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Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Szadku powstało 11 pa dziernika
1925 r. z inicjatywy Eugeniusza Kernera, nauczyciela z pobliskiej szkoły
w Przatowie. W skład pierwszego zarz du weszli: prezes – Czesław Kubacki
(burmistrz), wiceprezes – Stefan Laube (aptekarz), skarbnik – Zygmunt Suli ski,
sekretarz – Piecz tkowska, naczelnik – Eugeniusz Kernera, zast pca naczelnika
– Mieczysław Klos, kapelan – ks. Juliusz Kwapuli ski. Członkami zarz du
zostali: Wiktor Listowski i Bronisława Antosikówna. Po ukształtowaniu si
zarz du, 20 maja 1926 r. w urz dzie wojewódzkim w Łodzi zatwierdzono statut
gniazda, które zostało wł czone do Okr gu Towarzystw Gimnastycznych
„Sokół” w Łodzi, dzielnicy Mazowieckiej. Politycznie „Sokół” był powi zany
z Narodow Demokracj .

* Jarosław Stulczewski, Członek Grupy Rekonstrukcji Historycznych „Złoty Krzy ”
w Zdu skiej Woli.
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Liczba członków szadkowskiego gniazda powoli wzrastała, ale ju po
niespełna roku działalno ci Eugeniusz Kerner, piastuj cy urz d naczelnika, z powodu wyjazdu zrzekł si mandatu, co poci gn ło za sob wybór nowego składu
zarz du. Prezesem został – Wincenty Belw ski, wiceprezesem – Stefan Laube,
sekretarzem – Mieczysław Perkowski, skarbnikiem – Zygmunt Suli ski, gospodarzem – Ignacy Forusi ski, naczelnikiem – Mieczysław Klos. Ustanowiono
równie s d honorowy, w którego zarz d weszli: ks. Juliusz Kwapuli ski1, Jan
Kowalski i Bronisława Antosikówna, a członkiem zarz du został L. Makulski.
Komisj rewizyjn tworzyli dr Ignacy Lipi ski i Wincenty Robakowski,
komendantem sekcji przysposobienia obronnego został Mieczysław Perkowski,
a naczelniczk dru yny e skiej Janina Andrzejczakówna. Nowo wybrany
naczelnik nie piastował jednak długo stanowiska – wkrótce wyjechał, a jego
miejsce zaj ł Władysław Perka.
O wyszkolenie dru yny dbali druhowie M. Perkowski i W. Perka, wypełniaj c swoje zadania sumiennie i odpowiedzialnie. Stworzono dru yn junaków,
prowadzon przez druha W. Perk (zamiłowanego gimnastyka), który zyskał
uznanie społeczno ci lokalnej, zakupuj c z własnych funduszy stroje wiczebne.
12 wrze nia 1926 r. stosunkowo jeszcze młode gniazdo w Szadku wzi ło udział
w uroczysto ci po wi cenia sztandaru Sieradzkiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Sieradzu2.
Po zrzeczeniu si mandatu przez prezesa Wincentego Belw skiego 20 lutego
1927 r. zwołano walne zebranie gniazda szadkowskiego, na którym w wyniku
głosowania, nowym prezesem został wybrany druh Jan Kowalski (felczer),
a wiceprezesem i skarbnikiem osoby dotychczas piastuj ce te stanowiska.
Funkcj gospodarza powierzono Kazimierzowi Adamowiczowi. Honorowym
prezesem został dr Ignacy Lipi ski.
Trudna sytuacja finansowa Towarzystwa (gniazdo utrzymywało si ze
składek członkowskich i dobrowolnych datków pieni nych) spowodowała, i
nowy zarz d zwrócił si o pomoc do okolicznego ziemia stwa, uzyskuj c znaczne wsparcie. Staraniem ks. kanonika Jana Stanisława aka otrzymano tak e
subsydium z Sejmiku Powiatowego w Sieradzu w wysoko ci 200 zł. Od czasu
wyboru Jana Kowalskiego na prezesa nast piło silne o ywienie działalno ci
Towarzystwa. Coraz wi ksze znaczenie zyskiwała sokola idea, rozwijały si
1

Ks. Juliusz Kwapuli ski, ur. 11 IV 1883 r. w Lipinach l skich. wi cenia kapła skie
otrzymał w 1917 r. W latach 1924–1928 był wikarym w Szadku. Jesieni 1932 r. zdał egzamin
proboszczowski i dwa lata pó niej został proboszczem parafii w Ornontowicach. 2 IX 1939 r.
został aresztowany. W dniu nast pnym został wywieziony do Norymbergi, gdzie był maltretowany. Po sze ciu tygodniach powrócił do parafii. Po wojnie od 18 IX 1947 r. pełnił obowi zki
dziekana dekanatu d bie skiego. W Ornontowicach przeprowadził restauracj ko cioła,
dobudował do niego salki katechetyczne, wyremontował probostwo. Zrezygnował z probostwa
1 IX 1960 r. Zmarł 24 IX 1961 r. w Ornontowicach i tam został pochowany.
2
,,Ziemia Sieradzka” 1926, nr 38, s. 11.
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wi zi mi dzy członkami, sympatykami i przyjaciółmi gniazda, czego wyrazem
były cz sto organizowane wspólne zabawy, pokazy publiczne i kwesty.
Z inicjatywy druha Stefana Laubego powstała sekcja dramatyczna, wystawiaj ca
przedstawienia teatralne, grano na instrumentach muzycznych. Działały sekcje
piłki no nej i siatkowej, przysposobienia obronnego, gimnastyczna i lekkoatletyczna. Trenowano lekkoatletyczny boks, zapasy i wiczenia gimnastyczne
na przyrz dach. wiczenia w terenie odbywały si przewa nie na ł kach
w pobli u miasta, m. in. przy szosie łaskiej, ale równie wiczono na terenie
miasta – zaj cia z przysposobienia wojskowego (m. in. musztra) odbywały si
na placu przed remiz Stra y Ogniowej przy ul. Parkowej. Rozwój Towarzystwa
pozwolił na zakup mundurów polowych3, czapek i szeregu przyrz dów gimnastycznych (por czy, dr ka, konia, dysku, strzelnicy pokojowej, materacy i piłek).
17 lipca 1928 r. z powodu wyjazdu dotychczasowego naczelnika Władysława
Perki i sekretarza Mieczysława Perkowskiego, na naczelnika wybrano druha
Edwarda Stradowskiego, na sekretarza Józefa Łuckiego (którego pó niej zast pił
Franciszek Nied wiedzki), a na skarbnika Kazimierza Sow . Od lipca 1928 r.
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Szadku wł czono do nowo utworzonego
Okr gu Sieradzkiego. Towarzystwo brało czynny udział w wiczeniach
okr gowych, w kwestach na cele społeczne i w obchodach uroczysto ci
narodowych. Z okazji wi ta 3-go Maja w 1928 r. zostały urz dzone zawody
lekkoatletyczne, w których zwyci stwo odnie li i otrzymali nagrody: druh
Franciszek Nied wiedzki (za trójbój), druh S. Tenentka (za skok wzwy ) i druh
Seweryn Wróblewski (za skok w dal). Nagrody – w dniu wi ta X-lecia
Niepodległo ci Pa stwa Polskiego na rynku w Szadku – uroczy cie wr czał ks.
kanonik Jan Stanisław ak, przewodnicz cy sekcji przysposobienia obronnego,
w obecno ci licznych organizacji i uczestników pochodu trzeciomajowego
(Ochotniczej Stra y Po arnej, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzie y, Rady
Miejskiej, Zarz du Magistratu z pracownikami, policji i członków ydowskiej
Gminy Wyznaniowej na czele z rabinem4).
9 marca 1929 r. Jan Kowalski, dotychczasowy prezes gniazda, zło ył swoje
obowi zki na r ce wiceprezesa Stefana Laubego, pozostawiaj c w kasie Towarzystwa ok. 500 zł. W trosce o dalszy rozwój „Sokoła” wybrano nowy zarz d:

3

Ubiór członka Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” składał si z: czapki batorówki z czarnego mi kkiego filcu kapeluszowego lub sukna, na której znajdowało si pióro sokole o długo ci
15 cm, przypi te sko nie kokardk amarantow , przyozdobion srebrnym sokołem z rozpi tymi
skrzydłami; czamary ko ciuszkowskiej z lekkiego sukna, barwy popielatej ze stoj cym kołnierzem, zapinanej na guziki oraz sznura ok. 1 cm rednicy; szarawar sukiennych, barwy popielatej,
kroju uła skiego; koszuli amarantowej gładkiej z jedwabiu, wełny lub perkalu; pasa
z czarnej skóry, spi tego srebrn klamr ; butów lekkich czarnych z cholewami, kroju polskiego;
r kawiczek łosiowych.
4
,,Ziemia Sieradzka” XII 1928, s. 9.
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prezesem został ks. Antoni Samulski5 (stanowisko to pełnił do pocz tku 1930 r.,
kiedy to wyjechał do Iwanowic6), sekretarzem – Stefan Garbarczyk, gospodarzem – Ryszard Mo cicki, urz d wiceprezesa, naczelnika i skarbnika pozostał
w r kach dotychczasowych osób. Pierwszym celem nowego zarz du było
uzyskanie własnej siedziby, tote na okres 6 lat wynaj to w oficynie przy ul.
Warszawskiej 307 lokal, który wyposa ono w niezb dny sprz t, m. in. szaf , stół
i o wietlenie elektryczne.
Organizowano szereg imprez maj cych przynosi dochody, takich jak
„kwiatek”, czyli przedstawienie amatorskie, przygotowane przez sekcje dramatyczn , któr kierował dr Robert Salling. Urz dzano majówki z loteri fantow ,
zwracaj c si do okolicznego ziemia stwa i społecze stwa szadkowskiego o pomoc. W dwudniowej kwe cie uczestniczył wiceprezes oraz trzy druhny.
Okoliczne ziemia stwo hojne obdarowało Towarzystwo darami tak w naturze,
jak i gotówk . Zebrane w ten sposób pieni dze umo liwiły kolejne inwestycje –
przede wszystkim w 1929 r. ufundowano sztandar8. Z zachowanych gwo dzi na
drzewcu (40) wynika, i sztandar pomogli ufundowa : Stanisław Lipkowski –
senator9, ks. Antoni Samulski – prezes, Eugeniusz Kerner – zało yciel gniazda
5
Ks. Antoni Samulski, ur. 3 VI 1897 r. w Portitz (terytorium Niemiec) w rodzinie polskich
emigrantów z pow. K pno. wi cenia kapła skie otrzymał w 1923 r. Podczas wikariatu w Warcie
przebywał na studiach w Lille (Francja). W latach 1928–1930 był wikarym w Szadku, potem w
Iwanowicach (1930–1931). Administrator parafii: Białków (1931–1935), Wyszyna (1935–1936),
Charłupia Wielka (1936–1945) – od 1936 r. do ko ca 1945 r. był proboszczem w jedynej czynnej
parafii podczas wojny w pow. sieradzkim pw. w. Bartłomieja Apostoła w Charłupi Wielkiej, w
której odprawiały si nabo e stwa dla Polaków. Jesieni 1945 r. został przeniesiony na Dolny
l sk. Z dniem 15 I 1946 r. został dyrektorem wrocławskiego Caritasu. 14 III 1949 r. został
aresztowany przez UB w ramach operacji likwiduj cej tego typu organizacje. Jego proces
potraktowano jako pokazowy, utrwaliła go Polska Kronika Filmowa. Został skazany na 8 lat
wi zienia „za współprac z Niemcami”. Na wolno wyszedł powa nie chory dopiero w marcu
1952 r. Zmarł kilka miesi cy pó niej (5 V). Pochowany został w Poznaniu.
6
,,Ziemia Sieradzka” 1930, nr 1, s. 6.
7
Numeracja budynków według stanu z okresu mi dzywojennego. APŁ, Wojewódzki Łódzki
w Łodzi, sygn. 2219a.
8
Sztandar (uprzednio rozkr cony na dwie cz ci drzewca i płyt sztandaru) podczas wojny
przechowywał członek „Sokoła” druh Kazimierz Adamowicz, na strychu swojego domu (oficyny)
przy ul. Warszawskiej 2 (obecnie 4). Z cało ci sztandaru do dzi przetrwała głowica drzewca ze
znakiem „Sokoła”, zabezpieczona przez Stanisława Kacperskiego. 27 II 2010 r. po relacji
Stanisława Kacperskiego, odnalazłem wraz z El biet Adamowicz i przy pomocy Krzysztofa
Placka po 71 latach rozkr cony na dwie cz ci drzewiec schowany na strychu. Stan drzewca był
dobry. Zachowały si prawi wszystkie gwo dzie fundatorów. Sam sztandar nie został dostatecznie zabezpieczony i uległ zniszczeniu (zawilgoceniu). Zob. K. Kowalczyk, Pami tka z przeszło ci, „Siedem Dni” 10 III 2010, s. 5.
9
Stanisław Lipkowski, ur. 8 V 1860 r. w Bobrownikach (pow. łowicki). Rozpocz ł nauk
w polskim gimnazjum w Łowiczu, lecz po wprowadzenia j zyka rosyjskiego do szkoły, wyjechał
za granic do miejscowo ci Miluza w Francji i tam uko czył Wy sz Szkoł Chemiczn . Po
powrocie do kraju rozpocz ł karier kolorystyczno-chemiczn w Zawierciu. Był dyrektorem
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Szadek, Edward Stradowski – naczelnik Poczty i Telegrafii w Szadku,
Kazimierz Sowa – zast pca naczelnika Poczty i Telegrafii w Szadku, Jakub
Adamowicz – Starszy Cechmistrz [Rze nicki10], P. Kowalska – chrzestna,
Janina Stradowska – chrzestna, Stefan Laube – chrzestny, Wincenty
Robakowski – chrzestny, ks. kan. Jan ak, Adam Krzy anowski – Prusinowice,
Witold Mrowi ski – Lichawa, Maria Czarnowska – Zalesie, Siemi tkowski –
Wojsła-wice, T. Kobusiewicz – Szadek, M. Górscy – Szadek, Ludwik Jabło scy
– Szadek, A. Kosi scy – Ogrodzim, Długoborscy – Kotliny, St. Słowi ski –
Boczki, Dr W. Go ciccy – Kotliny, W. Eborowiczowie – Prztówek, doktorowa
Jadwiga Lipi ska, Marian Ryderowie, Gniazda: Lutomiersk, Łód III i IV,
Kalisz, Pabianice, Sieradz, Uniejów, Zdu ska Wola, Złoczew, Okr g Sieradz,
Dzielnica Mazowiecka, Bank Szadkowski, Cech Rzemie lników w Szadku,
Cech Szewski w Szadku, Młyn Udziałowy w Szadku, Koło Rolnicze w Szadku,
Stowarzyszenie Młodzie y Polskiej w Szadku, Stra Ogniowa w Szadku
i Zrzeszenie Kupców w Szadku.

Rys. 1. Poło enie siedziby
Towarzystwa Gimnastycznego
„Sokół” w Szadku
przy ul. Warszawskiej 30
(obecnie ul. Piotrkowska 19)
ródło: oprac. własne

jednej z fabryk w Łodzi. Przebywał cz sto za granic w: Petersburgu, Moskwie, Anglii i Francji.
W latach 1919–1922 oraz 1922–1927 wybrano go na senatora woj. łódzkiego. Był te członkiem
Zwi zku Ludowo-Narodowego.
10
Prowadził sklep rze nicki na parterze w budynku brata stryjecznego Kazimierza
Adamowicza przy Rynku 1 – relacja El biety Adamowicz; Ksi ga adresowa Polski (wraz z w. m.
Gda skiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa; Annuaire da la Pologne (y Compris la
V. L. de Dantzig), Warszawa 1930, s. 996.
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5 maja 1929 r. nast piło po wi cenie Sokolni Towarzystwa Gimnastycznego
„Sokół” w Szadku przy ul. Warszawskiej 30 (nieopodal budynku obecnej
stra y)11. Uroczystego po wi cenia dokonał prezes – ks. Antoni Samulski. Na
uroczysto ci zjawił si przedstawiciel „Sokoła” kaliskiego, druh Paweł Zalcer
oraz poseł na sejm Aleksander Dzier awski12. Celem upami tnienia tej
uroczysto ci została zało ona Ksi ga pami tkowa13. Członkowie przed uroczystym po wi ceniem swojej siedziby starali si o zało enie w budynku instalacji
elektrycznej, lecz z powodu zbyt małych funduszy (dru yna szykowała si na
Zlot do Poznania) wiatło zostało zało one po uroczysto ci14.
W zwi zku ze zbli aj cym si Zlotem Sokolstwa Wszechsłowia skiego
w Poznaniu, zarz d w trosce o dobre przygotowanie druhów i nowo zało onej
dru yny e skiej na koszt Towarzystwa sprowadził instruktora i instruktork
z okr gu. Na Zlocie w Poznaniu w daniach 29–30 czerwca 1929 r. Towarzystwo
Gimnastyczne „Sokół” w Szadku reprezentowało 12 druhów i 8 druhen.
6 kwietnia 1930 r. sekcja dramatyczna „Sokoła” szadkowskiego wystawiła
w sali teatralnej w Sieradzu sztuk ludow – komediooper zatytułowan
Skalmierzanki Jana Nepomucena Kami skiego. Komedia cieszyła si du ym
powodzeniem, a szadkowianie go cili na scenach w Sieradzu, Łodzi, Podd bicach, Uniejowie i Warcie15. 27 kwietnia tego samego roku staraniem zarz du
gniazda zast pca naczelnika Okr gu Sieradzkiego, druh Zygmunt Wełnica
wygłosił odczyt na temat Zadanie Sokolstwa Polskiego. Po przemówieniu
prelegenta, społeczno i przyjaciele Towarzystwa podzi kowali za odczyt,
prosz c o cz stsze odwiedziny, aby podnie upadaj cego ducha16.

11

Według relacji Stanisława Godzi skiego, który przychodził na zaj cia „Sokoła” (cho do
organizacji nie nale ał), dom (oficyna) nale ał do pa stwa Pawlaków, pó niej do Rydzy skich.
Obecnie teren posesji z budynkiem nale y do ul. Piotrkowskiej 19.
12
Aleksander Dzier awski, ur. 1890 r. w Mikulicach (pow. turecki). Uko czył Wydział
Rolniczy Uniwersytetu Wrocławskiego i kursy akademickie dla urz dników wy szej administracji
przy Uniwersytecie Warszawskim. Przewodnicz cy Rady Opieku czej gimnazjum m skiego
w Turku oraz sejmiku i wydziału powiatowego. Prezes stra y po arnej i oddziału Czerwonego
Krzy a w Turku. Członek komitetu wykonawczego Zwi zku Ludowo-Narodowego. Poseł na sejm
I (1922–1927), II (1928–1930) i III (1930–1935) kadencji. Podczas II wojny wiatowej prezes
zarz du III Okr gu Rady Głównej Opieku skiej. Zmarł 9 maja 1944 r. w Warszawie.
13
Ksi ga pami tkowa Towarzystwa Gimnastycznego ,,Sokół” w Szadku została spisana przez
nauczycielk druhn Helen Nawrock . Na czas wojny w obawie przed okupantem, kronik
przechowywał druh Józef Sadowski w domu przy ul. Ko cielnej 12a. W 1995 r. ksi ga została
podarowana przez Janin Sadowsk szkolnej Izbie Pami ci w Szadku.
14
APS, Akta miasta Szadku, sygn. 6/51.
15
,,Ziemia Sieradzka” 1930, nr 14, s. 5.
16
,,Ziemia Sieradzka” 1930, nr 18, s. 7.
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Druhowie z Szadku brali te udział w zawodach lekkoatletycznych Okr gu
Sieradzkiego Towarzystw „Sokół”, zorganizowanych w Sieradzu 27 lipca 1930 r17.
W składzie komisji s dziowskiej znalazł si ówczesny naczelnik gniazda szadkowskiego Edward Stradowski. Niestety w adnej z dyscyplin sportowych (bieg,
skok w dali i wzwy , rzut dyskiem, i oszczepem, pchni cie kul oraz sztafeta)
szadkowianie nie zaj li pierwszych miejsc18.
Po 1930 r. urz d prezesa „Sokoła” w Szadku sprawowali: Kazimierz Adamowicz (do 1936 r.) i Władysław Hachulski (a do wybuchu wojny w 1939 r.).
Według spisu z 26 maja 1938 r., liczba członków gniazda szadkowskiego wynosiła: 40 czynnych i 5 wspieraj cych19. Nadzieje na dalszy rozwój szadkowskiego
Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” przerwane zostały z chwil wybuchu II
wojny wiatowej.
ANEKS
Tablica 1.Wykaz członków Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Szadku w latach
1925–1939
Adamkiewicz Czesław
Adamkiewicz Janina
Adamkiewicz (z m a Komu ska) Julia
Adamkiewicz (z m a Naremska) Seweryna
Adamkiewicz (z m a Wróblewska) Zofia
Adamowicz Józef
Adamowicz Kazimierz, prezes w latach
1930–1936
Adamowicz Tadeusz
Adamowicz Zofia
Adamowicz (z m a Maliszewska) Helena
Andrysiak Tadeusz
Andrysiakówna (z m a Tłoki ska) Barbara
Andrzejczakówna Janina
Antosikówna Bronisława
Belw ska
Blew ski Wincenty, prezes w latach 1926–
1927
Błaszczy ska
17

Marcinkowska Joanna
Marcinkowski Andrzej
Marcinkowski Józef
Markiewicz Pelagia
Matejówna
Mizerska (z m a Zborowska) Janina
Mizerski Edward
Mizerski Ignacy
Mizerski Marian
Modrzejewski Leon
Mo cicki Ryszard
Naremski Mieczysław
Naremski Stanisław
Naremski Stefan
Narolski
Naszy ska
Nawrocka Helena
Nied wiedzka W.
Nied wiedzki Franciszek

Udział w zawodach wzi ły te Towarzystwa Gimnastyczne ,,Sokół” z Sieradza, Zdu skiej
Woli, Łasku, Złoczewa, Warty, Błaszek, Turku i Smardzewa. Zob. ,,Ziemia Sieradzka” 1930, nr
30, s. 2.
18
,,Ziemia Sieradzka” 1930, nr 31, s. 3–4.
19
APŁ, Urz d Wojewódzki Łódzki w Łodzi, sygn. 2219a.
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Błaszczy ska H.
Błaszczy ski Apolinary
Błaszczy ski Tadeusz
Borowski E.
Buszowa A.
Cichosz (z m a Luty ska) Janina
Chmielewski Jan
Chominówna Olga
Czarnecka A.
Długoborska
Długoborski Apolinary
Dmowska Władysława
Domagalska Józefa
Domagalski Stefan
Flisiak Stefan ks.
Florczakowa
Forusi ski Ignacy
Glapi ska (z m a Szymsiak) Irena
Godzi ski Stanisława
Górska (z m a Naremska) Felicja
Górski Wojciech
Grabarczyk Stefan
Gruszczy ski Stanisław
Hachulski Jerzy
Hachulski Władysław, prezes w latach
1936–1939
Jabło ska I.
Jabło ska L.
Jabło ski Ludwik
Jabło ski Stanisław
Jankowska W.
Jaroci ska
Jerzak
Kaczorowska (z m a Kuliberda) Janina
Kaczorowski Andrzej
Kaulfersz Julian
Kaulferszowa Gertruda
Klos Mieczysław
Kluba Eugeniusz
Kopi ski Jan
Kotowska H.

Nied wiedzki Józef
Nied wiedzki Wojciech
Nowakowski Mieczysław
Olewi ski Kazimierz
Padowski Kazimierz
Pawłowska (z m a Stradowska) Janina
Pawłowski Józef
Perka Władysław
Perkowska I.
Perkowski Mieczysław
Perkowski Stanisław
Pertkiewiczowa
Piecz tkowska
Podwysocka (z m a Gralak) Maria
Rapaczówna (z m a Nied wiedzka) Józefa
Robakowska Jadwiga
Robakowski Wincenty
Rudecka
Rudecki Mieczysław
Rudnicki Marian
Rutkowski Józef
Ryder Zygmunt
Ryderowa P.
Rydzowska Helena
Sadowska (z m a Zabłocka) Wanda
Sadowska (z m a Sowi ska) Zofia
Sadowski Jan
Sadowski Józef
Sadowski Kazimierz
Salling Robert, dr
Samulski Antoni, ks., prezes w latach
1929–1930
Sezakowski Mieczysław
Skali ska (z m a Dzi gielewska) Maria
Sowa Kazimierz
Stadnicka A.
Stefa ski Feliks
Stradowski Edward
Strzeli ska (z m a Szulc) Marianna
Suli ska (z m a Mizerska) Sabina
Suli ski Zygmunt

Towarzystwo Gimnastyczne ,,Sokół” w Szadku

Kowalska St.
Kowalski Jan, prezes w latach 1927–1929
Krauze (z m a Hajnrych) Józefa
Krauzowa M.
Kubacka
Kubacki Czesław, prezes w latach 1925–
1926
Kuliberda Antoni
Kwapuli ski Juliusz ks.
Laube Stefan
Laubowa Eliza
Lipi ska Jadwiga
Lipi ski Ignacy, dr
Listowski Wiktor
Lizjuszowa
Łazuchiewicz (z m a Adamowicz) Leokadia
Łazuchiewicz (z m a Chmielewska) Maria
Łazuchiewicz Czesław
Łazuchiewicz Józef
Łazuchiewicz Stefan
Łucki Józef
Magier Jerzy*
Magier Tadeusz
Malinowski Władysław
Makulski L.
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Szala Mieczysławb
Szeplewicz Kazimierz
Szymczykówna Helena
Szymsiak Leon
wi tecki Adam
Tenentka St.
Terpiłowska
Terpiłowski W.
T rkówna Zofia
Urbanek
Uzna ska (z m a Mizerska) Helena
Uzna ski Ignacy
Werecki Stanisław
Wesołowska (z m a Witaszczyk) Stanisława
Wesołowski Walenty
Witoszy ski Bohdan
Wojtalak (z m a Legwant) Jadwiga
Woszczalska (z m a Adamkiewicz)
Jadwiga
Wro ski Kazimierz
Wróblewski Seweryn
Warycha Antoni
Zabłocki Adam
Zi tkiewiczowa Józefa
Zi ba Mieczysław
ak Jan Stanisław, ks.

a

Osoby yj ce na dzie 27 maja 2010 r.; b zmarł 13 lipca 2010 r.
Uwaga: wykaz mo e by niepełny, gdy w znanych ródłach nie odnaleziono imiennej
listy członków. Przy sporz dzeniu wykazu pomogły informacje uzyskane od osób wymienionych na s. 275.
ródło: oprac. własne.
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