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Kraków – narodziny Okręgowego Związku
„Uczynić młodzieńca zręcznym i nauczyć
go strzelać celnie”
Józef Piłsudski
W 1929 roku utworzono Okręgowy
Związek Strzelectwa Sportowego wKrakowie. To bardzo łatwe zdanie do napisania. Ale trzeba je jeszcze uzasadnić
w sposób logiczny; obierając kryterium
prawdy historycznej, jako obiektywnego,
lecz bezwzględnego sędziego. Więcej!
Należy udowodnić prawdziwość tej – ciągle jeszcze – hipotezy. Czy po upływie tylu lat jest to możliwe? Świadkowie historii
odeszli z przestrzeni życia, dokumenty
uległy rozproszeniu (lub zniszczeniu).
Często, pozostała tylko ułomna ludzka
pamięć, dająca rozmyty obraz niekompletnych przekazów, skłaniający jednak
do poszukiwań i poznawania zapomnianych dziejów.
Na szczęście daje też o sobie znać
ludzki upór – siła sprawcza, motor napędowy poszukiwań. To on, niczym
„wywoływacz w ciemni fotograﬁcznej”
ukazuje naszym oczom kolejne obrazy
z historii. Wspiera próby rekonstrukcji.
Te obrazy są często wyblakłe z upływu
czasu, przybierają postać fotograﬁi bez
podpisu albo notatki prasowej lub też
cudem zachowanego dyplomu z zawodów strzeleckich. Nasuwają zasadnicze
pytania: kim byli ludzie, którzy tworzyli
naszą historię? Czy w naszej mocy jest
ich odnaleźć; ukazać te zasłużone Postacie? Zatem wspólnie prześledźmy kulisy
narodzin organizacji tak ważnej dla naszej
społeczności.
Jeszcze tylko jedno pytanie: dlaczego wybrano1 akurat rok 1929? Przecież
wKrakowie już wcześniej organizowano
duże zawody sportowe w strzelectwie.
Z drugiej strony Polski Związek Strzelectwa Sportowego utworzono w1933r.
Czy więc jesteśmy świadkami jakiegoś
mitu, przywołanego li tylko dla podbudowania patriotyzmu lokalnego?! Pragnę
Cię uspokoić drogi P.T. Czytelniku niniejszego tekstu – urodziny miały naprawdę

miejsce przed ponad 80 laty… zaś iardelegatów owstąpieniu in corpore wpotykuł, który przeczytasz za chwilę, jest
czet członków sekcji strzeleckiej WKS
tekstem opracowanym – po raz pierwszy
Wawel, której Zarząd ma stanowić „egze– na podstawie badań historycznych,
kutywę dla wszystkich organizacji sportu
zebranych relacji oraz innych (odnaleziostrzeleckiego w Krakowie4”. Wybrano
nych) źródeł. Awięc do rzeczy:
Zarząd. (W tym miejscu bardzo istotna
Dzieje się to wKrakowie podczas srouwaga: zebrani uchwalili, że do czasu zagiej zimy Anno Domini 1929. Jest środa
twierdzenia przez właściwe władze tego
16 stycznia. Miejsce
akcji, to koszary im.
Tadeusza Kościuszki
przy ul. Rajskiej 3.
Znajduje się tam ówczesna (pierwsza)
siedziba Wojskowego Klubu Sport owego WAW EL
(w tym i jego Sekcji
Strzeleckiej); tamże,
mieści się siedziba
Okręgowego Urzędu Wychowania
Komisja Sędziowska II NZS wKrakowie ( IX 1925 r.) – zb. aut.
Fizycznego i Przy- Strzelnica na Woli Justowskiej – w grupie m. in. Komendant Główny
sposobienia Woj- Związku Strzeleckiego mjr rez. Kazimierz Kierzkowski (trzeci od prawej).
skowego. Na ten
dzień zwołano Zwyczajne Walne Zgronowego, pierwszego składu zarządu –
madzenie Sekcji Strzeleckiej. Dodatkowo
władzę wzakresie działalności strzeleckiej
zaproszono delegatów: Krakowskiego Tosprawuje Zarząd Sekcji Strzeleckiej WKS
warzystwa Strzeleckiego (Bractwo KurkoWawel). Skład Zarządu5 wybrano przez
we), Towarzystwa Gimnastycznego „SOaklamację:
KÓŁ” (Dzielnica Krakowska), Komendanta
– Przewodniczący: ppłk Edward Schloegl6
Okręgu Związku Strzeleckiego (Okręg ZS
– I. Wiceprezes: inż. Apolinary Negrusz7
nr V – Kraków), Stowarzyszenia Młodzie– II. Wiceprezes: rotm. Ludwik Naimski8
ży Polskiej oraz „cały szereg osób ze sfer
– Sekretarz: kpt. Juliusz Ptaszyński9
cywilnych i wojskowych, interesujących
– Skarbnik: Zygmunt Figuła
2
się sportem strzeleckim ”. Zebranie zagaił
– Zastępca: st. sierż. Angielski10
ppłk Edward Schloegl, azebranych gości
– Gospodarz: por. Andrzej Kerc11
powitał płk Bernard Mond – Prezes WKS
– Kierownik techniczny: dr Karol Bunsch12
Wawel w Krakowie. Wywiązała się żywa
– Członkowie Zarządu: Helena Smoradyskusja nad sposobem podniesienia
wińska13, Stefania Ciszoniówna14, mjr
poziomu sportowego oraz skoordynoWitold15 Rosołowski16, kpt. Stanisław
waniem wysiłków w celu propagandy
Jasiński17, inż. Jan Bujwid18, inż. Zygilepszej (ujednoliconej jakościowo) orgamunt Wasyliszyn19, Wincenty Rogownizacji zawodów. Zebrani zuwagą wysłuski20 oraz Gustaw Holoubek 21.
chali wystąpień znanego mistrza sportu
Nowy Zarząd, na swym pierwszym
3
strzeleckiego dr Karola Bunscha oraz
zebraniu, uchwalił: „rozpocząć intenprzedstawiciela ZS rotmistrza Ludwika
sywną propagandę wśród szerokich sfer
Naimskiego. Miarą nastrojów na sali było
obywatelstwa dla sportu strzeleckiego
postanowienie wszystkich zaproszonych
wKrakowie”.
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Gustaw Holoubek – członek TOZS (1929 r.)
Zdjęcie zamieszczono w „Przewodnik Gimnastyczny – SOKÓŁ” © z dnia 15 IV 1929 r.
Archiwum autora.

Okładka „Programu Narodowych Zawodów
Strzeleckich w Krakowie (1925)” – dzięki
uprzejmości drKazimierza Kurzawskiego zAkademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Tymczasowy Okręgowy Zarząd Strzelecki (taką przyjęto nazwę) wydał wKrakowie, dnia 18 marca 1929 roku ważny
dokument programowy o nazwie: „Regulamin22 Tymczasowego Okręgowego
Zarządu Strzeleckiego dla Województwa
Krakowskiego”. Można nazwać ten dokument pierwszym statutem okręgowych
władz strzeleckich; określa on zakres
kompetencji, zasięg i inne podstawowe
cele działania. Po raz pierwszy mamy
do czynienia ze skoordynowanym i jednomyślnym wysiłkiem na rzecz dobra
i dalszego rozwoju sportu strzeleckiego
w Krakowskiem. Zatem z dużą pewnością możemy powiedzieć, że znamy osoby i stowarzyszenia działające na rzecz
strzelectwa w1929r. Ponadto Kraków –
ijego środowisko strzeleckie – może się
pochwalić, że było wczołówce organizacyjnej tworzącej nowoczesne struktury
sportu strzeleckiego wnaszym kraju; nie
chodzi wtym miejscu orywalizację „kto
był pierwszy23”, ale o pozytywne skutki
jakie wywarły krakowskie działania na
forum ogólnopolskim.
We wczesnym etapie rozwoju sportu
strzeleckiego (lata 1919-1928) Kraków
odgrywa rolę wiodącą. Można przyjąć,
że strzelanie „symboliczne” (1919) Krakowskiego Bractwa Kurkowego (Krakowskie Towarzystwo Strzeleckie) nada-

ło doniosłą rangę ciągłości historycznej
konkursów strzeleckich. Natomiast
próba zorganizowania pierwszych Narodowych Zawodów Strzeleckich (NZS)
w roku 1924 oraz ich faktyczna organizacja w 1925 roku (II NZS), stanowią
istotne punkty zwrotne oraz początek
formowania struktur organizacyjnych na
szczeblu lokalnym, poprzez utworzony
w tym celu: Okręgowy Komitet Narodowych Zawodów Strzeleckich wKrakowie
(odrębną rolę – koordynacyjną – spełnia
Główny Komitet Narodowych Zawodów
Strzeleckich wWarszawie). Warto wtym
miejscu przytoczyć fakt bardzo celowego (wręcz wzorowego) działania, poprzez
wyraźny podział na konkretne struktury
organizacyjne NZS (Prezydjum Honorowe, Prezydjum Okręgowego Komitetu
i jego Członkowie, Komisja Zawodów,
Sekcja Organizacyjna, Sekcja Techniczna,
Sekcja Finansowa, Sekcja Kwaterunkowa
i Sekcja Propagandy). Nasi poprzednicy
dostrzegali coraz pilniejszą konieczność
powołania struktury centralnej („wojewódzkiej”) w postaci Okręgu. Miała to
być władza koordynująca jakość działań w sporcie strzeleckim na obszarze
podlegającym jej jurysdykcji. Struktura
organizująca zawody i konsolidująca
środowisko oraz wyznaczająca normy
działalności obejmującej (wprzybliżeniu)
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województwo wjego ówczesnych granicach administracyjnych, a nieco później
– obszar zasięgu działania Dowództwa
Okręgu Korpusu Nr V. Ludzie działający
od lat m. in. wstrukturach: Bractwa Kurkowego, „Sokoła” oraz Związku Strzeleckiego i Małopolskiego Towarzystwa
Łowieckiego (Okręg Krakowski) oraz
osoby zainteresowane służbowo (bądź
prywatnie), apełniące służbę wjednostkach wojskowych i policyjnych rozlokowanych na terenie garnizonu (w tym
także, jako członkowie lokalnych towarzystw myśliwskich) widzieli coraz pilniejszą potrzebę wprowadzenia nowych
uregulowań w strzelectwie, łowiectwie
iłucznictwie. Związane to było zrozwojem sportu strzeleckiego oraz potrzebą
wykonywania strzelania w ramach programowych i propagandowych (ogólnie
pojętego) przysposobienia wojskowego.
Ze względu na wymóg prowadzenia eliminacji (zawody okręgowe) do zawodów
centralnych – niezbędnym wręcz – stała
się koordynacja działań. Nie można też
zapominać o ambicjach poszczególnych
zawodników – stawanie do eliminacji
w celu zakwaliﬁkowania się do startów
zagranicznych.
Jedną z prób określania poziomu
sportowego, była próba wprowadzenia
norm strzeleckich (i odznaki24 z nimi
związanej) – określającej stopień wyszkolenia strzeleckiego. Ta myśl została
wprowadzona w życie centralnie (Związek Strzelecki) poprzez ustanowienie
czterostopniowej Odznaki Strzeleckiej
oraz akceptację jej norm przez PUWF
iPW. Cykliczne organizowanie zawodów
na strzelnicy krakowskiego „Sokoła”, do
których bardzo szybko dołączyła sekcja
strzelecka „nowego” klubu, jakim stał
się Wojskowy Klub Sportowy „Wawel”,
powstały w1928 r. zpołączenia KS „Wawel”, utworzonego w1919r., zWojskowym Klubem Sportowym w Krakowie)
oraz organizacja zawodów na strzelnicy
Bractwa Kurkowego wkrakowskim „Celestacie” (przy ul. Lubicz) były ważnymi
doświadczeniami organizacyjnymi.
Krakowscy strzelcy uczestniczyli
wrywalizacji ogólnopolskiej już od INa-
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rodowych Zawodów Strzeleckich (np. Mikołaj Pańkow – Związek Strzelecki Okręg
Kraków). Rotmistrz (tytularny) Tadeusz
Buszczyński, ppłk pilot Ernest Cieślewski25 – to nazwiska pierwszych rekordzistów Polski wstrzelectwie zKrakowa
(1925). W IV Narodowych Zawodach
Strzeleckich wToruniu (1928) piękną kartę zapisał doktor Karol Bunsch (reprezentujący barwy „Sokoła”). Tę symboliczną
prezentację zakończy Stefanja Ciszoniówna (1929 Warszawa – II Kobiece Zawody
Strzeleckie). Do tej ogólnokrajowej rywalizacji należy dopisać udział w Centralnych Mistrzostwach Związku Strzeleckiego oraz wMistrzostwach Armii.
Bez nadmiernej skromności można
przypomnieć, że po pierwsze, to zKrakowa wyszedł konkretny projekt ustanowienia trzystopniowej odznaki strzeleckiej26,
apo drugie środowisko krakowskie było
katalizatorem przemian w tworzącym
się właśnie ogólnopolskim ruchu sporu
strzeleckiego. Na ile istotnym? Na tyle, że
tworzący się właśnie wWarszawie Polski
Związek Broni Małokalibrowej uznał na
swym posiedzeniu za niezbędne nawiązanie kontaktów roboczych ze środowiskiem krakowskich strzelców27. Niestety,
względy pozasportowe były przyczyną
oziębienia kontaktów. Według zachowa-

nej relacji dr. K. Bunscha: PZBM „zażądał
całkowitego podporządkowania się strukturze centralnej iwstąpienia wpoczet jej
członków”. Miarą lekceważenia, a może
nawet ipewnej dozy arogancji (nie jest to
sąd autora), było m.in. pomijanie strzelców krakowskich w powoływaniu na
zawody dużej rangi oraz niedostarczenie
statutu PZBM (sic!). Działacze okręgu
krakowskiego (zgodnie zprzyjętymi zwyczajami) chcieli zapoznać się ze statutem;
przed podjęciem decyzji o ewentualnym
wstąpieniu wszeregi PZBM. Czarę goryczy przepełniło nieodbieranie korespondencji od władz TOZS.
Trudno doprawdy dziś po latach zrozumieć (tym bardziej ocenić) taką sytuację; zdaniem autora zasadnym jednak
jest jednak pogląd, że przyczyną konﬂiktu było uznanie przez działaczy Związku
Strzeleckiego, iż tylko Polski Związek
Broni Małokalibrowej może tworzyć
struktury władzy strzeleckiej na terenach
województw (czytaj Dowództwa Okręgu
Korpusu) – jako bezpośrednio działającej struktury okręgowej z nadania
Związku Strzeleckiego („Mandatariusza
strzelectwa w Polsce”)28. Paradoksalnie (w tej sytuacji) w Krakowie środowisko strzeleckie było bardzo aktywne
i wspierało się wzajemnie – co można

V NZS we Lwowie (1930 r.) – zb. prywat.
Zawodnicy z Krakowa (stoją od lewej): kpt. Stanisław Jasiński (kierownik ekipy), Irena Heyduk,
Zbigniew Kolessa, Bronisław Heyduk (brat Ireny), Stanisław Milewski, Mikołaj Pańkow.

było uznać niejako za wieloletnią lokalną
tradycję (niezależnie od tego, że działacze Związku Strzeleckiego (L. Naimski,
A. Kerc) oraz wojskowi związani zPrzysposobieniem Wojskowym (W. Rosołowski29, S. Jasiński) niejako „zurzędu”
realizowali politykę Związku Strzeleckiego oraz Państwowego Urzędu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia
Wojskowego. TOZS istniał zaledwie rok.
W tym czasie zawiązały się podstawowe kontakty organizacyjne; odbyło się
kilka posiedzeń, zorganizowano sprawnie liczne zawody. Powstał bardzo dobrze funkcjonujący zespół ludzi. Wjego
składzie znalazły się osoby zróżnorodnych środowisk. Z perspektywy czasu
– uprawnionym wydaje się twierdzenie,
że strzelectwo stało się elementem łączącym pasję życia (temperament indywidualny) z działaniem dla wspólnego
dobra (rozumianego w znacznie szerszym zakresie niż obejmowałby to sam
program działania TOZS). Jak pokazała
nieodległa przyszłość; przyniosło to
okazałe plony, wpostaci rozwoju sportu
strzeleckiego w całym regionie. Dodajmy dla zupełnej pewności: olbrzymiego
rozwoju strzelectwa w latach 30. Czas
wybuchu wojny (1 IX 1939 r.) stanowi
w tych rozważaniach zakończenie owej
dekady. Okres jej trwania (1929-1939)
był, aż do dzisiaj, niedowartościowany.
1929r. – pierwszy rok działalności –
wsyntetycznym ujęciu:
– 16 stycznia 1929r. – utworzenie TOZS,
wybór zarządu.
– 31 stycznia – konstytuują się władze
TOZS.
– 18 marca – powstaje „Regulamin TOZS
dla woj. Krakowskiego”
– 26 marca – pismo do wszystkich zainteresowanych klubów informujące
outworzeniu Okręgu icelach działania
(podpisane przez Sekretarza – w/zkpt.
Krauss oraz przez Przewodniczącego –
ppłk Edward Schloegl ).
– 3 kwietnia – rozesłano zaproszenie do
współudziału w organizacji zawodów
z okazji święta 3 maja. (za Komitet
Strzelecki: Sekretarz kpt. Krauss oraz
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Przewodniczący Sekcji Strzeleckiej
WKS Wawel ppłk E. Schloegl).
– 8 kwietnia – rozesłano „Regulamin
TOZS” wraz zpismem przewodnim.
– 15 kwietnia – wkasynie oﬁcerskim odbyło się zebranie wsprawie org. zawodów wdniu 2 maja 1929r.
– 18 kwietnia – rozesłano zaproszenia na
drugie posiedzenie TOZS.
– 22 kwietnia – w kasynie oﬁcerskim
w Krakowie przy ul. Mikołaja Zyblikiewicza ogodzinie 18. odbyło się drugie
posiedzenie „Strzeleckiego Komitetu
Obywatelskiego” z następującym porządkiem dziennym:
1. Sprawozdanie Sekcji Technicznej
2. Sprawozdanie Sekcji Nagród
3. Sprawozdanie Sekcji Gospodarczej
– 18 czerwca – TOZS w Krakowie,
w związku z organizacją w Warszawie
Polskiego Związku Tow. Strzeleckich,

Rekordzista polski wstrzelaniu do rzutków (II
NZS Kraków 1925) rotmistrz (tytularny) rezerwy Tadeusz Buszczyński zKrakowa – zb. aut.

Łowieckich i Łuczniczych, a więc potrzebą organizacji struktur okręgowych,
„celem zapewnienia sobie należytego
wpływu na tok pracy władzy centralnej, odpowiadającego poziomowi rozwoju sportu strzeleckiego na terenie
województwa krakowskiego” rozsyła
(zprośbą oopinię iuwagi) projekt statutu ireorganizacji TOZS wstałą władzę
okręgową jako: „Wojewódzki Związek
Tow. Strzel., Łow. i Łuczn.” (Informacji
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wpowyższej sprawie dodatkowo udziela mjr Witold Rosołowski).
– 4 września Okręgowy Urząd Wychowania Fizycznego i Przysposobienia
Wojskowego Dowództwa Okręgu Nr
V wydaje pismem L: 21366 WF rozkaz R.264. Zawody strzeleckie – niedomagania. Rozkaz podpisany (w.z.)
przez płk. Kolankowskiego jest istotnym wsparciem autorytetu władzy
państwowej dla ogólnej harmonizacji
działań oraz poprawy organizacji sportu strzeleckiego na dużym obszarze
kraju. Zawiera on szereg istotnych warunków niezbędnych, aby organizator
jakichkolwiek zawodów mógł uzyskać
akceptację i poparcie (pomoc organizacyjną) ze strony władz oraz ustala
nadrzędną rolę kalendarza zawodów
centralnych, narodowych i międzynarodowych w stosunku do pozostałych
imprez. Obszar działania najlepiej odzwierciedla rozdzielnik powyższego
rozkazu: Dowódcy 6, 21, 23 DP, 5 Sam.
Bryg. Kawalerii, 11, 12, 16, 20, 73, 74,
75 pp, 1, 3, 4 pułk strzelców podhalańskich, Komenda Garnizonu w Krakowie, TG „Sokół” w Krakowie, Związek
Strzelecki Kraków, Związek Strzelecki w Katowicach, Okr. Zarząd Strzel.
wKrakowie, Zarząd Bractwa Kurkowego w Krakowie, Związek Powstańców
Śląskich wKatowicach, WKS „Wawel”
wKrakowie.
– 15 września – datowana jest odręczna
notatka, podpisana przez kilku członków Zarządu TOZS do Władz Bractwa
Kurkowego (Prezes dr L. Schneider
wyraża zgodę już 16IX) owprowadzenie do programu strzelania „konkursu
pistoletowego”.
– 25 września – WKS „Wawel” występuje do Bractwa Kurkowego oużyczenie krytej strzelnicy w dniach 9-10 XI
wcelu zorganizowania zawodów strzeleckich z okazji 10-lecia istnienia KS
„Wawel”.
– 12 grudnia – TOZS rozsyła zawiadomienia owyznaczeniu posiedzeniu zarządu
na dzień 19XII (na godz. 18 wsiedzibie
WKS Wawel przy ul. Rajskiej 3) z następującym porządkiem obrad:

1. Odczytanie protokołu.
2. Sprawozdanie zarządu.
3. Sprawozdanie kasowe.
4. Sprawa reorganizacji.
5. Wnioski iinterpelacje.
Walne Zgromadzenie T.O.Z.S. uchwaliło:
zlikwidować swą działalność, jako władza tymczasowa30. Po udzieleniu absolutorium ustępującemu zarządowi, wybrano Komitet Organizacyjny, w skład
którego weszli „(…) wybitni przedstawiciele zrzeszeń i klubów strzeleckich
oraz myśliwskich”. Ponadto uchwalono
zwołać Walne Zgromadzenie na dzień
19 stycznia 1930 roku, w celu ukonstytuowania się nowej struktury strzeleckiej o nazwie: Wojewódzki Związek
Towarzystw Strzeleckich, Łowieckich
i Łuczniczych w Krakowie.31 Zebrani
wyrazili gorące podziękowania za dotychczasową pracę nad podniesieniem
sportu strzeleckiego, na ręce p. ppłk
Edwarda Schloegla.
– 19 stycznia 1930 roku - wSali Towarzystwa Strzeleckiego w Krakowie,
przy ul.Lubicz zebrało się grono osób:
dr Ludwik Schneider (prezes Bractwa
Kurkowego), mjr Ring (szef Okręgowego Urzędu WF iPW), ppłk Schloegl
(prezes T.O.Z.S.), mjr Rosołowski ikpt.
Jasiński z Powiatowej Komendy PW),
mistrz Krakowa, mecenas dr Bunsch,
kpt. Ptaszyński, inż. Eugeniusz Król32,
komendant Policji Państwowej wKrakowie – komisarz Sowiński, inż. Negrusz oraz Rogowski (obaj: br. kurkowe Kraków), Holoubek; delegaci
Związku Strzeleckiego i inni. Przystąpienie do nowego Związku zgłosiły:
Bractwo Kurkowe, T.G. „Sokół”, WKS
„Wawel”, Związek Strzelecki, Policja
Państwowa; spodziewane jest rychłe zgłoszenie klubów łowieckich33
i łuczniczych. Na wniosek referenta
statutowego34 (K. Bunscha), zebrani
uchwalili nazwę: Krakowski Okręgowy
Związek Towarzystw Sportu Strzeleckiego, Łowieckiego i Łuczniczego
jako władzy naczelnej dla wszystkich
stowarzyszeń i klubów uprawiających w Krakowie35 sport strzelecki.
Na koniec przewodniczący zebrania
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rach związanych z organizacją zawodów
– oto przyczyna zmarnowania szansy, na
organizację pierwszych strzeleckich Mistrzostw Polski wgrodzie Kraka!

Kraków, strzelnica: Wola Justowska – ceremonia zakończenia zawodów (1925 r.) – zb. aut.

dr Schneider podziękował zebranym
nawołując do propagandy i poparcia
tego królewskiego sportu. Według ówczesnego turnusu na rok 1935 zaplanowano przeprowadzenie w Krakowie
Narodowych Zawodów Strzeleckich36.
Statut, zatwierdzony przez władzę kilka miesięcy później (oﬁcjalnie wmaju
przeprowadzono cały proces legislacyjny37), nie przeszkodził Komitetowi
Organizacyjnemu we wcześniejszym
działaniu dla dobra sportu strzeleckiego – przygotowaniu i organizacji imprez strzeleckich wKrakowie.
– 28 stycznia – „Kurjer Sportowy” (IKC)
donosi: „(…) Krakowski Okręgowy
Związek Tow. Sport. Strzeleckiego,
Łuczniczego i Myśliwskiego pozyskał
dla swych prac wybitną siłę organizacyjną w osobie króla kurkowego inż.
Otorowskiego (Bractwo Kurkowe)”.
Według informacji znajdującej się
wpracy magisterskiej dotyczącej działalności sportowej dr Karola Bunscha
był on prezesem38 KOZTSSŁiŁucz.39
W tym miejscu kończymy szczegółową kronikę działań pierwszych organów okręgowej władzy strzeleckiej.40
Podsumowując omawiany okres należy
przyjąć, że wKrakowie wokresie 19281932 nastąpił bardzo istotny postęp jakościowy dotyczący uprawiania sportu
strzeleckiego. Wcześniejsze lata można

scharakteryzować w formie uproszczonego kalendarium:
1923 – tworzenie warunków do uprawiania strzelectwa jako ważnej umiejętności przysposobienia rezerw. Wyznaczenie Krakowa do przeprowadzenia
Narodowych Zawodów Strzeleckich ido
eliminacji przed IO wParyżu.
1924 – Odwołanie (przeniesienie
NZS do Lwowa) na skutek niewłaściwej
atmosfery (niezbędnej do organizacji zawodów tej rangi w Krakowie) panującej
na styku dowództwa Okręgu Korpusu nr
V idziałaczy Związku Strzeleckiego (Okręgu nr V). Ta sytuacja była politycznym
następstwem wydarzeń zlistopada 1923
roku (tzw. „wypadki krakowskie”, które
przyniosły wiele oﬁar). Bezpodstawne
oskarżenie członków Związku Strzeleckiego o udział w zamieszkach oraz niefortunne rozkazy wydane wojsku podczas demonstracji (skutkiem były oﬁary
śmiertelne) sparaliżowały możliwość
szerszej współpracy. Dopiero poważne
zmiany personalne, dokonane wstrukturach organizacyjnych Wojska Polskiego
w Krakowie, umożliwiły bardzo sprawną organizację II Narodowych Zawodów
Strzeleckich w roku 1925. Aby uniknąć
niedomówień w tej sprawie: polityka
z wielką historią w tle, a nie ludzie działający na szczeblu lokalnym w struktu-

1925 – Doskonała organizacja II Narodowych Zawodów Strzeleckich wKrakowie. Popularyzacja sportu iwyznaczanie nowych przestrzeni do działania.
W kolejnych latach: 1926-1927-1928
następuje dojrzewanie sportu strzeleckiego w Polsce oraz zwiększa się aktywność organizacyjna poszczególnych
środowisk związanych ze strzelectwem.
W Krakowie widoczne jest to w sposób
następujący: wiodącą rolę organizacyjną
odgrywa wiceprezydent m. Krakowa dr
Ludwik Schneider, będący jednocześnie
prezesem Krakowskiego Towarzystwa
Strzeleckiego. Podobną rolę worganizacji sportu odgrywają działacze krakowskiego „Sokoła” (dr Stanisław Rowiński,
dr K. Bunsch) oraz wojskowi (mjr Witold
Rosołowski, ppłk Edward Schloegl, kpt.
Stanisław Jasiński). Naturalnego ibardzo
mocnego wsparca uddziellają działacze
Związku Strzeleckiego (Mieczysław Kaplicki oraz rotmistrz Ludwik Naimski).
Jest to ddaleko niepełny, ledwie symboliczny wybór kilku postaci z bardzo
dużego kręgu osób, których zasługi powinny być docenione. Przy czym współdziałanie (nawet tych kilku wymienionych
osób), nie przebiega wyłącznie wramach
jednej „przynależności” (do konkretnej
organizacji – stowarzyszenia). Neurony
łączące te postaci mają charakter interpersonalny i międzyśrodowiskowy co
powoduje, że z tego kręgu wypływają
decyzje oznaczeniu przekraczającym zasięg lokalny Krakowa. Wyraźną aprobatę
władz wojskowych poczynań w sporcie
strzeleckim widać w zachowaniu wysokich oﬁcerów DOK w Krakowie (płk
Bernard Mond, gen. bryg. Mieczysław
Smorawiński, gen. bryg. Aleksander Narbut-Łuczyński).
Kończąc wątek odnoszący się do formowania struktur działalności Okręgu Krakowskiego pozwolę sobie przedstawić
stowarzyszenia uprawiające „sport strze-
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lecko-łuczny” wOkręgu według stanu na
rok 1932:
– armja [Wojsko Polskie – czytaj: poszczególne jednostki wojskowe w całym Okręgu], Związek Strzelecki [czytaj: poszczególne oddziały w Okręgu],
hufce p.w. [czytaj: Hufce Szkolne Przysposobienia Wojskowego – przy poszczególnych szkołach wOkręgu].
– Miasto i powiat Kraków: Bractwa Kurkowe, Legja Mocarstwowa, K.S. Cracovia, Przysposobienie Wojskowe do
Obrony Kraju Kobiet, WKS Wawel, K.S.
Szkoły Rolniczej, Związek Harcerstwa
Polskiego, Klub Sportowy Policji Państwowej.
– Wpowiecie Nowy Sącz: Stowarzyszenie Rezerwistów ib. Wojskowych, Kolejowe P.W. oraz Pocztowe P.W.
– Wpowiecie Miechów: K.S. Policji Państwowej
– W powiecie Tarnów: W.K.S. 16 pp.,
Kolejowe P.W., Bractwo Kurkowe, K.S.
Policji Państwowej, Straż Pożarna, K.S.
Rodziny Wojskowej oraz Klub Sportowy
Szkoły wTarnowie
– W powiecie Oświęcim: Szkoła Rzemieślnicza ks. Salezjanów, Związek Rezerwistów ib.Wojskowych oraz Związek Legionistów
– W powiecie Chrzanów: Związek Harcerstwa Polskiego, Huﬁec Gimnazjalny
wChrzanowie, Straż Pożarna, Kolejowe
P.W. oraz Związek Podoﬁcerów Rezerwy
Warto tez przeczytać uwagę poświęconą siostrzanej formie strzelectwa:
„Łucznictwo, ze względu na brak sprzętu,
prawie nie było dotychczas wpowiatach
przy wyszkalaniu brane pod uwagę, ponieważ ani komendanci powiatowi p.w.
sprzętu nie posiadają, ani organizacje
i kluby. Dopiero teraz wprowadzona
Ogólnopolska Odznaka Łuczna trochę ten
dział strzelectwa ożywi ipowiększy.”
Nie jest to oczywiście wykaz kompletny. Należy zwrócić uwagę, że często
poszczególne stowarzyszenia uprawiały
strzelectwo („sport strzelecko-łuczny”)
wramach przysposobienia wojskowego;
nie mając formalnie (według dzisiejszych
kryteriów) zorganizowanych sekcji strze-

22

cjonalny, w oparciu o współdziałanie
leckich. Dotyczy to np. PTG „Sokół” oraz
różnych polskich stowarzyszeń strzeZwiązku Strzeleckiego (gdzie niekiedy
leckich iprzysposobienia wojskowego,
niezmiernie trudno jest oddzielić strzerozsianych na obszarze Rzeczypospolanie programowe przysposobienia wojlitej, ustanawia nagrodę przechodnią
skowego od strzelania typowo sportowpostaci srebrnego puhara41 za strzewego). Zdaniem autora: (w omawianym
okresie) prawie wszystkie rodzaje strzelanie zespołami na dorocznych Narolania można zakwaliﬁkować do pewnych
dowych Zawodach Strzeleckich. (…)
form eliminacji – na szczeblu klubu, miast
2. (…) Trzy serie po 10 strzałów, zdowolokręgu (etc.) lub „pionu” PW – przed
nej broni długiej na dystansie 300m;
startem w centralnych Narodowych
Zawodach Strzeleckich (oczywiście są
też organizowane
zwykłe zawody okolicznościowe oraz
zgodne z wymogami PW – „strzelanie
programowe”). Użycie zwrotu: zawodnik stowarzyszony
oznacza (niekiedy)
przynależność do
stowarzyszenia
(w sensie formaln y m ) , d a j ą c y m Helena Smorawińska – członek TOZS w 1929 roku. (na fot. z mężem
gen. dyw. Mieczysławem Smorawińskim – zamordowanym przez Rosjan
moż liwość (sic!) w Katyniu).
upr awiania wielu Dzięki uprzejmości Ewy Bąkowskiej – archiwum rodzinne ©.
dyscyplin przez jedną osobę. Niekiedy rozciągało się to (dozespół składa się z 3 zawodników.
datkowo) na działalność korporacyjną;
Tarcza 100cm średnicy (tzw. 100/60),
co dzisiaj powoduje niekiedy „problemy”
pole czarne 60cm; każdy zzawodnizprzypisaniem przynależności organizaków oddaje 10 strzałów (oraz 3 strzały
cyjnej – np. członek bractwa kurkowego
próbne). Strzelać można z dowolnej
był również w stowarzyszeniu p.w. lub
pozycji regulaminowej (stojąc lub klęklubie. Być może dlatego strzelectwo zycząc albo leżąc). Klasyﬁkacja na podskiwało na coraz większej popularności
stawie sumy punktów osiągniętych
– strzelały prawie wszystkie sfery spoprzez zespół.
łeczne (jak wykazano powyżej). Chociaż
3. O nagrodę przechodnią ubiegać się
dzisiaj nie jest łatwo ztego powodu upomoże (…) zespół, złożony z 3-ch zarządkować tę mnogość struktur ipowiąwodników, mieszkających w jednej
zań. Spójrzmy na konkretne przykłady:
miejscowości, lecz należących do
w 1928 roku (IV NZS w Toruniu) miały
przynajmniej dwóch różnych stowawprogramie regulaminu taki passus:
rzyszeń strzeleckich (…).
„Regulamin nagrody przechodniej
Odrębnie należy spojrzeć na kwestię
Zarządu Głównego Związku Strzeleckiezaliczenia (okres lat: 1930-1931-1932)
go za strzelanie zespołami na dorocznych
konkretnej organizacji lub stowarzyszeNarodowych Zawodach Strzeleckich. (…)
nia Przysposobienia Wojskowego do
1. Zarząd Główny Związku Strzeleckiego
kategorii rozróżnianych przez PU WF
pragnąc, aby krzewienie sportu strzeiPW. Dla Ikategorii celem głównym było
leckiego odbywało się w sposób raprzysposobienie wojskowe. Do tej grupy
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zaliczono: Związek Strzelecki (dotyczyło
to młodzieży pozaszkolnej przedpoborowej), Hufce szkolne PW (dotyczyło to
młodzieży do lat 16 ze szkół średnich
i zawodowych), Legie Akademickie (dotyczyło to młodzieży szkół wyższych),
Jednostki PW niestowarzyszone (młodzież pozaszkolna, przedpoborowa),
Organizacja Przysposobienia Kobiet do
Obrony Kraju (młodzież szkolna – żeńskie
hufce szkolne iczęściowo pozaszkolne),
Kolejowe Przysposobienie Wojskowe
(rezerwiści), Pocztowe Przysposobienie
Wojskowe (rezerwiści). Do II kategorii
zaliczono stowarzyszenia, dla których
przysposobienie wojskowe było jednym
z celów statutowych. W tej grupie znalazły się: Związek Harcerstwa Polskiego,
Związki Młodzieży Wiejskiej (ludowej)
– młodzież przedpoborowa i pozaszkolna, Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej
(młodzież przedpoborowa i pozaszkolna), Związek Stowarzyszeń Gimnastycznych „Sokół” (młodzież przedpoborowa
i pozaszkolna), Związek Straży Pożarnej
(rezerwiści, młodzież przedpoborowa
ipozaszkolna) oraz poszczególne związki „kombatanckie” (byłych wojskowych,
byłych obrońców ojczyzny) wchodzące
w skład Federacji Polskich Związków
Obrońców Ojczyzny; stowarzyszonej
w Federacji Międzysojuszniczej byłych
wojskowych F.I.D.A.C. (Fédération Interalliée des Anciens Combattans) –
w aspekcie nas interesującym są to rezerwiści. Podsumowując to zagadnienie
należy wyraźnie stwierdzić: zawodnicy
reprezentujący sport strzelecki wywodzili
się zprzeróżnych środowisk (mam tu na
myśli organizacje, stowarzyszenia itp.).
Kryterium formalne – przynależność organizacyjna – nie była wyznacznikiem
klasy sportowej i umiejętności zawodnika. Siłą ówczesnego strzelectwa była
powszechność i dostępność szerokim
masom społeczeństwa oraz pluralizm.
Te czynniki były główną siłą napędową
rozwoju sportu strzeleckiego; przy jednoczesnym, dużym i szerokim poparciu
aparatu państwowego. Było to widoczne
na każdym szczeblu działania; zarówno urzędów administracji państwowej

– Komisja Rewizyjna Głównego Komi(w tym wojskowej) jak i samorządowej.
tetu:
Dobrym świadectwem poważnego trak– Inż. Lilpop Stanisław, Prezes Zarządu
towania naszego sportu i propagowania
Głównego Centralnego Związku Polstrzelectwa przez władze państwowe,
skich Towarzystw Łowieckich
lokalne oraz różne organizacje sa składy
– Ppłk. Minkowski Anatol, Szef WydziaKomitetów Honorowych Narodowych Zału Przysp. Wojsk. Oddz. III. Sztabu
wodów Strzeleckich. Przypomnę w tym
Generalnego WP
miejscu skład Głównego Komitetu Naro– Dr. Orłowicz Mieczysław, Sekretarz
dowych Zawodów Strzeleckich wKrakoZwiązku Polskich Związków Sportowie (1925r.):
wych – Polskiego Komitetu Olimpij– Prezes – Minister Spraw Wojskowych
skiego
gen. dyw. Władysław Sikorski
Okręgowy Komitet Narodowych Zawo– Z-ca prezesa – gen. dyw. Stefan Sudów Strzeleckich wKrakowie (1925)
szyński, komendant m. st. Warszawy
PREZYDJUM HONOROWE:
– I. Wice-przewodniczący – Dr. Kazi– Dr Bal Adam, starosta krakowski
mierz Dłuski prezes Zarządu Głównego
– P. Kowalikowski Władysław, wojewoda
Związku Strzeleckiego
krakowski
– II. Wice-przewodniczący – inż. Michał
– Dr inż. Krause Jan, rektor akademii górTerech, wiceprezes Przewodnictwa
niczej (Kraków)
Polskiego Towrzystwa Gimnastyczne– Gen. dyw. Kuliński Mieczysław, dogo „Sokół”
wódca Okręgu Korpusu Nr 5 (Kraków)
– Sekretarz Generalny – mjr. rez. Kazi– Prof. dr Łoś Jan, rektor Uniwersytetu
mierz Kierzkowski, Komendant Główny
Jagiellońskiego
Związku Strzeleckiego
– Ks. Biskup Sapieha Adam
– Skarbnik Generalny – p. Czesław Li– Dr Skrzyński Henryk, Marszałek powiasowski, wiceprezes Bractwa Strzelców
tu krakowskiego
Kurkowych wWarszawie
– Gen. broni Szeptycki Stanisław, in– Członkowie Głównego Komitetu:
spektor armii (Nr. IV)
– Kpt. rez. Bonkowicz-Sittauer Jerzy,
– Dr Wawrausch Zdzisław, prezydent m.
przedstawiciel Centralnego Związku
Krakowa
Osadników Wojskowych
PREZYDJUM OKRĘGOWEGO KOMITETU:
– Por. Ginalski Edmund, przedstawiciel
– Prezes – hr. Wodzicki Antoni, senior MaZwiązku Harcerstwa Polskiego
łopolskiego Towarzystwa Łowieckiego
– Kpt. rez. Hądzlik Paweł, przedstawi– Wiceprezes – gen. bryg. Dziewanowski
ciel Związku Towarzystw PowstańWacław, zastępca d-cy Okręgu Korpuców iWojaków na Pomorzu
su Nr. V
– Mjr. Sztabu Generalnego Piórecki
Karol, przedstawiciel Oddziału
III. Sztabu Generalnego
– Kpt. Wojtulewicz,
referent przyspos o b i e n i a woj skowego w Komendzie Miasta
Warszawy
– P. Zieliński Adam,
pr zeds t awiciel
C e n t r a l n e g o VIII NZS (Poznań 1933 r.) – zawodnicy Akademickiego Oddziału Związku
Strzeleckiego wKrakowie, (stoją od lewej): Zbigniew Kolessa, Stanisław
Z w i ą z k u M ł o - Milewski, kpt. Stanisław Jasiński (kierownik ekipy), Irena Heyduk, Mikodzieży Wiejskiej łaj Pańkow, Bronisław Heyduk (brat Ireny) – zb. prywat.
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Hotelu „Polonja”
SEKCJA PROPAGANDY:
– Przewodniczący – Dr Szczepański Kazimierz
Nic ująć, nic dodać!
Na odrębne podkreślenie zasługuje
działalność Komitetów Wychowania Fizycznego iPrzysposobienia Wojskowego.
Reprezentowały one czynnik społeczny
isamorządowy na polu działalności wychowania ﬁzycznego oraz przysposobienia wojskowego. Ich naczelnym zadaniem
było popieranie ikoordynowanie działalności organów państwowych, samorządowych i społecznych zaangażowanych
wtych akcjach. Komitety W.F. iP.W. dzieliły się na struktury wojewódzkie (Woj.
Kom. W.F. iP.W.), powiatowe (Pow. Kom.
W.F. iP.W.) lub miejskie (Miej. Kom. W.F.
i P.W.). Najniższym szczeblem tej struktury były gminne podkomitety (Gmin.
Podkom. W.F. iP.W.) iKomisje Sportowe.
Wojewódzkie Komitety W.F. i P.W. sprawowały nadzór, właściwa pracę przenosząc na swe niższe szczeble organizacyjne. W składzie Komitetów (z rządu)
byli przedstawiciele ministerstw: MSW
(spraw wewnętrznych), MSWojsk. (spraw
wojskowych), Min. W.R. i O.P. (wyznań
religijnych ioświecenia publicznego); pozostałych członków powoływał Dyrektor
P.U. W.F. iP.W. (struktury wojewódzkie).
Kandydatury na niższe szczeble komitetów były powoływane przez wojewodę.
Wpracy struktur komitetu (wzależności
od szczebla) brali udział zurzędu - odpowiednio: wojewoda,
starosta powiatowy,
prezydent miasta
lub burmistrz. Jak
widać na omówionych przykładach,
strzelectwo odgrywało poważną rolę
w działalności systemu42 wychowania
ﬁzycznego i przysposobienia wojskowego wPolsce.
Na krytej strzelnicy krakowskiego „Sokoła”, przy ul. Wolskiej – począJak widać znatek lat 30. ub. w. stoją m.in.: Bronisław Heyduk (drugi od lewej), Karol
Bunsch (piąty od lewej) obok Irena Heyduk, Zbigniew Kolessa, imjr Wi- s z y c h r o z w a ż a ń
told Rosołowski.
ak t ywność osób

– Sekretarz – kpt. Kurek Wincenty,
zOddz. Wyszkolenia DOK Nr. V
CZŁONKOWIE OKRĘGOWEGO KOMITETU:
– Płk. Sztabu Generalnego – Augustyn
Stanisław Marjan, Komendant Obozu
Warownego Kraków
– Inż. Rolle Karol, wiceprezydent m. Krakowa i prezes Zarządu Oddziału Krakowskiego ZHP
– Dr Rowiński Stanisław, prezes dzielnicy
krakowskiej TG „Sokół”
– Inż. Saare Józef, wiceprezydent m. Krakowa
– Dyr. Sieńko Władysław, prezes Zarządu
Okręgu Krakowskiego Związku Strzeleckiego
– Dr Schneider Ludwik, prezes Bractwa
Kurkowego wKrakowie
– Emerytowany gen. dywizji Stiller Józef,
prezes Krakowskiego Towarzystwa Łowieckiego
– Dr Wielgus Piotr wiceprezydent m. Krakowa
KOMISJA ZAWODÓW:
– Przewodniczący – płk. Frank Oswald,
d-ca 6 Dywizji Piechoty
SEKCJA ORGANIZACYJNA:
– Dr Schneider Ludwik, prezes Bractwa
Kurkowego wKrakowie
SEKCJA TECHNICZNA:
– Przewodniczący – ppłk. Schloegl
Edward, z-ca komendanta O.W. Kraków
SEKCJA FINANSOWA:
– Inż. Treutler Julian
SEKCJA KWATERUNKOWA:
– Przewodniczący – Pilecki Tadeusz, dyr.
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związanych z uprawianiem strzelectwa oraz środowisk je wspierających
(szczególnie wKrakowie) spowodowała gwałtowny rozwój oraz popularyzację tego sposobu uprawiania kultury
fizycznej. Było to podyktowane dwoma głównymi czynnikami. Pierwszym
z nich było wsparcie udzielane strzelectwu, dzięki aprobacie lub wręcz
inspiracji pewnych działań na rzecz
tego sportu przez czynniki państwowe
(wramach ogólnej koncepcji przygotowania społeczeństwa do obrony kraju
oraz rozwoju ruchu sportowego wPolsce). Działania te zostały wyartykułowane w sposób „ostateczny” w 1927
roku iprzybrały instytucjonalną formę,
jako „Państwowy Urząd Wychowania
Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego” (P.U.W.F. i P.W.). Co ciekawe –
ten program był mocno wpisany wsystem powiększania zdolności obronnej
kraju – już od zarania niepodległości
– pod nazwą: „Przysposobienie Rezerw”, a później „Przysposobienie
Wojskowe”. W schemacie działań na
stopie pokojowej Sztabu Generalnego
Wojska Polskiego (SG WP) zajmował
się tym ówczesny Oddział III SG WP;
gdzie funkcjonowały w ramach Departamentu III Wydziały: Przysposobienia
Rezerw oraz Wychowania Fizycznego.
Drugim czynnikiem była aprobata
oraz czynne zaangażowanie samorządu,
władz oświatowych oraz władz wojskowych na szczeblu lokalnym. Żywiołowy
rozwój różnorodnych stowarzyszeń,
który nastąpił począwszy od 1919 roku
w mieście; znalazł swoje odzwierciedlenie także w obszarze działalności związanej ze strzelectwem. Banalną, (ale konieczną) uwagą wydaje się stwierdzenie
o kontynuacji (ciągłości tradycji) takich
fundamentalnych (dla strzelectwa) stowarzyszeń jak: Krakowskie Towarzystwo
Strzeleckie oraz Polskie Towarzystwo
Gimnastyczne „Sokół” (Dzielnica Krakowska); należy do nich (bez wątpienia)
Związek Strzelecki (szczególnie Okręg
Krakowski) oraz „najmłodszy” w tym
gronie ruch skautingu (Harcerstwo).
Pionierska rola Akademickiego Związ-
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ku Sportowego w rozwoju strzelectwa
wokresie przed wybuchem Iwojny światowej jest opisana odrębnie (inie wchodzi w skład naszych rozważań w tym
artykule).
Z moich badań wyłania się kolejny
ważny czynnik, mianowicie dzięki zmianie postrzegania roli kobiety w społeczeństwie oraz akceptacji przemian kulturowych z tym związanych; pojawiają
się nowe pola aktywności pań (także
wszeroko rozumianych obszarach związanym ze strzelectwem). Jest to temat
ciekawy sam w sobie, dlatego też autor zobowiązuje się do rozwinięcia go
wosobnym artykule.
Ijeszcze jedna uwaga na koniec: używając określenia strzelectwo (strzelnictwo), aż do drugiej połowy lat 30. ub.w.,
wiążemy je złucznictwem (ze względu na
powiązania personalne i organizacyjne),
jednak podstawowym obszarem naszych
rozważań pozostaje to pierwsze.
© Marian Ożóg
– Małopolska Rada Olimpijska PKOL
(ukończono wczerwcu 2011 r.)
Przypisy:
OZSS Poznań przyjmuje za datę założenia rok 1922; OZSS Łódź przyjmuje za
swój początek rok 1928.
2
Za sprawozdaniem zamieszczonym
wIlustrowanym Kuryerze Codziennym.
1

3

O Mistrzu napisano jeden [było ich
więcej, ale ten poświęcony jest naszej
tematyce] artykuł, który zawiera autobiograﬁczne wątki sportowe (w tym
strzeleckie); autorem był Ryszard
Wasztyl (obecnie: prof. nz. dr hab. AWF
Kraków) w Magazynie Kulturalnym
„Kraków” nr 4 z1985r. pt. „Mistrz pióra
i karabinu”. (Artykuł jest bardzo ciekawy i godny polecenia oraz aktualny,
przy drobnych korektach [dotyczących
tytułów MP], do dziś).
4
Za: Ilustrowany Kuryer Codzienny
5
Większość podstawowych danych biograﬁcznych (tych osób) została opracowana przez autora (wksiążce).
6
WKS Wawel
7
Małopolskie Towarzystwo Łowiec-

Pierwszy od lewej – Wincenty Rogowski, czwarty od lewej – Mikołaj Pańkow – zb. aut.

kie oraz Bractwo Kurkowe wKrakowie
(Krakowskie Towarzystwo Strzeleckie)
8
Związek Strzelecki
9
WKS Wawel
10
WKS Wawel
11
Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej
12
TG Sokół
13
Rodzina Wojskowa
14
TG Sokół
15
WKS Wawel oraz [być może] OU WF
iPW (?)
16
Nasz bohater ma wyjątkowego pecha.
Andrzej Krzysztof Kunert zapowiedział tylko napisanie jego biogramu
w „Słowniku Konspiracji Warszawskiej” (3 ukończone tomy). Biogramu
sportowego nie podjął do tej pory nikt.
Najlepsza biograﬁa została napisana
przez doskonałego historyka młodego pokolenia, a jest nim: dr Marek
Gałęzowski w swojej książce „Wierni
Polsce. Ludzie konspiracji piłsudczykowskiej 1939-1947”, Wydawnictwo
LTW, Warszawa 2005. Fragmenty biograﬁczne ztamtej pracy wykorzystano
w części tej publikacji zatytułowanej
„Pro Memoria”. Ten sam autor opublikował wzmianki oW. Rosołowskim w:
„Orlęta Warszawy. Organizacja Orląt
Związku Strzeleckiego w Warszawie”,
Rytm, Warszawa, 2009. [Obie książki to b. wartościowe pozycje, bogato udokumentowane]. Ponadto autor
opracowuje własną biograﬁę opartą na
poszerzonym materiale źródłowym.
17
20 pp oraz OU WF iPW i[być może, już

wtym czasie] WKS Wawel (?)
WKS Wawel
19
Bractwo Kurkowe w Krakowie (Krakowskie Towarzystwo Strzeleckie)
20
TG Sokół
21
TG Sokół
22
Dokument zachował się wcałości ijest
załączony do niniejszej publikacji [do
wersji książkowej – aut.]; Dzięki uprzejmości Dyrekcji Archiwum Państwowego w Krakowie. (Wszelkie prawa
zastrzeżone na rzecz AP wKrakowie).
23
„Przegląd Strzelecki i Łuczniczy”
wjednym znumerów tego okresu wyraźnie pisze owyścigu organizacyjnym
Krakowa iŁodzi. Według innych źródeł
podawane jest wyraźnie pierwszeństwo Krakowa.
24
Była to odznaka trzystopniowa; pisał
o niej szerzej w 1929 roku „Przegląd
Strzelecki iŁuczniczy”. Poddając ją dosyć stronniczej krytyce (chodziło owysokość norm na poszczególne klasy).
Był to w każdym razie jeden z pierwszych projektów tego typu wPolsce.
25
Dowódca 2 Pułku Lotniczego wKrakowie (VII1921-V1923).
26
Projekt wywołał dyskusję na forum
krajowym (kontrowersje dotyczyły
wielkości norm niezbędnych do uzyskania odznaki) sam pomysł nie budził żadnych wątpliwości co do swej
idei – iwefekcie (na skutek aktywnej
działalności Związku Strzeleckiego
oraz PUWF iPW) ustanowiona została (istniejąca do dziś) piękna i bardzo
18
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Stefania Ciszoniówna – członek TOZS w 1929 r.
Kpt. Czesław Żelazny ©.

wartościowa swymi tradycjami czterostopniowa Odznaka Strzelecka – wraz
zopatentowanym wzorem oraz regulaminem (regulaminami). Nie można zapomnieć tego, że OS stała się jednym
z elementów przygotowań obronnej
polityki II RP. Dodajmy elementem
ważnym praktycznie ipropagandowo.
27
Według protokołu z posiedzenia Polskiego Związku Broni Małokalibrowej.
(Za: Przegląd Strzelecki iŁuczniczy).
28
Iznajduje to odzwierciedlenie na łamach
prasy z tego okresu („Praca Strzelecka”, „Przegląd Strzelecki i Łuczniczy”
oraz „Ilustrowany Kuryer Codzienny”)
29
Bardzo zasłużony (mowa o późniejszym okresie) działacz Związku Strzeleckiego; patriota zaliczany do ludzi
wiernych ideom Marszałka
30
Było to działanie niejako „wymuszone”
proceduralnie; Stowarzyszenie aby
działać wsposób zgodny zustawą powinno mieć swój STATUT. Działalność
według regulaminu wewnętrznego tak
naprawdę uniemożliwiała rejestrację.
Podobny problem miało „Towarzystwo
Łowieckie
Zachodnio-Małopolskie”,
które niemal w tym samym czasie
1928/1929 dokonało fuzji z MTŁ we
Lwowie. Symboliczną wymowę ma
fakt, że obydwa te posiedzenia miały
miejsce w „Sali Strzeleckiej” Bractwa
Kurkowego przy ul.Lubicz16.
31
Nazwa ta uległa niewielkiej zmianie:
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por. w dokumentach załączonych do
niniejszej pracy odnalezionych przez
autora w Archiwum Państwowym
w Krakowie (Oddział ul. Grodzka: zespół akt Starostwa Grodzkiego).
32
Zasłużony działacz Związku Strzeleckiego. [Por. wprzypisie oOddziale Z.S.
„Orlęta” wKrakowie.]
33
To jest potwierdzone, także w„Historii
Łowiectwa Na Ziemi Krakowskiej” itd.
34
Za: Kurjer Sportowy z dnia 21 I 1930
roku.
35
Jako obszar działania należy rozumieć
województwo Krakowskie, rozszerzony ozasięg oddziaływania Kuratorium
Okręgu Szkolnego iOkręgowego Urzędu WF i PW. (patrz m.in. czasopismo
„Na Straży”). W Statucie z V 1930 r.,
jako obszar działania jest podane nasze
ówczesne województwo.
36
Faktycznie, z braku odpowiedniej
strzelnicy, odbyły się w naszym mieście dopiero wroku 1938. Następnym
zaplanowanym na 1939r. przeszkodził
wybuch II wojny światowej.
37
Znany jest „projekt” Statutu, przesłany
do konsultacji Bractwu Kurkowemu.
Odnaleziony w zasobach Archiwum
Państwowym wKrakowie; Oddział przy
ul.Siennej: Zespół archiwalny TSK.
38
Autorowi udało się odszukać oryginalny dyplom zroku 1930 zautografem dr
Karola Bunscha – jako Prezesa KOZTSSŁiŁow. Niemniej ta informacja wymaga gruntownej weryﬁkacji.
39
Ze względu na daty sprawowania funkcji prezesa przez K. Bunscha, apodaną
w tej informacji, zachodzi niewątpliwa
potrzeba szczegółowej weryﬁkacji źródeł pierwotnych i autor w tym stanie
rzeczy podaje ten szczegół jako jedynie
prawdopodobny.
40
Pozostałe informacje są poruszone
w tekście niniejszej publikacji oraz
wkalendarium ogólnym.
41
Zachowano oryginalną pisownię
iskładnię.
42
Szczegółowy i bardzo rozbudowany
schemat zależności organizacyjnych
zarówno w strukturze pionowej jak
ipoziomej dociekliwy czytelnik znajdzie
w doskonałej pracy wydanej w oma-

wianym okresie: „ATLAS ORGANIZACYJ SPOŁECZNYCH” Zeszyt I (1932),
Zeszyt II (1933), wydanych wWarszawie przez Wydawnictwo Towarzystwa
Kultury iOświaty pod redakcją Adama
Skwarczyńskiego. Powyższa praca
nie zawiera przekłamań i uproszczeń,
jakie miały miejsce w niektórych pracach wydanych po II wojnie światowej.
Szczegółowe umocowanie strzelectwa
w Polsce (za nieco późniejszy okres),
uzupełniające powyższą pracę można znaleźć również w pracy wydanej
przed wybuchem II wojny światowej –
pod tytułem: „Księga Chwały Piechoty” (reprint wydano w latach 90-tych
ubiegłego wieku).
43
Ilustrowany Kuryer Codzienny z dnia
26 marca (wtorek) 1929 roku: nr
84 – w bezpłatnym dodatku (Kuryer
Sportowy: rok VI; nr 13) opublikowano
fotograﬁę pt. „Czołowi strzelcy Krakowa.” Poniżej zdjęcia był następujący
tekst: „Ilustracja nasza przedstawia
zebranych na dachu „Pałacu Prasy”
najlepszych strzelców Krakowa, których nazwiska ﬁgurują stale wrzędzie
zwycięzców w urządzanych w ostatnich latach coraz częściej zawodach
strzeleckich w Krakowie. Stoją od lewej: mjr. Rosołowski (w tyle), Pańkow,
inż. Wasyliszyn, inż. Jan Bujwid, adw.
dr Bunsch, (mistrz Krakowa), ppłk.
Schloegl (kierownik sekcji strzeleckiej
W.K.S. Wawel), inż. Negrusz, Rogowski, inż. St. Bujwid ikpt. Jasiński [Tekst
przytoczono zgodnie z ówczesną pisownią].
44
Zbigniew Kolessa – ur. Kraków 1 IX
1910r. – zm. Kraków 14V1992r.).
Więziony wKL Aüschwitz iKL Sachsenhausen [P 62060].
Odznaczony: medalem „Za udział
w wojnie obronnej 1939” oraz Krzyżem Oświęcimsk im i Br ą zow ym
Krzyżem Zasługi oraz odznaczeniami
resortowymi („Zasłużony Mostostalowiec” i„Budowniczy HiL”)
Zasłużony Zawodnik (startował od
1926 r.), trener, sędzia i zasłużony
działacz sportu strzeleckiego. Gimnazjum IV w Krakowie (Huﬁec PW),
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Jedno zpierwszych zdjęć członków Tymczasowego Okręgowego Zarządu Strzeleckiego pt. „Najlepsi Strzelcy Krakowa”. Zdjęcie wykonano na dachu
„Pałacu Prasy” (wtle widać Kościół Mariacki iwieżę Ratusza), przy ul. Wielopole – siedziba IKC – ukazało się wKuryerze Sportowym wdniu 26 marca
1929 roku (dodatek do Ilustrowanego Kuryera Codziennego).
Stoją od lewej: major Witold Rosołowski (wtyle), Mikołaj Pańkow, inż. Zygmunt Wasyliszyn, inż. Jan Bujwid, adwokat dr Karol Bunsch (Mistrz Krakowa), ppłk Edward Schloegl (Przewodniczący T.O.Z.S. oraz Kierownik Sekcji Strzeleckiej WKS Wawel Kraków), inż. Apolinary Negrusz, Wincenty
Rogowski, inż. Stanisław Bujwid, kapitan Stanisław Jasiński. Wytłuszczeniem zaznaczono członków TOZS.43
Reprodukowana fotograﬁa jest sygnowana suchą pieczęcią przez Agencję Światowid ipochodzi ze zbiorów autora ©.

Związek Strzelecki Kraków oraz Akademicki Oddział Związku Strzeleckiego wKrakowie, Klub Strzelecki Związku Strzeleckiego „Kadra”, (Członek
Kadry Okręgowej), ZS Związkowiec,
ZS Włókniarz [ten ostatni klub (zał.
w1919r.) do 1939r. nosił nazwę Sokoli Klub Sportowy Korona Kraków),
a po rozwiązaniu Zrzeszeń Sportowych (ok. 1957 r.) Terenowy Klub
Sportowy Korona Kraków obecnie KS
Korona Kraków]
45
Ludwik Schneider – ur. Kraków 24 X
1859 r. – zm. Kraków 19 XII 1945 r.
(doktor). Wiceprezydent Miasta Krakowa, przewodniczący Miejskiego
Komitetu WF i PW. Król Kurkowy
i wieloletni Prezes Krakowskiego Towarzystwa Strzeleckiego (Bractwa
Kurkowego). Wybitny iniezmiernie zasłużony organizator sportu strzeleckiego wKrakowie. Inicjował uzyskanie
osobowości prawnej O.Z.T.S.S.ŁiŁucz.
Od 1925 r. aktywnie działał przy organizacji zawodów strzelectwa sportowego w naszym mieście i elimi-

nacjach do zawodów centralnych.
Czołowy animator kultury ﬁzycznej
do roku 1939 r. Stworzył niezmiernie przyjazną atmosferę współpracy
pomiędzy wszystkimi organizacjami
związanymi ze sportem strzeleckim.
Członek Honorowy (1929) Sekcji
Strzeleckiej WKS Wawel wKrakowie.
46
Irena Kieresińska z domu Heyduk47 –
(ur. Kraków 3 XI 1910r.48 – zm. Kraków 19 IX 1992 r.). Żona Mieczysława Kieresińskiego, córka Krystyna].
Wielokrotna rekordzistka i mistrzyni
polski. Działacz polskiego i krakowskiego strzelectwa sportowego
wszystkich szczebli; zasłużony sędzia
OZSS; legenda sportu polskiego, specjalistka wstrzelaniach zbroni długiej
ikrótkiej; zasłużona wrozwoju sportu
kobiet wPolsce. Przebywała zrodziną
w Krakowie i Wilnie. Członkini Kadry
Narodowej.
Zespół PW ZS w Krakowie, Akademicki Oddział Związku Strzeleckiego Kraków, Klub Strzelecki Związku
Strzeleckiego „Kadra” w Krakowie,

ZS Związkowiec, ZS Włókniarz, RKS
Garbarnia, TKS Włókniarz-Korona:
wybitna zawodniczka, zasłużony trener, sędzia idziałacz polskiego sportu
strzeleckiego oraz sportu kobiet.
47
Spotykana jest także pisownia nazwiska rodowego Hejduk lub Hejdukówna; według posiadanych danych:
było to spowodowane błędem zapisu
w metrykach – nazwisko Ojca: Ireny,
Aleksandra i Bronisława pisane było
poprawnie jako Heyduk.
48
Występuje, niekiedy inna roczna data
urodzin „1911” – ale jest to niezgodne
zfaktami.
Opis sytuacyjno-faktograﬁczny (objaśnienia):
W owych czasach na dachu tzw.
„Krążownika Wielopole” (siedziba koncernu prasowego Marjana Dąbrowskiego; zwana Pałacem Prasy) mieścił się
punkt widokowy. Ze względu na przepiękną panoramę Krakowa, miejsce to
było odwiedzane przez liczne delegacje
i wycieczki. Zrobione wówczas zdjęcia
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Dyplom z 3 czerwca 1928 – najstarszy znany
dyplom sekcji strzeleckiej WKS Wawel podpisany przez płk Edwarda Schloegla (różna pisownia nazwiska), pierwszego prezesa Okręgu
w 1929r.…
Zbigniew Kolessa, zawodnik, którego nazwisko
widnieje na dyplomach, to jeden z najlepszych
strzelców w Okręgu do 1939 r. oraz bardzo
oddany działacz i doskonały sędzia (występuje
różna pisownia nazwiska); działał także b. aktywnie po II w. światowej w Krakowie.44

D y plom
l
m aja
j 1927
19 27 r.r – w podpisie
podd pii sii e
Dyplom
z 3 maja
Dr Schneider .45

(na ich wykonanie wyłączność miała
Agencja Fotograﬁczna „Światowid” –
wchodząca wskład koncernu IKC) miały
nie tylko walor pamiątkowy, ale służyły
bieżącemu dokumentowaniu wydarzeń
w naszym mieście; ze szczególnym
uwzględnieniem ważniejszych postaci
z wielu różnorodnych środowisk. Niektóre z wykonanych zdjęć były publikowane; tak stało się m.in. z naszym

zdjęciem, którego użyto do ilustracji
wnumerze z26III1929r. Opisywana fotograﬁa zachowała się nie tylko, wroczniku prasowym IKC (1929); ale również
wzbiorach prywatnych, jako fotograﬁa
portretowa. Jest to najprawdopodobniej pierwsze zdjęcie przedstawiające
działaczy i zawodników utworzonego
wdniu 16 stycznia 1929 roku Tymczasowego Okręgowego Zarządu Strzelec-

Dyplom ze strzelania hufców szkolnych przyprzy
sposobienia wojskowego przy 20 pp w roku
1929, Kraków.

kiego (T.O.Z.S.). Zdjęcie obejmuje swą
treścią zawodników (K. Bunsch, W.
Rogowski, J. Bujwid) biorących udział
wdniach 19-20 stycznia 1929r. wWarszawie (strzelnica w Ogrodzie Saskim);
w eliminacjach do zawodów o randze
mistrzowskiej (Berlin 6-9 II 1929),
w strzelaniu z broni małokalibrowej.
Dziwnym trafem wkilkadziesiąt lat później, w tym samym miejscu wykonano

Fotograﬁe nagród zzawodów strzeleckich wKrakowie, Nowym Sączu iZakopanym (wtym nagrody: Komitetów WF iPW, Prezydenta m. Krakowa, PTG
„Sokół” iWKS „Wawel”)
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Pieczęć na dyplomie z 1936 r.r już jako PZSS Zarząd Okręgu
KRAKÓW.

Dyplom (rarytas) z 1930 roku – Krakowski
Okręgowy Związek Towarzystw Sportu Strzeleckiego, Łowieckiego i Łuczniczego.

podobnej treści zdjęcie, przedstawiające strzelców, które zostało również
opublikowane [„Tempo”, Kraków – autor artykułu (dziennikarz) Kazimierz
Puszkarzewicz /wraz ze współautorami pytań – Aleksandrem Cichowiczem
(dziennikarz idziałacz strzelectwa) iAndrzejem Skowrońskim/, a wspomnianą
fot. wykonała Aleksandra Kluk]. Artykuł
był zatytułowany „Krakowskie mistrzo-

Dyplom
D
yplom
l z ZZakopanego
akopanego
k
1930
19
30 rr. – Mi
Mistrzostwo TTatr:
atr na ddyplomie
ypllomie
i
nazwisko Ireny Heydukówny 46 – działała wraz z mężem w PZSS
po II w. św.

stwo. Podium dla skeetowców Wawelu”; ilustracja została wykonana po
krakowskich sukcesach: na MP (strzelania z broni kulowej i pneumatycznej)
oraz na MP wPile (wbroni śrutowej), a
przed Igrzyskami Olimpijskimi w Seulu
istoją na niej, od lewej: Jan Ciupiński,
Tadeusz Jurczyński, Piotr Nowakowski
iWiktor Szamrej. Ale to jest już zupełnie
inna historia…

Omawiane zdjęcie, posłużyło jako
ilustracja przewodnia plakatu z okazji
80-lecia MZSS. Plakat wydano w nakładzie 10 egz. Na jednym egzemplarzu podpisy złożyli wszyscy uczestnicy
owego pamiętnego spotkania (2009 r.)
w Celestacie. Plakat eksponowany jest
wsiedzibie MZSS.
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