
MARSZ SOKOŁÓW 
Ospały i gnuśny, zgrzybiały ten świat,  
Na nowe on życia koleje  
Z wygodnej pościeli nie dźwiga się rad.  
Bo ciało i dusza w nim mdleje. 
 
Hej, bracia sokoły, dodajcie mu sił, 
By ruchu zapragnął, by powstał i żył! 
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STATUT  
KONSTYTUCJA 

88 GNIAZDA SOKOLSTWA POLSKIEGO W AMERYCE 
W NEW BRITAIN, 

CONN. 
 
ARTYKUŁ I. 
88 GNIAZDO A SOKOLSTWO POLSKIE W AMERYCE. 

 
Paragraf 1 

Gniazdo 88 w New Britain, Conn. jest komórką organizacyjną Sokolstwa Polskiego 
w Ameryce i jako jego integralna część działa zgodnie z Konstytucją Sokolstwa Krajowego 
oraz uznaje jego Władze Organizacyjne. 
Paragraf 2. 
Postanowienia Statutu niniejszego nie mogą stać w sprzeczności z Konstytucją Sokolstwa 
Polskiego w Ameryce i dotyczą wyłącznie samorządu Gniazda w sprawach tą Konstytucją 
bliżej nie określonych. 
 

Paragraf 3 
Cele Sokolstwa Polskiego w Ameryce określone w Konstytucji jako krzewienie gimnastyki, 
organizowanie sportu, rozwijanie życia towarzyskiego oraz niesienie pomocy chorym 
członkom. Gniazdo uznaje również za cele swojej działalności, dodając ze swej strony 
potrzebę kultywowania głównych polskich wartości narodowych, to jest języka, tradycji i 
kultury.  
 
ARTYKUŁ II  
CZŁONKOSTWO  

Paragraf 4 
Do Gniazda mogą być przyjęte osoby na następujących warunkach:  

1. Wiek od 16 lat życia.  
2. Moralnie, umysłowo i fizycznie zdrowi.  
3. Polacy z urodzenia, lub obywatele innej narodowości słowiańskiej, albo też osoby 

innych  
narodowości spokrewnione z Polakami przez małżeństwo.  



4. Złożenie do Zarządu wypełnionej aplikacji na piśmie, podpisanej przez jednego 
członka  
wprowadzającego i Komisji Weryfikacyjnej.  

5. Przyjęcie do Gniazda przez zatwierdzenie i zaprzysiężenie według przyjętego 
regulaminu organizacyjnego na zebraniu członków Gniazda.  

6. Zakupienie ubezpieczenia na życie w Sokolstwie Polskim w Ameryce.  

Paragraf 5 

Każdy członek obowiązany jest do regularnego opłacania:  

1. Składek ubezpieczeniowych w Sokolstwie Polskim w Ameryce.  
2. Regularnych składek Gniazda w wysokości $24.00 rocznie.  

Paragraf 6. 

Członkowie nowoprzyjęci nabywają prawo do głosowania po upływie 1 roku od chwili 
przyjęcia.  

 
Paragraf 7  

Członek Gniazda, którego termin ubezpieczenia w Sokolstwie Polskim w Ameryce upłynął i 
którego polisa została wypłacona, nie ma obowiązku brania polisy nowej.  
Nie traci on prawa do członkowstwa w Gnieździe z warunkiem regularnego opłacenia 
obowiązujących składek Gniazdowych.  

 

ARTYKUŁ III  
MŁODZIEŻ SOKOLA.  

Paragraf 8 
 

Każdy członek Gniazda ma prawo ubezpieczyć swoje podopieczne dzieci płci męskiej do lat 
16 w Sokolstwie Polskim w Ameryce. Dzieci ubezpieczone stanowią osobna grupę 
Młodzieży Sokolej Gniazda. Każde ubezpieczone dziecko po ukończeniu 16 lat życia ma 
prawo zostania członkiem regularnym Gniazda, jeśli zobowiąże się do opłacania składek 
Gniazdowych. 

Paragraf 9  
Gniazdo uznaje za swój obowiązek organizacyjny utrzymanie jak najbliższych kontaktów 
z Młodzieżą Sokolstwa uznając ja za naturalnego spadkobiercę swego dotychczasowego 
dorobku.  
Czynić to będzie poprzez organizowanie wśród młodzieży zespołów gimnastycznych, 
organizowanie w Gnieździe różnego rodzaju imprez dla wyrobienia w niej poczucia 
wspólnoty z Gniazdem.  



 

ARTYKUŁ IV  
WŁADZE GNIAZDA  

Paragraf 10 

Władze Gniazda stanowią:   
1. Zebrania Gniazda, Roczne Zebrania Walne, Nadzwyczajne Zebrania Walne, 

Zebrania Miesięczne.  
2. Zarząd Gniazda.   
3. Stałe Komisje Gniazda, Komisja Opieki Majątku, Komisja Gospodarcza, Komisja 

Opiekunów Chorych, Komisja Rewizyjna. 
4. Honorowi Funkcyjni, spełniający szczególne usługi Gniazdu/Organizator, 

Korespondent, Chorążowie.  
5. Sąd Koleżeński.  

 

ARTYKUŁ V  
ZEBRANIA GNIAZDA.  

Paragraf 11 

Najwyższą Władza Gniazda są jego Walne Zebrania:  
1. Roczne Zebrania Walne, odbywane co roku w druga niedzielę grudnia, na którym  

kończący swą kadencję urzędnicy, Komitety i Komisje, Honorowi funkcyjni oraz Sad Koleżeński 
składają sprawozdanie z działalności za miniony rok oraz na którym dokonuje się wyborów 
Władz Gniazda na nowy rok.  
Zebranie to decyduje również o aktualnych ważnych sprawach Gniazda.  

2. Nadzwyczajne Zebranie Walne, zwołane w ważnych sprawach Gniazda lub to przez Zarząd, lub 
też na żądanie Komisji Rewizyjnej, lub wreszcie na zadanie jednej trzeciej stanu członków 
Gniazda, stwierdzających własnoręcznymi podpisami zadanie zwołania Zebrania 
Nadzwyczajnego.  

Paragraf 12 

Każde Walne Zebranie Roczne i Nadzwyczajne - musi być zwołane przez zawiadomienie na piśmie 

wszystkich członków przynajmniej na siedem dni przed terminem zebrania.  
W zawiadomieniu tym musi być podany termin, miejsce i cel zebrania.  

Paragraf 13 

Zebranie roczne lub Nadzwyczajne winno się rozpocząć w oznaczonym terminie przy udziale jednej 
trzeciej ilości członków, zaś przy braku takiej ilości zebranie rozpoczyna się po 30-minutowej 
zwłoce i jest ważne przy każdej ilości obecnych.  



Dokładny termin i pierwszy i ewentualny drugi winien być wyraźnie podany w zawiadomieniu o 
zebraniu.  

Po rozpoczęciu zebrania Sekretarz Członkowstwa sprawdza ilość członków na sali 
upoważnionych do głosowania. Zalegający ze składkami tracą prawo głosu.  

Zebrani wybierają trzyosobowe Prezydium Zebrania - Przewodniczącego, Zastępcę 
Przewodniczącego oraz Sekretarza Protokólanta.  
Wybrany Przewodniczący mianuje:  
1. Dwóch Marszałków, którzy pilnują porządku na sali, kontrolują ruch członków w czasie zebrania 

oraz obliczają ilość uprawnionych do głosowania przed każdym głosowaniem.  
2. Trzyosobowa Komisję Skrutacyjna, która w czasie głosowania oblicza wyniki.  

Przewodniczącym Zebrania Rocznego oraz Zebrania Nadzwyczajnego zwołanego na zadanie 
Komisji Rewizyjnej lub członków Gniazda nie może być żaden z członków Zarządu lub też 
jakiejkolwiek Komisji.  
   Każdy wniosek postawiony na zebraniu musi być poparty przynajmniej przez jednego z 
członków obecnych. Wszyscy członkowie maja prawo stawiania wniosków w rozważanych 
sprawach i wszyscy maja prawo głosu łącznie z członkami Zarządu za wyjątkiem 
Przewodniczącego, który wstrzymuje się od głosowania, a w momencie gdy głosy dzielą się na 
dwie równe części sporne, swoim głosem decyduje o przewadze w głosowaniu. Kandydaci, którzy 
ubiegają się o funkcje w Zarządzie lub jakiejkolwiek Komisji muszą wykazać się obecnością 
najmniej na 5 zebraniach miesięcznych w roku, poprzedzającym wybory.  

Paragraf 14 

W uznaniu szczególnych zasług dla Gniazda Walne Zebranie Roczne ma prawo nadać członkom 
zasłużonym Członkostwo Honorowe Gniazda.  

Paragraf 15 
Miesięczne Zebrania Gniazda.  
Miesięczne Zebrania Gniazda są  rutyną organizacyjną, mającą na celu:  
1. Stałe informowanie członków o działalności Zarządu, Komitetów i Komisji oraz 

istniejących sekcji sportowych.  
2. Zatwierdzenie projektowanych przez Zarząd uchwał.  
3. Decydowanie spraw związanych z korespondencja bieżąca.  
4. Podawanie ze strony członków wniosków na dobro Gniazda.  
5. Przyjmowanie członków nowych. Zebrania miesięczne odbywają się w każdą druga 

niedzielę miesiąca zaś w porze letniej w dni ustalone przez Zarząd Gniazda.  
   Podobnie jak i na Zebraniach Walnych osoby zawieszone z racji nie opłacenia 
należności na rzecz Gniazda nie maja praw członkowskich zarówno w stawianiu 
wniosków jak i głosowaniu.  

 



ARTYKUŁ VI  
ZARZĄD GNIAZDA.  

Paragraf 16 

Zarząd Gniazda jest władza wykonawcza, działająca w ramach przepisów konstytucyjnych 
zarówno Sokolstwa Krajowego jak i Gniazda oraz uchwał podjętych na zebraniach Gniazda.  

Paragraf 17 

Skład Zarządu stanowią:  
1. Prezes.  
2. Pierwszy Wiceprezes.  
3. Drugi Wiceprezes.  
4. Sekretarz Protokółowy. 
5. Sekretarz Finansowy.  
6. Sekretarz Członkowstwa. 
7. Kasjer.  
8. Naczelnik/Instruktor Wychowania Fizycznego.  

Paragraf 18 
Prawa i obowiązki Członków Zarządu:  

1. Prezes Gniazda reprezentuje Organizację wewnątrz i na zewnątrz. Przewodniczy na 
zebraniach Zarządu, zebraniach miesięcznych oraz zebraniach nadzwyczajnych zwołanych 
przez Zarząd. Podpisuje asygnacje na wypłaty oraz wszelkie kontrakty Gniazda. Pilnuje 
całości funduszów organizacyjnych oraz całego majątku.  

   Prezesem Gniazda może zostać osoba o następujących kwalifikacjach:  
a) Jest członkiem nie mniej niż lat pięć.  
b) Znana z dobrego charakteru i uczciwości.  
c) Nie karana sądownie,  
d) Znana z zainteresowania i aktywności w życiu Gniazda.  
e) Uczestnicząca przynajmniej w sześciu zebraniach miesięcznych, odbytych w roku    

poprzedzającym zgłoszenia kandydatury na prezesa.  
f) Władająca językiem polskim i angielskim.  
g) Posiadająca obywatelstwo amerykańskie.  
h) Nie będąca członkiem zarządu, czy też urzędnikiem w innej organizacji.  
i) Wybrana na zebraniu wyborczym większością głosów.  

2. Pierwszy Wiceprezes jest następnym w randze po Prezesie. Zastępuje Prezesa i w jego  
nieobecności przewodniczy zebraniom.  
Przewodniczy w Komitetach Sportowych, komitetach imprez i zabaw.  

3. Drugi Wiceprezes zajmuje się i opiekuje Polanka. Dba o jej czystość, o urządzenia i  sprzęt na 
polance.  



4. Sekretarz protokółowy sporządza protokóły z wszelkich zebrań Zarządu i zebrań  
miesięcznych Gniazda oraz załatwia korespondencje Gniazda.  

5. Sekretarz Finansowy prowadzi książki finansowe, książkę czekowa, wystawia czeki na 
wypłaty organizacyjne Gniazda:' Jest odpowiedzialny za dokumenty dotyczące majątku 
ruchomego i nieruchomego.  

6. Sekretarz Członkowstwa jest asystentem Sekretarza Finansowego. Prowadzi ewidencje 
członków Gniazda oraz Młodzieży Sokolej.  
Zbiera należne składki członkowskie na rzecz Gniazda. Inkasuje należności za 
ubezpieczenie oraz ewentualne składki na rzecz Krajowego Sokolstwa. Wysyła 
sprawozdanie z dokonanych czynności kasowych oraz w każdym tygodniu przekazuje 
zebrane pieniądze Skarbnikowi. Czuwa nad regularnym zbieraniem opłat członkowskich, w 
miarę potrzeby wysyła upomnienia o zapłacenie należności zaległych, zaś w ostateczności w 
porozumieniu z Zarządem zawiesza lub skreśla a listy członków.  

7. Kasjer czyli Skarbnik Gniazda, inkasuje komorne za pokwitowaniem, przechowuje  
fundusze i papiery wartościowe Gniazda w bankach. Podpisuje wraz z Prezesem czeki na 
wypłaty organizacyjne oraz wszelkie kontrakty Gniazda. Posiadaną gotówkę wpłaca 
przynajmniej raz w tygodniu do banku. Kasjer musi mieć złożoną kaucję w wysokości 
2,000.00 dolarów. W chwili składania swego urzędu winien w przeciągu siedmiu dni 
wszelką własność Gniazda, przekazać swemu następcy.  

8. Naczelnik, czyli Instruktor Wychowania Fizycznego, prowadzi gimnastykę z młodzieżą 
ćwiczącą. Organizuje grupy ćwiczące młodzieży i przygotowuje programy wychowania 
fizycznego na zloty. Dobiera sobie Asystenta, który pomaga mu w realizowaniu programu. 
Naczelnik obowiązany jest brać udział w Zjazdach Okręgowych Naczelników. Na równi ze 
stroną fizyczną dba o stronę moralna w wychowaniu młodzieży na dobrych członków 
organizacji i dobrych obywateli Stanów Zjednoczonych. Naczelnik wybierany jest na 
Zebraniach Rocznych. W wypadku zaś zaistniałego wakansu w ciągu roku dokooptowany 
jest przez Zarząd i  zatwierdzany na najbliższym zebraniu Gniazda.  

 
ARTYKUŁ VII  
STAŁE KOMISJE GNIAZDA  

Paragraf 19 

Komisja Gospodarcza ma nadzór nad całym inwentarzem nieruchomym i ruchomym 
Gniazda. Wynajmuje mieszkania i sklepy i dba o ich kondycje. Decyduje o kupnie i 
naprawach inwentarza. Wydatki na ten cel ustala Komisja z Zarządem Gniazda. Komisja 
dokonywuje zakupów towaru do Klubu i Baru Gniazda.  
Prowadzi kontrolę utargów, dochodów i rozchodów w Barze. Administruje sprzętem 
klubowym i kuchennym. Oblicza dochody z obrotu Klubowego i przekazuje je Skarbnikowi 
Gniazda.  



Członkowie Komisji Gospodarczej wybierani są na okres trzech lat z tym, iż co rok na 
miejsce członka kończącego trzyletnią kadencję wybierany jest członek nowy. 
Po dokonanych wyborach Komisja wybiera z pośród siebie Przewodniczącego, który składa 
sprawozdania z gospodarki Klubu na zebraniach Gniazda.  

 
Paragraf 20 

Komisja Rewizyjna dokonywuje kontroli książek finansowych, czekowych, dowodów 
kasowych, kwitów Kasjera, wkładów i przelewów bankowych oraz kwitów dochodowych z 
wynajmowania sal klubowych i polanki oraz z czynszów lokatorów w budynkach Gniazda.  
Przeprowadza również kontrole dowodów przychodu i rozchodu z imprez dochodowych 
Gniazda i sekcyj. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierani są na okres trzech lat z tym, iż 
co roku na miejsce członka kończącego trzyletnią kadencję wybierany jest członek nowy. Po 
dokonanych wyborach Komisja  wybiera z pośród siebie Przewodniczącego, który składa 
sprawozdanie z działalności Komisji na zebraniach Gniazda.'  

Paragraf 21 

Komisja Opieki Chorych. Celem sprawowania opieki nad chorymi członkami Gniazda. 
Walne Zebranie Roczne powołuje dwu Opiekunów Chorych.  

Do obowiązku ich należy w szczególności odwiedzanie chorych, udzielanie im moralnego 
wsparcia i ewentualnie nieodzownej pomocy szczególnie w odniesieniu do samotnych.  

Opiekunowie Chorych prowadzą rejestrację chorych, sprawdzają zaświadczenia chorobowe 
i  stwierdzają wysokość zapomóg chorobowych.  
Opiekunowie Chorych składają sprawozdania ze stanu członków chorych oraz ze swoich 
czynności na zebraniach Gniazda.  

Paragraf 22 

Komisja Opieki Majątku (Dyrekcja Gniazda) jest ciałem nadzorczym w sprawach majątku 
i gospodarki Gniazda. Czuwa ona nad całością majątku ruchomego i nieruchomego. Rozpatruje z 
punktu widzenia interesów Gniazda ewentualne projekty kupna lub sprzedaży majątku i 
wypracowuje wraz z Zarządem wnioski w tej sprawie. Uczestniczy w przeprowadzanych 
transakcjach kupna i sprzedaży oraz uzgadnia z  Zarządem zaciąganie pożyczek hipotecznych.  

Komisja Opieki Majątku składa się z pięciu osób, wybieranych na Zebraniu Rocznym, z  tym, iż co 
roku na miejsce członka kończącego 5-letnią kadencję wybierany jest członek nowy.  
Po dokonanych wyborach Komisja wybiera z pośród siebie Przewodniczącego, który składa  
sprawozdanie z działalności Komisji na zebraniach Gniazda.  

Członkowie tej Komisji muszą być znani z dobrego charakteru i uczciwości, nie karani  
sadowię. Każdy z nich musi należeć do Gniazda przynajmniej lat pięć i musi przejawiać 
zainteresowanie życiem organizacyjnym Gniazda.  

Paragraf 23 



Każdy członek Zarządu lub jakiejkolwiek Komisji, zaniedbujący swoje obowiązki przez dłuższy czas 
bez usprawiedliwienia, lub też członek działający szkodliwie na rzecz Gniazda, jeśli tego istnieją 
wyraźne dowody, na wniosek odnośnej Komisji wraz z Zarządem może być zniesiony z urzędu na 
zebraniu Gniazda i zastąpiony nowym.  

Członek każdej Komisji musi uczestniczyć najmniej w 5-ciu zebraniach miesięcznych w roku, w 
przeciwnym razie automatycznie traci swój mandat wyborczy.  
 
ARTYKUL VIII  
HONOROWI FUNKCYJNI GNIAZDA.  

 
Paragraf 24 

Organizator Gniazda wybierany jest na Rocznym Zebraniu. Zadaniem Organizatora jest 
prowadzenie akcji w kierunku pozyskiwania nowych członków. Informuje on o przeprowadzanych 
konkursach na zdobywanie członków nowych oraz kieruje akcja w czasie trwania konkursu.  

 
Paragraf 25 

Korespondent Gniazda powołany jest przez Zarząd. Obowiązkiem jego jest informowanie w piśmie 
Sokolstwa Polskiego w Ameryce „Sokół Polski" jak i innych pismach o życiu i aktualnych 
poczynaniach Gniazda.  

 
Paragraf 26 

Trzech Chorążnych Gniazda, mianowanych przez Zarząd roztacza opiekę nad sztandarami 
organizacyjnymi, występując na wszelkich uroczystościach jako poczet sztandarowy.  
 
ARTYKULIX.  
SĄD KOLEŻEŃSKI  

 
Paragraf 27 

Sad Koleżeński składa się z Przewodniczącego i dwu Sędziów wybranych na Walnym Zebraniu 
Rocznym, które powołuje również jednego Zastępcę Sędziego.  
Sad Koleżeński, działa niezależnie od Zarządu oraz innych Władz Gniazda.  
Członkiem Sadu Koleżeńskiego nie może być żaden z członków Zarządu ani Komisji.  
Sad Koleżeński rozpatruje wszelkie sprawy jedynie na pisemne zażalenie. Każda ze stron może 
wystąpić przed Sądem osobiście, lub też ze swoim upoważnionym obrońcą.  
Orzeczenie wydają wyłącznie członkowie Sadu Koleżeńskiego i to pozaocznie.  
Sąd Koleżeński nie rozpatruje spraw, które zostały wniesione na urzędową drogę prawną.  
 
ARTYKUŁ X  
ZARZĄDZENIA I UCHWAL y ZARZĄDU  



 
Paragraf 28 

1. Wszystkie zarządzenia i uchwały Zarządu musza być podane do wiadomości członków na 
zebraniach i przyjęte przez głosowanie większością głosów.  

2. Wnioski na kupno lub sprzedaż majątku, względnie wydatków powyżej 25 tysięcy dol.  
musza być przyjęte większością 2/3 głosów.  

3. Poprawki do konstytucji musza być przyjęte większością głosów, Natomiast poprawki 
dotyczące kupna lub sprzedaży majątku względnie wydatków powyżej 25 tys. dol. 
większością 2/3 głosów.  

4. W razie wakansu do Zarządu lub Komisji, Zarząd ma prawo dokooptowania, z tym, że 
decyzja ta musi być przyjęta na zebraniu miesięcznym.  
Kadencja dokooptowanego członka jest do zebrania rocznego.  

5.  
Paragraf 29 

Prawa dysponowania funduszem Gniazda.  
Prezes Gniazda jest upoważniony do wydatkowania w sprawach organizacyjnych sumy nie wyżej 
100.00 dolarów.  
O wydatkowaniu sumy do wysokości 500.00 dolarów decydować winien Zarząd in corpore.  
Wydatkowanie sumy powyżej 500.00 dolarów decyduje Zarząd wspólnie z Komisja Opieki Majątku 
z tym, iż decyzja ta musi. być przyjęta na zebraniu Gniazda większością głosów.  
W sprawach nagłych Zarząd jest upoważniony do wydatkowania sumy powyżej 500.00 dolarów z 
tym, iż najbliższe ogólne zebranie Gniazda przyjmie to do wiadomości i zatwierdzi post faktum.  
 
ARTYKUŁ XI  
WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ W GNIEŹDZIE  

 
Paragraf 30 

Członkowie Zarządu, Komisji Gospodarczej, Komisji Rewizyjnej i Opiekunowie Chorych  
otrzymują za swa pracę wynagrodzenie, którego wysokość ustala Zebranie Roczne.  

Członkowie Komisji Opieki Majątku oraz Funkcyjni Honorowi pełnia swe funkcje honorowo, bez 
wynagrodzenia.  

Każdy z płatnych funkcjonariuszy, który bez usprawiedliwienia opuści obowiązkowe zebranie, traci 
prawo do wynagrodzenia proporcjonalnie do ilości zebrań w roku.   
 
ARTYKUŁ XII  
ZAPOMOGI CHOROBOWE.  

Paragraf 31 



Prawo do otrzymania zapomogi chorobowej w czasie choroby i okresie niezdolności do pracy ma 
każdy członek, odpowiadający następującym warunkom:  

1. Należy do Gniazda przynajmniej jeden rok i rozpoczął chorobę po upływie tego terminu.  

2. W chwili zachorowania ma opłacone składki gniazdowe.  

Paragraf 32 

Okres zapomogi chorobowej wynosi 13 pełnych tygodni po 20.00 dolarów tygodniowo.  

Zapomogi chorobowe wypłacane będą wyłącznie za pełne tygodnie i to począwszy od drugiego 
tygodnia choroby.  

Prawo do zapomogi w okresie choroby ogranicza się do jednego razu w ciągu tego samego 
roku.  

W wypadku choroby członek winien zgłosić swoja chorobę Sekretarzowi Członkowstwa, 
a w razie jego nieobecności Gospodarzowi Klubu.  

Po zakończeniu choroby winien przekazać świadectwo lekarskie Opiekunowi Chorych, w 
ciągu dwóch tygodni.  

ARTYKUŁ XIII  
ZAPOMOGI POSMIERTNE.  

 

Paragraf 33 

W razie śmierci członka Gniazda Zarząd zakupuje kwiaty ku pamięci zmarłego, wysyła  
delegacje umundurowanych ludzi do niesienia trumny oraz organizuje w Gnieździe 
ostatnie usługi w domu pogrzebowym i na pogrzebie.  

Oddanie tych ostatnich usług zmarłemu jest obowiązkiem każdego członka. Wdowie lub 
innemu spadkobiercy prawnemu, Gniazdo wypłaca aktualnie obowiązującą odprawę 
pośmiertną. 

ARTYKUŁ XIV  
STYPENDIA SZKOLNE  

 

Paragraf 34 
Gniazdo udziela stypendiów szkolnych kształcącej się Młodzieży polskiej na wyższych  
uczelniach.  



O prawie do stypendiów i sposobie przyznawania decyduje osobny Regulamin.  
Stypendia przyznaje mianowana przez Prezesa Gniazda Komisja Stypendialna, składająca 
się z pięciu członków Gniazda.  
O wysokości stypendium rocznego decyduje Zarząd Gniazda zależnie od wysokości 
funduszu przeznaczonego na ten cel.  

ARTYKUL XV  
SEKCJE SPORTOWE GNIAZDA  

Paragraf 35 

Przy Gnieździe organizować się mogą różne sekcje sportowe.  
Każda Sekcja wybiera spośród siebie swój oddzielny Zarząd i Kierownika sekcji, który jest 
jednocześnie łącznikiem między Sekcją i Zarządem Gniazda.  
Kierownik Sekcji reprezentuje ja na zebraniach Gniazda i składa sprawozdanie z jej 
działalności.  
Każdy członek Sekcji winien być czynnym członkiem Gniazda oraz posiadać polisę 
ubezpieczeniowa Sokolstwa Polskiego w Ameryce.  
Sekcje przy Gnieździe maja prawo korzystania odpłatnie z sal i pomieszczeń Gniazda na 
imprezy dochodowe.  
Mają również prawo korzystania z Polanki i Stadionu Sportowego Gniazda zawsze jednak 
w porozumieniu z Prezesem i Zarządem Gniazda.  
 
ARTYKULXVI  
BAR KLUBOWY I GOSPODARZ KLUBU  
 

Paragraf 36 

Gniazdo posiada Bar Klubowy, prowadzony przez Gospodarza Gniazda. Gospodarka 
Klubu pozostaje pod kontrolą Komisji Gospodarczej Gniazda.  

 
Paragraf 39 

Gospodarz Klubu wybierany jest na Nadzwyczajnym Zebraniu Gniazda. Zebranie to 
zatwierdza również kontrakt między Zarządem i Gospodarzem oraz uposażenie 
Gospodarza oraz ewentualnie jego asystenta.  

Kandydatem na Gospodarza Klubu może być osoba należąca do Gniazda 88, nie karana 
sądownie za wyjątkiem wykroczeń przeciw przepisom drogowym w U.S.A.  

Gospodarz jest odpowiedzialny za dopilnowanie przepisów stanowych, dotyczących 
sprzedaży napojów alkoholowych.  

Licencja Stanu na sprzedaż napojów alkoholowych w Klubie wystawiona jest na  
nazwisko Gospodarza.  



Gospodarz w okresie piastowania swego stanowiska musi mieć złożoną kaucje 
ubezpieczeniową wysokości 2,000.00 dolarów.  

Paragraf 37 

W razie braku odpowiedniego kandydata z pośród członków Gniazda, kandydować może 
na Gospodarza osoba z poza Gniazda, posiadając odpowiednie kwalifikacje i 
doświadczenie. 

 
ARTYKUŁ XVII  
POSTANOWIENIE KOŃCOWE 

Paragraf 38 

Konstytucja niniejsza została przyjęta na Zebraniu Nadzwyczajnym Gniazda 88, odbytym 
w dniu 10 lutego 1974 roku i z tym dniem przepisy jej nabrały mocy obowiązkowej.  
 

Paragraf 39 

Poprawki do niniejszej Konstytucji zostały przyjęte na Zebraniu Nadzwyczajnym Gniazda 
88, w dniu 3 Grudnia 1995 roku i z tym dniem nabrały mocy obowiązującej.  

 

 

 

Podpisali:    
Tadeusz Gałaszewski, Prezes 

 
Komisja Konstytucji:  

Józef Węglewski, Przewodniczący 
Lesław Walewski  

  Adolf Wilk  
Cyryl Nikliński 
Edmund Serafin 
Józef Puzio 

 
 
Podpisali:   

Roman Nowak, Prezes 
Komisja Konstytucji:  

Lesław Walewski, Przewodniczący  
John V. Rogalewski, Vice Przewodniczący 
Bogdan Dalek, Sekretarz 



 
Członkowie:  

Zenon Blaszko  
Kazimierz Garbowski  
Ryszard Małek  
Roman Nowak  
Kazimierz Przybyłowicz   
Kazimierz Światłowski  
 5. 6. 

PRZYSIĘGA SOKOŁA  
 

1. Dla członków: 
 

Ja (imię i nazwisko) poznawszy rycerskie  
cele Sokolstwa Polskiego w Ameryce, wstępuję  
w te szeregi z całą świadomością i dobrowolnie  
przysięgam na mój honor wobec Boga i Was tu 

zebranych, że stać będę wiernie w Sokolim  
Zakonie, bronić sumiennie jego zasad  

i przestrzegać obowiązującą ustawę i regulaminy.  
Tak mi dopomóż Bóg! 

 
 

OATH OF MEMBERSHIP  
 

„I, (give full name), having become acquaintet 
With the knightly ideals of the Polish  

Falcons of America, join its ranks knowingly 
And voluntarily and solemnly swear before  

God and those present to faithfully serve the  
Falcon order, conscientiously defend it preand 

And follow its rules and regulations, 
so help me God." 

 
Sanok, 2011 r. 


