Opłatek 2016 – Sprawozdanie

Zarząd TG „Sokół” w Sanoku, w dniu 30 stycznia 2016 r., zorganizował „Spotkanie
opłatkowe”, w SANVICIE przy ul. Łaziennej 1.
Spotkaliśmy się tuż po świętach Bożego Narodzenia, na początku nowego roku 2016
przy pięknie zastawionym stole.
Bronisław Kielar serdecznie powitał zaproszonych Gości oraz Druhny i Druhów
Sokołów na sokolim spotkaniu „Opłatkowym”, na którym warto wspomnieć ubiegły
rok, cieszyć się z dobrze wykonanych zadań, z miłych spotkań i razem spędzonych
chwil.
Przywitaliśmy przewielebnych księży:
ks. prałat Feliks Kwaśny – Honorowy Obywatel KWM Sanoka,
ks. dziekan dr. Andrzej Skiba
oraz niżej wymienionych:
Edward Olejko – wiceburmistrz
dh. Andrzeja Chrobak – wiceprzewodniczący RP –
Damian Biskup – członek Zarządu Powiatu
dh Marian Osękowski – radny RM
a także:
Mieczysław Brekier – koło Sybiraków w Sanoku
hm Krystyna Chowaniec – komendantka Hufca ZHP w Sanoku
hm Jerzy Kwaśniewicz – członek Zarządu Hufca ZHP w Sanoku
dr Monika Brewczak – Soul
Andrzej Romaniak – kierownik Działu Historycznego MH
Mirosław Kazimierczak – prezes „Spartan” w Zahutyniu
Aleksandra i Maciej Haudek – Studio Haudek
Marek Hyleński – prezes TG „Sokół” w Strachocinie
Witając nowo przyjętych Druhów:
Rafała Kurka, Jakuba Kluskę, Radosława Broniewskiego,
Mateusza Ciporę, Dawida Krowiaka, wręczono Im
legitymacje członkowskie, „Znaki Sokoła”.

listy

gratulacyjne,

Również serdecznie powitani zostali Druhny i Druhowie Sokoli z Zarządem:
Paweł Sebastiański, Andrzej Chrobak, Jerzy Skoczyński,
Zdzisław Skrzypczyk, Damian Dziewiński, Jerzy Robel.

Przypomniane zostały cele utworzenia „Sokoła”, które głosili jego założyciele:

podtrzymywanie i rozwijanie świadomości narodowej,
podnoszenie rozwoju życia umysłowego i sportowego
w społeczeństwie,
kształtowanie postaw patriotycznych,
zgodnie z sokolim zawołaniem „w zdrowym ciele, zdrowy duch".
Dr Karol Zaleski, uzasadniając wielką potrzebę gimnastyki w życiu ludzkim,
powiedział na zebraniu założycielskim m.in.:
„Zaiste zdrowy i silny czuje pewność siebie, a będąc pewnym siebie nabiera wiary
w siebie, ta zaś stwarza odwagę i energię.
Więcej chyba nie potrzeba do kształcenia charakteru, a jednak gimnastyka osiąga
jeszcze więcej w tym kierunku wyrabia bowiem przez systematyczne ćwiczenia tak
pojedynczych, jak całych grup mięśni posłuszeństwo, przytomność umysłu, wyrabia
odwagę, przyzwyczaja do dokładności i porządku, do znoju i pracy, uczy wytrwałości,
wyrabia towarzyskość, kształci umysł piękna i odpowiednio duszę nastraja”.
Sokoli organizowali publiczne pokazy gimnastyczne, wycieczki krajoznawcze, mające
duży wpływ na dbałość o zdrowie i rozwój sportu w naszym mieście.
W okresie zaborów Sokoli byli inicjatorami oraz organizatorami wielu imprez
patriotycznych, zlotów i obchodów rocznic ważnych wydarzeń historycznych.
Sokoli uczestniczyli w tych imprezach w mundurach organizacyjnych i pod swoim
sztandarem.
Wspomniano również pierwszych Sokołów założycieli i budowniczych DOM SOKOŁA, a także
tych, którzy zginęli w I i II wojnie. Obecnie w naszym „Sokole” mamy tylko jedną Sokolicę
przedwojennego „Sokoła” – Janinę Stefańską.
Następnie zaproponowano modlitwę w intencjach:
za wszystkich Sokołów, którzy odeszli na wieczną wartę,
jako podziękowanie Panu Bogu za piękny ubiegły rok,
za powodzenie naszych bliskich i dalszych planów,
za zdrowie, rozwagę i odwagę naszych rządzących, aby dali radę uporządkować polskie sprawy.
Po modlitwie, łamiąc się opłatkiem, życzyliśmy sobie nawzajem „Wszystkiego Najlepszego”.
W roku 2016 zrealizowaliśmy wiele tematów, które w skrócie przedstawiamy:
Zrealizowaliśmy
dzierżawa naszych nieruchomości (Dom Sokoła, Kiosk, Parking 1, Parking 2)
konkursy
– 80. rocznica śmierci Józefa Piłsudskiego
– Losy mieszkańców naszego powiatu w latach 1939-1945
– Artyści na Torsanie
Występ 16. początkujących akordeonistów ze Szkoły Muzycznej
Występ gimnastyków: „Spartanie” Mirosława Kazimierczaka
Pokaz jazdy na rowerach DOWNHILL-owców – Stowarzyszenie dla Trepczy
Konkurs sprawnościowy: „Bieg z piłeczką i laską unihokejową
Strzały piłeczką przy użyciu laski unihokejowej do otworu

biegi
- maj – IX Bieg Sokoli – im. Rotmistrza Witolda Pileckiego
- listopad – „X Bieg Sokoli – Niepodległościowy
Nasi zawodnicy brali udział w wielu biegach długodystansowych:
1. Damian Dziewiński – 22
2. Maciej Hunia – 13
3. Paweł Stach – 9
4. Krystian Kurzydło – 2
5. Rafał Kurek – 2
Drużyna Unihokeja
Drużyna TG „SOKÓŁ”, w sezonie 2014/2015 zdobywa brązowy medal.
Jakub Kluska – kapitan, Mateusz Olszowy – bramkarz, Michał Jarzec – zawodnik
Drużyna Sokola
Warsztaty wojskowe dla TG „Sokół” w Rymanowie – 4/5 lipca 2015 r.
I Mistrzostwa Polski Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” – Rymanów
Trójbój obronny (bieg, strzelanie, rzut granatem) – 1 m – Maciej Hunia
Strzelectwo – karabinek kulowy – 50 m (5 strzałów) – juniorzy
Wielobój wojskowy (trójbój + strzelanie)
Zawody strzeleckie kadry TG „Sokół”
I. SOKOLE ZAWODY STRZELECKIE TG „Sokół” w Sanoku – listopad
5 grudnia 2015 r. zorganizowaliśmy, w Sali Centrum Sportowo-Dydaktycznego - PWSZ Sanok
„Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar „Sokoła”
dofinansowujemy juniorów siatkówki
udział w obchodach 25-lecia TPSiKP-W – 16 maja 2015 r.
udział w uroczystościach rocznicowych w Sanoku
Udział w uroczystościach organizowanych przez inne Gniazda Sokole:
Przemyśl – 130. Rocznica TG „Sokół” w Przemyślu.
Gorlice – „100-lecie Bitwy pod Gorlicami”
Jarosław – „Zarys dziejów sokolstwa słowiańskiego (1862-1939)”
Kraków – Konferencja – Co dalej z Polską?
Dynów – 110. Rocznica TG „Sokół” w Dynowie
prace remontowe:
1. płot przy ul. Mickiewicza – 21 774,51 zł.
2. schody pod balkonem – 17 933,40 zł.
3. gzymsy i dach DOMU SOKOŁA – 13 905,32 zł.
4. płyta balkonu, podcienia, ściany, filary, chodnik – 4 838,87 zł.
5. części płyty „Parkingu 1” i zjazdu „Parkingu 2” – 18 192,32 zł.
W czasie dyskusji zabrali głos zaproszeni goście:
Edward Olejko – wiceburmistrz,
Hm. Krystyna Chowaniec – komendantka Hufca ZHP w Sanoku,
Marek Hyleński – prezes TG „Sokół” w Strachocinie,
Mieczysław Brekier – prezes Koła Sybiraków w Sanoku.
Plan:

•
•
•

sanockie uroczystości patriotyczne,
zewnętrzne uroczystości patriotyczne, w tym Jubileusz 1050-lecia Chrztu
Polski,
sport,

•
•
•

Drużyna Sokola,
konkursy,
remonty (w tym piwnica).

Kolędowaliśmy przy akompaniamencie dr Moniki Brewczak, z mocnym wsparciem ks. prałata
Feliksa Kwaśnego.
Do zobaczenia w przyszłym roku.
Bronisław Kielar

