszek Maciejewski. 

W „Orędowniku Wrzesińskim” można znaleźć tylko kilka, w dodatku mało 
istotnych informacji o funkcyjnych czeszewskiego sokoła. W 1920 Śniegocki 
przekazał powiatowemu komitetowi 100 marek na plebiscyt na Górnym Śląsku, 
które zostały zebrane na weselu pp. Tomaszewskich. Mroziński, prezes Sokoła 
– prawdopodobnie Czesław – przewodniczył komisji obwodowej w Czeszewie 
w czasie wyborów roku 1930. W tym samym roku przewodniczył też wiecowi 
Bloku Narodowo-Katolickiego, na który przyszło w Czeszewie 300 osób. 
Franciszek Maciejewski w 1930 był mieszkańcem Mikuszewa. 

Zachowało się w dobrym stanie zdjęcie gniazda. Widać na nim ?? druhów 
z portretem Tadeusza Kościuszki, patrona sokołów. 

W 1924 gniazdo liczyło 16 druhów, z których 10 ćwiczyło. Dziesięciu 
członków towarzystwa wzięło udział w zlocie okręgowym, który odbył się 
w Miłosławiu. Na zlot dzielnicowy do Inowrocławia pojechało sześciu druhów. 
Rok później ubył jeden druh, a na dodatek w gnieździe nic się nie działo. Okręg 
stwierdził, że gniazdo „jest nieczynne” i w 1926 podjął decyzję o nieujmowaniu 
go w zestawieniach. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Czeszewie formalnie 
przestało istnieć. 

Członkowie TG „Sokół” w Czeszewie w latach 1918-1925 (3 druhów)
Maciejewski Franciszek
Mroziński
Śniegocki

VII. Sokoły w II wojnie światowej

Niemal cały pełnoletni stan osobowy męskich gniazd sokolich miłosławskiej 
gminy wziął udział w kampanii wrześniowej. Czterech członków orzechowskiego 
towarzystwa nie wróciło już do domu. Na frontach II wojny światowej zginęli: 
Franciszek Krzyżanowski – świetny instruktor gimnastyki, Józef Cieślak – 
najlepszy gimnastyk orzechowskiego gniazda, oraz ułan Marian Walczak. 
Franciszek Gabryszak zmarł w niemieckim stalagu. 

W konspiracji działali Antoni i Józef Nowakowie. Wojny nie przeżył wieloletni 
prezes Antoni Warczygłowa. Zmarł w wyniku wypadku w grudniu 1940, w czasie 
obowiązkowych prac w lesie. 

Niepowetowane straty poniosło też miłosławskie gniazdo. W więzieniu 
śledczym na ulicy Młyńskiej zmarł Feliks Monarszyński. Ten współzałożyciel 
miejscowego Sokoła w czasie hitlerowskiej okupacji, mimo ukończonych 75 
lat, był aktywnym członkiem Armii Narodowej, zbrojnego ramienia Stronnictwa 
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Narodowego. W lutym 1941 został aresztowany, a po 13 miesiącach spędzonych 
za kratami oddał życie. Rok później zgilotynowany przez niemieckich okupantów 
został Roman Masłowski, miłosławski strażak, ale też aktywny członek Sokoła 
i jego prezes od 1937. Po pobycie w obozie jenieckim do domu szczęśliwie 
wrócił Ludwik Grajek. 

VIII. Powojenne zakazy

Działalność ruchu sokolego została wstrzymana wybuchem II wojny światowej. 
Po wojennej zawierusze przez pewien czas wahały się losy organizacji sokolej 
w kraju, a przez to i w miłosławskiej gminie. Grupa sportowych działaczy liczyła, 
że uda im się przywrócić stan sprzed 1 września 1939. 

W Warszawie w 1946 powołano do życia Związek Związków Sportowych, 
do którego jednomyślną uchwałą przyjęto też Towarzystwo Gimnastyczne 
„Sokół”. Decyzja ta szybko dotarła do wrzesińskiego powiatu. Zwołano zebrania 
druhów w gniazdach wrzesińskim i strzałkowskim. Zapewne miało to też miejsce 
w Miłosławiu, ale żadne informacje o tym wydarzeniu się nie zachowały. Nowo 
wybranych prezesów władza ludowa szybko jednak wezwała do siedziby powiatu 
i nakazała napisać oświadczenie, że Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” nie 
reaktywowano. 

Zarząd krajowy Sokoła bez przeszkód mógł działać jedynie na uchodźstwie. 
Od momentu wybuchu wojny do zmian ustrojowych w Polsce w 1989 miał aż 
dziesięciu prezesów. Pierwszym był pułkownik Franciszek Arciszewski, ostatnim 
Wacław Kocon. 

Po roku 1947 sprawa Sokoła nie była podnoszona w żadnym wrzesińskim 
gronie. W 1956, na bazie wystąpień czerwcowych w Poznaniu i następujących 
po nich znamion odwilży, krakowskim działaczom wydawało się, że istnieje 
szansa, by wznowić działalność towarzystwa. Władza ludowa nie myślała jednak 
pozytywnie odpowiadać na zgłoszony wniosek o reaktywację Sokoła. W zamian 
za to powołano do życia Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, twór, który 
miał wypełnić niszę powstałą na polu rekreacji ruchowej. 

Dopiero w 1988 ponownie wrócono do idei reaktywowania organizacji. 
Rozmowy opozycji z władzami Polski Ludowej w sprawie demokratyzacji życia 
społecznego skłoniły działaczy z kilku ośrodków o złożenie wniosków o rejestrację 
Towarzystw Gimnastycznych „Sokół”. Pierwszym legalnym gniazdem zostało TG 
Sokół Warszawa-Macierz. Jego rejestracja nastąpiła 10 stycznia 1989. W lutym 
powołano do życia organizację sokolą w Inowrocławiu, a w marcu w Gniewkowie. 
Później była Bydgoszcz, a 6 listopada legalnie zaczęło działać gniazdo w Poznaniu. 
Założenie pierwszych pięciu gniazd było podstawą do zorganizowania Zjazdu 
Założycielskiego Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce. Zjazd 
obradował 21 lutego 1990, a związek został zarejestrowany 1 marca. Statut za 
cel organizacji stawiał jej prowadzenie pracy patriotyczno-sportowej. Sokół miał 
być apolityczny i niezwiązany z żadną partią polityczną. 
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W Miłosławiu, Orzechowie i Czeszewie nie znalazła się grupa osób gotowa 
wskrzesić Sokoła. Jak chcą niektórzy rozmówcy, nazwa „Orlik”, którą nadano 
miłosławskiemu klubowi na początku lat sześćdziesiątych XX w., miała nawiązywać 
choćby pokrewnym szyldem do przedwojennych sportowych tradycji. Niezbitych 
dowodów na takie powiązanie nie udało się jednak odnaleźć. 

IX. Gniazda i ich prezesi

Gniazda Sokoła Lata działalności Prezesi gniazd

w Miłosławiu 1894-1939

Władysław Rabski (1994)
Zdzisław Jeziorkowski (1897-1899)
Kazimierz Zambrzycki (1900-1901)
Zdzisław Jeziorkowski (1092-1911)

Karol Matuszewski (1911-1914)
Mańkowski (1920)

Stanisław Nerski (1923-1925)
Kropacz (1929-1930)

Karol Matuszewski (1931-1932)
Małecki (1932)

M. Szajkiewicz (1933)
Bolesław Mańkowski (1934)

Lemiszewski (1935)
Roman Masłowski (1938)

w Orzechowie 1919-1939

Franciszek Gomółka (1929-1930)
Franciszek Wojciechowski (1931)
Wincenty Budasz (1932-1935)

Antoni Warczygłowa (1935-1938)
Wincenty Budasz (1939)

w Czeszewie 1918-1925 Mroziński (1924)

żeńskie w Miłosławiu 1931-1939
Janina Banaszkiewiczowa (1932)
Irena Czarczyńska (1932-1933)

Teresa Drecka (1935)
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X. Życiorysy najbardziej zasłużonych sokołów

Władysław Jeziorkowski. Ur. 1846, zamordowany w 1922, kupiec, 
poseł na sejm dzielnicowy, działacz Sokoła. Syn Walentego i Agnieszki z domu 
Knopf, urodził się w Bugaju. W 1875 ślubował z mieszkanką Bugaja Bogumiła 
Szyperską, córką Andrzeja i Emilii z domu Tułodzieckiej. Świadkiem tego 
związku był Filip Skoraczewski. Rok późnej, w grudniu, przyszedł na świat ich 
syn Zdzisław, późniejszy (1897-1911) prezes Sokoła.

Władysław całe życie spędził w Miłosławiu, gdzie przynajmniej od 1880 
prowadził sklep z alkoholami i towarami kolonialnymi. Razem z Władysławem 
Rabskim, właścicielem browaru Fortuna, i Filipem Skoraczewskim, nadleśniczym 
w dobrach miłosławskich, był w dozorze kościelnym. W 1894 wchodził też 
w skład trzyosobowego magistratu razem z burmistrzem Rudolfem Malkowskim 
(ewangelikiem) i Antonim Hoffmanem. W tym samym roku występuje jako ławnik 
zarządu Towarzystwa Przemysłowego w Miłosławiu. Wchodził również w skład 
rady nadzorczej Banku Ludowego, którego później został prezesem. 

W 1894 był w gronie osób zakładających w Miłosławiu gniazdo Sokoła. 
W pierwszym zarządzie piastował funkcję wiceprezesa. Udostępniał członkom 
towarzystwa nieodpłatnie salę w Bazarze, który był jego własnością. To jego 
pozycja przyczyniła się do tego, że niespełna 21-letni syn Zdzisław został 
prezesem Sokoła w 1897. W 1911 syn zaginął w niejasnych okolicznościach. 

Władysław cieszył się dużym uznaniem wśród mieszkańców miasteczka. 
W listopadzie 1918, jako jedyny miłosławianin, został wybrany do grona 14 
mieszkańców powiatu wrzesińskiego wchodzących w skład Polskiego Sejmu 
Dzielnicowego. Brał udział w trzydniowych (3-5 grudnia) obradach ciała, które 
wyraziło wolę powstania zjednoczonego państwa polskiego z dostępem do morza. 

Po odzyskaniu niepodległości Władysław dyrektorował Bankowi Ludowego, 
który znajdował się w budynku Bazaru, pod mieszkaniem Jeziorkowskich. 

W 1922 małżeństwo Władysław i Bogumiła Jeziorkowscy zostali zamordowani 
przez nieznanych sprawców, którzy obrabowali kasę banku z relatywnie 
niewielkiej kwoty 500 tys. marek. 

Józef Kościelski. Ur. 1845, zm. 1911, ziemianin, polityk, mecenas sztuki, 
działacz społeczno-gospodarczy, poeta i dramaturg. Urodził się w Służewie 
koło Inowrocławia jako syn Augusta i Józefiny z Wodzińskich. Studiował prawo 
w Berlinie i Heidelbergu, gdzie działał w organizacjach polonijnych. W latach 
70. podróżował po Europie, Afryce Północnej i Bliskim Wschodzie. Później 
gospodarował w rodzinnych majątkach. W 1881 otrzymał dożywotnie miejsce 
w Izbie Panów sejmu pruskiego, a trzy lata później został wybrany posłem do 
parlamentu. Prowadził lojalną politykę wobec zaborców, przez co był krytykowany 
przez część polskojęzycznej prasy. 

Z Miłosławiem związał się w 1895, kupując miejscowe dobra od Józefa 
Mielżyńskiego. Od początku angażował się w działalność społeczno-gospodarczą 
w miasteczku. Przebudował pałac. W parku postawił pomnik Juliuszowi 
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Słowackiemu, na odsłonięcie którego w 1899 przyjechał Henryk Sienkiewicz. 
Z jego inicjatywy powstała w Miłosławiu fabryka cygar, przedszkole oraz tanie 
kuchnie. Utworzył tu sporą kolekcję malarstwa polskiego. Sprawował mecenat 
artystyczny nad Janem Kasprowiczem i Stanisławem Przybyszewskim. Próbował 
sam tworzyć, ale jego poezja i dramaty nie znalazły uznania w oczach odbiorców.

J. Kościelski formalnie nie był sokołem, ale bezsprzecznie sprzyjał organizacji 
i pomagał jej finansowo. W 1905 zorganizował w swoim przypałacowym parku 
międzyokręgowy zlot sokołów. Na przełomie 1906 i 1907 był sądzony przez 
sąd w Gnieźnie za niezgłoszenie władzom pruskim faktu zgromadzenia. Na 
ławie oskarżonych zasiadał z kilkoma swoimi pracownikami, głównie leśniczymi. 
Został uniewinniony. W latach 1905-1909 przewodniczył broniącej polskich 
interesów organizacji Straż. Na jednym z zebrań Straży w 1909 doszło do scysji 
Kościelskiego ze swoim leśniczym, ale też przyjacielem Filipem Skoraczewskim. 
W jej efekcie stosunku uległy oziębieniu, a Skoraczewski odszedł na emeryturę. 

Od 1881 Kościelski był żonaty z Marią Błoch, z którą miał troje dzieci: 
Katarzynę, Emilię i Władysława Augusta. W ostatnich latach swojego życia 
przebywał głównie w Poznaniu i tam też zmarł w 1911. Pochowany został jednak 
w podziemiach miłosławskiego kościoła św. Jakuba. 

Roman Masłowski. Ur. 1908, zm. 1943, wieloletni działacz Sokoła, jego 
ostatni prezes, ofiara terroru hitlerowskiego. Urodził się 20 lutego w Krzywiniu 
(pow. kościański) jako syn robotnika rolnego Ludwika i Anny. W okresie 
międzywojennym pracował wraz z rodzicami na 400-morgowej działce 
dzierżawionej od miłosławskiej parafii. Do zarządu gniazda Sokoła w Miłosławiu 
wszedł w 1930, gdy został chorążym. Dwa lata później powierzono mu funkcję 
zastępcy sekretarza. W 1935 był już zastępcą prezesa, a w 1937 został wybrany 
na najwyższe stanowisko w gnieździe. Od 1932 aktywnie działał w Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Miłosławiu. 

Od wybuchu II wojny światowej był członkiem konspiracyjnej organizacji 
Walka Zbrojna i ukrywał się w Poznaniu. Po dekonspiracji wyjechał w 1940 do 
Łodzi, gdzie jednak został aresztowany i przewieziony do poznańskiego Fortu VII, 
a później do więzienia na Młyńskiej. Wyrokiem Sądu Specjalnego w Poznaniu 
z 3 marca 1943 został skazany na karę śmierci za sabotaż gospodarczy i został 
zgilotynowany. 

W 1984, na wniosek Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłosławiu, 
został wpisany do Księgi Pamięci Funkcjonariuszy Pożarnictwa i Strażaków 
Ochotników 1939-1945. 

Feliks Monarszyński. Ur. 1865, zm. 1942, powstaniec wielkopolski, ofiara 
represji hitlerowskich. Urodził się w Miłosławiu, ale po kilka lat spędził we Wrześni 
i w Stanach Zjednoczonych, dokąd wyjeżdżał w celach zarobkowych. W Miłosławiu 
prowadził działalność handlowo-gastronomiczną. Był współzałożycielem 
miejscowego gniazda Sokoła, zakładał drużynę skautową, działał w Bractwie 
Kurkowym. Nic nie wiadomo, by zajmował eksponowane funkcje w towarzystwie 
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gimnastycznym. W czasie powstania wielkopolskiego był ochotnikiem kompanii 
miłosławskiej. W 1937 Prezydent RP Ignacy Mościcki przyznał mu Brązowy 
Krzyż Zasługi. Należał do Stronnictwa Narodowego, co było naturalną koleją 
rzeczy dla aktywnych członków Sokoła. W momencie wybuchu II wojny 
światowej wstąpił do zbrojnego ramienia SN – Armii Narodowej. Prowadzony 
przez niego lokal gastronomiczny był punktem kontaktowym miłosławskiego 
podziemia. Został aresztowany przez hitlerowców 19 lutego 1941 i ponad rok 
spędził w więzieniu śledczym na Młyńskiej w Poznaniu. Zmarł 13 marca 1942. 
Został pochowany w Miłosławiu. Ożeniony z Marią Majską dochował się z nią 
sześcioro dzieci. 

Filip Skoraczewski. Ur. 1837, zm. 1910, powstaniec styczniowy, 
działacz społeczno-gospodarczy, leśnik, regionalista. Urodził się w Godurowie 
(powiat gostyński) jako syn Jana i Gertrudy z Peisertów. Uczył się w Lesznie, 
Trzemesznie i Poznaniu, gdzie w Gimnazjum Marii Magdaleny zdał maturę 
w 1862. W Poznaniu, pod pseudonimem „Ludomił”, należał do Towarzystwa 
Narodowego, tajnej organizacji inwigilowanej przez Prusaków. W czasie 
powstania styczniowego organizował punkty przerzutowe w Niechanowie 
i Strzałkowie. Wziął udział w bitwie pod Pyzdrami i Ignacewem, gdzie został 
ciężko ranny. Mając zaocznie zasądzoną karę śmierci, przebywał na emigracji 
w Dreźnie, a potem w Zurychu, gdzie studiował leśnictwo. W 1867 powrócił do 
kraju pod przybranym nazwiskiem, a już rok później trafił do Miłosławia. Został 
nadleśniczym w lasach Seweryna Mielżyńskiego. W 1871 objęła go amnestia 
i mógł już publikować specjalistyczne artykuły pod własnym nazwiskiem. 
W Miłosławiu zapoczątkował duże plantacje drzew, szkółki ogrodniczo-leśne 
oraz rozszerzył hodowlę bażantów. Był prezesem Towarzystwa Przemysłowego 
w Miłosławiu, dyrektorem Banku Ludowego, prowadził dom pomocy społecznej 
i kierował fabryką cygar. 

W 1894 przewodniczył zebraniu założycielskim miłosławskiego gniazda Sokoła, 
ale nie przejął funkcji prezesa, rekomendując na to stanowisko budowniczego 
Władysława Rabskiego. Nie wszedł nawet do zarządu. W 1905 współorganizował 
międzyokręgowy zlot sokolstwa w parku Józefa Kościelskiego. Został oskarżony 
i stanął przed sądem w Gnieźnie za niezgodne z pruskim prawem organizowanie 
zlotu. Rozprawa na przełomie 1906 i 1907 roku zakończyła się uniewinnieniem 
F. Skoraczewskiego i pozostałych oskarżonych.

W 1909 pokłócił się na zebraniu organizacji Straż z J. Kościelskim i w wyniku 
tego zatargu odszedł na emeryturę. Zmarł kilka miesięcy później i został 
pochowany na miłosławskim cmentarzu. W 1910, już po jego śmierci, staraniem 
przyjaciół F. Skoraczewskiego ukazały się „Materiały do historii Miłosławia”, 
efekt wieloletniej pracy leśnika-regionalisty. 

Z małżeństwa (1871) z Anielą Plesińską pozostawił czworo dzieci: Ignacego, 
Bronisławę, Bernardę i Janinę. 

Władysław Wiewiórowski. Ur. 1883, zm. 1919, nadleśniczy, powstaniec 
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wielkopolski, dowódca oddziałów powstańczych. Urodził się w Biezdrowie (powiat 
szamotulski) jako syn Andrzeja i Marii z Nawrotów. Maturę zdał w Bydgoszczy 
w 1902. W latach 1906-1909 studiował w Akademii Leśnej w Eberswalde. 
W 1909 został praktykantem w lasach miłosławskich. Tego samego roku, po 
odejściu na emeryturę F. Skoraczewskiego, został nadleśniczym w dobrach 
Kościelskich. Wyreklamowany przez właściciela Miłosławia ze służby wojskowej 
nie wziął udziału w I wojnie światowej. Był cenionym leśnikiem, kontynuatorem 
dzieła swojego poprzednika. Prawdopodobnie jeszcze przed 1914 należał do 
miłosławskiego Sokoła. W październiku 1918 znalazł się w grupie reaktywującej 
sokolą organizację we Wrześni. Powstały wówczas przejściowo struktury 
powiatowe tej organizacji. Tworzył na terenie Wrześni i Miłosławia oddziały 
Służby i Straży Bezpieczeństwa. 28 grudnia przedstawił dowódcy wrzesińskiego 
garnizonu warunki kapitulacji, które zostały przyjęte, co było równoznaczne 
z wyzwoleniem miasta. Dzień później dowodzone przez niego oddziały przejęły 
bez walki Witkowo. Dowodził też natarciem na Szubin, w trakcie którego został 
ciężko ranny. Przewieziony do szpitala wojskowego w Bydgoszczy zmarł 13 
stycznia 1919. Został pochowany na cmentarzu w Miłosławiu. 

Z małżeństwa z Emilią Średzińską pozostawił trzech synów: Andrzeja, 
Józefa i Macieja. Nie jest jasny stopień pokrewieństwa, jaki łączył Władysława 
z Czesławem Wiewiórowskim, który w 1894 był pierwszym sekretarzem 
miłosławskiego gniazda. 
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