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[rękopisy oprawione w posiadaniu prezesa, fragmentaryczne. prawdopodobnie przesłane w 1972 r. przez ks. Jana 

Matyasika (Małyasika) do GTS w paczce. potem oprawione] 

 

Książka protokołów z posiedzeń wydziału i Walnych 

Zgromadzeń 

 

Rok 1919 

 

Za Wydział: 

 

Sekretarz: Prezes: 

 

[Własnoręczne podpisy:] Maryan Kopeć [pieczęć klubowa z napisem u góry T.S. WISŁA, 

białą gwiazdą pośrodku i datą 1906 pod nią] Szkolnikowski kap. 
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Z Bogiem 

Wprowadzenie 

Z chwilą wybuchu wojny w sierpniu 1914 roku T.S. „Wisła” dzierżawiło boisko wraz z budynkiem na szatnie i 

sekretaryat w „Oleandrach”, gdzie też znajdował się cały majątek Towarzystwa wraz z jego książkami.- Skutkiem 

jednak zajęcia placu tego przez wojsko cały ten majątek wraz z księgami został zniszczony.- Towarzystwo zaś 

zawiesiło swe czynności wskutek powołania prawie wszystkich członków pod broń.- 

 

Dopiero w lipcu 1918 roku dzięki zabiegom kilku członków, którzy czy to zostali zupełnie zwolnieni, lub też 

czasowo z wojska, albo przydzieleni do służby w Krakowie uruchomiono Towarzystwo. - Było to bardzo ciężko, 

gdyż żadnego majątku nie posiadało Towarzystwo, a tylko drogą wspólnych składek skompletowano 

umundurowanie do gry dla jednej tj. pierwszej drużyny, - która to po pilnych i racyonalnych treningach uzyskała 

bardzo chlubne rezultaty w zawodach, a to:  

8. września 1918 z L.K.S „Pogoń we Lwowie 3:0 dla Wisły  

22 ” ” ” K.S. „Cracovia” 2:3 " "  

3 listopada " " " „Cracovia” 1:0 " " 

 

Przez wygraną z „Cracovią” Wisła stanęła na czele drużyn polskich zamykając swój krótki, ale piękny sezon.- 

 

Kraków w marcu 1919  

 

Maryan Kopeć 

 

 

 

1919 
1919.03.29 Doroczne Walne Zebranie 

Doroczne Walne Zebranie 
odbyte dnia 29. marca 1919 o godz. 7.30 wieczór 
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Obecni: Konkiewicz Alfred, Olejak Artur, [M?]aiss Jan, Adamski Stanisław, Kaczor Stanisław, Borkowski 
Kazimierz, Bujak Andrzej, Kaliciński Ludwik, Kopeć Maryan. 

 
P. Kopeć mający całe pozostałe po [śp?] sekretarzu Kilińskiemu papiery, oraz jako prowadzący sezon 

ubiegły przedstawił Walnemu Zgromadzeniu sprawę p. Morawskiego, który to dotąd jeszcze nie przedstawił 
zestawienia kasowe za sezon ubiegły, a  obecnie przebywa on w wojsku.- 
Uchwalono wysłać list z żądaniem kategorycznem zestawień rachunkowych, oraz zwrotu wszystkich druków i 
papierów Towarzystwa, wraz z jego pieczęcią.- 
 

Uchwalono: 
Wynająć  tymczasowo szatnię tę samą, którą miało Towarzystwo w roku ubiegłym.- 
Wnieść prośbę wraz z Krak. Klubem Cyklistów i Motorystów prośbę do Rady miejskiej o boisko.- 
Wkładki pobierać jednorazowo K20 – na cały rok, oraz wpisowe K2. –  
 

Następnie przystąpiono do wyboru Nowego Wydziału.- 
 
Wybrani zostali:  Dr Bolesław Komorowski, Kap. W.P. Józef Szkolnikowski, Wincenty Gawlas, Kopeć 

Maryan, Bukowski Kazimierz, Adamski Stanisław, Maiss Jan, Olejak Artur, Cepurski Wilhelm, Paszucha Stefan, 
Szubert Bolesław i Karola Marcin.- 
 

Uchwalono urządzić I posiedzenie nowego Wydziału w piątek dnia 11 kwietnia 1919 o godz. 7 1\2 
wieczór.- 
 

Wniosków i Interpelacyi żadnych nie było.- 
 
Na tem posiedzenie zamknięto. 

 
Sekretarz: Prezes: 
[podpisy Kopcia i Szkolnikowskiego] 
 
 
 

I. Posiedzenie Wydziału 
dnia 11 kwietnia 1919.- 

1919.04.11 - I Posiedzenie Wydziału  

Obecni, Kap. Szkolinikowski Józef, Kopeć Maryan, Mais Jan, Olejak Artur, Adamski Stanisław i 
Bukowski Kazimierz.- 
 

Przystąpiono do ukonstytuowania Zarządu: 
Prezes: Dr Bolesław Komorowski. 
I. zastępca: Kap. Szkolinikowski Józef. 
II.  ": Gawlas Wincenty. 
Sekretarz:  Kopeć Maryan. 
Gospodarz: Adamski Stanisław. 
Skarbnik:, Bukowski Kazimierz. 
Kap. I Druż.:  Olejak Artur.- 

 
Uchwalono: Zgodzić się na urządzenie zawodów z Bielskim Klubem w Bielsku za K 800.- 

 
Zakooptować do Wydziału p. Zajdzikowskiego.- 

 
Na tem posiedzenie zamknięto 

 
Sekretarz: Prezes: 
[podpisy Kopcia i Szkolnikowskiego] 
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II. Posiedzenie Wydziału 
dnia 24 IX 919.- 

1919.09.24 – II Posiedzenie Wydziału 

Obecni:. Szkolinikowski, Kopeć, Adamski, Ziemiański, Bukowski. 
 

Po odczytaniu protokołu z ostatniego posiedzenia przystąpiono do obrad według porządku dziennego: 
1). Uregulowanie składu Wydziału. 
2). Sprawa boiska. 
3). Sprawozdanie Sekretarza z działalności Wydziału podczas nieobecności Prezesa p. Szkolnikowskiego. 
4). Sprawozdanie kasowe. 
5).  " p. Ziemiańskiego z posiedzenia P.Z.P.P. 
6). Sprawy bieżące. 
7). Wnioski i Interpelacye. 

 
Z powodu nieprzyjęcia godności prezesa przez Dra B. Komorowskiego prezesurę objął p. Kap. 

Szkolnikowski i tenże ma prawo podpisywania wszelkich aktów wraz z sekretarzem p. Kopeciem Maryanem. Jako 
zastępcę prezesa wybrano p. Dra Jana Weissenhoffa, skarbnika p. Kazimierza Bukowskiego, oprócz tego poruczono 
sprawę drużyny p. Adamskiemu i Ziemiańskiemu i kapitanowi I. drużyny p. Bujakowi względnie jego zastępcy p. 
Olejakowi. 

 
Do komisyi rewizyjnej wybrano p. Zajdzikowskiego, Olejaka i Prof. Lohna.- 
Sprawę boiska przedstawił p. Ziemiański w sposób następujący: Po zasięgnięciu informacji  w magistracie 

radzi, aby wspólnie z Kap. Szkolnikowskim udać się do Dra Schneidra i prosić o poparcie sprawy boiska w radzie 
miejskiej i prezydyum.- 
 

Sekretarz składa sprawozdanie kasowe po dzień 23.IX.919 a to stan kasowy jest K 9.649.05.- 
 

p. Ziemiański oznajmia zarządzenia ZPPN aby graczy przeznaczonych do Reprezentacyi Krakowa wysłać 
w oznaczonym terminie na trainingi.- 
Uchwalono po Matchu z „Cracovią” urządzić bankiet kosztem Towarzystwa w małej Sali  „Pollera”. 
 

Przyjęto sprawozdanie p. Ziemiańskiego z zawartej umowy z „Cracovią” o Matchu na 28/IX na mocy 
której za boisko płacimy 1500 K zaś resztę dochodu Netto po połowie.- 
 

Kontrolę nad kasą objął p. Adamski. 
 

Zatwierdzono termin 5/IX dla „Pogoni” we Lwowie. 
 

Następne posiedzenie 30/IX 6 1/2 wieczór. 
 
Sekretarz: Prezes: 
[podpisy Kopcia i Szkolnikowskiego] 
 
 
 

III. Posiedzenie Wydziału 
dnia 30. IX 919. 

1919.09.30 – III Posiedzenie Wydziału 

Obecni:. Szkolnikowski, Kopeć, Ziemiański, Adamski. 
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Uchwalono na skutek zarządzenia P.Z.P.P przesłać spis najlepszych graczy w liczbie 15. a to: 
Szubert Michał, Cepurski, Wilhelm, Szpurna Maryan, Bujak Andrzej, Kowalski Stanisław, Kowalski Władysław, 
Śliwa Stefan, Markiewicz Maryan, Rayman Henryk, Rayman Stefan, Marcinkowski Stanisław, Olejak Artur, Danz 
Franciszek, Korzycki Maryan, Ziemiański Stanisław. - 
Tenis Ziemiański Stanisław. Dr Jan Weissenhoff.- Atletyka Konkiewicz Alfred i Markiewicz Maryan.- 
 

Wyasygnowano na ręce Markiewicza K 1600 na podróż do Lwowa do Pogoni.- uchwalono poruczyć p. 
Adamskiemu i Ziemiańskiemu  [zestawienie?] rachunków z Cracovią.- 
 

Uchwalono na 5.X  wysłać możliwie najlepszy skład I Drużyny do Lwowa na Match z Pogonią.- 
 
Na tem posiedzenie zamknięto 

 
Sekretarz: Prezes: 
[podpisy Kopcia i Szkolnikowskiego] 
 
 
 

IV. Posiedzenie Wydziału 
dnia 7. X. 1919 

1919.10.07 – IV Posiedzenie Wydziału 

Obecni:. Szkolnikowski, Kopeć, Adamski, Ziemiański (Bukowski na urlopie). 
 
Przyjęto sprawozdanie z Matchu Wisła-Cracovia 0:1 i Wisła-Pogoń 2:0. Dochód czysty z Matchu z 

Cracovią dał [na?] Wisły K 6911. – zaś koszta wyjazdu do Lwowa kosztowały K 1534.80. – 
 

Uchwalono członka grającego Koguta Adama wykluczyć z listy członków wskutek niesportowego 
zachowania się. – Uchwalono odpisać „Rewerze" w Stanisławowie, że wskutek braku graczy przez powołanie ich do 
wojska nie możemy wysłać naszą I drużynę na Match.- 
 

Na tem posiedzenie zamknięto. 
 

Sekretarz: Prezes: 
[podpisy Kopcia i Szkolnikowskiego] 
 
 
 

V. Posiedzenie Wydziału 
dnia 26. X. 919 

1919.10.26 – V Posiedzenie Wydziału 

Obecni:. Szkolnikowski, Bukowski, Weissenhoff, Ziemiański,  Kopeć.- 
 

Uchwalono zwołać na 14 listopada br. Walne Zebranie członków o godz. 7wiecz. w lokalu Klubu 
„Esperantystów” z następującym porządkiem dziennym: 

1) Sprawozdanie Wydziału. 
2)  " Komisji Rewizyjnej. 
3) Udzielenie Absolutoryum ustęp. Wydziałowi. 
4) Wybór nowego Wydziału i komisji kontroli. 
5) Oznaczenie wysokości składek. 
6) Zmiany w statucie. 
7) Wnioski i Interpelacye. 
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Jako członków do Komisyi rewizyjnej na to Walne Zgromadzenie zamianowano pp. Prof. Lohna, Olejaka i 
Zajdzikowskiego. 
 

Na tem posiedzenie zamknięto.- 
 
Sekretarz: Prezes: 
[podpisy Kopcia i Szkolnikowskiego] 
 
 
1919.11.14 – Doroczne Walne Zebranie 

Doroczne Walne Zebranie 
odbyte na dniu 14. listopada 1919 roku 

 
Porządek dzienny 
1). Sprawozdanie Wydziału: 
2).  " Komisji kontrolującej. 
3) .Udzielenie Absolutoryum ustępującemu Wydziałowi. 
4). Zmiana statutu. 
5). Oznaczenie wysokości składek na rok 1920. 
6).Wybór nowego Wydziału. 
7) Wnioski i Interpelacye.- 

 
Kapitan Józef Szkolnikowski obejmując przewodnictwo Zebrania, składa sprawozdanie z działalności 

Wydziału za czas 1914/19 roku, tj. od ostatniego Walnego Zebrania odbytego jeszcze przed wojną w 1914 roku.- 
 

Przewodniczący zaznacza, że wskutek wielkiej wojny nie jest to ten Wydział który został wybrany w roku 
1914, część jego już zmarła, zaś reszta przebywa jeszcze w szeregach wojskowych.- Od roku 1914 do 1917. 
Towarzystwo było zupełnie nieczynne, gdyż oprócz Drużyn, także prawie i cały Wydział służył przy wojsku, 
dopiero w roku 1917 dzięki paru członkom będących czy to na urlopach, czy też już uwolnionych z wojska, 
pobudzono Wisłę od dalszego życia.- Za pracę położoną około podniesienia Towarzystwa wyraża przewodniczący 
gorące podziękowanie w szczególności pp.  Adamskiemu, Olejakowi i Bujakowi. 
 

Następnie zabiera głos p. Olejak i w imieniu komisyi kontrolującej oświadcza, że książki kasowe komisya 
znalazła w zupełnym porządku.- 
 

Na wniosek p. Ziemiańskiego uchwalono ustępującemu Wydziałowi udzielić absolutorium.- 
 

Przystąpiono do obrad nad zmianą statutu, w których zabierali głos pp. Ziemiański, Kopeć, Olejak, Bujak i 
Mazurek  i dłuższej dyskusji uchwalono zmianę statutu a mianowicie § 16 i 20 [id?]1: „Walne Zebranie wybiera 
przewodniczącego prezesa oraz  5 członków” (zamiast 6. członków). 
 

Myśl § 5 statutu oznaczono wysokość składek: 
dla członków K 2-.- (Jednorazowo na cały rok z góry). 
 "  "wspierających K 100 – ( "  "  "  "). 
 "  " założycieli  " 500 – (  "  "  "  "). 

 
Następnie przystąpiono do wyboru nowego Wydziału.- 

 
Wybrano: 
Prezesem jednogłośnie p. Kap. Józefa Szkolnikowskiego. 
Członkami Prof. Lohna. 
 " Maryana Kopecia. 
 " Stanisłąwa Adamskiego. 
 " Kazimierza Bukowskiego. 
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 " Stanisława Ziemiańskiego. 
 

Do komisji kontrolującej: 
Artura Olejaka. 
Wilhelma Cepurskiego. 
Maryana Zajdzikowskiego.- 

 
Nowo wybrany prezes dziękuje za wybór i zaznacza, że staraniem jego będzie pracować sumiennie i pilnie 

około dalszego rozwoju Towarzystwa.- 
 

Walne zebranie prosi usilnie nowy Wydział o jak najenergiczniejsze przystąpienie do pracy około 
otrzymania własnego boiska od gminy, gdyż inne Towarzystwa znacznie młodsze już własne boiska posiadają, 
podczas gdy "Wisła" jedno z najstarszych Towarzystw sportowych w Polsce takowego jeszcze nie posiada. – 
 

Prezes zapewniając że całem dążeniem jego wraz z Wydziałem będzie staranie się o otrzymanie własnego 
boiska, bez dyskusji . 

 
Zebranie zamknął.- 
 

Sekretarz: Prezes: 
[podpisy Kopcia i Szkolnikowskiego] 
 
 
1920.11.24 – I Posiedzenie Wydziału 

I Posiedzenie Wydziału 
dnia 24. listopada 1920. 

 
Porządek dzienny: 
1) Wybór prezydium. 
2) Sprawa boiska. 

 
Wnioski i interpelacje. 

 
Prezes otwiera posiedzenie i przystępuje do  wyborów które dały wynik. Zastępcą Prezesa wybrano Prof. 

Lohna. 
 

Sekretarzem Maryana Kopecia. 
 

Skarbnikiem Kazimierza Bukowskiego. 
 

Prezes składa sprawozdanie co do boiska, a mianowicie oświadcza, że obecnie magistrat nie jest w możności 
oddać plac na stałe gdyż plany regulacyi wylotu ulicy Wolskiej nie są jeszcze gotowe, zatem należy się starać o 
wydzierżawienie powyższego placu pod boisko.- 
 

Na wniosek  p. Adamskiego uchwalono zakooptować pp. Aleksandra Ameisena, oraz Dra Jana 
Weyssenhoffa do zarządu i o tem ich powiadomiono. 
 

Na tem posiedzenie zamknięto.- 
 
Sekretarz: Prezes: 
[podpisy Kopcia i Szkolnikowskiego] 
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VIII Posiedzenie Wydziału 
odbyte w dniu 27.V. 1921 r. 

1921.05.27 – VIII Posiedzenie Wydziału 

Obecni: Prezes kpt. Szkolnikowski, pp. Kopeć, Bukowski, Adamski, Potocki, Zajdzikowski, Fildorf, 
Paszucha, Kaczor, Karola i Bujak. 
 

Po odczytaniu protokołu z ostatniego posiedzenia, który bez dyskusji przyjęto, prezes przedstawia sprawę 
boiska: Za zadatek za materjał na ogrodzenie złożono p. Karwatowi Mp. 100.000.- z tem, że materjał ten dostawca 
już będzie obrabiał, zaś resztę należytości musi się zapłacić najpóźniej z chwilą pobrania całego materiału.- 
Następnie prezes zawiadamia, że wojskowość daje nam darmo 2000 m. drutu kolczastego do ogrodzenia, oraz  100 
kg gwoździ. – 
 

Sekr. p. Kopeć przedstawia plan wybudowania własnym kosztem domku na boisku składającego się z 3. 
pokoji i kuchni, natomiast w zamian za plac, który Towarzystwo daje darmo zobowiązuje się zarządzać całym 
boiskiem.  

 
Uchwalono na plan ten zgodzić się, a ewentualny kontrakt w tej sprawie ma być załatwiony przez komisję 

boiskową.- 
 

Uchwalono wezwać wszystkich członków, którzy pobrali listy składkowe, by takowe na następne 
posiedzenie przynieśli.- 
 

Uchwalono zakupić 3. pary butów, oraz 10 par spodenek, które to rzeczy mają być gotowe na 5.VI. br.- 
Buty przywiezie p. Paszucha, płótno zakupi p. Adamski, oraz spodnie postara się wykonać bezinteresownie p. 
Kopeć.- 
 
 Na tem posiedzenie zamknięto.- 
 

P.S. Na Gospodarza szatni wybrano p. Marjana Danza, który cały inwentarz odbierze od p. Adamskiego i 
za niego odpowiada.- 
 
Sekretarz: Prezes: 
[podpisy Kopcia i Szkolnikowskiego] 
 
 
 

IX Posiedzenie Wydziału 
odbyte w dniu 1/VI. 1921 r. 

1921.06.01 – IX Posiedzenie Wydziału 

Obecni: Prezes kpt. Szkolnikowski, Kopeć, Karola, Fildorf, Paszucha, Schwenk, Potocki, Kaczor, Adamski. 
 

Po odczytaniu protokołu z ostatniego posiedzenia, który bez dyskusji przyjęto do wiadomości powzięto 
następujące uchwały.- 
 

Za niesportowe zachowanie się w czasie zawodów I drużyny w Łodzi 29/5 br p. A. Bujaka jako kapitana 
drużyny, udzielono mu ostrej nagany, oraz ogłoszono mu by złożył godność kapitana drużyny.- 
 

Uchwałę tę zakomunikuje p. Bujakowi osobiście p. kpt. Szkolnikowski.- 
 

Zakooptowano do zarządu p. Stanisława Ziemiańskiego, oraz oddano mu drużynę do trainingów jako 
kierownikowi sekcji, jednak do dnia 19. czerwca br drużynę ustawiać mają p. Adamski, kapitan danej drużyny, oraz 
p. Ziemiański.- Od dnia 19. bm p. Ziemiański zostaje w miejsce Adamskiego kierownikiem sekcji i ustawia drużynę 
do zawodów wraz z kapitanem oraz kieruje trainingami.- 
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Co do systemu trainingów udzielono p. Ziemiańskiemu zupełną wolną rękę, kierując się jego dotychczasową 
fachową wiedzą. 
 

Na tem posiedzenie zamknięto. 
 
Sekretarz: Prezes: 
[podpisy Kopcia i Szkolnikowskiego] 
 
 
 

X Posiedzenie Wydziału 
odbyte w dniu 7. czerwca 1921 r. 

1921.06.07 – X Posiedzenie Wydziału 

Obecni: Prezes kpt. Szkolnikowski, Kopeć, Fildorf, Ziemiański, Adamski, Paszucha, Zajdzikowski, Karola, 
Kaczor. 

 
Po odczytaniu protokołu z ostatniego posiedzenia, który bez dyskusji przyjęto do wiadomości uczczono 

pamięć śp. kpt. Antoniego Poznańskiego, byłego członka Wisły, który zginął tragicznie we Lwowie.- 
 
Powzięto następujące uchwały: 

Ze względu na chorobę skarbnika p. Bukowskiego, oddano kasę p. Kopeciowi, aż do czasu wyzdrowienia skarbnika.- 
Polecono zgłosić jako drugi podpis ważny do podejmowania pieniędzy p. Kopecia.- 

 
Wszystkie wypłaty do 1000 Mp mogą być uskutecznione bez widymowania przez Prezesa, jednak po 

wypłacie mają być dodatkowo podstawione do podpisu.- Natomiast wypłaty po nad 1000 Mp mogą być 
uskutecznione li tylko po podpisie przez Prezesa.- 

 
Ponieważ p. Wojas chce uzyskać za opłatą pozwolenie na umieszczenie reklamy swej firmy na mającym 

stanąć płocie na boisku, przeto sprawę tą oddano do załatwienia pp. Zajdzikowskiemu i Ziemiańskiemu.- 
 

Zakooptowano p. Adama Winiarza, o czem powiadomi tego Pana p. Paszucha.- 
 

Ze względu na to, że kapitan drużyny nie został jeszcze definitywnie wybrany, uchwalono następujący 
skład drużyny na zawody z Polonią w Warszawie i z Makkabią.- 

 
Polecono p. Adamskiemu, by bilety będące u niego dostarczył skarbnikowi, - który takowe będzie wydawał 

na matche.- 
 

Szubert 
Bujak, Kaczor 

Mróz, Szpurna, Śliwa 
Danz, Bohdan, Reyman, Kowalski II, Marcinkowski.- 

 
Drużyna do Warszawy wyjeżdża w sobotę rano 6:45 posp.-  Jako strawne w czasie podróży otrzymają 

gracze po 500 Mp na osobę.- 
 

Z drużyną jedzie sekretarz p. Kopeć.- 
 

O ile którykolwiek gracz nie zjawi się na trainingu najbliższem zostaje z I drużyny usunięty 
 

Na tem posiedzenie zamknięto. 
 

Sekretarz: Prezes: 
[podpisy Kopcia i Szkolnikowskiego] 
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XI Posiedzenie Wydziału 
odbyte w 24. czerwca 1921 r. o godz. 8. wiecz. 

1921.06.24 – XI Posiedzenie Wydziału 

Obecni: pp. Kpt. Szkolnikowski, Adamski, Ziemiański, Reyman, Kaczor, Potocki, Fildorf, Zajdzikowski, 
Karola, Kopeć.- 
 

Po odczytaniu protokołu który zatwierdzono, uchwalono zakupić 3 piłki po najtańszej cenie, oraz przy 
okazji wyjazdu I Drużyny do Łodzi, zamówić  koszule dla I Drużyny".- Dalej uchwalono za pieniądze które zostały 
w kasie przystąpić do ogrodzenia boiska, oraz uchwalono ściągnąć od członków wszystkich listy składkowe, w 
miejsce tychże wydać nowe.- 
 

Przyjęto do wiadomości skład drużyny przeciw Ł.K.S. w Łodzi na dzień 26. bm.- 
 

Szubert 
Bujak, Kaczor 

Kowalski I, Śliwa, Turmiński 
Danz, Dydaś, Reyman, Kowalski II, Marcinkowski.- 

 
Uchwalono udzielić ostrej nagany graczowi p. Szpurnie Marjanowi, za niesportowe zachowanie się w 

Warszawie przed zawodami.- 
 

Na tem posiedzenie zamknięto. 
 

Sekretarz: Prezes: 
[podpisy Kopcia i Szkolnikowskiego] 
 
 
 

XII Posiedzenie Wydziału 
odbyte w 29.czerwca 1921 r. 

1921.06.29 – XII Posiedzenie Wydziału 

Obecni: Prezes kpt.  Szkolnikowski, Sekr. Kopeć, pp. czł. Zajdzikowski, Ziemiański, Paszucha, Schwenk, 
Kopeć, Kaczor, Reymann, Fildorf.- 
 

Po odczytaniu protokołu z ostatniego posiedzenia na wniosek p. Prezesa zakooptowano w miejsce p. 
Polaczka p. Kpt. Śliwińskiego oraz p. Wł. Budzisza.- Uchwalono urządzić w dniu 5. lipca br. zawody z "Ujpesti" z 
Budapesztu na boisku Cracovii za ryczałtem 120000 Mp oraz 10% za boisko.- W dniu 10 lipca uchwalono wysłać I. 
drużynę do Bielska.- Jako kierownictwo komisji boiskowej oddano p. Ziemiańskiemu jak niemniej wszelkie czynności 
przewodniczącego powierzono p. Ziemiańskiemu, gdyż prezes wyjeżdża na czas 3. mies. do Warszawy.- 
 

Uchwalono wezwać p. Adamskiego, by tak bilety, jak i obliczenia pozostawił jak najszybciej skarbnikowi 
p. Bukowskiemu.- 

 
Na tem posiedzenie zamknięto.- 
 

Sekretarz: Prezes: 
[podpisy Kopcia i Szkolnikowskiego] 
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XIII Posiedzenie Wydziału 
odbytego w dniu 23.lipca 1921 r. w Krakowie 

1921.07.23 – XIII Posiedzenie Wydziału 

Obecni pp.  Kopeć, pp. Ziemiański, Kopeć, Karola, Kpy. Śliwiński, kpt. Schwenk, Zajdzikowski, Adamski, 
Potocki, Winiarz Adam, Budzisz Władysław.- 

 
Kpt. Śliwiński przedstawił stan budowy boiska, poczem uchwalono wydelegowanie pp. Winiarza, oraz 

Śliwińskiego, byt przeprowadzili umowę z Ż.T.S. "Jutrzenka" a to w sprawie budowy wspólnego mostku, który ma 
prowadzić ponad obecne i stare koryto Rudawy.- 
 

Wybrano Komitet Jubileuszowy, a mianowicie pp. Paszucha, Kopeć, Raymann, Adamski, Ziemiański, 
który to najdalej do 13. sierp. br. przedstawi Wydziałowi plan uroczystości jubileuszowych.- Komisji tej przysługuje 
prawo kooptacji.- 
 

Uchwalono wezwać Czarnych ze Lwowa, by się wytłumaczyli dlaczego na tydzień przed ich przyjazdem 
uzależnili tenże, od naszego wyjazdu do Lwowa, który musi nastąpić 7. bm., gdy tymczasem w dniu 7. sierp. I. 
drużyna nasza już jest związana umową gdzieindziej.- 
 

Na tem posiedzenie zamknięto.- 
 

Sekretarz:  
[podpis Kopcia] 
 
 
1921.08.02 – XIV Posiedzenie Wydziału 

Protokół z XIV Posiedzenie Wydziału odbytego w Krakowie [maszynopis] 
w dniu 2. sierpnia 1921 o godz. 8-mej wieczór 

 
Obecni Sekretarz Kopeć, pp. Adamski, Śliwiński, Schwenk, Zajdzikowski, Fildorf, Paszucha, Potocki, 

Kaczor oraz Wiśniewski jako Kpt I. Drużyny.- 
Po upływie godziny zjawił się p. Ziemiański,- Winiarz i Budzisz.- 
 

Z powodu nieobecności p. Ziemiańskiego, jako zastępcy przewodniczącego, sekretarz Kopeć obejmuje 
przewodnictwo posiedzenie, które otwiera.- 
 

Po odczytaniu protokołu z ostatniego posiedzenia, który przyjęto, przystąpiono do załatwienia wpływów.-  
 

Po dłuższej dyskusji uchwalono zawrzeć umowę z Ż.T.S. "JUTRZENKĄ", na mocy której wyż. powołane 
towarzystwo wspólnie z T.S. "WISŁA" buduje mostek na Rudawie do toru wyścigowego według plano 
zatwierdzonych przez Magistrat, na warunkach następujących.- 
1).T.S. "WISŁA" płaci połowę rachunku za robociznę, a "JUTRZENKA" daje własnym kosztem materiał, oraz 
wyrównuje drugą połowę rachunku za robociznę. W chwili rozebrania mostu jako już niepotrzebnego, cały mostek 
ten staje się natenczas własności "JUTRZENKI".- Oileby "JUTRZENKA" na warunki te zgodzić się nie chciała, 
uchwalono warunek 2). Materiał i robociznę wyrównuje wspólnie "WISŁA" z "JUTRZENKĄ" do równej połowy, 
natomiast przy rozbiórce tego mostku materiał cały staje się wspólną własnością do równej połowy.- W obu 
wypadkach użytkowanie tego mostku jest wspólne.-  
 

Sekretarz przedstawia plan warunków jakie oferują nam na wyjazd do Rumunii, poczem po dłuższej 
dyskusji uchwalono drużynę wysłać, jednak jeśli dyeta w czasie drogi wynosić będzie 1000 Marek dla gracza na 
dobę. 

Po uchwale tej zjawił się p. Ziemiański, który wyczerpująco przedstawił całe warunki wyjazdu do 
Rumunii, gdyż on sam takowe omawiał z zastępcą Klubu "Jahn" z Czerniowiec, a mianowicie - K.S. "Jahn" w 
Czerniowcach angażuje I. Drużynę T.S. "WISŁA" na rozegranie trzech matchów w Czerniowcach, a to w dniach 3, 
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4 i 6.września.- Jako zwrot kosztów podróży płaci: kolej II. klasą pociągiem posp. do Lwowa, zaś ze Lwowa do 
Czerniowiec również II. klasą, jednak poć. osob., gdyż takowe tam kursują, dalej dyetę Mp. 800 na osobę na dobę w 
czasie drogi, licząc osób 16,- całkowite syte i pełne utrzymanie tamże od chwili przyjazdu do chwili odjazdu, oraz 
oraz 5000 Lei rumuńskich. - Mówca zaznacza, że sprawa wynagrodzenia nie jest jeszcze definitywnie załatwioną, 
gdyż zastępca z Czerniowiec nie mógł zobowiązać się Wiśle zapłacić więcej, gdyż Klub go do tego nie upoważnił, 
jednak przyjął do wiadomości żądanie mówcy tj. Lei rum. 6.500, zaznaczając, że postara się sprawę tą korzystnie 
dla nas załatwić i da odpowiedź.-  
 

Po dłuższej dyskusji uchwalono drużynę Iszą wysłać i w czasie drogi nie wypłacać zupełnie pieniędzy, 
tylko dać utrzymanie graczom w naturze.- 
 

Wobec propozycji "Czarnych" ze Lwowa by nasza I. drużyna rozegrała u Nich we Lwowie rewanżowe 
zawody w dniu 28 bm. uchwalono zwrócić się do nich z propoycją rozegrania tych zawodów powrotnej drodze, a to 
8, lub 11. września o czem z drogi definitywnie doniesiemy.- 
 

Przyjęto do wiadomości wybór kapitanów drużyny i ich zastępców, a mianowicie: Kapitanem I. drużyny 
wybrany został p. Wiśniewski, jego zastępcą p. Marjan Danz, jego zastępcą p. Stanisław Stopa. 
 

Uchwalono, że w razie przerwania mowy któremukolwiek z mówców w czasie posiedzenia przez innego 
członka nie posiadającego głosu udzielonego, może pociągnąć za sobą utratę prawa głosu przez pięć posiedzeń.- 
 

Uchwalono byłego gracza Bohdana Górnisiewicza ze znanych powodów z T.S. "WISŁA" zwolnić, 
wykreślając go równocześnie z listy członków.- Przy głosowaniu nad tym wnioskiem pp. Winiarz i Budzisz od 
głosowania się wstrzymali, a to z tego powodu, że o sprawie dotyczącej się osoby wyż. powołanego nie są 
poinformowani, jednak informacji tych nie żądają.- 
Uchwalono, by w przyszłości sekretarz klubu rozsyłając zaproszenia na posiedzenia podawał porządek dzienny 
tegoż.- 
 

Na tem posiedzenie zamknięto.- 
[podpis Kopcia] 
 
 
1921.08.13 – XV Posiedzenie Wydziału 

Protokół z XV Posiedzenia 
odbytego w dniu 13.VIII.1921 

Obecni: Kpt. Szkolnikowski, Bukowski, Kopeć, Kpt. Schwenk, Kaczor, Adamski, Zajdzikowski, 
Ziemiański, Budzisz, Winiarz, Wiśniewski, Potocki, Paszucha.- 
 

Protokół z ostatiego posiedzenia po odczytaniu przyjęto, poczem przystąpiono do spraw bieżących.- 
Po wyjaśnieniu przez kpt. Schwenka w sprawie budowy mostku na Rudawie uchwalono pokryć wspólnie z 
"Jutrzenką" kosztorys tegoż i upoważniono p. Kpt. Schwenka do podpisania umowy z "Jutrzenką".- 
 

Ustalono następujący skład wysłać do Rumunii: Wiśniewski, Bujak, Cepurski, Kaczor, Kowalski I, Śliwa, 
Gieras, Turmiński, Danz, Szpurna, Reyman, Kowalski II, Marcinkowski i Potocki.- Z Wydziału Kopeć i Prezes, 
ewentualnie Adamski.- 
 

Uchwalono na jubileusz graczom Cepurskiemu, Bujakowi i Szubertowi, ofiarować w formie upominku 
każdemu złoty sygnet z odpowiednim napisem wewnątrz.- 
 

Oprócz tego zostanie sporządzoną fotografia tableu I. Drużyny.- 
 

Dalsze terminy gier układa sekretarz w porozumieniu z kapitanem I. Drużyny. 
 

Na tem posiedzenie zamknięto.- 
[podpis Kopcia] 
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1921.10.30 – XVI Posiedzenie Wydziału 

 

Protokół z XVI Posiedzenia 
odbytego w dniu 30.X.1921 

Obecni: Prezes Kpt. Szkolnikowski, jako sekretarz kpt. Śliwiński, członkowie Kpt. Schwenk, Karola, 
Adamski, Potocki, Ziemiański, Winiarz, Budzisz. 
 

1). Kpt. Szkolnikowski porusza sprawę wyjazdów I Drużyny do Lwowa 22 bm na Match z Czarnymi bez 
pieniędzy,- przypisując winę skarbnikowi, sekretarzowi, oraz kapitanowi I. drużyny.- W dyskusji zabierają głos pp. 
Kpt. Schwenk, Adamski, Budzisz i Kopeć, który się zjawia na posiedzeniu.- Pan Winiarz stawia wniosek: 
 

Ponieważ Wydział czuje się szczęśliwym, że nie mógł wyłapać winnych, którzy przyczynili się do 
popełnienia skandalu dnia 22 i 23 bm, przeto zamyka się dyskusję, z tem że na następnym posiedzeniu, gdy winni 
będą wyłapani, sprawę się rozpatrzy i się ukarze.-  
Wniosek upadł 4:2 - 2 wstrzymało się.- 
 

P. Ziemiański stawia wniosek, by winę tę zwalić na osobę fikcyjną w osobie kierownika sekcji i skarbnika i 
członków czynnych, którzy w tem brali udział.-  Wniosek upadł 1:6. 1 wstrzymuje się - Kpt. Schwenk stawia by za 
ten skandal odpowiedzialnym był p. Ziemiański, jako kierownik Sekcji.- 
Wniosek przeszedł 4:1. 3 wstrzymali się. Głosowali za Kpt. Schwenk, Kpt. Śliwiński, Kopeć i Potocki.- Wstrzymali 
się Winiarz, Budzisz i Karola. Przeciw Adamski.- 
 

Wpływy: Prezes wnosi list z rezygnacją.- 
 

Szpurna i  Szubert proszą o zwolnienie.- 
 

Prośbę prezesa nie przyjęto do wiadomości a kpt. Schwenk stawia wniosek, że Wydział wyraża pełne 
wotum zaufania p. Szkolnikowskiemu. Wniosek przeszedł 8:1.- 
 

Kpt. Szkolnikowski cofa rezygnację. 
 

Na wniosek Kpt. Schwenka uchwalono p. Szuberta zwolnić, z tem, że wyraża się zdziwienie, że [na] 
obchodzie jubileuszowem potrafił postąpić tak niesportowo.- 
 

Do Szpurny uchwalono go zawiadomić, że [po] zapodaniu powodów jakie go skłaniają do prośby o 
zwolnienie, sprawa jego wejdzie na porządek posiedzenia najbliższego.- 
 
 

Uchwalono urządzić Doroczne Walne Zebranie w dniu 27. listopada br. w Sali Twa Technicznego o godz. 
9. rano.- Porządek dzienny ułoży sekretarz stosownie do statutu, z tem, że w jednym z punktów tegoż będzie 
zmiana statutu. 

 
Wybrano Komisję do opracowania statutu w osobach pp. Kpt. Szkolnikowskiego, Schwenka i Budzisza. 
 
Na tem posiedzenie zamknięto.- 

[podpis Kopcia] 
 
1921.11.27 Doroczne Walne Zebranie 

Protokół z XVI Dorocznego 
Walnego Zebrania Członków T.S. "Wisła" 

odbytego w Krakowie w Sali Twa Technicznego w dniu 
27. listopada 1921 roku 
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Obecnych 68 członków.-  Przewodnictwo obejmuje Prezes Kpt. Szkolnikowski, jako sekretarz p. Kopeć.- 

 
Przewodniczący zabiera głos witając zebranych, poczem sekretarz odczytuje porządek dzienny.- 
1) Odczytanie protokołu z ostatniego W. Zebrania. 
2) Sprawozdanie sekretarza z Działalności Wydziału. 
3) '' Komisji Kontrolującej. 
4) Udzielenie absolutorjum ustępującemu Wydziałowi. 
5) Zmiana Statutu. 
6) Wybór Nowego Wydziału. 
7) Wnioski i Interpelacje.- 

 
Po odczytaniu protokołu z ostatniego Walnego Zebrania, który bez dyskusji przyjęto do zatwierdzającej 

wiadomości, składa sekretarz dokładne sprawozdanie z działalności Wydziału za rok ubiegły.- 
 

Ponieważ nad sprawozdaniem sekretarza nie wstrzęto żadnej dyskusji, przeto przystąpiono do punkty 
trzeciego, gdzie imieniem Komisji Kontrolującej zabrał głos p. Cepurski składając sprawozdanie kasowe.- 
 

Ponieważ w pewnych momentach prosił p. Cepurski o wyjaśnienie, przeto po udzieleniu takowych tak 
przez kpt. Szkolnikowskiego, jaki  Kopecia, postawił p. Cepurski wniosek o udzielenie absolutorjum ustępującemu 
Wydziałowi.- Wniosek jednogłośnie uchwalono.- 
 

Imieniem Komisji statutowej przedstawia p. Budzisz projekt nowego statutu, który uchwalono.- 
 

Po 10cio minutowej przerwie przystapiono do wyboru nowego Wydziału, który dał wynik: 
Prezesem wybrano p. Wilhelma Śliwińskiego gł. 44. 
Viceprezesem ""  Wojasa Franciszka " 21. 
Sekretarzem " Kopecia Marjana przez aklamację. 
Zastęp. " " Budzisza Władysł. " " 
Skarbnikiem " Mieczysława Potockiego " " 
Zastęp. " " Ludwika Kalicińskiego " "  

 
Do Komisji kontrolującej: 
Tadeusza Orzelskiego jako przewodniczącego 
Stanisława Adamskiego jako członka 
Adama Winiarza. 

 
Na wniosek p. Kopecia uchwalono jednogłośnie zamianować I. członkiem honorowym b. Prezesa i 

założyciela T.S. Wisła p. Tadeusza Łopuszańskiego, viceministra oświaty, oraz wyrazić gorące podziękowanie 
Ministerstwu Zdrowia, Oświaty i p. Franciszkowi Wojasowi, za  ofiarowanie przez każdego po 50.000 Mp jako 
bezzwrotną subwencję na roboty około własnego parku sportowego.- 
 

Ponieważ zebranie członków czynnych stosownie do statutu odbyło ponownie swe zebranie i wybrało na 
nim  jednogłośnie Kpt. Szkolnikowskiego, jako przewodniczącego swej sekcyi, Walne Zebranie przyjęło to do 
wiadomości.- 
 

W końcu nowywybrany prezes p. Śliwiński dziękując za wybór postawił wniosek by wyrażono gorące 
podziękowanie p. Kpt. Szkolnikowskiemu oraz Karoli, za tak owocną i ofiarną pracę, jaką włożyli przy budowie 
parku sportowego.- 

 
Na tem zebranie zamknięto.- 

[podpis Kopcia i Wojasa] 
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1921.11.27 - Zebranie 

Zebranie 27/XI.1921) z egzemplarzem powielonym.- 
 

W wykonaniu uchwały Walnego Zebrania uchwalono zakupić specjalny dyplom członka honorowego b. I 
Prezesowi T. Łopuszańskiemu i w tym celu upoważniono p. Budzisza do zasięgnięcia opinii u malarzy o projekcie i 
cenie tegoż.- 
 

Uchwalono do reprezentacji poszczególnych gałęzi sportu delegować ludzi znających się na tych gałęziach 
sportu.- 
 

Sekretarz Kopeć zobowiązał się odstawić pożyczone swego czasu tacki do wojskowości przy ul. 
Kamiennej.- oraz zwieźć drut z boiska do siebie do przechowania.- 
 

Na członków uchwalono przyjąć: 
Bernakiewicza Kazimierza ul. Blich 7. 
Zarzeckiego Wiktora Krzyża 5. 
Arch. Wojtyczkę Ludwika Gołębia 18-20. 
Juszczyka Stanisława Na Sławach L. 1. 
Niepokoja Stanisława Szczepańska 11. 
Welanyka Antoniego Rynek Gł. 34. 
Toczka Michała " " 44. 
Zajączkowskiego Bolesława Rakowicka 5. 
Nadolnika Władysława Sukiennice. 
 
 

1921.12.03 – I Posiedzenie Wydziału 

Protokół z I Posiedzenia 
Wydziału odbytego w dniu 3.XII.1921. 

 
Obecni: Prezes: Kpt. Śliwiński, Sekretarz: Kopeć, członkowie: Budzisz, Kpt. Schwenk, Wojas, Potocki, 

Kaliciński.- 
Nieobecny p. Orzelski.- 
 

Po powitaniu zebranych przez Prezesa, zabiera głos Kpt. Schwenk, brak planów na przyszłość, których 
Prezes w swym wstępnym przemówieniu nie zaznaczył.- 
 

W odpowiedzi na to zabiera głos p. Prezes i wyjaśnia, że planu takiego nie mógł na posiedzeniu mieć już 
gotowego, gdyż plan pracy jest bardzo rozległy, który wspólnie na posiedzeniu musi być ułożonym.- 
 

Na wniosek Kpt. Schwenka uchwalono następujący porządek dzienny posiedzenia: 
1) Wybór Komisji administracyjnej. 
2) Sprawa budowy boiska. 
3) " finansów. 
4) Mianowania członków założycieli. 
5) Organizacje Sekcyj. 
6) Sprawa zabaw i balów na karnawał 1922. 
7) Wnioski i Interpelacje.- 

 
Do Komisji Administracyjnej wybrano p. Karolę Marcina jednogłośnie. 

p. Danza Marjana 7 za 1. wstrzymał się.- 
p. Zajdzikowskiego jednogłośnie.- 
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Uchwalono tak pisemnie jak i osobiście zapytać się wyż. wybranych członków, czy podejmują się spełniać 
powierzone im obowiązki.- 
 

Kpt. Szkolnikowski zabiera głos i oznajmia jako kierownik sekcji piłki nożnej, że na dzień 12. marca musi 
być boisko gotowe, gdyż już 19. marca 1922 I nasza drużyna zaczyna zawody o mistrzostwo.- 
 

Do prowadzenia budowy boiska uchwalono upoważnić p. Prezesa Śliwińskiego.- oraz przyjęto z 
podziękowaniem oświadczenie p. Wojasa, który się zobowiązał z materjału znajdującego się na boisku zbudować 
mostek u wylotu ulicy Czystej.- Miejsce wskaże Kpt. Szkolnikowski.- 
 

Uchwalono przesłać prośbę do Twa Osiedli Urzędniczych o sprzedanie drzewa pod budowę trybun 
przyrównoczesnem dołączeniu dokładnego planu wraz z wymiarami i kubaturą drzewa.- Plany sporządzi p. Kpt. 
Szkolnikowski.- 
 

Celem uzdrowienia finansów, uchwalono rozesłać odezwy do członków i instytucji, a to do członków z 
prośbą by zechcieli od razu wpłacić składkę na lat 3. po 500 Mp przyczem naddatki zostaną chętnie przyjmowane,- 
zaś do instytucyj z prośbą o poparcie  finansowe, lub ewentualnie w naturze (szczególnie drzewo na budowę).- 
 

W tym celu uchwalono otworzyć konto w P.K.O. w Warszawie. 
 

Dyspozycję wypłat podpisywać będą Prezes i skarbnik, oraz viceprezes i zast. skarbnika.- 
 

Zasadniczo finansami dysponuje Wydział, w nagłych zaś wypadkach dysponują eks-presidjum Prezes ze 
skarbnikiem, jednak na najbliższy6m posiedzeniu musi nastąpić zgoda Wydziału.- 
 

Na każdym posiedzeniu skarbnik lub jego zastępca składa sprawozdanie kasowe, co ma uwidaczniać 
sekretarz w porządku dziennym posiedzenia.- 
 

Uchwalono upoważnić skarbnika do wydania w wyjątkowym wypadku najwyżej kwotę Mp 3.000,- jednak 
najbliższe posiedzenie Wydziału, pozycję tą Wydział musi zaakceptować.- 
 

Na wniosek Kpt. Szkolnikowskiego uchwalono zamianować członkami założycielami za pracę około 
rozwoju Twa: 

pp.  
Karola Marcina 
Kopecia Marjana, 
oraz na wniosek p. Kpt. Schwenka 
p. Kpt. Szkolnikowskiego Józefa. 

 
 
1921.12.14 – II Posiedzenie Wydziału 

Protokół z II. Posiedzenia 
Wydziału odbytego w dniu 14.XII.921. 

Nieobecny Kpt. Józef Szkolnikowski. 
 

Porządek dzienny: 
1) Odczytanie protokołu. 
2) Projekty Sekcyj. 
3) Sprawozdanie kasowe. 
4) Budowa boiska i trybun. 
5) Sprawa Reorganizacji w drużynach piłki nożnej. 
6) Sprawy bieżące (wpływy). 
7) Wnioski i Interpelacje.- 
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Uchwalono, by sekretarz wspólnie z komisją statutową skorygowali statut w oryginale (uchwalony przez 
Walne Zebranie 27/XI.1921) z egzemplarzem powielonym.- 
 

Na wniosek p. Budzisza uchwalono z nadwyżki tj. z wkładek zapłaconych przez członków więcej jak za 
1. rok zakupić w Sekcyi narciarskiej AZS. narty, buty i laski, oraz członkom którzy przystąpią do sekcyi narciarskiej 
dać powyższe przybory na spłaty, jednak nie na dłuższy termin jak 6. miesięcy. 
 

W wyjątkowych wypadkach Wydział może termin ten przedłużyć.- 
Organizację sekcyi narciarskiej powierzono Kpt. Schwenkowi. 
 

Uchwalono nieobecność Kpt. Szkolnikowskiego przyjąć do wiadomości i nad tą sprawą przejść do porządku 
dziennego, aż do powrotu Kpt. Szkolnikowskiego.- 
 

Uchwalono zwrócić uwagę skarbnikowi, by w przyszłości stosownie do już zapadłej uchwały nie wypłacał 
kwot większych ponad 3.000 Mp bez aprobaty Wydziału. 
 

Uchwalono wystosować pismo do Jutrzenki z żądanie zwrotu połowy kosztów dobudowy mostku tj. 6.650 
Mp w terminie 8 dni od dnia wysłania.- 
 

Uchwalono zaprosić p. Krzakowskiego, celem porozumienia się co do budowy trybun, na którą to 
przedłożył ofertę.- 
 

Do prowadzenia dyskusji z p. Krzakowskim upoważniono p. Prezesa.- 
 

Po wysłuchaniu projektu przedstawionego przez p. Krzakowskiego, uchwalono wydelegować ścisłą komisję 
w osobach pp. Prezesa, Karoli, Kalicińskiego, Winiarza i Kpt. Schwenka, udadzą się na konferencję 15/XII.- 
 

Uchwalono ubezpieczyć graczy, jednak wpierw sekretarz ma zasięgnąć informacji w Towarzystwie 
Ubezpieczeń.- 
 

Na prośbę p. Wiśniewskiego uchwalono mu wypłacić tytułem zwrotu kosztów leczenia Mp 5.000.- oraz 
uchwalono powiadomić członków, że w wypadkach zasłabnięcia należy się zwracać do pp. Budzisza oraz 
Orzelskiego, którzy wskażą lekarzy bezpłatnych.- 
 

Przyjęto na członków: 
Paula Henryka, Dra Karolusa Kazimierza, Emilję Budzisz, Tadeusza Rysia.- 
 

Uchwalono zakupić dyplom za mp 15.000- dla członka honorowego p. T. Łopuszańskiego.- 
[podpisy Kopcia i Śliwińskiego] 
 
 
1921.12.23 – III Posiedzenie Wydziału 

Protokół z III. Posiedzenia 
Wydziału odbytego 
dnia 23.XII.1921. 

Nieobecni: Kopt. Schwenk, którego p. Prezes usprawiedliwił. [oraz p. Budzisz.- P. Wojas przesłał swe 
usprawiedliwienie i Karola.] 
 

Pkt. 1. Protokół przyjęto po odczytaniu do zatwierdzającej wiadomości.- 
 

Pkt. 2. Ustalono porządek dzienny: 
1) Trybuny. 
2) Kasa. 
3) Terminy. 
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Pkt. 3. Uchwalono zakooptować p. Świerkosza do Komisji budowy trybun, oraz p. Kpt. Szkolnikowskiego, 

który zobowiązał się zaprosić na najbliższe  posiedzenie powyższej komisji p. Świerkosza.- 
Z powodu późnej godziny uchwalono posiedzenie odroczyć do dnia 27. bm. godz. 7. wieczór. 

 
Pkt. 4. Na tem posiedzeniu nieobecni tylko p. Wojas, który przysłał swe usprawiedliwienie, oraz pp. 

Budzisz i Karola.- 
 

Pkt. 5. Uchwalono na punkt drugi posiedzenia wstawić Wnioski i Interpelacje.- 
 

Pkt. 6. Uchwalono by w dniu 29. bm. udali się pp. Prezes Śliwiński oraz sekretarz Kopeć do p. Danzowej z 
prośbą o łaskawe udzielenie przez nią podpisu swego na gwarancyjnym liście potrzebnym do budowy trybun. 
 

Pkt. 7. Uchwalono by sekretarz wystosował list do p. arch. Bandurskiego, mocą którego Wydział jego 
ofertę na trybuny akceptuje.-  i przynieść go na 28. bm. o 1/2 6. wieczór do kawiarni Grand Hotelu. 
 

Pkt. 8. Polecono p. Kopciowi, by  na tą godziną poprosił p. Wojasa.- 
 

Pkt. 9. Z powodu spóźnionego nadesłania pisma do DOK o dzierżawę [forto "Kawiory"?] Wydział orzekł, 
że w przyszłości sprawy takie będą energicznie przed forum piętnowane. 
 

Pkt. 10. Uchwalono, że w razie opuszczenia posiedzenia, lub spóźnienia się Prezes przed ostatnim 
punktem porządku dziennego żąda wytłumaczenia i w razie nieprzyjęcia usprawiedliwienia proponuje danemu 
członkowi zapłatę kary.- 
 

Pkt. 11. Uchwalono zakupić pieczęć z copią własnoręcznego podpisu prezesa.- 
 

Pkt. 12. Wobec zbliżającego się Walnego Zebrania KZOPN. uchwalono wydelegować pp. Kpt. 
Szkolnikowskiego oraz Kopecia do pertraktacji z Cracovią o stworzeniu osobnego bloku przy nowych  wyborach.- 
 

Jako osoby z łona "Wisły" na kandydatów na urzędy ustalono.- 
Na prezesa Kpt. Szkolnikowskiego. 
" czł. Zarządu Kopecia. 

T. Orzelskiego. 
Kpt. Schwenka. 

 
Do Wydziałów Adamskiego. 

Budzisza. 
Orzelskiego Marjana. 
Ziemiańskiego. 

 
Do kom, kontr. Potockiego Mieczysława. 

 
Jako delegatów na Walne Zebranie KZOPN ustalono pp. Tad. Orzelskiego, Kpt. Schwenka i 

Zajdzikowskiego.- 
 

Na tem posiedzenie zamknięto 
[podpisy Kopcia i Śliwińskiego] 
 
 
1922.01.11 – IV Posiedzenie Wydziału 

Protokół z IV. Posiedzenia 
Wydziału odbytego w dniu 11.I. 1922 

 
Nieobecni: Karola, który swą nieobecność uspraw. oraz Kpt. Szkolnikowski, który wyjechał służbowo.- 
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Porządek dzienny: 
1) Odczytanie protokołu. 
2) Sprawozdanie kasowe. 
3) " Komit. zabaw. 
4) Ubezpieczeni graczy. 

 
Pkt. 1). Protokół po odczytaniu przyjęto do zatw. wiadom. 

 
Pkt. 2). Po złożeniu dokładnego sprawozdania p, Prezesa imieniem Komitetu Zabaw, uchwalono ten sam 

komitet pozostawić do  rządzenia dalszych dwóch zabaw, przeczem w miejsce p. Prezesa oddano przewodnictwo 
zabawy p. Wojasowi.- 
 

Pkt. 3). Sprawozdanie kasowe z zabawy odłożono do następnego posiedzenia, gdyż jeszcze nie wszystkie 
rachunki zostały   
załatwione.- 
 

Pkt. 4). Ponieważ p. Wojas wpłacił z własnych funduszów kwotę Mp 500.000. - na [rk?] p. Bandurskiego 
na budowę trybun, przeto polecono, by skarbnik na poczet tej pretensji, wpłacił dnia 12. bm. kwotę Mp 150.000.- 
 

Pkt. 5). Upoważniono p. Prezesa by się zwrócił imieniem Wisły do Związku Ogrodników, o ewentualne 
oddanie robót ziemnych około boiska.- 
 

Pkt. 6). Rezygnację p. Winiarza uchwalono przyjąć, jednak koopatację dokona się na następnem 
posiedzeniu. 
 

Pkt. 7). List Kpt. Szkolnikowskiego odłożono do następnego posiedzenia, oraz uchwalono wystosować 
pismo do Szefa Sztabu M.S.Wojsk. z prośbą o interwencję u pułk. Dąbkowskiego by Kpt. Szkolnikowski został 
przeniesionym z powrotem do Krakowa.- 
 

Pkt. 8). Uchwalono w miejsce chwilowo nieobecnego kierownika Sekcji p. Kpt. Szkolnikowskiego 
ustanowić jego zastępcą p. wiceprezesa Wojasa.- 
 

Pkt. 9.). Uchwalono następne posiedzenie urządzić w środę, tj. dnia 18. bm. o godz. 6. wieczór i na tym 
posiedzeniu wygłosi referat Kpt. Schwenk do drużyny, poczem pozostanie na posiedzeniu jednak tylko jako 
słuchacze bez prawa głosu.- 
 

O ile zajdzie potrzeba, przewodniczący może zarządzić tajność obrad.- 
 

Na tem posiedzenie zamknięto.- 
[podpis Mariana Kopcia] 
 

P.S. Na członków przyjęto: 
Smotera Józefa 
Mastalskiego Józefa 
Nidę Władysława 
Bukowskiego Marcina 
Chyłkę Karola 
[Gontarski?] 

[podpis Kopcia i Śliwińskiego] 
 
Fragment protokołu 

[końcowy fragment Protokołu - najprawdopodobniej z przełomu 1922/1923] 
 

"należy zgłosić się z wekslami celem podjęcia gotówki.  
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Pan Dembiński wygłosił imieniem Towarzystwa podziękowanie p. Raczkowskiemu za zajęcie się tak 
ważna sprawą dla Tow.  
 

P. Prezes zawiadamia że inkasentem do zbierania wkładek jest p. Gieras. Na tem posiedzenie zakończono. 
[podpisy Korzeniowskiego i Dembińskiego] 
 
 
1923.02.13 – IV Posiedzenie Wydziału 

Protokół IV. 
z posiedzenia Wydziału odbytego w dniu 13. lutego 1923. 

pod przewodnictwem prezesa p. Dembińskiego. Obecni pp. Schwenk, Potocki, Żuczkiewicz, Kornaś, Budzisz, 
Łasiński, Kopeć. 

Nieobecność usprawiedliwili pp. Rączkowski, Strusiewicz, Korzeniowski. Protokół z poprzedniego 
posiedzenia przyjęto bez zmiany. P. Kopeć zawiadamia Wydział, iż pertraktował niezobowiązująco z Zarządem 
K.S. "Wawelu" w sprawie udzielenia temuż boiska na treningi dwa razy w tygodniu od. godz. 5-8 pop. 
 

W dyskusji nad wysokością wynagrodzenia od K.S. "Wawel" za użyczenie boiska p. Budzisz stawia 
wniosek, aby za podstawę brać wynagrodzenie miesięczne stróża, z czegto na K.S. Waw. przypadałoby do 
uiszczenia 40%,- p. Potocki zaś, aby umowę z Wawelem zawierać na dwa miesiące, z tem, że za ostatnie dni lutego 
oraz za marzec i kwiecień b.r. zażądać zapłaty w kwocie 75.000   
Mkp. Uchwalono wniosek p. Potockiego i polecono p. Kopciowi zakomunikowanie uchwały powyższej Zarządowi 
K.S. Wawel oraz porozumieć się odnośnie do oznaczenia dni tygodnia, w których Wawel ma trenować. 
 

P. prezes proponuje, aby komisja rewizyjna zrobiła zestawienie majątku i ciężarów Towarz. a to celem 
przedstawienia stanu majątku Tow. na plenarnem Zebraniu członków. - uchwalono. Skarbnik zawiadamia, że z 
wkładek członków wpłynęło do kasy Tow. w roku bieżącym ok. 1/2 miljonów Mkp. 

 
Przyjęto do wiadomości pismo Wawelu w sprawie udziału tegoż w turnieju Wielkanocnym przez Towarz. 

urządzić się mającym, oraz warunki tegoż w piśmie podane z tem, że w razie deficytu pokrywa Wawel takowy do 
połowy.- 
 

Pismo K.S. Błękitni w Krakowie, w którem Ci proszą o wzięcie ich w opiekę,- przekazano p. Budzisz do 
odpowiedniego załatwienia i porozumienia się z komisją K.S.  "Błękitni" na prośbie powyższej podpisaną. Polecono 
komisji gospodarczej wygotować karty wolnego wstępu dla Redkacji pism krakowskich na rok 1923, takowe 
przedłożyć Wydziałowi do aprobaty na następnem posiedzeniu. 
 

Wnioski: Uchwalono wniosek p. Kopcia, aby zakupić płótno na 8 par spodenek, a zainicjowana przez p. 
prezesa na ten cel składka wśród członków Wydz. przyniosła kwotę 45.000 Mkp,- resztę polecono p. skarbnikowi 
wypłacić z funduszów Tow.   
 

Uchwalono wydelegować p. skarbnika do p. Nowaka celem odebrania od tegoż pełnomocnictwa 
udzielonego mu przed kilku miesiącami do odbioru kwoty 2.000 Kč. należnej Towarz. od K.S. "Slavia" w M. 
Ostrawie. Wniosek p. Budzisza, aby wobec drożyzny wpłat pocztowych wszelkie komunikaty Tow. ogłaszać w 
oknie wystawowym jednej z firm krakowskich,- wywołał szerszą dyskusją, w której zabierali głos pp. Dembiński, 
Budzisz, Schwenk, w końcu ten ostatni rozszerza wniosek p. Budzisza, aby niezależnie od umieszczenia 
komunikatów w oknie wystawowym postarać się o miejsce w jednym z lokali publicznych, w którymby można 
zamieścić tablicę służącą dla ogłaszania wszelkich komunikatów Tow. - uchwalono i sprawę tę przekazano do 
załatwienia p. Budziszowi. 

Podwyższenie płacy stróża: p. prezes proponuje, aby sprawę tą przekazać skarbnikowi do załatwienia 
czemu sprzeciwia się p. Budzisz i wnosi, aby płacę stróżowi(doz) podwyższyć do kw. 30.000. p. Potocki zaś do 
kwoty 25.000. Mkp. Za każdym z powyższych wniosków oświadcza się po 3. członków Wydz. wobec czego 
rozstrzyga przewodniczący przechylając się za wnioskiem p. Potockiego. 
Polecono skarbnikowi zrobić dokładne zestawienie z zabaw urządzonych przez Tow. i przedstawić takowe na 
posiedzeniu Komitetu zabawowego oraz na następnem posiedzeniu Wydziału. 
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Sprawę dzierżawy bufetu przez p. Wiśniewską przekazano komisji gospodarczej do zbadania i przedłożenia 
odpowiednich wniosków na przyszłem posiedzeniu Wydziału. 
Uchwalono zakupić potrzebną ilość pokostu do siatek bramkowych. 
 

Na tem posiedzenie zakończono. 
[podpisy Korzeniowskiego i Dembińskiego] 
 
 
1923.03.01 – V Posiedzenie Wydziału 

Protokół V. 
z posiedzenia Wydziału odbytego w dniu 1. marca 1923. 

 
Obecni p.p.: Dembiński, Rączkowski, Kempski, Budzisz, Żuczkiewicz, Kornaś, Kopeć, Karolla, Potocki.- 

 
Protokół poprzedniego dnia przyjęto. 

 
P. prezes  zawiadamia o zawarciu umowy z Wawelem w sprawie użyczenia temuż boiska na zawody, na 

następujących warunkach:  
a) przy urządzaniu turnieju Wielkanocnego 17 1/2%,- b) przy urządzaniu zawodów o mistrzostwo 15%, c) na 
wszelkie zawody towarzyskie 20% od dochodu btto.- 
 

Przyjęto do wiadomości sprawozdanie p. Budzisza z konferencji, odbytej z delegatami K.S. "Błękitni",- zaś 
sprawę zezwolenia temu klubowi na treningi na boisku Towarzystwa, odłożono na czas późniejszy.- 
 

Aprobowano przedłożone przez Komisję gospodarczą wolne miejsca na trybunie dla redakcji pism 
miejscowych.- 
 

P. prezes oznajmia, iż zebrał akta, dotyczące należytości od K.S. :Slavia" w M. Ostrawie oraz, że klub ten 
z powodu trudnych warunków finansowych znajduje się w likwidacji, skutkiem czego trudno będzie należytość Twa 
w kwocie 2.000 Kč od niego odebrać. Członkowie tego klubu zobowiązują się zapłacić Twu połowę dłużnej kwoty 
t.j.  1000 Kč.- Po dyskusji uchwalono wniosek p. Kempskiego, aby sprawę tę przekazać p. prezesowi do 
definitywnego załatwienia z tem, by tenże postarał się zebrać dowody, iż Slavia znajduje się faktycznie w 
likwidacji w w  razie stwierdzenia tego stanu rzeczy, przyjąć ofiarowaną kwotę 100 Kč, natomiast w razie 
nierozwiązania klubu zastrzec sobie prawo zapłaty reszty należytości.- 
 

Po przedstawienie przez p. Kornasia sprawy bufetowej, przyznano dzierżawę bufetu zgodnie z umową 
zawartą w roku ubiegłym p. Wiśniewskiej do dnia 15. czerwca br. a ewentualną zapłatę przez nią drugiej raty za 
dzierżawę, uznawanej uchwałą Wydziału z dnia 10/10 1922. przekazano do załatwienia skarbnikowi.- 
 

Przyjęto do wiadomości oświadczenie p. Budzisza, iż uzyskał zezwolenie p. Bizanza na ogłaszanie 
komunikatów Twa w oknie kawiarni.- 
 

Sprawa utworzenia "komisji przyjęć": Po obszernej na ten tematy dyskusji uchwalono wniosek p. 
Kempskiego, aby do tej funkcji wyznaczać każdorazowo ludzi chętnych, który zajmować się będą przyjęciem 
sprowadzanej drużyny.- 
 

Na wniosek p. Budzisza upoważniono p. prezesa do zawarcia umowy z p. Grabcem w sprawie przyjęcia 
przez tegoż funkcji [kureara?] Twa. 
 

Uchwalono wniosek p. Dembińskiego, aby prawo użyczania boiska drużynom obcym, pozostawić 
kierownikowi sekcji za następną aprobatą prezesa.- 
 

Przyjęto zgłoszoną przez p. Korzeniowskiego rezygnację z godności sekretarza Twa, a w miejsce jego 
wybrano p. Kornasia; p. Korzeniowskiego natomiast przydzielono do komisji gospodarczej. Dalsze przesunięcia 
względnie zmiany czynności poszczególnych członków Wydziału odłożono do następnego posiedzenia.- 
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Sprawozdanie p. prezesa  z przebiegu Walnego Zgr. P.Z.P.N. przyjęto do wiadomości.- 

 
P. Rączkowski zawiadamia, iż sprawę budowy latryn na boisku w najbliższym czasie załatwi wraz z p. 

mjr. Schwenkiem u prezydenta m. Federowicza, z którym już prywatnie tę kwestję omówił i uzyskał zapewnienie 
odroczenia terminu budowy.- 
 

Uchwalono złożyć podziękowanie p. Nowakowi za bezinteresowne ofiarowanie Twu 12. [pack?].- 
 

Zatwierdzono, zgłoszony przez p. Kopecia imieniem drużyny, projekt zamianowania p. Cepurskiego 
kapitanem honorowym I. drużyny.- 
 

Na tem posiedzenie zakończono.- 
[podpisy Kornasia? i Dembińskiego] 
 
 
1923.03.09 – VI Posiedzenie Wydziału 

Protokół VI. 
z posiedzenia Wydziału odbytego w dniu 9. marca 1923. 

pod przewodnictwem prezesa p. Dembińskiego. 
 

Obecni: p.p. Wojas, Schwenk, Kornaś, Żuczkiewicz, Potocki, Kempski, Budzisz, Korzeniowski, Karolla, 
Kopeć.- 
 

Odczytany protokół poprzedniego posiedzenia przyjęto bez zmiany. 
 

Uchwalono loże No 1. na boisku oddać bezpłatnie do użytku Okr. Komendzie Policji Państw., zaś 
"Sokołowi" krak. trzy miejsca na trybunie oznaczone numerami: 601, 602 i 603.- 
 

Przewodniczący zawiadamia o przyjęciu p. Grabca w charakterze [kurea?ra] Towarzystwa i prosi p. 
Żuczkiewicza o spisanie  z tymże umowy. 
 

Po przedstawieniu przez p. prezesa konieczności ustanowienia z pośród członków Zarządu, gospodarza 
boiska,- urząd ten powierzono p. Korzeniowskiemu, który wybór przyjmuje.- 
 

Wniosek p. Schwenka, aby dochody uzyskane z wynajmu boiska przeznaczyć wyłącznie na konserwacje 
boiska, nie uzyskał większości.- 
 

Następnie omówiono szczegółowo organizację zawodów piłką nożną i rozdzielono funkcje między 
poszczególnych członków Zarządu na mecz Cracovia - Wisła.- 
 

Przyjęto do wiadomości przedstawiony przez p. prezesa projekt sprowadzenie drużyn zagranicznych, a 
mianowicie: 1 i 2. kwietnia br. Wacker z Monachium, 7. kwietnia "Vivo" z Budapesztu, 8 i 10 maja "Admira" z 
Wiednia, oraz Fürth na Zielone Święta.- 
 

Po dyskusji nad żądaniami p. Bandrowskiego wyrażanymi w liście do Towarzystwa nadesłanym, 
uchwalono wniosek p. Wojasa, aby w miarę możności spłacać należne raty, nie wyczekując terminu ich płatności, 
odnośnie do dalszych żądań, przestrzegać ściśle umowy zawartej z p. Bandurskim w dniu 15/11 - 1922.- 
 

Uchwalono zezwolić "Przeglądowi Sp." na sprzedaż pisma w czasie imprez sportowych, urządzanych na 
boisku Tow. 
 

Przyjęto do wiadomości pismo "Jutrzenki", wyrażającej zgodę na rozegranie meczu o mistrzostwo w dniu 
17. bm. godz. 3.15 pop.- 
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Zgłoszonych przez p. Żuczkiewicza, p. Marję Żuczkiewiczową i inż. Staisława Żuczkiewicza przyjęto na 

członków Tow. 
 

Uchwalono wysłać delegata w osobie p. kpt. Kempskiego na Walne Zebranie Krak. Zw. Okr. Lekkoatl. w 
dniu 15. bm. odbyć się mające.- 
 

W sprawie treningów lekkoatletycznych, urządzać się mających na bieżni Tow. przez Związek Lekkoatl. 
pod kierownictwem trenera zagranicznego, - uchwalono: 

1) zezwolić na treningi lekkoatletom wszystkich klubów, 
2) " na urządzenie projektowanych zawodów Węgry Prownicja:|- Kraków, wreszcie 
3) członkom Azetesu zezwolić na treningi na bieżni Tow. także poza treningami wymienionymi pod 1).- 

 
P. prezes przedstawia przebieg konferencji odbytej z przedstawicielami "Sokoła" w sprawie ewent. 

przystąpienia Towarzystwa do tegoż i oświadcza, że celem dokładnego rozważenia tej sprawy zarządza w 
najbliższym czasie specjalnie termin celowi przeznaczone posiedzenie Zarządu. 
Drużynom, rozgrywającym przedmecze na boisku Tow. uchwalono przeznaczyć ryczałt. kwotę 50.000 Mkp, i o tej 
uchwale zawiadomić Zarząd K.Z.P.P.N.- 
 

Wniosek p. Schwenka, aby stróżami podnieść płacę na kwotę 30.000 Mk. tygodniowo oraz udzielić 
jednorazowego wynagrodzenia w tej samej wysokości, za usuwanie śniegu z boiska,- uchwalono.- 
 

P. kpt. Kempski prosi o przyznanie kredytu potrzebnego na sprawienie przyborów lekkoatletycznych, oraz 
wykończenie budowy bieżni,- uchwalono w miarę możności z najbliższych dochodów przez Towarzystwo 
uzyskanych, przeznaczyć potrzebna na ten kwotę.- 
 

Na tem posiedzenie zakończono.- 
[podpisy Kornasia? i Dembińskiego] 
 
 
1923.03.21 – VII Posiedzenie Wydziału 

Protokół VII. 
spisany na posiedzeniu Wydziału w dniu 21. marca br. 

Obecni pp.: Wicepr. Schwenk, Wojas, Kornaś, Kempski, Żuczkiewicz, Orzelski, Łasiński, Strusiewicz, Potocki, 
Budzisz. 
 

W zastępstwie nieobecnego prezesa p Dembińskiego, przewodnictwo obejmuje p. wicepr. Schwenk.- 
 

Odczytany protokół poprzedniego posiedzenia przyjęto bez zmiany. 
P. Żuczkiewicz oznajmia, że umowa z p. Grabcem została już spisana i w najbliższym czasie przedłoży takową do 
aprobaty Wydziału. 
 

Przyjęto do wiadomości sprawozdanie p. kpt. Kempskiego z Walnego Zebrania Związku 
Lekkoatletycznego. 
 

Następnie p. Orzelski przedstawia przebieg konferencji, odbytej z delegatami P.W.S.K.- Nad 
sprawozdaniem tem wyłania się obszerna dyskusja, w której zabierają głos pp. Wojas, Budzisz, Kempski, Orzelski, 
Schwenk i Strusiewicz, wszyscy zgodnie przestrzegając przed zbytniem angażowaniem się w tę niezbyt korzystną 
dla Towarzystwa sprawę, zalecają ostrożność przy przeprowadzaniu pertraktacji, w końcu p. Budzisz stawia 
wniosek, aby sprawę P.W.S.K. traktować łącznie ze sprawą Sokoła i w tym celu odbyć posiedzenie w dniu 26. bm. 
poświęcone wyłącznie załatwieniu tych spraw,- uchwalono. 
 

Zezwolono "Wiadomościom Sport." na sprzedaż pisma i robienia zdjęć fotograficznych podczas imprez 
sportowych, urządzanych na boisku Towarzystwa.- 
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Sprawę wysłania delegatów na kongres sportowy, odbyć się mający w dniach 7 i 8 kwietnia w Warszawie,- 
odłożono do następnego posiedzenia.- 
 

W końcu uchwalono wniosek p. kpt. Strusiewicza, aby dla Członków Wydziału i ich najbliższej rodziny 
przeznaczyć loże No 5 i 7. za jednorazowem złożeniu przez każdego kwoty 50.000. Mk z tem, że w razie 
liczniejszej konkurencji publiczności na zawodach, członkowie zajmować będą lożę boczną, przeznaczoną dla 
Zarządu T. S. Wisła.- 
 

Na tem posiedzenie zakończono.- 
[podpisy Kornasia? i Dembińskiego] 
 
 
1923.03.26 – VIII Posiedzenie Wydziału 

Protokół VIII. 
z posiedzenia Wydziału odbytego w dniu 26. marca br. 

 
Obecni p.p. Dembiński, Rączkowski, Wojas, Schwenk, Kornaś, Orzelski, Łasiński, Strusiewicz, Kempski, 

Potocki, Kopeć. 
 

Protokół poprzedniego posiedzenia przyjęto bez zmiany. 
Przewodniczący p. prez. Dembiński zawiadamia, iż celem dzisiejszego posiedzenia jest dokładne omówienie 
warunków, na których można by było doprowadzić do skutku połączenie się "Sokoła" z "Wisłą" w jedno 
Towarzystwo.- Po otwarciu dyskusji nad tą sprawą wypowiadają się kolejno pp. Orzelski, Rączkowski, Schwenk, 
Kempski, Łasiński i Strusiewicz, jedni oświadczają się za kontynuowaniem pertraktacji z Zarządem Sokoła, 
zalecając wielką ostrożność przy prowadzeniu tychże, inni znów przemawiają za ich zaniechaniem.- W końcu 
Wydział uchwala wniosek p. Rączkowskiego, aby wysłać do Sokoła pismo z powołaniem się na odbytą konferencję o 
podanie warunków, na których  połączenie się obu Towarzystw mogłoby nastąpić. 
Uchwalono również wniosek p. Orzelskiego, aby wysłać wybranych już dawniej delegatów na posiedzenie 
P.W.S.K.- 
 

Następnie ułożono program przyjęcia K.S. "Warszawianka", przybywającej do Krakowa, celem wzięcia 
udziału w turnieju  Wielkanocnym, a poszczególne punkty programu przyjęcia przekazano do wykonania 
poszczególnym członkom Zarządu, za ich zgodą.- 
 

Uchwalono wniosek p. Rączkowskiego, aby na kongres sportowy, odbyć się mający w Warszawie w dniach 
7 i 8. kwietnia wydelegować p. kpt. Kempskiego. 
 

 
Na tem posiedzenie zakończono.- 

[podpisy Kornasia? i Dembińskiego] 
 
 
1923.04.14 – IX Posiedzenie Wydziału 

Protokół IX. 
z posiedzenia Wydziału odbytego w dniu 14. kwietnia br.- 

 
Obecni pp. Dembiński, Wojas, Schwenk, Kornaś, Potocki,  Kempski, Łasiński, Strusiewicz, Korzeniowski, 

Karolla, Budzisz, Orzelski, Pawlikowski, Kopeć. 
 

Po odczytaniu protokołu z poprzedniego posiedzenia przyjęto  do wiadomości sprawozdanie delegatów na 
Kongres Sportowy w Warszawie pp. Kempskiego i Orzelskiego i wyrażono im gorące podziękowanie za korzystne 
zastępowanie interesów Towarzystwa. 
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Poruszaną przez delegatów sprawę sprowadzenia niemieckiej drużyny Fürth na Zielone Święta dla rozegrania 
zawodów z drużyną Towarzystwa, wyjaśnia przewodniczący, a po przeprowadzonej obszernej dyskusji Wydział 
uchwala ja sprowadzić. 
 

Następnie przewodniczący podaje do wiadomości Wydziału program rozgrywek międzynarodowych, 
mających się odbyć w bieżącym sezonie i wyraża przypuszczenie, że zawody te odbędą się na boisku Tow., skutkiem 
czego zachodzi potrzeba poczynienia koniecznych uzupełnień w urządzeniu boiska,- na co Wydział się zgada.- 
 

Uchwalono wniosek p. Kempskiego, aby ograniczyć do minimum użyczanie boiska innym klubom na 
zawody. 
 

Uchwalono zamówić odznaki Towarzystwa w ilości 1000 sztuk; a wykonanie tej uchwały przekazano 
skarbnikowi.- 
 

Wniosek p. Orzelskiego, aby Redakcji Kurjera Codziennego odebrać prawo wolnego wstępu na zawody 
przez Towarzystwo urządzane, na czas dopóki recenzentem sportowym tego pisma będzie p. Wacław Sperber, a na 
uzasadnienie tego kroku podać szkodliwą działalność, wyrządzaną sportowi polskiemu przez kłamliwe, stronnicze i 
prawdą niezgodne przedstawianie przebiegu zawodów przez tegoż reprezentanta,- uchwalono. 
 

Płacę stróża uchwalono podnieść do kwoty 50.000 Mkp. tygodniowo. 
 

Prezes p. Dembiński zawiadamia o tragicznej śmierci por. Dąbrowskiego, członka czynnego T.S. Wisła, a 
obecni uczcili pamięć zmarłego przez powstanie.- 
 

Kierownik sekcji lekkoatletycznej p. kpt. Kempski żali się że tak gracze jak i i lekkoatleci nie uczęszczają 
na treningi i oświadcza, że jeśli stan taki nadal trwać będzie, to zmuszonym będzie zrezygnować z kierownictwa. 
Uproszono prezesa p. Dembińskiego, aby użył swego wpływu na graczy i skłonił ich do pilnego uczęszczania i 
racjonalnego uprawiania ćwiczeń lekkoatletycznych.- 
 
Na tem posiedzenie zakończono.- 
[podpisy Kornasia? i Dembińskiego] 
 
 
1923.04.30 – X Posiedzenie Wydziału 

Protokół X. 
z dnia 30.kwietnia 1923. 

 
Obecni pp. Dembiński, Rączkowski, Wojas, Schwenk, Kornaś, Kempski, Łasiński, Potocki,  Kopeć, 

Pawlikowski, Orzelski,    
Karolla.-  
 

Odczytany protokół przyjęto. 
 

Przewodniczący zawiadamia, iż zarządził wstrzymanie uchwały Wydziału odnośnie do odebrania prawa 
wolnego wstępu recenzentowi Il. Kurjera p. W. Sperberowi, a to na skutek  zmiany zajmowanego dotąd stanowiska 
przez tegoż, p. vicepr. Rączkowski oświadcza, że sprawę tę załatwi osobiści z naczelnym redaktorem p. 
Dąbrowskim.- 
Następnie p. prezes Dembiński przedstawia wyczerpująco sprawę Wawelu, a po obszernej dyskusji, w której 
przemawiali pp. Kempski, /Rączkowski, Wojas, Kornaś, Schwenk i inni uchwalono: 

1) Wniosek p. Wojasa: Wydział wyraża votum zaufania swemu prezesowi p. Dembińskiemu, 
2) wniosek p. Rączkowskiego: 1). Wydział przyjmuje do wiadomości pismo Wawelu, b) Wydział 

solidaryzuje się w zupełności z zarządzeniami prezesa, c) konsekwencje pozostawia Wawelowi. Nadto wskutek 
złamania przez Wawel punktu 7. umowy z nim zawartej odnośnie do używania min. boiska, umowę tę uznać za 
nieistniejącą.- 
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W miejsce kpt. Roganowicza, który przeniesiony służbowo z Krakowa nie może sprawować nadal godności 
skarbnika K.Z.P.P.N. uchwalono zaproponować p. Zambellego ewentualnie Kilińskiego. 
Celem złożenia życzeń p. Bieżeńskiemu z okazji Jego imienin delegowano pp. Dembińskiego, Wojasa i Potockiego.- 
 

Pismo "Błękitnych" o udzielenie im boiska na 4. spotkania o mistrzostwo przekazano p. prezesowi do 
przychylnego załatwienia.- 
 

Na skutek pisma p. Wiśniewskiej o dalszą dzierżawę bufetu, uchwalono zgłosić na boisku wnoszenie ofert 
na dzierżawę na czas od 15/6 br. do 15/6. 1924.- 
 

P. Kempski składa kierownictwo sekcji lekkoatlet. z powodu przeniesienia go do [Sławina?], p. prezes 
dziękując mu za gorliwą i ofiarną pracę wyraża zapowiedzenie, że Tow. dołoży wszelkich starań, by w najkrótszym 
czasie uzyskać jego przeniesienie z powrotem do Krakowa.- 
 

Na tem posiedzenie zakończono.- 
[podpis Kornasia?] 
 
 
1923.05.27 – XI Posiedzenie Wydziału 

Protokół XI. 
spisany na posiedzeniu Wydziału odbytym w dniu  27. maja br.- 

 
Obecni pp: Dembiński, Schwenk, Rączkowski, Kornaś, Potocki, Łasiński, Kopeć, Karolla, Pawlikowski, 

Korzeniowski.   
Nieobecność usprawiedliwił p. vicepr. Wojas.- 

 
Przewodniczący p.Dembiński przedstawia sprawę odebrania wolnego wstępu przez Związek recenzentowi 

sportowemu I. Kurjera, co Wydział przyjmuje do wiadomości. Również przyjęto sprawozdanie prezesa z wyjazdu 
drużyny do Warszawy, Torunia i Poznania.- 
 

Uchwalono udzielić K.Z.O.P.Nowi boiska na zawody międzynarodowe Łódż-Kraków, w dniu 31./5. br.- 
 

Upoważniono p. inż. Łasińskiego do przeprowadzenia pertraktacji z budowniczym odnośnie do naprawy 
dachu na trybunie i rynien.- 
 

Polecono skarbnikowi wpłacić do kasy P.Z.P.N. kwotę 260.000 Mk potrąconą z dochodu brutto zawodów 
urządzonych na rzecz Związku w dniu 3 maja, za dwie zaginione, a będące własnością Towarzystwa piłki 
wypożyczone drużynom rozgrywającym w tym dniu zawody. Zwrócić się natomiast z żądaniem zwrotu 
równowartości zaginionych piłek do klubów, których drużynom piłki te wypożyczone zostały. 
 

Na skutek prośby "Błękitnych" zezwolono tymże na rozgrywanie zawodów treningowych raz w tygodniu z 
jedną z  drużyn Towarzystwa.- 
 

W końcu uchwalono urządzić proponowany przez Związek lekkoatletyczny bieg okrężny Il. Kurjera w 
dniu 17. czerwca br., a do poczynienia przygotowań do tego biegu, zaprosić p. kpt. Kempskiego, dla którego należy 
wyjednać urlop u jego władz przełożonych.- 
 
Na tem posiedzenie zakończono.- 
[podpisy Kornasia? i Dembińskiego] 
 
 

 
 
 



33 
 

historiawisly.pl 
 

1923.06.07 – XII Posiedzenie Wydziału 

Protokół XII. 
spisany dnia 7. czerwca 1923 r. w obecności członków Wydziału pp. Dembińskiego, 

Schwenka, Kornasia, Potockiego,  Strusiewicza,  Karolli i Budzisza.- 
 

Przewodniczący p. prezes Dembiński zawiadamia, że jedynym celem dzisiejszego posiedzenia jest sprawa 
zatargu K.Z.O.P.N. z P.Z.P.Nem z powodu uczestnictwa kapitana związkowego inż. Rosenstocka w kongresie 
sędziów footballowych w Wiedniu, oraz stanowisko jakie w sprawie tej zajęli członkowie Towarzystwa w obu 
związkach.- 
 

Po dokładnem przedstawieniu sprawy prz4ez przewodniczącego wyłoniła sie dyskusja, w której 
przemawiali pp. Schwenk i jako dokładnie o przebiegu sprawy poinformowany uzupełnił sprawę przez 
przewodniczącego przedstawioną oraz. kpt. Strusiewicz, który zalecał członkom Towarzystwa, będącym 
równocześnie członkami obu wyż. wspomnianych związków, ostrożność w postępowaniu tak, aby Towarzystwo 
nasze z powodu tego zatargu nie poniosło szkody.- 
 

Na tem posiedzenie zakończono.- 
[podpisy Kornasia? i Dembińskiego] 
 
 
1923.06.13 – XIII Posiedzenie Wydziału 

Protokół XIII 
z dnia 13. czerwca 1923. 

 
Obecni pp. Dembiński, Schwenk, Kornaś, Strusiewicz, Potocki, Korzeniowski, Łasiński, Kopeć, Karolla, 

Pawlikowski. 
 

Po odczytaniu protokołu z poprzedniego posiedzenia, który bez zmiany przyjął Wydział do wiadomości 
przystąpiono do sprawy bufetu, który na wniosek p. mjra Schwenka uchwalono oddać w dzierżawę p. Marji 
Wiśniewskiej za oferowaną przez nią jednorazową opłatą w kwocie 400.000 Ml|: czterysta tysięcy:| płatną do 
dnia 17. czerwca br.- 
 

Przyjęto następnie do wiadomości zgłoszoną na ręce prezesa p. Dembińskiego rezygnację p. Żuczkiewicza z 
godności członka Wydziału, a w miejsce jego wybrano jednogłośnie p. Mastalskiego Józefa, nadto w myśl przepisów 
statutu Towarzystwa usunięto z grona członków wydziału nieuczęszczających na posiedzenia pp. kpt. Wronę i 
Węgrzynowicza, a w miejsce ich kooptowano pp. Kilińskiego Szczęsnego i por. Zembellego Stanisława, powierzając 
pierwszemu urząd zastępcy skarbnika, drugiemu członka komisji kwalifikacyjnej. 
 

Prezes p. Dembiński zawiadamia, że w prawie reparacji dachu i rynien prowadzi pertraktacje z 
przedsiębiorcą, który koszta reparacji oblicza na kwotę 9 1/2 miljonów Mk.- Po dłuższej nad sprawą tą dyskusji 
uchwalono zakupić potrzebny materjał, przeprowadzenie robót powierzyć kwalifikowanym robotnikom, a pp. 
Łasińskiego i Karollę uproszono o przygotowanie dokładnego spisu uzupełnić się mających braków w rynnach i 
dachu trybuny.- 
 

Zainicjowana przez prezesa p. Dembińskiego składka wśród członków Zarządu na sprawienie podarku 
imieninowego dla gracza Gierasa przyniosła kwotę 200.000 Mk|: Demb. Łasiński i Karolla [?] 50.000 Mk., Kopeć 
30.000, Schwenk 20.000 Mk:.- 
 

Zgodzono się na propozycję przewodniczącego, aby Wydział odbywał posiedzenia raz w tygodniu t.j. w 
każdy poniedziałek o godz. 6tej pop. w kancelarji sekretarjatu na boisku z tem, że najbliższe posiedzenie odbędzie się 
w poniedziałek, dnia 25. bm.- 
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Upoważniono p. Dembińskiego do zakupienia upominku dla K.S. "Czarni" we Lwowie z okazji 20 letniego 
ich jubileuszu.- 
 

W dłuższej dyskusji omawiano stosunki panujące w drużynach Towarzystwa i uchwalono dołożyć starań 
do jaknajlepszego ich ułożenia. 
 

Załatwienie poruszanej przez p. mjr. Schwenka podwyżki płacy stróża przekazano do załatwienia pp. 
Dembińskiemu, Schwenkowi, Kornasiowi i Potockiemu, upoważniając ich równocześnie do regulowania tej sprawy 
także w przyszłości, a to w miarę wzrostu drożyzny.- 
[podpisy Kornasia? i Dembińskiego] 
 
 
1923.06.21 – XIV Posiedzenie Wydziału 

Protokół XIV 
z posiedzenia odbytego w dniu 21. czerwca 1923. 

 
Obecni pp. Dembiński, Schwenk, Kornaś, Potocki, Strusiewicz, Łasiński, Kopeć, Pwalikowski, Mastalski, 

Kiliński, Karolla, Korzeniowski. 
 

Po odczytaniu protokołu z poprzedniego posiedzenia przewodniczący powitał nowych członków 
Wydziału, zachęcając ich do pracy dla dobra Towarzystwa. 
Na prośbę p. Wiśniewskiej przedłużono jej termin płatności należytości za dzierżawę bufetu do dnia 1. lipca br.- 
 

Następnie przewodniczący p. Dembiński przedstawił szczegółowo przebieg oferty K.Z.O.P.N i prosi 
Zarząd o udzielenie mu pełnomocnictwa do zastępowania Towarzystwa na zebraniu członków delegatów klubów 
[skreślone: członków b. K.Z.O.P.Nu]. Sprawa ta wywołała bardzo obszerną dyskusję, w której przemawiali pp. 
Schwenk, Orzelski, Mastalski, Strusiewicz, Łasiński i inni. W toku dyskusji p. kpt. Strusiewicz postawił wniosek, 
aby prezesowi p. Dembińskiemu za jego skuteczną, pełną poświęcenia pracę dla rozwoju Towarzystwa wyrazić 
najzupełniejsze zaufanie, który to wniosek jednogłośnie uchwalono.- Wniosek p. Orzelskiego o udzielenie prezesowi 
proszonego pełnomocnictwa spotkał się ze sprzeciwem p. Schwenka, który sprzeciw swój motywuje tem, że p. 
Dembiński jest osobiście zaangażowany w aferę Związku, a zatem lepiej będzie tak dla Towarzystwa jak również 
dla niego samego, wydelegować kogoś  pośród członków Zarządu nie mającego nic wspólnego z pomienioną aferą  i 
proponuje poruczenie tej misji p. Rączkowskiemu. 
W toku dalszej dyskusji p. mjr. Schwenk propozycję powyższą cofa a oddany pod głosowanie wniosek p. Orzelskiego 
uzyskał aprobatę wszystkich obecnych członków oprócz p. Schwenka.- Prezes p. Dembiński oświadcza, że 
przekonany wywodami p. mjr. Schwenka z udzielonego mu pełnomocnictwa korzystać  nie może, prosi obecnych o 
cofnięcie powziętej uchwały i proponuje wydelegowanie pp. Rączkowskiego i Mastlaskiego. Gdy mimo wszelkich 
próśb i przedstawień p. Dembiński przyjęcia tej misji odmówił, uchwalono wydelegować pp. Orzelskiego i 
Mastalskiego z tem, iż potrzebnych informacji i wskazówek odnośnie do spraw na zebraniu tem załatwić się 
mających udzielą delegatom pp. Dembiński i Schwenk.- 
 

Na uroczystość jubileuszu 30lecia O.W.S.K. wydelegowano pp. Rączkowskiego i Orzelskiego. 
 

Na tem posiedzenie zakończono.- 
[podpisy Kornasia? i Dembińskiego] 
 
 
1923.06.25 – XV Posiedzenie Wydziału 

Protokół XV 
spisany na posiedzeniu Wydziału w dniu 25/6. 

 
Obecni pp. Dembiński, Schwenk, Kornaś, Potocki, Strusiewicz, Łasiński, Mastalski, Kiliński, Kopeć, 

Pawlikowski, Orzelski.- 
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Przyjęto do wiadomości sprawozdanie p. Orzelskiego z zebrania delegatów klubów i uchwalono 

zaproponować do nowego zarządu L.Z.O.P. N z pośród członków Towarzystwa pp. Roganowicza, Łasińskiego i 
Kornasia.- 
 

Uchwalono: 
1). złożyć gratulacje I drużynie z okazji zdobycia przez nią mistrzostwa okręgu krakowskiego, 
2). sprawić odznaki dla graczy I drużyny, którzy brali udział w rozgrywkach o mistrzostwo, 
3). urządzić wspólną kolację w hotelu Pollera. 
Do przeprowadzenia uchwała ad. 2 i 3. wybrano komisję, składającą się z pp. Strusiewicz, Łasińskiego, Potockiego i 
Kopecia.- 
 

Wiadomościom Sportowym uchwalono użyczyć boiska na urządzenie turnieju za opłatą 15% od dochodu 
Btto.- 
 

Na jubileusz K.S. Czarni we Lwowie wydelegowano pp. Dembińskiego, Wojasa, Strusiewicza i Kopcia. 
 

Zaginioną w szatni koszulę gracza Nowaka uchwalono odkupić z tem, że w przyszłości wszelkie podobne 
pretensje do odszkodowania nie będą uwzględniane.- 
 

Przyjęto do wiadomości sprawozdanie p. inż. Łasińskiego z odbioru dokonanej przez p. Karollę reparacji 
trybuny a do ostatecznego odbioru powyższych robót wybrano komisję w osobach pp. inż. Łasińskiego, prez. 
Dembińskiego i p. Śliwy.- 
 

Uchwalono wniosek p. Orzelskiego, aby na porządku dziennym każdego posiedzenia zamieszczać 
sprawozdanie skarbnika i kierowników poszczególnych sekcji. 
Początek posiedzeń poniedziałkowych uchwalono na godz. 6 1/2 wieczorem.- 
 

Na tem posiedzenie zakończono.- 
[podpisy Kornasia? i Schwenka] 
 
 
1923.07.02 – XVI Posiedzenie Wydziału 

Protokół XVI 
z dnia 2. lipca 1923. 

 
Obecni pp. Schwenk, Kornaś, Potocki, Korzeniowski, Pawlikowski, Kiliński, Łasiński, Zambelli, 

Mastalski. 
 

Protokół przyjęto bez zmiany. 
 

Upoważniono p. Pawlikowskiego, aby poinformował się o cenie materaca do ćwiczeń ciężkoatletycznych i 
takową podał Wydziałowi na następnem posiedzeniu.- 
 

Uchwalono zakupić potrzebne do ćwiczeń ciężkoatl. ciężarki.- 
Pismo Magistratu m. Krakowa: 
a) uproszono pp. Korzeniowskiego i Potockiego, aby poinformowali się ile kosztują [minimaksy?], które ewent. 
zastąpić by miały 2. zbiorniki studzienne; 
b) sofę i apteczkę ofiarował Twu bezinteresownie p. Zambelli, za co przewodniczący wyraził mu serdeczne 
podziękowanie; 
c) uchwalono bezzwłocznie wywiesić napisy zabraniające palenia tytoniu w garderobach oraz tablicę z zakazem 
wjazdu dorożkom na most.- 
 

Uchwalono udzielić A.Z.Sowi bezpłatnie bieżni na zawody lekkoatletyczne w dniu 7. bm. z okazji 
piętnastoletniego jubileuszu A.Z.Su urządzić się mające.- 
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Na tem posiedzenie zakończono.- 

[podpis Kornasia?] 
 
 
1923.07.02 – XVII Posiedzenie Wydziału 

Protokół XVII 
z posiedzenia Wydziału w dniu 2. lipca 1923. 

 
Obecni pp. Dembiński, Schwenk, Strusiewicz, Kornaś, Łasiński, Mastalski, Kiliński, Kopeć, Korzeniowski, Krolla. 
 

W dyskusji nad pismem Magistratu z dnia 2/6 br. L. 8374/23. - uchwalono: 
1.) wybudować nakazane powyższym pismem 2. zbiorniki na wodę i uproszono p. Korzeniowskiego, aby zasięgnął 
informacji ile kosztować będzie budowa tych zbiorników; 
2.) doły kloaczne zamiast przykrywać żelaznymi płytami, - ogrodzić tak, aby nie było dostępu,- wykonanie 
ogrodzenia poruczono p. Karolli. 
 

Przyjęto do wiadomości sprawozdanie prezesa p. Dembińskiego z jubileuszu A.Z.S. 
 

Sprawę użyczenia bieżni K.O.Z.L.A. na zawody lekkoatletyczne oraz boiska Wiadomościom Sport. na 
urządzenie turnieju przekazano do załatwienia pp. Dembińskiemu i Mastalskiemu.- 
 

Uchwalono w dniu 20. bm.|: piątek :| urządzić bankiet, w czasie którego wręczone zostaną graczom I 
drużyny odznaki z okazji zdobycia mistrzostwa K.Z.O.P.N.- Szczegóły urządzenia bankietu przekazano pp. 
Strusiewiczowi, Łasińskiemu i Kopceiowi. 
 

Pismo p. Wiśniewskiego przekazano do załatwienia p. Dembińskiemu, przyczem Wydział uchwala 
wyrazić p. Wiśniewskiemu uznanie za jego dotychczasową pracę.- 
 

Przyjęto do wiadomości sprawozdanie p. Dembińskiego z przebiegu uroczystości jubileuszu "Czarnych" we 
Lwowie.- 
 

W sprawozdaniu z odbioru robót wykonanych przez p. Karwata oznajmia p. inż. Łasiński, że Karwat na 
robotach tych zarobił 90% na czysto, wobec czego wnosi, aby wydział wybrał komisję w składzie: Łasiński, 
Schwenk, Strusiewicz, któraby skłoniła p. Karwata do zredukowania rachunku. 
Wniosek powyższy jednogłośnie uchwalono.- 
 

Dyskusję nad rachunkiem p. Karolli za roboty wykonane przez tegoż odłożono do następnego posiedzenia.- 
 

Upoważniono prezesa p. Dembińskiego do poczynienia starań w celu uzyskania dla Towarzystwa 
pożyczki, potrzebnej dla spłacenia zobowiązań Towarzystwa.- 
P. Korzeniowskiemu polecono zakontraktowanie sali "Sokoła" na Sylwestra.- 
 

Na tem posiedzenie zakończono.- 
[podpisy Kornasia? i Dembińskiego] 
 
 

1923.07.16 – XVIII Posiedzenie Wydziału 

Protokół XVIII 
z posiedzenia Wydziału w dniu 16. lipca 1923. 

 
 Obecni pp. Dembiński, Schwenk, Orzelski, Potocki, Kiliński, Kopeć, Mastalski. 
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 Odczytany protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto do wiadomości. 
 
 Na wniosek prezesa p. Dembińskiego oddać  wykonanie studni studziennemu, który zobowiązał się za cenę 
400.000 Mkp za metr wykopać ocementowany dół głębokości 4 m. i średnicy 1 m.  
 
 Prezes p. Dembiński zawiadomił, że bankiet, który się odbył z okazji zdobycia przez I drużynę 
mistrzostwa, kosztował 645.000 Mkp. 
 
 Wicepr. p. mjr. Schwenk zawiadamia, że nie odbyło się posiedzenie komisji, mającej zbadać rachunek  p. 
Karwata; posiedzenie to odbędzie się później. 
 
 Sprawa rachunku p. Karolli wywołała dłuższą dyskusję; zabierali głoś pp.: Dembiński, mjr. Schwenk, 
Kiliński, Potocki, Kopeć, Mastalski. Decyzje postanowiono odłożyć na później. 
 
 Przyjęto do wiadomości terminy zabaw w Sokole t.j. 5/I, 19/I i 2/2, następnie poruczono p. Orzelskiemu 
sprawę uzyskania sali Sokoła na Sylwestra. 
 
 Czytelni Towarzyskiej udzielono dla jej członków zniżek, jakich udziela się akademikom i uczniom. 
 
 Udzielono p. Dembińskiemu na własne życzenie 2-tygodiowego urlopu. 
 
 Wicepr. p. mjr. Schwenk wniósł prośbę o zwolnienie z godności wiceprezesa, motywując to stanowiskiem, 
jakie zajęli delegaci klubu na Walnem Zebraniu KZOPN, które to stanowisko jest przeciwne jego poglądom. Drugim 
powodem było głosowanie delegatów za zmianą przewodniczącego na tem zebraniu, a nawet przyjęcie godności 
przewodniczącego przez p. Orzelskiego. 
 
 W dyskusji nad powyższem zabierali głos pp. Dembiński, mjr. Schwenk, Orzelski i Mastalski. Na wniosek 
p. Dembińskiego sprawę odłożono do następnego posiedzenia, ponieważ sprawa jest ważna i należy ją przedstawić 
wobec całego Wydziału.  Uchwalono zwołać następne posiedzenie na środę t.j. 18. bm. o godz. 6 1/2.- 
 
 Na tem posiedzenie zakończono.- 
 [podpisy Mastalskiego i Dembińskiego] 
 
 
1923.07.18 – XIX Posiedzenie Wydziału 

Protokół XIX 
z posiedzenia Wydziału T.S. Wisła odbytego w dniu 18. lipca 1923. 

 
 Obecni pp. Dembiński, inż. Rączkowski, mjr. Schwenk, Mastalski, Kiliński, Kopeć, Potocki, Orzelski, inż. 
Łasiński, por. Zambelli, Potocki, Kornaś. 
 
 Zagaja p. Dembiński posiedzenie poświęcone rezygnacji majora Schwenka. 
 
 P. mjr. Schwenk twierdzi, że między jego przekonaniami, a przekonaniami innych członków Twa panuje 
rozdźwięk, a nie chcąc osobą swą powiększać rozdźwięku, zgłasza rezygnację, a następnie przedstawia błędy 
delegatów Twa na Walnem Zebraniu KZOPN. 
 
 Po przemówieniu p. mjra Schwenka przedstawia całą sprawę obszernie i wyczerpująco p. Dembiński. 
 
 W dyskusji zabiera głoś p. Orzelski: przedstawia przebieg zebrań delegatów klubów i treść uchwał, na tych 
zebraniach powziętych, dale przebieg Walnego Zgromadzenia KZOPN, w końcu stawia wniosek o nieprzyjęcie 
rezygnacji p. mjra Schwenka do wiadomości i uprasza p. mjra Schwenka, aby nadal pracą swą i sportowem 
doświadczeniem Tow. popierał. 
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 P. inż. Rączkowski stwierdza, że sama sprawa jest zbyt małej wagi, a tylko dwie strony, to jest p. major 
Schwenk i delegaci klubu niepotrzebnie ją wyolbrzymiają. Apeluje, by sprawę załatwić ugodowo, w końcu popiera 
wniosek p. Orzelskiego. 
 
 P. Mastalski przedstawia intencje deklaracji powziętej na zebraniu klubów. 
 
 P. Dembiński popiera zdanie p. inż. Rączkowskiego, stwierdza brak złej woli u delegatów na Walne 
Zebranie KZOPN, apeluje do obu stron, by poniechali waśni, szkodliwych dla Towarzystwa i popiera wniosek p. 
Orzelskiego. 
 
 P. inż. Rączkowski zaznacza, że na przyszłość wszelkie sprawy powierzone delegatom winny być na 
pełnych posiedzeniach dokładnie przedyskutowane. 
 
 Wniosek p. Orzelskiego o nieprzyjęcie rezygnacji p. mjra Schwenka uchwalono jednogłośnie. 
 
 P. mjr. Schwenk oświadcza, że rezygnacji swej nie cofa. Przemawiają ponownie pp. Orzelski, inż. 
Rączkowski i Dembiński, apelując jeszcze do p. mjra Schwenka o cofnięcie rezygnacji. 
 
 P. Rączkowski stawia wniosek: Delegaci Wisły do Zarządu KZOPN będą przy każdej  sposobności dążyć 
do usunięcia [Steisnera?] z Zarządu KZOPN, jako jednostki szkodliwej dla sportu polskiego. 
 
 Wniosek ten jednogłośnie uchwalono. Wobec powyższego p. mjr. Schwenk swą rezygnację cofa. 
 
 Udzielono p. Dembińskiemu urlopu na dwa tygodnie. 
 
 Na tem posiedzenie zakończono.- 
[podpisy Mastalskiego i Dembińskiego] 
 
 
1923.07.23 – XX Posiedzenie Wydziału 

Protokół XX 
z posiedzenia Wydziału T.S. Wisła, odbytego w dniu 23.lipca 1923. 

 
 Obecni: wicepr. p. mjr. Schwenk, p. Orzelski, por. Zambelli, Potocki, Kiliński, , Budzisz, kpt. Strusiewicz, 
Kopeć, Mastalski. 
 
 Odczytany protokół z ostatnich dwu posiedzeń przyjęto do wiadomości. 
 
 Nawiązując do ost. protokołu podaje p. Orzelski, że rozmawiał z dr. Szczepańskim o udzielonych 
terminach w Sokole i prosił go o poparcie przy uzyskaniu sali Sokoła na Sylwestra, co tenże mu przyobiecał. 
Równocześnie przypomina p. Orzelski uchwałę Wydziału, co do każdorazowego sprawozdanie kierowników sekcji. 
 
 P. Kopeć zawiadamia, że z powodu ferji sekcja piłki nożnej jest obecnie nieczynną. 
 
 P. Budzisz mówi, że obecnie nie jest przygotowany zdać sprawozdania z dotychczasowej działalności 
sekcji propagandy, uczyni to jednakowoż na następnym posiedzeniu. 
 
 P. mjr. Schwenk podaje, że 24. bm. ma odbyć się licytacja w [Demacie?], na której możnaby nabyć pompę, 
tak potrzebną dla Towarzystwa. 
 
 Wobec tego wybrano komisję w osobach pp. majora Schwenka, inż. Łasińskiego i Potockiego, którzy wezmą 
udział w licytacji i pompę zakupią. 
 
 Doraźnie zebrana składka dała następujący wynik: por. Zambelli i Orzelski po 250.000.-, Kiliński 200.000, 
inż. Łasiński i Potocki po 100.000.- 
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 Polecono p. Kopciowi, by sprawę zakupu odznak Tow. przeprowadził i o wyniku dał znać Wydziałowi. 
Odznaki mają być mniejszego formatu niż dotychczasowe. P. Potockiemu polecono zakupić na ten cel 1000Kč. 
 
 Wniosek p. Mastalskiego o wdrożenie kroków w celu uzyskania należnych nam z Mor. Ostrawy 2000Kč 
odłożono do następnego posiedzenia. 
 
 Otrzymane z Ofic. Klubu 5 baonu saperów 11 biletów sezonowych do pływalni wojskowej polecono wydać 
pierwszej drużynie; Ofic. Klubowi sap. wyrazić za to podziękowanie. 
 
 P. majorowi Schwenkowi udzielono na jego własne życzenie 6-tygodniowego urlopu. 
 
 W sprawie rachunków p. Karolli i Karwata p. inż. Łasiński wystosuje odpowiednie listy, które da 
sekretarzowi do podpisania i wysłania. 
[podpisy Mastalskiego i Dembińskiego] 
 
 
 
1923.08.06 – XXI Posiedzenie Wydziału 

Protokół XXI. 
z posiedzenia Wydziału T.S. Wisła, odbytego w dniu 6. sierpnia 1923. 

 
 Obecni: prezes p. Dembiński, członkowie: inż. Łasiński, Orzelski, Potocki, Kopeć, Kiliński, Pawlikowski, 
Mastalski. 
 
 Przeczytany protokół z ostatniego posiedzenia przyjęto do wiadomości. 
 
 P. inż. Łasiński oznajmia, że pompy w Damasie nie zakupiono, ponieważ nie było odpowiednich do 
nabycia. 
 
 W sprawie zwrotu 2000Kč informuje p. prezes Dembiński o dotychczasowych staraniach celem odzyskania 
należnej nam kwoty od Mor. Slavii, a przedstawiwszy stosunki jakie tamże panują, zaznacza, że [obecnie musimy?] 
z definitywnem załatwieniem tego jeszcze poczekać. 
 
 Odnośnie do zakupu odznak dla Towarzystwa polecono wydać jeszcze 3 listy do K.S. Piast w Cieszynie, do 
Łodzi i Warszawy, w celu poznania, na jakich warunkach w tychże miejscach moglibyśmy takowe nabyć. 
 
 Rachunek p. Karwata uznano w całości; co do odpowiedzi do p. Karolli - to prezes p. Dembiński 
zaproponował, by list p. inż. Łasińskiego nieco zmodyfikować. 
[podpisy Kornasia?i Dembińskiego] 
 
  
1923.08.27 – XXII Posiedzenie Wydziału 

Protokół XXII 
z dnia 27. sierpnia 1923. 

 
 Obecni: pp. Dembiński, Kornaś, Łasiński, Orzelski, Strusiewicz, Potocki, Mastalski, Kopeć, Pawlikowski. 
 
 Z powodu braku materjału posiedzenie odroczono do dnia 3. września 1923.- 
 
 [podpisy Kornasia? i Dembińskiego] 
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1923.09.10 – XXIII Posiedzenie Wydziału 

Protokół XXIII 
z dnia 10. września 1923. 

 
 Obecni: pp. Dembiński, Wojas, Kornaś, Potocki, Strusiewicz, Mastalski, Kiliński, Łasiński, Orzelski, 
Kopeć.- 
 
 Przyjęto bez zmiany protokoły XXI i XXII. poczem prezes p. Dembiński podaje powody, które jego oraz 
wiceprezesa p. Wojasa skłoniły do wniesienia rezygnacji z zajmowanych w Towarzystwie godności, poczem 
obszernie przedstawia stosunek Drużyn, zwłaszcza pierwszej, do Zarządu. W końcu swego przemówienia 
oświadcza, że zgłoszoną rezygnację cofa a z oświadczeniem jego solidaryzuje się wiceprezes p. Wojas.- 
 

Uchwalono: 
 1.) Zreasumować uchwałę Zarządu z dnia 7/10.1919, mocą której wykreślono z listy członków Tow. 
gracza Adama Koguta i gracza tego w razie jego zgłoszenia się z powrotem do Twa przyjąć.- 
 
 2.) Porozumieć się z p. mjr. Szkolnikowskim w prawie terminów zabaw karnawałowych i urządzania 
tychże wspólnie z Sokołem.- 
 
 3.) Zakupić materjał potrzebny do zabezpieczenia dołu kloacznego a wykonanie robót polecić stróżowi. 
 
 4.) Zajmowane dotąd przez "Wiadomości Sportowe" dwa miejsca w trybunie środkowej z powodu zwinięcia 
tego pisma oddać "Kurjerowi Wieczornemu".- 
 
 5.) Wykreślić p. Budzisza Władysława z grona członków Zarządu z powodu kilkakrotnej 
nieusprawiedliwionej nieobecności tegoż na posiedzeniach. 
 
 6.) Przyjąć rezygnację p. Orzelskiego Tadeusza z godności członka Komisji rewizyjnej.- 
 
 7.) W miejsce p. Budzisza zakooptować p. Orzelskiego, zaś do Komisji rewizyjnej p. Paszuchę Stefana.- 
 
 8.) Zwrócić uwagę por. Zambellemu na przepis statutu, wedle którego dwukrotna nieusprawiedliwiona 
nieobecność na posiedzeniach powoduje usunięcie z grona członków Zarządu.- 
 
 9.) Postawić wniosek na W. Zebr. o zniesienie urzędu kierownika sekcji propagandy. 
 
 10.) Kwotę 300.000 Mk. wypłaconą przez Two. tytułem udziału Wiadomościom Sportowym przyznać w 
formie subwencji a to wobec faktu, że Wiadomości Sportowe nie tworzyły spółki udziałowej.- 
 
 11.) Przyjąć do wiadomości sprawozdanie skarbnika wedle którego czysty dochód z zawodów Warta-Wisła 
w dniu 9.bm. wynosi Btto: 62.980.000 Mk. - czysty zysk: 17.250.800 Km.= 
 
 12.) Przyznać i wypłacić stróżowi za pracę około boiska kwotę 1.3000.000 Mk. t.j. jeden miljon trzysta 
tysięcy Mk.= 
 
 Na tem posiedzenie zakończono.- 
 [podpisy Kornasia i Dembińskiego] 
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1923.09.17 – XXIV Posiedzenie Wydziału 

Protokół XXIV 
spisany na posiedzeniu w dniu 17/9 - 23. w obecności członków Zarządu Dembińskiego, 

Wojasa, Schwenka, Kornasia, Łasińskiego,Potockiego, Kilińskiego, Mastalskiego, Karolli, 
Paszuchy i Orzelskiego.- 

 
 Przyjęto protokół poprzedniego posiedzenia z tą zmianą, że pkt. 9 tego protokołu ma opiewać: "Zarząd 
postawi na W. Zebraniu wniosek o zniesienie sekcji propagandowej".- 
 
 Prezes p. Dembiński w dłuższem przemówieniu podnosi zasługi położone przez wiceprezesa p. Wojasa 
około rozwoju Tow. za co imieniem tegoż wyraża mu głęboką wdzięczność i wnosi, aby ten moment wdzięczności 
utrwalić przez wmurowanie w trybunie tablicy, zawierającej zasługi p. Wojasa,- co też Wydział jednomyślnie 
uchwala a wykonanie uchwały przekazuje komisji złożonej z pp. Dembińskiego, Łasińskiego i Schwenka.- 
 
 Uchwalono zakupienie materaca do zapasów ciężkoatletycznych,- i urządzenie zapasów atletów w dniu 30 
bm. przed zawodami Ł.K.S. - Wisła po porozumieniu się z kierownikiem sekcji p. Pawlikowskim.- 
 
 Na tem posiedzenie zakończono.- 
 [podpisy Kornasia i Dembińskiego] 
 
 
1923.09.24 – XXV Posiedzenie Wydziału 

Protokół XXV 
z posiedzenia Zarządu odbytego w dniu 24/9 - 1923. 

 
 Obecni pp Dembiński, Kornaś, Potocki, Łasiński, Kiliński, Mastalski, Orzelski, Pawlikowski, Kopeć.- 
 
 Przyjęto bez zmiany protokół poprzedniego posiedzenia.- 
 
 Omówiono i ustalono szczegóły urządzenia zawodów Ł.K.S. - Wisła i przydzielono związane z tem 
czynności poszczególnym członkom Zarządu.- 
 
 Wybrano komisję w składzie: pp. Dembiński, Rączkowski, Wojas i Szkolnikowski, której zadaniem będzie 
czuwanie nad sprawą rozszerzenia boiska. Kierownika sekcji lekkoatletycznej p. por. Zakrzewskiego przyjęto do 
grona członków Zarządu.- 
 
 Upoważniono prezydjum do poczynienia wydatków koniecznych do wybudowania 2. szatni i zakupienia 
potrzebnych sprzętów lekkoatletycznych.- 
 
 Przyjęto do wiadomości zgłaszaną przez p. por. Zambellego rezygnację z godności członka Zarządu i w 
miejsce jego uchwalono zakooptować p. kpt. Roganowicza Bronisława.- 
 
 na tem posiedzenie zakończono.- 
 [podpisy Kornasia i Dembińskiego] 
 
 
1923.10.01 – XXVI Posiedzenie Wydziału 

Protokół XXVI 
z posiedzenia odbytego w dniu 1. października 1923. 

 
 Obecni p.p. Potocki, Orzelski, Łasiński, Kiliński, Mastalski, Pawlikowski, Kopeć, Karolla, Kornaś.- 
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 Z powodu nieobecności prezesa i jego zastępców przewodnictwo obejmuje za zgodą obecnych p. Orzelski. 
 
 Przyjęto bez zmiany odczytany protokół poprzedniego posiedzenia. 
 
 Do złożenia sprawozdania przez kier. sekcji piłki nożnej z zawodów Ł.K.S. - Wisła uchwalono zwołać 
posiedzenie graczy na dzień 4. bm.- 
 
 Następnie omówiono szczegóły urządzenia meczu Iskra - Wisła w dniu 7. bm. i odpowiednie funkcje 
przydzielono poszczególnym członkom Zarządu.- 
 
 Wedle sprawozdania złożonego przez skarbnika dochód z meczu Ł.K.S. - Wisła wynosi Btto: 82.880.000, 
wydatki 51.485.000 Mkp.   
 
 Poruszoną przez p. Pawlikowskiego sprawę wyszukania lokalu na treningi dla sekcji ciężkoatletycznej na 
sezon zimowy przekazano p. Mastalskiemu, który na następnem posiedzeniu złoży sprawozdanie z poczynionych w 
tym kierunku starań. 
 
 Sprawę urządzenia bankietów dla drużyny po meczach przekazano komisji w składzie: pp. Łasiński, 
Potocki i Kopeć.- 
 
 Uchwalono wypłacić stróżowi tytułem datku kwotę 1.000.000 Mk. |: jeden miljon Mk:|.- 
 
 Na tem zakończono posiedzenie. 
 [podpisy Kornasia i Wojasa] 
 
 

1923.10.08 – XXVII Posiedzenie Wydziału 

Protokół XXVII 
 

w dniu 8/10/ br. posiedzenia Zarządu nie odbyło się z powodu braku kompletu.- 
 
 Zjawili się pp.: Strusiewicz, Orzelski, Kopeć, Potocki, Kiliński.- 
 
 [podpisy Kornasia i Wojasa] 
 
 

1923.10.15 – XXVIII Posiedzenie Wydziału 

Protokół XXVIII 
z posiedzenia odbytego w dniu 15/X - 1923. pod przewodnictwem wicepr. p. Wojasa. 

 
 Obecni pp.: Wojas, Kornaś, Potocki, Strusiewicz, Kiliński, Mastalski, Kopeć,Łasiński, Pawlikowski. 
 
 Przyjęto bez zmiany protokół poprzedniego posiedzenia. 
 
 Wedle sprawozdania złożonego przez skarbnika wynosi czysty dochód z zawodów z Iskrą około 3.000.000 
Mk. 
 
 Przyjęto do wiadomości sprawozdanie p. Kopecia z zawodów niedzielnych rozegranych we Lwowie z 
Pogonią o mistrzostwa Polski: 
 
 W związku z odbyć się mającymi w dniu 21. bm. zawodami z Pogonią, uchwalono: 
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1.)  zawody powyższe odpowiednio zareklamować w dziennikach miejscowych, 
2.) zamówić hotel dla drużyny Pogoni |:p. Mastalski:|, 
3) oddać do druku 200 afiszów |:p. Potocki:|, 
4). zamówić policję w liczbie 7. pieszych i 1. konnego, 
5.) sprawić 20. opasek biało-czerwonych dla [ordnerów?], 
6.) przyjąć   12. biletów, 
7.) uprosić p. kpt. Strusiewicza o przysłanie 30. żołnierzy dla pilnowania porządku, 
8.) udzielić członkom zarządu 1. lożę, zaś członkom klubu Pogoni wolnego wstępu za okazaniem legitymacji, 
9.) zwołać nadzwyczajne posiedzenie Zarządu na dzień 18. bm. godz. 6 1/2 w lokalu kupców, Smoleńsk 19. 
 
 Upoważniono komisję urządzającą komersy do udzielenia zezwolenia graczom na używanie piwa i 
zimnych zakąsek podczas komersów; 
 
 Propozycję p. inż. Łasińskiego, aby zakupić miednice i szafki dla graczy - uchwalono załatwić po meczu z 
Pogonią.- 
 
 Sprawę zwiezienia [husu?] i wywalcowania boiska przekazano do załatwienia p. Kopeciowi. 
 
 Uchwalono podwyższyć stróżowi płacę do kwoty  500.000 Mk. tygodniowo.- 
 
 Na tem zakończono posiedzenie. 
 [podpisy Kornasia i Dembińskiego 
 
 
1923.10.22 – XXIX Posiedzenie Wydziału 

Protokół XXIX 
z posiedzenia Zarządu, odbytego w dniu 22/X - 1923. pod przewodnictwem prezesa p. 

Dembińskiego. 
 
 Obecni pp.: Wojas, Kornaś, Potocki, Kiliński, Strusiewicz, Karolla, Kopeć, Łasiński, Mastalski. 
 
 Po przyjęciu do wiadomości protokołu z poprzedniego posiedzenia, zawiadamia prezes p. Dembiński, że na 
zawody rewanżowe z Pogonią, odbyć się mające w dniu 4/XI br. w Warszawie zaproponował następujących 
sędziów: 1) Rozenfelda, 2) Mandla, 3) Dr Lustgartena i 4) Marczewskiego.- 
 
 Następnie przedstawia prezes p. Dembiński przebieg bankietu, urządzonego po zawodach z Pogonią i 
wielce nietaktowne zachowanie się gracza Danza. Po dyskusji uchwalono wniosek p. Kopecia, aby sprawę 
ewentualnego ukarania Danza przekazać komisji kwalifikacyjne, która sprawę tę zbada i załatwi po dniu 4/XI t.j. 
po finale o mistrzostwa Polski.- 
 
 Również odnośnie do p. Nowaka Rudolfa  uchwalono zebrać materjał, dowodzący jego szkodliwej 
działalności dla Towarzystwa a po zebraniu takowego sprawę oddać do załatwienia komisji kwalifikacyjnej. 
 
 Przyjęto do wiadomości sprawozdanie skarbnika, wedle którego czysty dochód z zawodów z Pogonią 
wynosi około 160. miljonów Mkp. 
 
 Uchwalono: 
1.) przekazać Komisji gospodarczej korzystne ulokowanie gotówki, jaką Tow. obecnie posiada; 
2.) przyjąć zaproszenie K.S. Podgórze do wzięcia udziału w 10.letnim jubileuszu tego klubu i udzielić bezpłatnie  
boiska dla rozegrania zawodów z I Drużyną Twa; 
3.) uprosić pp. Schwenka i Szkolnikowskiego o zajęcie się ulepszeniem boiska na zimę, a to zaraz po ukończeniu 
obecnego sezonu; 
4.) zakupić beczkę [nafty]smoły do smarowania dachu na domku stróża; 
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5.) wydelegować pp. Łasińskiego i Kornasia co Zarządu Sokoła celem zakontraktowania sali na zabawy w 
karnawale,- 
6.) oddać sprawę urządzenia meczu z Cracovią pp. Dembińskiemu i Kopeciowi.- 
 
 Na tem posiedzenie zakończono . 
 [podpisy Kornasia i Dembińskiego] 
 
 
1923.10.29 – XXX Posiedzenie Wydziału 

Protokół XXX 
z posiedzenia Zarządu, odbytego w dniu 29/X. br. pod przewodnictwem prezesa p. 

Dembińskiego.- 
 
 Obecni pp.: Kornaś, Potocki, Strusiewicz, Łasiński, Kiliński, Kopeć, Karolla, Mastalski. 
 
 Przyjęto do wiadomości protokół z poprzedniego posiedzenia.- 
 
 Skarbnik p. Potocki zawiadamia, że zgodnie z uchwałą zarządu powziętą na poprzednim posiedzeniu 
zakupił 57. dolarów po kursie 2.075.000 Mk.- 
 
 W sprawie urządzenia zabaw w karnawale w sali Sokoła wywiązała się obszerna dyskusja, w której 
przemawiali pp.; Dembiński, Potocki, Kornaś, Strusiewicz, Łasiński; uchwalono porozumieć się w wicepr. p. 
Wojasem i na następnem posiedzeniu wybrać ścisły komitet zabawowy, składający się z pięciu członków, który 
będzie miał prawo kooptować w miarę potrzeb dalszych członków.- 
 
 Graczom: Śliwie, Mrozowi i Kaczorowi, którzy ukończyli 10-lecie [czynnej pra] swej pracy w 
Towarzystwie oraz Reymanowi I, Kowalskiemu i Danzowi I, którzy grali po 100 meczów w I drużynie Twa. - 
uchwalono ofiarować złote sygnety, których zakupienie przekazano komisji złożonej z pp. Dembińskiego, 
Potockiego, Kornasia i Kopecia.- 
 
 Na wniosek p. inż. Łasińskiego uproszono prezesa p. Dembińskiego, aby przy sposobności pobytu w 
Warszawie zwrócił się do p. Marszałka Osieckiego z prośbą o poparcie dążeń Twa. do uzyskania zezwolenia na 
rozszerzenie boiska.- 
 
 Sprawę gracza IV drużyny Edwarda Słomki uchwalono załatwić definitywnie po przesłuchaniu go przez 
pp. Dembińskiego i Strusiewicza.- 
 
 Na tem posiedzenie zakończono, z tem, że odtąd posiedzenia Zarządu odbywać się będą w każdy 
poniedziałek o godz. 6 1/2 wieczorem w lokalu kupców przy ul Smoleńsk L. 19.- 
 
 [podpis Kornasia] 
 

 
1923.11.12 – XXXI Posiedzenie Wydziału 

Protokół XXXI 
z posiedzenia Zarządu, odbytego w dniu 12/11/ - 23. 

 
 Obecni pp.: Dembiński, Wojas, Schwenk, Kornaś, Potocki, Strusiewicz, Łasiński, Kopeć, Orzelski, Kiliński, 
Mastalski. 
 
 Przyjęto bez zmiany protokół poprzedniego posiedzenia. 
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 Przyjęto do wiadomości sprawozdanie prezesa p. Dembińskiego z interwencji tegoż u p. ministra Osieckiego 
w sprawie uzyskania gruntu na rozszerzenie parku sportowego.- 
 
 Uproszono p. inż. Łasińskiego o kontynuowanie pertraktacji z Sokołem w sprawie wynajmu sali na 
zabawę sylwestrową.- 
 
 Uchwalono: 
1). Akceptować wydatek w kwocie 39 1/2 dolara na zakup 6. sygnetów dla graczy; 
2). Zwołać doroczne Zebranie Członków na dzień 21 XII. br. godz. 9. rano z tem, że w razie braku kompletu 
odbędzie się Nadzw. W. Zebr. w pół godziny później bez względu na ilość obecnych, 
 
3). Porządek dzienny W. Zebr. ustalono: 
1) Odczytanie protokołu z ostatn. W. Zebr. 
2) Sprawozdanie sekretarza, 
3) -''- kierowników sekcji, 
4) -''- skarbnika, 
5) -''- Komisji rewizyjnej, 
6) Wybór nowego Zarządu, 
7) Zmiany statutu, 
8) Wnioski ustępującego Zarządu, 
9) Wnioski i interpelacje. 
 
 Wybrano komisję statutową w składzie: pp. Schwenk, Dembiński, Orzelski; celem przeprowadzenie 
prawnych zmian w statucie. 
 
 Sprawę kradzieży materjału sportowego z szatni prz4ez graczy Słomkę i Jarosza przekazano do 
przeprowadzenia p. Mastalskiemu, który na następnem posiedzeniu przedstawi Zarządowi konkretne wnioski w tej 
sprawie.- 
 
 Polecono p. Kopeciowi porozumieć się z Zarządem Sokoła odnośnie do warunków, na jakich członkowie 
Twa. mogliby uczęszczać na ćwiczenia w czasie zimowym.- 
 
 Uchwalono użyczyć boiska K.S. "Podgórze" na rozegranie zawodów jubileuszowych z I Dr. Twa i 
równocześnie połączyć jubileusz graczy I dr. t.j. Śliwy, Mroza, Reymana, Kaczora, Danza i Kowalskiego, którym w 
czasie zawodów zostaną wręczone pamiątkowe sygnety.- 
 
 Uchwalono zgodę na rozegranie zawodów z Cracovią na boisku Twa.- 
 
 Na tem zakończono posiedzenie. 
 [podpisy Kornasia i Dembińskiego] 
 
 

1923.11.19 – XXXII Posiedzenie Wydziału 

Protokół XXXII 
spisany w dniu 19. listopada 1923.- 

 
 Obecni pp.: Dembińskie, Wojas, Schwenk, Kornaś, Łasiński, Potocki, Orzelski, Kiliński, Kopeć. 
 
 Nieobecność usprawiedliwił p Mastalski.- 
 
 Sprawę wynajmu sali na W. Zebr. przekazano p. Kopeciowi do załatwienia,- również przypomniano mu 
rychłe załatwienie sprawy ćwiczeń graczy w Sokole w sezonie zimowym.- 
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 Następnie omówiono dokładnie szczegóły dotyczące urządzenia zawodów z Cracovią w dniu 25/XI br. 
przyczem poszczególnym członkom Zarządu przydzielono pewno funkcje z meczem tym związane.-  
 
 Uchwalono zaproponować do prowadzenia tych zawodów sędziów: [Fąfarę?] z Górnego Śląska i Schorra z 
Przemyśla, a to dlatego, ponieważ Cracovia na proponowanego poprzednio sędziego p. Rozenfelda z Bielska zgodzić 
się nie chce.- 
 
 Przyjęto do wiadomości poprawki statutu poczynione przez wybraną ad  hoc komisję.- 
 
 Następnie przesłuchano jawiącego się osobiście gracza Edwarda Słomkę, który przedstawia zajście ze 
stróżem w szatni oraz wyjaśnia cel zabrania buta. Po dyskusji uchwalono wniosek p. mjr. Schwenka: Zarząd uważa 
sprawę za wyjaśnioną i za wykroczenie przeciw przepisom udziela graczowi Edwardowi Słomce naganę. Sposób 
wykonania należy ogłosić przez przybicie ogłoszenia w szatni.- 
 
  Odnośnie do gracza Jarosza Zarząd powziął następującą uchwałę: Gracza Jarosza wydala się z Twa., 
ponieważ tenże zabrał z szatni bez zezwolenia i wiedzy kierownika szatni, spodenki i sztućce będące własnością 
Twa., które to przedmioty rozpoznane zostały przez graczy: Cebulaka i braci Czyżewiczów,- nadto zwrócić się do 
rodziców gracza Jarosza z żądaniem zwrotu zabranych przez ich syna rzeczy do dni 14. z tem, że w razie 
nieuczynienia zadość powyższemu żądaniu sprawa oddana zostanie na drogę sądową. 
 
 Rachunek przedłożony przez gracza Zapióra uchwalono załatwić po sprawdzeniu jego prawdziwości, a 
sprawdzenie tegoż przekazano p. Kopeciowi.- 
 
 Ogłoszenie W. Zebr. odbyć się mającem w dniu 2/XII. br/ uchwalono ogłosić w Przeglądzie Sportowym i 
Kurjerze Codziennym z tem, że osobne zawiadomienie o Walnem Zebr. rozsyłane nie będą.- 
 
 Uchwalono podwyższyć ubezpieczenie trybuny, domku i ogrodzenia na kwotę pięć miljardów Mkp.= 
 
 Urządzić komers po meczu z Cracovią w lokalu kupców, a o zajęcie się jego urządzeniem uproszono p. 
Wojasa.- 
 
 Przyjęto do wiadomości przedstawiony przez p. mjra. Schwenka projekt naprawy boiska, a rozpoczęcie 
robót uzależniono od stanu funduszów Twa.- 
 
 Na tem posiedzenie zakończono . 
 [podpisy Kornasia i Dembińskiego] 
 
 

1923.11.30 – XXXIII Posiedzenie Wydziału 

Protokół XXXIII 
z posiedzenia Zarządu, odbytego pod przewodnictwem prezesa p. Dembińskiego w dniu 30. 

listopada 1923. 
 
 Obecni pp.: Wojas, Schwenk, Kornaś, Potocki, Roganowicz, Strusiewicz, Orzelski, Mastalski, Zakrzewski, 
Kiliński, Kopeć, Korzeniowski, Łasiński. 
 
 Odczytany protokół poprzedniego posiedzenia przyjęto bez zmiany. 
 
 P. Kopeć przedstawia sprawę wynajmu sali "Sokoła" na ćwiczenia gimnastyczne dla graczy, zaznacza że 
opłata za 1. godzinę wynosi 6 złp. i proponuje, aby poczynić starania o wynajęcia sali w jednej ze szkół 
krakowskich. 
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 Po dyskusji uchwalono uprosić p. mjra. Szkolnikowskiego o wyjednanie u Zarządu Sokoła 
przystępniejszych warunków najmu, zaś p. por. Zakrzewskiego o objęcie kierownictwa ćwiczeń, gdyż w takim razie 
odpadnie potrzeba opłacenia instruktora.- 
 
 Przyjęto do wiadomości oświadczenie p. prezesa, że trybuny ubezpieczył na kwotę 4 miljardy ośmset 
pięćdziesiąt miljonów Mkp.= 
 
 Wyrażono podziękowanie wiceprezesowi p. Wojasowi za trudy poniesione około urządzenia komersu dla 
drużyny po zawodach z Cracovią.- 
 
 Na odbyć się mające w deniu 2/XII Wal. Zebranie rozdzielono odpowiednie referaty między poszczególnych 
członków [ucięty fragment tekstu] 
 
 Po dyskusji nad ustaleniem wysokości wkładek rocznych członków na rok 1924. uchwalono zgłosić na W. 
Zebr.: 
 
 1) wniosek p. mjra Schwenka, aby wkładki dla członków zwyczajnych ustalić na 1. franka szwajc. dla 
członków nadzw. 25. ctn. 
 
 2) wniosek p. Orzelskiego o zamianowanie wicepr. p. Wojasa Członkiem Założycielem, 
 
 3) wniosek p. Orzelskiego poparty przez pp. Schwenka i Dembińskiego o zamianowanie Członkiem honor. 
inż. Ludwika Christelbauera ze Lwowa, 
 
 4) Zaproponować następujący skład Zarządu na rok 1924.: 
 prezes: Dembiński Aleksander, 
 vice -"- Wojas Franciszek, 
 -"- Szkolnikowski Józef 
 -"- SChwenk Fryderyk, 
 
 Członkowie: Koraś Gustaw, Wyrobisz Wal., Potocki Mieczysław, Kiliński Szczęsny, Mastalski Józef, 
Łasiński Teodor, Strusiewicz Karol, Roganowicz Bronisław, Orzelski Tadeusz, 
 
 Komisja rew.: Korzeniowski Aleksander, Kaliciński Ludwik, 
 
 Zast. " " Paszucha Stefan, 2) vacat. 
 
 Wniosek p. Wojasa, aby wobec stwierdzonej przez Zarząd szkodliwej dla Tow. działalności p. Nowaka 
Rudolfa wykluczyć tegoż z grona członków Twa. - przekazano do załatwienia - po dłuższej dyskusji Komisji 
dyscyplinarnej.- 
 
 Na tem posiedzenie zakończono . 
 [prawdopodobne podpisy Kornasia i Dembińskiego] 
 
 
1923.12.02 Doroczne Walne Zebranie 

Protokół XVIII 
spisany na Walnem Zgromadzeniu członków T. S. "Wisła" odbytem  w dniu 2. grudnia 

1923 r. w sali Twa Technicznego.- 
 
 Porządek dzienny: 
1.) Odczytanie protokołu z ostatniego Walnego Zgromadzenia, 
2.) Sprawozdanie sekretarza, 
3.) Sprawozdanie Sekcji: a) piłki nożnej, 
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b) ciężkiej atletyki, 
 c) lekkoatletycznej, 
 
4.) Sprawozdanie Komisji Administracyjnej, 
5.) Sprawozdanie Skarbnika 
6.) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, 
7.) Zmiany Statutu, 
8.) Wnioski ustępującego Zarządu, 
9.) Wybór nowego Zarządu, 
10.) Wnioski i interpelacje. 
 
 Prezes p. Dembiński otwiera posiedzenie powitaniem zebranych, poczem przemówienie swoje poświęca 
zmarłym w roku bieżącym członkom Twa ś.p. Marjanowi Zajdzikowskiemu i por. Dąbrowskiemu, a Walne zebranie 
pamięć ich uczciła przez powstanie.-  
 
 Wyłoniona spośród zebranych Komisja skrutacyjna w osobach p.p. mjra Szkolnikowskiego, Budzisza i 
Kalicińskiego stwierdza,  że na obecnych 94 członków, uprawnionych do głosowania jest 78.- 
 
 Odczytany protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia przyjęto bez zmiany do wiadomości. Również 
sprawozdania sekretarza iż działalności Zarządu na rok ubiegły, czy kierowników sekcji: piłki nożnej, ciężkiej i 
lekkiej atletyki przyjęto bez dyskusji.- 
 
 Po szczegółowej przedstawieniu przez zast. skarbnika p. Kilińskiego obrotu kasowego Towarzystwa w 
roku bieżącym oraz przedstawieniu stanu finansowego, w jakim Towarzystwo w chwili obecnej się znajduje, zabrał 
głos przewodniczący Komisji rewizyjnej p. inż. Łasiński, który stwierdził, że księgi prowadzone są bardzo 
dokładnie, a komisja rewizyjna przy przeprowadzaniu [szkontra?] nie znalazła żadnych usterek, wobec czego 
stawia wniosek na udzielenie absolutorjum ustępującemu Zarządowi, który to wniosek zebrani uchwalili przez 
aklamację.- 
 
 Z kolei przystąpiono do następnego punktu dziennego t.j. zmiany statutu.- Referent p. Orzelski uzasadnia 
potrzebę zmiany pewnych punktów dotychczasowych statutu Towarzystwa, poczem Walne Zebranie uchwaliło 
proponowane przez referenta zmiany z dodatkiem p. Budzisza, że do art. VII. pkt. 20. należy dodać słowo "co 
najmniej".- 
 
 Wnioski ustępującego Zarządu: 
 1.) Walne Zebranie mianuje Członkiem Honorowym inż. Ludwika Christelbauera we Lwowie, 
 2.) Walne Zgromadzenie nadaje godność Członka Założyciela Towarzystwa dotychczasowemu 
wiceprezesowi p. Franciszkowi Wojasowi; oba wnioski uchwalono przez aklamację.- 
 
 Odnośnie do ustalić się mającej wysokości wkładek rocznych członków Towarzystwa, ustępujący Zarząd 
stawia wniosek aby wkładka roczna dla członków zwyczajnych wynosiła 1. Fr. szwajcarski, płatny po kursie w 
dniu płatności, zaś dla członków nadzwyczajnych 25 ct.- 
 
 P. Wojtyga wnosi, aby wkładki członków zwyczajnych uchwalić w wysokości 2 fr. szw. Po dyskusji p. 
Wojtyga wniosek swój cofa, a Wale zebranie uchwala jednogłośnie wniosek Zarządu.- 
 
 Wybór Zarządu na rok 1924. 
 
 Na wniosek p. Wiśniewskiego wybrano prezesem przez aklamację p. Dembińskiego.- Przedstawioną przez 
ustępujący Zarząd  listę członków Zarządu, a to: wiceprezesi mjr. Szkolnikowski Józef, mjr. Schwenk Fryderyk, 
Wojas Franciszek, członkowie: Kornaś Gustaw, Wyrobisz Walery, Potocki Mieczysław, Kiliński Szczęsny, in. 
Świerkosz Adam, kpt. Strusiewicz Karol, kpt. Roganowicz Bronisław, Orzelski, Tadeusz, Mastalski Józef, wybrano 
na wniosek por. Markiewicza poparty przez p.p. Wiśniewskiego i Łasińskiego jednogłośnie.- 
 
 P. mjr. Szkolnikowski oświadcza, że z powodu braku czasu nie może przyjąć godności wiceprezesa 
Towarzystwa i prosi aby Walne Zgromadzenie poruczyło ten mandat komu innemu.- 
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 Na skutek powyższego oświadczenia uchwalono wniosek p. mjra Schwenka: wybór p. mjra 
Szkolnikowskiego na wiceprezesa Towarzystwa Walne Zgromadzenie utrzymuje w mocy i pozostawia p. 
Szkolnikowskiemu czas do namysłu celem przyjęcia wyboru, zaś w razie odmowy upoważnia nowowybrany Zarząd 
do kooptowania kogoś innego.-  
 
 Do Komisji rewizyjnej wybrano: 
 p.p. [Korzeniowskiego Aleksandra], Czł. Łasińskiego Teodora i Czł. Kalicińskiego Ludwika, Zast. 
Paszuchę Stefana - Korzeniowskiego Aleks.- 
 
 Wnioski i interpelacje: 
 
 Wniosek p. Orzelskiego; Walne Zgromadzenie nakłada na now9owybrany Zarząd obowiązek jak 
najrychlejszego postarania się o wynajęcie lokalu klubowego i rozszerzenie boiska,- uchwalono jednogłośnie.- 
 
 Proponowane przez p. Wojtygę ulgi dla członków nieczynnych Towarzystwa w formie zniżek cen biletów 
wstępu na zawody i.t.p. przekazano Wydziałowi pod rozwagę.- 
 
 Zainicjowana przez wiceprezesa p. Wojasa wśród zebranych składka na fundusz olimpijski przyniosła 
kwotę, 18.235.000.- Mkp, na cegiełkę wawelską: 6.000.000.- Mkp.- i na gwiazdkę dla żołnierzy rannych w dniu 6 
listopada kwotę 5.010.000.- Mkp.- 
 
 Po wyrażeniu przez przewodniczącego podziękowania członkowi Towarzystwa p. [Ficie?] za dar złożony 
na rzecz Towarzystwa w kwocie 1.000.000.- Mkp.- posiedzenie zakończono.- 
 
 podpisy Kornasia i Dembińskiego] 
 
 
1923.12.07 – I Posiedzenie Zarządu 

Protokół I. 
z posiedzenia Zarządu odbytego w dniu 7/XII. 1923 r. 

 
 Obecni: prezes Dembiński, wiceprezesi pp. mjr. Szkolnikowski, mjr . Schwenk i Wojas, członkowie: Potocki, 
Kiliński, Kopeć , Mastalski, Wyrobisz, Zakrzewski, Strusiewicz. 
 
 Odczytany protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto do wiadomości.- 
 
 I. Odnośnie do sprawy uzyskania sali Sokoła na ćwiczenia gimnastyczne dla drużyny, poruszonej w 
protokole, wyjaśnia p. mjr. Szkolnikowski, że Sokół udzieli sali za darmo, jedynie za zwrotem kosztów oświetlenia. 
Uproszono p. Szkolnikowskiego, by tę sprawę definitywnie załatwił.- 
 
 II. Z kolei przystąpiono do ukonstytuowania się zarządu i rozdziału poszczególnych funkcji; mjr. 
Szkolnikowski objął sprawy administracyjne, wiceprezes Wojas propaganda, wiceprezes mjr. Schwenk sprawy 
dyscyplinarne, skarbnik p. Potocki, zastępca p. p. Kiliński Feliks, sekretarz p. Kornaś, zastępca p. Wyrobisz, 
członkowie kom. administr. kpt. Strusiewicz i inż. Świerkosz Adam, członkowie kom. dyscyplin. kpt. Roganowicz i 
p. Orzelski, sekretarz propagandy p. Mastalski Józef.- 
 
 III. Zatwierdzono p. Kopcia, jaki kierownika sekcji piłki nożnej, p. por. Zakrzewskiego jako kier. sekcji 
lekkoatletycznej, p. Pawlikowskiego ciężkoatletycznej. 
 
 IV. Na wniosek p. mjra Szkolnikowskiego uchwalono, by wiceprezesi i członkowie poszczególnych komisji 
opracowali regulaminy swych sekcji i najpóźniej do końca bieżącego miesiąca przedłożyli Zarządowi. 
 
 V. Zamianowano prezesami honorowymi na r. 1923. p. ministra Osieckiego i p. Dyr. Bieżeńskiego i dyr. inż. 
Rączkowskiego i uchwalono ogłosić to w pismach.- 
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 VI. Przyjęto wniosek o powielenie statutu w 50 egzemplarzach i deklaracje członkowskie 2000 sztuk.- 
 
 VII. Uchwalono ogłosić w pismach sportowych, że wszelkie ogłoszenia i zawiadomienia towarzyskie będą 
umieszczane na tablicy obok sklepu kier. sekc. p. n. p. Kopcia przy ulicy Karmelickiej 28.- 
 
 VIII. Ustalono kurs fr. szw. dla wkładek członkowskich na 650.000.- 
 
 IX. Powierzono pp. mjr. Szkolnikowskiemu i Wojasowi zakontraktowanie sali "Techników" na 5/I, 9(16) II 
i 1. III.- 
 
 X. Wybrano następujący ścisły komitet zabawowy: p. mjr. Szkolnikowski, Kornaś, Łasiński, Potocki, 
Wyrobisz. 
 
 XI. Po wyjaśnieniu skarbnika, że cegiełka wawelska kosztuje około 30 miljonów, postanowiono zebrane na 
Walnem zebraniu 6 miljonów na cegiełkę wawelską tymczasem ulokować w walucie zagranicznej, a następnie 
zebrać brakującą kwotę i wtedy ufundować cegiełkę.- 
 
 XII. Sprawę udzielenia zniżek składkowych członkom czynnym pozostawiono do uznania poszczególnych 
kierowników sekcji.- 
 
 XIII. Uchwalono, że wspólny opłatek odbędzie się dnia 30 bm. o godz. 7. wieczorem. Wszyscy uczestnicy 
płacą. Urządzeniem zajmie się sekcja propagandy.- 
 
 Na tem posiedzenie zakończono.- 
 
Sekretarz: Prezes: 
[podpisy Kornasia i Dembińskiego]  
 
 
1923.12.10 – II Posiedzenie Zarządu 

Protokół II. 
z II-go posiedzenia Wydziału z dnia 10/XII. 1923 r. 

 
 Obecni: prezes Dembiński, wiceprezes Schwenk i Wojas, członkowie: Kornaś, Wyrobisz, Potocki, Kiliński, 
Mastalski, Strusiewicz i Kopeć. 
 
 I. Sprawę sali na zabawę referuje p. Wojas i przedstawia, że sala "Techników" z powodu mniejszego 
zużycia światła i opału, lepszego położenia i mniejszej opłaty za najm bardziej się nadaje na urządzenie zabawy, niż 
sala Sokoła. Uchwalono wobec tego urządzić trzy zabawy w sali "Technicznej" w dniach 5/I., 2/II. i 1/III.- 
 
 II. Polecono skarbnikowi zadatkować salę "Techników" na urządzenie opłatka na dzień 30/XII. br. 
 
 III. Pan Dembiński wyjaśnia kwestje sprowadzenia drużyn zagranicznych na przyszły rok i żąda z 
powodu wielkiego ryzyka finansowego, osobnej uchwały zarządu, upoważniającej go do podjęcia pertraktacji z 
drużynami zagranicznemi.- 
 
 Upoważnienie jednogłośnie uchwalono. W projekcie jest sprowadzenie jednej drużyny z Berlina na 12/IV. 
za koszta z Berlina do Śniatyna* [dopisek na końcu strony: i z powrotem oraz utrzymanie w Krakowie i we Lwowie 
na czas pobytu za 1. spotkanie w Krakowie i 1. spotkanie we Lwowie.-] i 10% brutto od zawodów, oraz Wackeru z 
Monachium za pośrednictwem lwowskiej Pogoni na 26. lub 27/IV za 1.000 fr. szw.- 
 
 IV. Wniosek p. Mastalskiego o zaciągnięcie pożyczki na zadatkowanie tych drużyn oddano komisji 
administracyjnej do rozpatrzenia.- 
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 V. Uchwalono zawiadomić uroczyście o wyborze prezesami honorowymi p. Bieżeńskiego i Rączkowskiego, 
przez delegatów Wydziału p. Dembińskiego, Świerkosza i Strusiewicza.- 
 
 VI. Kurs franka szw. na wkładkę na tydzień bieżący ustalono na Mk. 700.000.- 
 
 VII. Sprawa powielenia statutu, powierzono do załatwienia p. Kornasiowi.- 
 
 VIII. Uchwalono początek posiedzeń Wydziału zmienić na godz. 19tą t.j. 7ą wieczorem.- 
 
 IX. Uchwalono odbyć uroczyste posiedzenie wydziału z udziałem p. prezesów honorowych w sprawie 
rozszerzenia boiska.- 
 
 Na tem posiedzenie zamknięto o godz. 9.10.- 
 
Sekretarz: Prezes: 
[podpisy Kornasia i Dembińskiego]  
 
 
1923.12.17 – III Posiedzenie Zarządu 

Protokół III. 
z II-go posiedzenia Wydziału z dnia 17/XII. 1923 r. 

 
 Obecni: prezes Dembiński, wiceprezes Wojas, Schwenk, Szkolnikowski, członkowie: Orzelski, Kopeć, 
Potocki, Kiliński, Kornaś, Wyrobisz, Łasiński, Strusiewicz. Protokoły ostatnich posiedzeń przyjęto do wiadomości.- 
 
 I. Salę na gimnastykę w Sokole wynajął p. Szkolnikowski za opłatą 2 złp. za godzinę, licząc po 250.000 za 
1 złp.- 
 
 II. Uchwała zarządu z 7/XII. w sprawie opracowania regulaminów zreasumowano w ten sposób, że 
regulaminy mają opracować kierownicy poszczególnych sekcji.- 
 
 III. P. Szkolnikowski przedstawia, że3 zakontraktowano salę "Techników" na zabawę za opłatą 2 złp. od 
godziny i 2 złp. dla stróża.- 
 
 IV. Skarbnik zawiadamia, że z pieniędzy zebrany6ch na cegiełkę wawelską zakupiono w myśl uchwały 
Zarządu S za resztę zakupi się walutę czeską.- 
 
 V. Wniosek prez. Dembińskiego, aby każdy obecny na posiedzeniu członek poszczególnej komisji, 
zawiadamiał o powziętych uchwałach, przewodniczącego danej komisji, i ile tenże na danym posiedzeniu nie był 
obecny, po dyskusji uchwalono.- 
 
 VI. Ustalono kurs franka na bieżący tydzień a Mkp. 1 miljon. 
 
 VII. Pismo związku zawodowego urzędników bankowych w sprawie p. Fryca Stefana uchwalono podać 
do widomości graczom.- 
 
 VIII. Sprawa pismo P.K.i O.  z prośbą o zbieranie składek na fundusz Olimpijski uchwalono na wniosek p. 
Orzelskiego odłożyć do najbliższego posiedzenia.- 
 
 IX. W niosek p. Szkolnikowskiego, aby posiedzenia Zarządu na czas sezonu zimowego t.j. do 15 II. 
odbywały się co dwa tygodnie upadł w głosowaniu n 3 głosy przeciw 5, natomiast wniosek p. Strusiewicza, aby 
posiedzenia odbywały się jak dotąd co tydzień przeszedł głosami 7-ma przeciw 3. 
 
 X. P. Szkolnikowski zapytuje, dlaczego wybrano do Wydziału p. inż. Świerkosza nie porozumiewawszy się 
z nim poprzednio czy znajdzie czas na sprawowanie swego urzędu.- 
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 Wyjaśnia p. prezes Dembiński, że z p. Świerkoszem się porozumie i w razie gdyby tenże nie mógł przyjąć 
godności, wydział zakooptuje na Jego miejsce kogo innego.- 
 
 XI. Z powodu przypadającej na przyszły poniedziałek wilji Bożego Narodzenia uchwalono odbyć następne 
posiedzenie na piątek 28/XII. 23. 
 
 Na tem posiedzenie zamknięto o godz. 8.45. 
 
Sekretarz: Prezes: 
[podpisy Kornasia i Dembińskiego]  
 
  
 
1923.12.28 – IV Posiedzenie Zarządu 

Protokół IV. 
z II-go posiedzenia Wydziału w dniu 28/XII. 1923 r. 

 
 Z powodu naznaczonego na dzień 28/XII. 1923. posiedzenia Komitetu Igrzysk Olimpijskich, na które 
otrzymali zaproszenia wszyscy członkowie wydziału,- posiedzenie Wydziału nie odbyło się.- 
 
 Ex presidio ustalono kurs franka dla wkładek na bieżący tydzień na 1.200.000- 
 
 Sekretarz: Prezes: 
[podpisy Kornasia i Dembińskiego]  
 
 
1924.01.07 – V Posiedzenie Zarządu 

Protokół V. 
z posiedzenia Wydziału w dniu 7/I. 1924. 

 
 Obecni: prezes Dembiński, członkowie: Wyrobisz, Pawlikowski i Kopeć.I. Z powodu braku kompletu 
posiedzenie nie odbyło się. 
 
 II. Ex presidio ustalono kurs franka dla wkładek na bieżący tydzień na 1.500.000- 
 
Sekretarz: Prezes: 
[podpisy Kornasia i Dembińskiego]  
 
 
1924.01.11 – VI Posiedzenie Zarządu 

Protokół VI. 
z Nadzwyczajnego posiedzenia Zarządu w dniu 11.I. 1924 r. 

 
 Obecni: prezes Dembiński, Szkolnikowski, Łasiński, Strusiewicz,  Kopeć, Pawlikowski, Kornaś, Potocki, 
Roganowicz, Mastalski, Orzelski, Wyrobisz, Kaliciński i Kiliński. 
 
 Sprawę wyborów do Zarządu K.Z.O.P.N. przedstawia w dłuższem przemówieniu p. Dembiński, który 
zaznacza, że na odbytej z delegatami Cracovii i Jutrzenki konferencji, która jednak jest nieobowiązująca, ustalono 
skład ilościowy członków Zarządu K.Z.O.P.N., z których Wisła i Cracovia otrzymają po 3 miejsca, Jutrzenka 2, 
Wawel i Olsza po 1, klasa B. 2, mówca zaznacza,  że w obecnych stosunkach skład taki byłby dla Towarzystwa 
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najkorzystniejszym i stworzyłby K.Z.O.P.N. zdolny do owocnej prcy. -  Z powodu, iż ostatnie posiedzenie 
Wydziału z powodu braku kompletu nie odbyło się, mówca  zmuszony [du atania? ex presidio].- 
 
 Z zarezerwowanych 3 miejsc w Zarządzie K.ZO.P.M. ma Wisła obsadzić godności: prezesa, 2-giego 
wiceprezesa, oraz przewodniczącego Wydziału Gier i dyscypliny.- 
 
 Na stanowisko prezesa wprosił mówca p. prezesa honorowego p. Bieżeńskiego, na stanowisko drugiego 
wiceprezesa i przewodniczącego Wydziału gier i dyscypliny p. Szkolnikowskiego, który jednakże z powodów 
przeciążenia pracą i osobistych, godności tej nie przyjmuje.- 
 
 Na wniosek mjr. Szkolnikowskiego wybrano na to miejsce p. prof. Orzelskiego, który po dyskusji przyjmuje, 
przez aklamację.- 
 
 Na członka Zarządu K.Z.O.P.M. wybrano na wniosek p. majora Szkolnikowskiego, p. prof. 
Tarnawskiego.- 
 
 Do Wydziału gier i dyscypliny wybrano przez aklamację p. Mastalskiego i Kornasia.- 
 
 Wniosek p. Dembińskiego stawiający kandydaturę p. Budzisza upadł głosami 10:4. 
 
 Następnie prosi p. Dembiński o dyrektywy w sprawie obsadzenia miejsc w P.Z.P.N., na które to miejsca 
wybrano p. Rączkowskiego, Szwenka i Szkolnikowskiego.- 
 
 Następnie wybrano delegatów na Walne Zgromadzenie K.Z.O.P.M. w osobach panów Dembińskiego, 
Szkolnikowskiego i Mastalskiego.- 
 
 Na wniosek p. Dembińskiego kooptowano [d]o Zarządu na miejsce przeniesionego z Krakowa kpt. 
Strusiewicza, p. Kellera Jana kpt. W.P. 
 
 Na tem posiedzenie zamknięto o godz. 8.06.- 
 
Sekretarz: Prezes: 
[domyślne podpisy Kornasia i Dembińskiego]  
 
 
1924.01.14 – VII Posiedzenie Zarządu 

Protokół VII. 
z posiedzenia odbytego w dniu 14.I. 

 
 Obecni: Prezes Dembiński, Wicepr. Wojas, Szwenk, Szkolnikowski, członkowie: Kiliński, Potocki, Kornaś, 
Pawlikowski, Orzelski, Wyrobisz, Kopeć, Mastalski. 
 
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto do wiadomości. 
 
 I. Sprawę odpowiedzi na pismo [P.K.I.O.?]  w sprawie zbierania funduszów załatwiono po dłuższej 
dyskusji w ten sposób, że postanowiono na wniosek p. orzelskiego odpowiedzieć S.K.S.O., że Two bierze udział w 
zbiórce zorganizowanej przez tutejsze władze sportowe. 
 
 II. Prezes Dembiński przedstawia sprawę lokalu dla Twa, mianowicie: jest do objęcia lokal położony przy 
ul. Długiej 25., składający się z 3-ch ubikacji w oficynach na 3. p., której jest własnością S.A. "Pharma", która to 
Spółka gotowa jest odstąpić go Twu za czynszem 6-7 Złp. miesięcznie po warunkiem, że lokalu odstąpimy z 
[S.S.S.?] na 3 dni w tygodniu od 5-9 godz. Za co S.S.S. pokryłoby połowę kosztów czynszu i światła. 
 
 Pan Dembiński prosił o upoważnienie do ostatecznych pertraktacji w tej sprawie co jednogłośnie 
uchwalono. 



54 
 

historiawisly.pl 
 

 
 III. Polecono sekretarzowi, aby zawiadomił inż. Świerkosza o terminie następnego posiedzenia wydziału, a 
ile by p. Świerkosz mimo to nie przybył na 3 z rzędu posiedzenie uważać, że złożył mandat wydziale. 
 
 IV. Wniosek [mjr?] Szkolnikowskiego, aby założyć sekcję sportów kobiecych, uchwalono, z tem, że 
uproszono p. Szkolnikowskiego, aby tę sprawę zreferował zarządowi na następnem posiedzeniu. 
 
 V. Wniosek p. Mastalskiego, aby zaproponować trenerowi angielskiemu, który pracuje w Twie Y.M.C.A. 
prowadzenie sekcji lekko atletycznej przyjęto do wiadomości z tem, [że?] decyzję w tej sprawie pozostawiono p. 
Zakrzewskiemu. 
 
 VI.  Kurs franka dla wkładek na bież. tydzień uchwalono na 2 milj. Mkp. 
 
 VII. Wniosek p. Szkolnikowskiego, aby założyć sekcję łyżwiarską oddano temuż do załatwienia. 
 
 Na tem posiedzenie zamknięto o godz. 8.46.- 
 
Sekretarz: Prezes: 
[podpis Kornasia]  
 
 

1924.01.21 – VIII Posiedzenie Zarządu 

Protokół VIII. 
z posiedzenia zarządu odbytego w dniu 21/1. 

 
 Obecni: Prezes Dembiński, Wiceprezes Schwenk, Szkolnikowski, Członkowie:  Kornaś, Mastalski, Kiliński, 
Potocki, Wyrobisz, Kaliciński, Pawlikowski, Kopeć, Orzelski, Roganowicz.- 
 
 I. Protokół z ostatniego posiedzenia przeczytano i przyjęto do wiadomości. 
 
 II. Sprawę lokalu przedstawił p. Dembiński; wynajęto mianowicie lokal za 3 1/2 złp. jednak wymaga on 
znacznego remontu,  odmalowania etc.- Znajdują się w lokalu pewne rzeczy, jak szafa, większy materac, które 
możnaby nabyć tanio od Pharmy. Wydelegowano do tego celu p. Orzelskiego senjora i p. Kalicińskiego.- 
 
 III. W sprawie założenia sekcji sportów kobiecych przedstawia p. Szkolnikowski, że sprawa przystąpienia 
członkiń Sokoła zostanie załatwioną w najbliższą sobotę, i inne członkinie należy ściągnąć przez odpowiednią 
propagandę.- 
 
 IV. P. Szkolnikowski zawiadamia, że najbliższych dniach  uruchomi sekcję łyżwiarską, na wiosnę 
proponuje utworzyć sekcję pływacką.- 
 
 V. P Mastalski przedstawia, że sprawa zaangażowania trenera angielskiego dla gimnastyki i lekkiej 
atletyki nie jest definitywnie załatwiona z powodu godzin spornych; definitywne załatwienie tej sprawy nastąpi w 
dniach najbliższych.- 
 
 VI. Kurs franka dla wkładek ustanowiono na Mkp. 1.800.000.- 
 
 VII. Sprawę wpływów K.Z.O.P.N. przedstawia p. Dembiński.- 
 
 Wybory mimo opozycji Wawelu i klubów klasy B. i C.. odbyły się wedle poprzedniego porozumienia się 
klubów klasy A. Oprócz tego utworzono komisję porozumiewawczą dla wyrównywania różnic zdań między klubami 
klasy A. w skład, której weszli p. Hłodij, Dembiński i Gleizner.- 
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 VIII. Na interpelacji p. Szkolnikowskiego w sprawie najbliższego sezonu przedstawia p. Dembiński ogólny 
plan a sezon wiosenny.- 
 
 Marzec przeznaczył P.Z.P.N. na gry o puhar 30/III gra Wisła z Amatorskim Kl. Sp. w Katowicach. 6/II 
z Polonią w Warszawie.  
 
 13/IV. z Ł.K.S. Następnie  25 i 26/IV. z Berlinersportverein 98. z Berlina. - Następnie w maju z Wartą w 
Poznaniu.- Na czerwiec z z Wartą, z Ł.K.S., z Polonią w Krakowie.- 
 
 P. Kornaś przypomina, że sprawa rozszerzenia boiska ma być w tym miesiącu załatwiona.- 
 
 Na tem posiedzenie zamknięto o godz. 9.10.- 
 
Sekretarz: Prezes: 
podpisy Kornasia i Szkolnikowskiego]  
 
 
1924.01.28 – IX Posiedzenie Zarządu 

Protokół IX. 
z posiedzenia zarządu odbytego w dniu 28/I. 1924 r. 

 
 Obecni: Wiceprezes Szkolnikowski, Członkowie:  Mastalski, Kornaś, Potocki, Kopeć, Pawlikowski, 
Wyrobisz, Kiliński. 
 

Protokół z ostatniego posiedzenia przeczytano i przyjęto do wiadomości. 
 
 I. Uchwalono rozpocząć natychmiast remont lokalu przewidziany na Mkp. 150.000.000, z czego "Wisła" 
płaci połowę, i oddano tę  sprawę do załatwienia p. Potockiemu i Pawlikowskiemu.- 
 
 II. Sprawę rozszerzenia boiska oddano do załatwienia p. prezesowi ex presidio.- 
 
 III. Kurs dla wkładek na tydzień bieżący ustalono na  Mkp. 1.700.000.- 
 
 IV. Wniosek p. Pawlikowskiego o założenie sekcji boxerskiej uchwalono i polecono wnioskodawcy jej 
uruchomienie.- 
 
 V. Sprawę pretensji p. Karolli oddano do załatwienia p. Dembińskiemu i Potockiemu.- 
 
 VI. Sprawę przygotowania boiska na sezon wiosenny oddano do rozpatrzenia komisji boiskowej.- 
 
 VII. Sprawę załatwienia budów nakazanych przez Magistrat oddano komisji boiskowej.- 
 
 VIII. Sprawę reklam oddano do załatwienia komisji administracyjnej.- 
 
 IX. Polecono p. Kopciowi zakupić potrzebne dla siatek bramkowych liny.- 
 
 Na tem posiedzenie zamknięto o godz. 9.10.- 
 
Sekretarz: Prezes: 
podpisy Kornasia i Szkolnikowskiego]  
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1924.02.04 – X Posiedzenie Zarządu 

Protokół X. 
z posiedzenia dnia 4/II. 1924. 

 
 Obecni: Wiceprezes Szkolnikowski, Członkowie:  Kornaś, Wyrobisz, Potocki, Łasiński, Kopeć, Mastalski, 
Kiliński. 
 

Protokół z ostatniego posiedzenia odczytano i przyjęto.- 
 
 I. Sprawozdanie p. Potockiego z postępu robót remontowych przyjęto do wiadomości.- 
 
 II. Z powodu choroby prezesa Dembińskiego poruczono p. Kopciowi odnalezienie w Magistracie podania o 
rozszerzenie boiska.- 
 
 III. Kurs dla wkładek na bieżący tydzień ustalono na Mkp. 1.600.000. 
 
 IV. Na wniosek p. Szkolnikowskiego oddano sprawę zachowania się na ostatniej zabawie w dniu 1/II b.r. 
p. [Mischego?] komisji dyscyplinarnej.- 
 
 V. Uchwalono umieszczać na porządku dziennym na każdym pierwszym posiedzeniu w miesiącu 
sprawozdania skarbnika.- 
 
 VI. P. Kornaś - przypomina uregulowanie stosunków towarzystwa do K.O.Z.L.A. 
 
 Na tem posiedzenie zamknięto o godz. 8.42.- 
 
Sekretarz: Prezes: 
[podpisy Kornasia i Szkolnikowskiego]  
 
 
1924.02.11 – XI Posiedzenie Zarządu 

Protokół XI. 
z posiedzenia zarządu  w dniu 11/II. 1924. roku.- 

 
 Obecni: Wiceprezes Szkolnikowski, Wojas; członkowie:  Kornaś, Wyrobisz, Kopeć, Pawlikowski, 
Mastalski, Kiliński, Potocki, Orzelski.- 
 
Protokół z ostatniego posiedzenia odczytano i przyjęto do wiadomości.- 
 
 I. P. Szkolnikowski przedstawia, że interweniował w magistracie w sprawie pozwolenia na rozszerzenie 
boiska, jednak sprawa ta wejdzie pod obrady magistratu dopiero w marcu.- 
 
 II. Sprawę wpisu do K.Z.O.L.A. oddano do załatwienia p. Zakrzewskiemu.- 
 
 III. Uchwalono wpisać sekcję ciężkiej atletyki do Centr. Związku C. A. (Pawlikowski).- 
 
 IV. Sprawę odszkodowania  za wybity ząb gracza Zapióra w zawodach na P.Z.P.N. w dniu 3 maja 
uchwalono odłożyć do wyjaśnień p. prezesa na najbliższym posiedzeniu, na wniosek p. Wojasa uchwalono żądaną 
przez p. Zapióra kwotę strącić P.Z.P.Nowi na najbliższych dla P.Z.P.N. urządzonych zawodach.- 
 
 V. Sprawę zawiadomienia o terminie posiedzeń Zarządu p. Kellera polecono załatwić p. Mastalskiemu.- 
 
 VI. Przyjęto do wiadomości sprawozdanie p. Potockiego z postępu robót remontowych w lokalu.- 
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 VII. Uchwalono na wniosek p. Kopecia zakupić pieczątkę dla sekcji lekkoatletycznej.- 
 
 VIII. Kursu dla wkładek nie zmieniono.- 
 
 Na tem posiedzenie zamknięto.- 
 
Sekretarz: Prezes: 
[podpisy Kornasia i Szkolnikowskiego]  
 
 

1924.02.18 – XIII Posiedzenie Zarządu 

Protokół XIII. 
spisany na posiedzeniu zarządu  odbytego w dniu 18/2 -  1924. pod przewodnictwem 

wicepr. p. Szkolnikowskiego przy udziale członków p: Kornasia, Potockiego, Świerkosza, 
Orzelskiego, Kilińskiego, Kopecia, Pawlikowskiego i Mastalskiego. 

 
 1) Odczytany protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez zmiany. 
 
 2) Na skutek sprawozdania złożonego przez p. Mastalskiego zwolniono kpt. Kellera od uczestnictwa w 
posiedzeniach do dnia 15 marca br. 
 
 3) Przyjęto do wiadomości przedstawienie p. Potockiego z postępu robót uczynionych w kierunku 
odnowienia lokalu klubowego. 
 
 4) Uchwalono wydelegowanie na W. Zebr. K.O.Z.L.A. w dniu 1. bm. odbyć się mające pp. Mastalskiego, 
Krupę i [Gałasia?].- 
 
 5) Przyjęto sprawozdania: 
 1.) kierownika sekcji p.n. odnośnie do programu sekcji na sezon wiosenny br. i składu drużyny, 
 2.) kierownika sekcji ciężkoatletycznej odnośnie do urządzić się mającego popisu tejże sekcji. 
 
 6) Wniosek p. Orzelskiego, aby Zarząd postarał się o uzyskanie pożyczki w kwocie około 2. miljardów i 
pieniądze te przeznaczył na wybudowanie kręgielni w parku oraz na oparkanienie boiska,- uchwalono przekazać do 
załatwienia Prezydjum po porozumieniu się z Komisją Administracyjną. 
 
 Uchwalono rozpisać konkurs na dzierżawę bufetu na rok bieżący przez ogłoszenie w Il. Kurjerze z tem, że 
opłaty wnosić należy do dnia 15. marca br.- Niezależnie od powyższego porozumieć się z p. Wiśniewską, czy 
reflektuje na dalszą dzierżawę.- 
 
 Sprawę reklam na boisku już istniejących jak również nowo ogłosić się mających zobowiązali się załatwić 
w najbliższym czasie pp. Szkolnikowski i Kiliński.- 
 
 Na wniosek p. Pawlikowskiego uchwalono z okazji wyjazdu p. Śliwy na stały pobyt do Wilna urządzić 
wieczór pożegnalny z tem, że termin tegoż ustali Zarząd na następnem posiedzeniu. 
 
 Kurs wkładek dla członków na tydzień bieżący ustalono na kwotę 1.700.000 Mkp.= 
 
 [podpisy Kornasia i Dembińskiego  
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1924.02.25 – XIV Posiedzenie Zarządu 

Protokół XIV. 
z posiedzenia Zarządu  odbytego w dniu 25/II - 24. 

 
pod przewodnictwem prezesa p. Dembińskiego. Obecni pp: Schwenk, Kornaś, Roganowicz, Keller, Potocki, 
Mastalski, Orzelski, Pawlikowski, Kiliński, Kopeć, Wyrobisz, nadto z poza Zarządu pp: Gałaś i Kaliciński. 
Nieobecność usprawiedliwili pp. Szkolnikowski i Zakrzewski.- 
 
 1) Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto do wiadomości.- Po powitaniu przez przewodniczącego 
nowego członka Zarządu p. kpt. Kellera, złożył sprawozdanie p. Potocki z postępu robót około odnowienia lokalu 
klubowego, które przyjęto do wiadomości. 
 
 2) Uchwałę zapadłą na poprzedniem posiedzeniu odnośnie do urządzić się mającego wieczoru pożegnalnego 
p. Śliwy na stały pobyt do Wilna, zmieniono w ten sposób, że zamiast wieczoru pożegnalnego uchwalono zakupić i 
wręczyć p. Śliwie pamiątkową papierośnicę srebrną a zakupienie jej powierzono pp: Potockiemu i Mastalskiemu,- 
zainicjowana na ten cel przez prezesa p. Dembińskiego składka między członkami Zarządu przyniosła kwotę 50 
miljonów Mkp., resztę pokryć należy z funduszów Twa.- 
 
 3) Uchwalono postawić kandydaturę p. mjra. Szkolnikowskiego na prezesa K.O.Z.L.A. i sprawę tę 
przekazano delegatom na Walne Zebr. K.O.Z.L.A. pp. Mastalskiemu i Gałasiowi.- 
 
 4) Uchwalono zaproponować na II wicepr. i przewodniczącego Wydziału Gier i Dysc. K.Z.O.P.N. p. mjra 
Schwenka w miejsce p. Orzelskiego, który został wybrany kronikarzem przez Walne Zebr. P.Z.P.N.- 
 
 5) Przyjęto do wiadomości sprawozdanie p. prezesa z przebiegu obrad Walnego Zgrom. P.Z.P.N.- 
 
 6) Po odczytaniu wniesionej przez p. Wojasa rezygnacji z godności wiceprezesa Twa. wyłoniła się dyskusja, 
w której przemawiali pp.  Kopeć, Dembiński, Schwenk, Orzelski i inni, poczem uchwalono wniosek p. Orzelskiego, 
aby zgłoszonej przez p. Wojasa rezygnacji nie przyjąć i wybrać komisję w składzie pp: Dembiński, Schwenk, 
Roganowicz, któraby skłoniła go do cofnięcia rezygnacji.- 
 
 7) Na uroczystość otwarcia bieżni i urządzenie zawodów oddano do dyspozycji sekcji lekkoatletycznej 
następujące terminy: 18. maja, 29. maja, i jeden dzień Zielonych Świąt. 
 
 8) Udzielono urlopu p. Orzelskiemu do końca kwietnia br.- 
 
 9) Polecono p. Kopeciowi, aby na następne posiedzenie przedstawił osobę odpowiednią na stanowisko 
gospodarza boiska.- 
 
 10) Kurs wkładek dla członków pozostawiono niezmieniony. 
 
 Na tem posiedzenie zakończono.-  
 [podpisy Kornasia i Dembińskiego]  
 
 
1924.03.03 – XV Posiedzenie Zarządu 

Protokół XV. 
z posiedzenia zarządu  odbytego w dniu 3/III.  1924 r. 

 
 Obecni: Prezes Dembiński, wiceprezes Schwenk, członkowie: Potocki, Mastalski, Kopeć, Kiliński, 
Pawlikowski, Wyrobisz, Zakrzewski. 
 

Protokół ostatniego posiedzenia przeczytano i przyjęto.- 
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 I. Prezes Dembiński składa szczegółowe sprawozdanie z konferencji z klubami klasy B. i C. 
 
 Po dyskusji uchwalono przychylić się do żądania klubów klasy B. i C. t.j. statutowego zagwarantowania 
im 4 miejsca w Zarządzie K.Z.P.P.N.; odnośnie do żądań Wawelu uchwalono zająć stanowisko zgodne z resztą 
klubów klasy A. Wniosek p. Wyrobisza, aby sprawę tę postawić do rozstrzygnięcia uchwalono.- 
 
 II. W sprawie rezygnacji p. Wojasa zawiadamia p. Dembiński, że wybrana delegacja była u p. Wojasa 2 
razy i nie zastano go.- 
 
 III. P. Kopeć proponuje p. Zapióra Stefana na gospodarza boiska za wynagrodzeniem 25 miljonów 
tygodniowo za 14 dniowem wypowiedzeniem.- Polecono Komisji Gospodarczej sporządzić odpowiednią umowę i 
przedłożyć Zarządowi do zatwierdzenia na  najbliższym posiedzeniu.- 
 
 IV. Komisji administracyjnej polecono załatwić usunięcie śniegu z boiska w przeciągu 48 godzin.- 
 
 V. W sprawie pisma K.S. "Legia" uchwalono odnośnie do pożyczenia boiska odpowiedzieć odmownie, 
natomiast postanowiono zapraszać Ich na wspólne treningi.- Kwestje urządzenia odczytów odstąpiono do 
załatwienia sekcji propagandy.- 
 
 VI Sprawę warunków dzierżawy bufetu na boisku przekazano do załatwienia skarbnikowi.- 
 
 VII. Regulamin Komisji Dyscyplinarnej zreferowany przez p. mjra Schwenka zatwierdzono i 
podziękowano p. Schwenkowi za jego ułożenie.- 
 
 VIII. Najem sali Sokoła na gimnastykę uchwalono przedłużyć na cały marzec i polecono kierownikowi 
sekcji zawiadomić uczestników o dalszym trwaniu gimnastyki.- 
 
 IX. Na wniosek p. Zakrze3wskiego uchwalono urządzić 25/III. o 11 godz. przed południem bieg na 
przełaj.- Szczegółowy plan przedłoży p. Zakrze3wski na najbliższym posiedzeniu.- W związku z tem uchwalono 
wysłać delegację do gen. Kulińskiego o poparcie biegu przez wysłanie zawodników wojskowych.- 
 
 Sekcji propagandy poruczono zareklamowanie biegu w dziennikach.- 
 
 X. P. Dembiński zawiadamia, że poczyniono kroki w celu zaangażowania p. Schlossera z Budapesztu jako 
trenera.- 
 
 XI. W niosek p. Orzelskiego w sprawie przekazania sprawy p. Miszkego komisji dyscyplinarnej 
uchwalono.- 
 
 Na tem posiedzenie zamknięto.- 
 
Sekretarz: Prezes: 
[podpisy Kornasia i Dembińskiego]  
 
 
1924.03.10 – XVI Posiedzenie Zarządu 

Protokół XVI. 
z posiedzenia zarządu  odbytego w dniu 10/III.  1924 r.- 

 
 Obecni: prez. Dembiński, wiceprez. Szkolnikowski, Schwenk; członkowie: Kornaś, Mastalski, Wyrobisz, 
Kiliński, Pawlikowski, Kopeć, Potocki. 
 
 I. Sprawę pertraktacji w sprawie klubów klasy B. i C. referował p. Mastalski, który przedstawił obecny jej 
stan, co zarząd przyjął do wiadomości.- 
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 II. Bieg na przełaj postanowiono odroczyć na razie3 na nieokreślony termin.- 
 
 III. Na wniosek p. Schwenka uzupełniono komisję dyscyplinarną na czas nieobecności kpt. Roganowicza, 
przez wybór p. Kornasia.- 
 
 IV. Postanowiono wysłać list do p. wiceprez. Wojasa, że zarząd weźmie pod rozwagę Jego rezygnację.- 
 
 V. Sprawozdanie skarbnika p. Potockiego przyjęto do wiadomości.- 
 
 VI. P. prez. Dembiński, zawiadamia, że do lokalu zakupiono 14 krzeseł, 15 krzeseł składanych, 2 stoły 
małe, 1 wielki i 1 szafę, pozatem p. prezes pożycza swoje biurko.- 
 
 VII. Na wniosek p. Kopcia uchwalono zawiesić w lokalu portrety, względnie fotografia wszystkich 
prezesów "Wisły", a mianowicie p. Łopuszańskiego, Us[t]janowicza, Januszewskiego, Komorowskiego, Śliwińskiego, 
Baupre'a, Szkolnikowskiego i Szczepańskiego.- 
 
 Na tem posiedzenie zamknięto.- 
 
Sekretarz: Prezes: 
[podpisy Kornasia i Dembińskiego]  
 
 

1924.03.17 – XVII Posiedzenie Zarządu 

Protokół XVII. 
Z posiedzenia zarządu odbytego w dniu 17.III 

w lokalu własnem przy ulicy Długiej L. 5. 
 
 Obecni: prezes Dembiński, wicepr. Szkolnikowski; członkowie: Kornaś, Potocki, Wyrobisz, Mastalski, 
Pawlikowski, Kiliński, Świerkosz. 
 
Protokół z ostatniego posiedzenia przeczytano i przyjęto do wiadomości bez zmian. 
 
 I. Odnośnie do sprawy zawieszenia portretów prezesów, polecono referentowi propagandy definitywne 
załatwienie tej sprawy. 
 
 II. Odnośnie do uchwały Walnego Zgromadzenia polecono Komisji Administracyjnej ujęcie w ścisłą 
ewidencję zapasu biletów oraz wydawanie tychże za kontrakwitami skarbnikowi, który ma przed każdymi 
zawodami przedłożyć Komisji Administracyjnej  odpowiednie zapotrzebowanie biletów. 
 
 III. Polecono p. Kopciowi poinformowanie się w sprawie kosztów za skrót telegraficzny. 
 
 IV. Na wniosek p. prez. Dembińskiego, uchwalono, że każde pismo musi przejść przez  protokół główny, 
następnie oddaje je sekretarz protokołom poszczególnych sekcji do załatwienia. Po załatwieniu definitywnem 
sprawy wraca pismo z powrotem do protokołu głównego. 
 
 V. Uchwalono jednogłośnie dnie, w których lokal należy do "Wisły", a mianowicie:  poniedziałki, środy, 
soboty i niedziele, przyczem ustalono następujące godziny urzędowe: Prezes: poniedziałki 6-7, środy 7-8, soboty 8-9. 
 Sekretarjat: poniedziałki 5-6, środy 6-7, soboty 5-7. 
 Skarbnik '' 6-7. 
 Komisja Administracyjna: poniedziałki 6-7. 
 Wydział propagandy: środy 7-8. 
 Sekcja piłki nożnej: środy i soboty 7.30-8.30. 
 '' lekkiej atletyki: soboty 6-7. 
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 '' ciężkiej '' '': 8-9. 
 
 VI. Uchwalono pozostawić do załatwienia prezydjum, załatwienie sprawy kandydata do K.Z.O.P.N. na 
miejsce p. Orzelskiego. 
 
 VII. Ustalono następujące terminy dla sekcji lekko-atletycznej: 
 30.III. bieg na przełaj, 
 12 i 13.IV. wewnętrzne zawody "Wisły", 
 7 i 8.V. zawody międzyklubowe lokalne, 
 28 i 29.V. zawody ogólno-polskie i uroczyste otwarcie bieżni. 
 
 VIII. Odnośnie do biegu na przełaj w dniu 30go marca uchwalono na nagrody zakupić żetony, organizacją 
biegu zajmie się por. Zakrzewski. Komunikat urzędowy do pism wystylizuje pan Mastalski po uprzednim 
porozumieniu się z p. Zakrzewskim. 
 
 IX. Uchwalono odpowiedzieć odmownie na zaproszenie Pabjanickiego Twa Ciężkiej Atletyki na zawody w 
dniu 26 marca z powodu braku czasu. 
 
 X. Na zawody ciężkoatletyczne w Nowym Bytomiu obok Katowic w dniu 30.III uchwalono wysłać 5ciu 
zawodników. 
 
 XI. Uchwalono minimum kwoty na dzierżawę bufetu na boisku na 500 zł. płatnych w 2 rónych ratach, t.j. 
pierwsza zaraz, drugą  15.VI. 
 
 Na tem posiedzenie zakończono 
 
Sekretarz: Prezes: 
[podpisy ? i Dembińskiego]  
 
 

1924.03.24 – XVIII Posiedzenie Zarządu 

Protokół XVIII. 
Z posiedzenia zarządu odbytego w dniu 24.III 1924. 

 
 Obecni: prezes Dembiński, wicepr. Szkolnikowski, Schwenk; członkowie: Kornaś, Orzelski,  Mastalski, 
Wyrobisz, Potocki, Kiliński, Kaliciński, Pawlikowski, Kopeć, Zakrzewski i Chałaś. 
 
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez zmian. 
 
 I. Polecono sekretarjatowi prowadzić ewidencje uchwał niezałatwionych. 
 
 II. Komisja Administracyjna przedstawia, że sprawę ujęcia biletów w ewidencję w najbliższym czasie 
załatwi. 
 
 III. P. Kopeć wyjaśnia, że opłata pocztowa za skrót telegraficzny wynosi 5 zł. wobec czego postanowiono 
zrezygnować z zaprowadzenia skrótu. 
 
 IV. Dłuższą dyskusję wywołała uchwalonego biegu na przełaj na dzień 30.III a to z powodu, że sekcja 
lekko-atletyczna nie przedstawiła zarządowi planu gotowego przez co zarząd sam musiał załatwiać drobne sprawy 
organizacyjne. P. Chałaś zobowiązał się wystarać się o lekarza dla badania zawodników, i dostarczyć taśmy. Afisze 
załatwi pan Potocki. Z powodu braku chętnych p. prezes Dembiński wziął na siebie zakupno dyplomów na nagrody, 
płótna na numera oraz ich wydrukowanie, jak również zakupno 600 agrafek. 
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 Resztę przygotowań jak: wyznaczenie trasy, obsada punktów kontrolnych, powierzono p. Zakrzewskiemu. 
Do dyspozycji sekcji na ten dzień zgłosili się panowie: Dembiński, Kornaś, Mastalski, Potocki, Kiliński i Wyrobisz. 
 
 V. Po zapewnieniu p. Kopcia, że pani Wiśniewska nie chce prowadzić bufetu na boisku uchwalono oddać 
dzierżawę tegoż jedynej oferentce p. Figielowej za opłatą 600 zł. rocznie, przyczem polecono Komisji 
Administracyjnej wygotowanie odpowiednio ostemplowanego kontraktu dzierżawy. 
 
 VI. Po przedstawieniu oferty p. Radwanka na urządzenie prysznicu na boisku, uchwalono zaprosić tego 
pana na konferencję na środę, godz. 7., na którą wydelegowano panów Dembińskiego i Schwenka. 
 
 VII. Przyjęto do wiadomości zgłoszenia p. Stycznia na gracza czynnego Towarzystwa. 
 
 VIII. Na interpelację p. Orzelskiego w sprawie obsadzenia miejsc z K.Z.O.P.N. odpowiada p. Dembiński, 
że na miejsce p. Orzelskiego, który przechodzi do P.Z.P.N. i p prof. Tarnowskiego, którego mandat wygasł z powodu 
nieuczęszczania na posiedzenia "Wisła" ustanowiła 2 nowych kandydatów, a mianowicie p. Schwenka i p. 
Mastalskiego. Zarząd K.Z.O.P.M. jednak p. Mastalskiego zakooptował [odrzucił], natomiast kandydaturę p. mjra 
Schwenka odtrącił. Wyłoniła się więc taka sytuacja, że trzeba obsadzić inaczej  miejsce II wiceprezesa, tembardziej, 
że prezes p. Dembiński zainterpelowany przez p. Bieżeńskiego widział się w konieczności przedstawić jemu 
wytworzoną sytuację z pominięciem wybranej do tego celu delegacji, p. Bieżeński oświadczył, że chce pozostać na 
swem stanowisku wobec czego nie może Towarzystwo obsadzić należnych mu miejsc. W dyskusji jak się na ten temat 
wywiązała zabrał głos p. mjr. Schwenk, który dopatrzył się winy p. Dembińskiego w tem, że rozmawiał o sytuacji z 
p. Bieżeńskim z pominięciem wybranej delegacji. Po wyjaśnieniu p. prez. Dembińskiego, że zapytany przez p. 
Bieżeńskiego uważała za stosowne sam sprawę załatwić, uchwalono po dłuższej dyskusji wniosek p. Orzelskiego z 
poprawką p. Schwenka tej treści: "Wydział uchwala, że sprawa z p. Bieżeńskim, do któej została delegacja wybrana 
została przez prezesa zgodnie z intencją zarządu załatwiona". 
 
 Następnie rozwinęła się dyskusja nad utworzoną sytuacją, tembardziej zawikłaną, że p mjr. Schwenk, że 
żadnej godności z K.Z.O.P.N. nie przyjmie a żąda satysfakcji za narażanie go na nieprzyjęcie jego kandydatury do 
KOZPN. 
 
 Ponieważ nikt nie postawił konkretnego wniosku [załat] rozwiązanie tej sprawy uchwalono na wniosek p. 
Kopcia odłożyć ją do nadzwyczajnego posiedzenia zarządu naznaczonego na środę 26.III. o godz. 7mej. 
 
 IX. Na wniosek p. Pawlikowskiego uchwalono przedłużyć gimnastykę w Sokole na miesiąc kwiecień. 
 
 X. P. Kopeć porusza sprawę odczytów dla członków, co oddano do załatwienia kierownikowi propagandy, 
który z powodu wielkiego nawału pracy nie mógł jeszcze ich zorganizować. 
 
 XI. Zapytanie p. Mastalskiego w sprawie ogłoszenia zawodów Wisła-Olsza na boisku Jutrzenki bez 
zezwolenia Jutrzenki na pożyczenie boiska, wyjaśnił p. Kopeć z p. prez. Dembińskim. 
 
 XII. Na interpelacje p. Szkolnikowskiego w sprawie niemożliwego stanu boiska na zawodach Wisła-
Makkabi wyjaśnia p. Kopeć, że rano w sobotę był na boisku, które było całkiem dobre z powodu jednak nagłej 
odwilży i deszczu popołudniu stało się na zawodach beznadziejne. 
 
 Na tem posiedzenie zamknięto. 
 
 o godz. 11.02. 
[podpisy Kornasia i Dembińskiego]  
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1924.03.26 – XIX Posiedzenie Zarządu 

Protokół XIX. 
Spisany na nadzwyczajnem posiedzeniu zarządu w dniu 26/III 1924. 

 
 Obecni: prez. Dembiński, wicepr. Schwenk; członkowie: Mastalski, Kornaś, Pawlikowski, Potocki, 
Wyrobisz, [Kaliciński] Kopeć, Orzelski, Kiliński.- 
 
 I. W sprawie obsadzenia miejsc w K.Z.O.P.N. po obszernem przemówieniu prezesa wyjaśniającem sprawę i 
po przeprowadzonej dyskusji uchwalono na wniosek p. Orzelskiego wystosować do K.Z.O.P.N. pismo  z 
zawiadomieniem, że "Wisła" nie obsadzi należnego jej miejsca w zarządzie K.Z.O.P.N. z powodu , że tenże z 
powodów dla Twa niezrozumiałych nie przyjął kandydatury mjra Szwenka.- 
 
 Wniosek mjra Szwenka, aby p. Mastalski zrzekł się również swego miejsca w K.Z.O.P.N. wypadł głosami 
8:1, Zarząd zaakceptował wybór p. Mastalskiego do K.Z.O.P.N. głosami 5:1 przy 2 wstrzymujących się od 
głosowania.- 
 
 II. Na posiedzenie zwołane przez delegatów klasy B. i C. wydelegowano panów Mastalskiego i 
Kilińskiego.- 
 
 III. Zarząd uchwalił wyrazić podziękowanie za prace przy remoncie lokalu p. Pawlikowskiemu, 
Potockiemu i Grabowskiemu.- 
 
 IV. Uchwalono wygotować pismo do Chrześcijańskiego Związku Handlowców z podziękowaniem za 
udzielenie lokalu przy ul. Smoleńsk.- 
 
 V. Na pismo p. mjra Szkolnikowskiego w sprawie rezygnacji uchwalono odpowiedzieć, że ze względu na 
przeciążenie go pracą sportową z K.O.Z.L.A. i P.Z.P.N. zarząd przyjmuje Jego rezygnację i wyraża podziękowanie 
za dotychczasową działalność.- 
 
 VI. P. prezes Dembiński zawiadamia, że p. Wojas cofnął swoją rezygnację, co zarząd przyjmuje do 
wiadomości.- 
 
 VII. P. mjr Schwenk zgłasza swoją rezygnację z godności wiceprezesa podając jako powód, nie wybrania go 
na wiceprezesa K.Z.O.P.N. oraz rozbieżność zdań między nim a zarządem w sprawach ogólnych polityki sportowej 
Towarzystwa.- 
 
 Na tem posiedzenie zamknięto.-  
 
 
1924.03.31 – XX Posiedzenie Zarządu 

Protokół XX. 
z posiedzeniu zarządu odbytego w dniu 31/III 1924 r. 

 
 Obecni: prezes Dembiński, członkowie: Kornaś, Mastalski, Zakrzewski, Kopeć, Kiliński, [Kaliciński,] 
Wyrobisz, Potocki, [Gałaś] Pawlikowski.- 
 
 I. Uchwalono odłożyć zawody lekkoatletyczne wewnętrzne Wisły na 7 i 8. maja.- 
 
 II. Odnośnie do biegu na przełaj odbytego w dniu 30. marca uchwalono wystosować pismo z 
podziękowaniem do oficerów 5 p. saperów  za pomoc przy organizacji biegu oraz podziękować D.O.K. Kraków za 
wysłanie zawodników wojskowych. 
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 III. Odnośnie do sprawy urządzenia prysznicu dla graczy na boisku po wyjaśnieniach p. Wyrobisza, który 
zasięgnął fachowych informacji, że urządzenie proponowane przez ofertę p. Radwanka nie będzie funkcjonować i 
przedstawieniu nowego projektu wypracowanego przez p. inż. [Fonferke?], polecono p. Wyrobiszowi przedstawienie 
na najbliższem posiedzeniu dokładnego kosztorysu nowego projektu.- 
 
 IV. W sprawie klubów klasy B. i C. wyjaśnia p. Mastalski, że delegaci Twa byli obecni na posiedzeniu 
zwołanem przez delegatów klubów klasy B. i C. lecz z powodu nieobecności delegatów Cracovii i Olszy posiedzenie 
nie odbyło się.- 
 
 V. Odnośnie do zawodów ciężkoatletycznych w dniu 30. marca w N. Bytomiu uchwalono podziękowanie 
p. Pawlikowskiemu i ciężkoatletom za dobre wyniki.- 
 
 VI. Sprawę przegranego matchu z Amatorskim K.S. z Królewskiej Huty przedstawił p. Kopeć, wyjaśniając, 
że z powodu niewyjechania na match p. Kaczora przez co  tyły zostały osłabione Wisła poniosła klęskę. Po dłuższej 
dyskusji, w której zabierali głos p. Mastalski, Kornaś i Kaliciński, uchwalono przekazać sprawę komisji 
dyscyplinarnej, na zebranie zaś drużyny I. w tej sprawie wydelegowano p. Dembińskiego i Kilińskiego.- 
 
 VII. Rezygnację p. Schwenka [z] godności wiceprezesa przyjęto do wiadomości i na wniosek p. Kornasia 
wybrano jednogłośnie wiceprezesem i przewodniczącym komisji dyscyplinarnej p. Orzelskiego.- 
 
 VIII. Na nadzwyczajne zebranie K.O.Z.L.A. wydelegowano p. Zakrzewskiego, Gołasia i Krupę.- 
 
 IX. Uchwalono na wniosek p. Kopcia zakupić 13 małych walizek dla graczy- 
 
 X. P. Mastalski przyjął na siebie napisanie kroniki Wisły od założenia Twa.- 
 
 XI. Sprawę rozrachunków za remont lokalu z [S.S.S.?] oddano do załatwienia p. Dembińskiemu i 
Potockiemu.- 
 
 Na tem posiedzenie zamknięto. 
 
 
Sekretarz: Prezes:  
[podpisy Kornasia i Dembińskiego]  
 
 
1924.04.07 – XXI Posiedzenie Zarządu 

Protokół XXI. 
z posiedzenia zarządu odbytego w dniu 7/IV 1924 r. 

 
 Obecni: Prezes Dembiński, wiceprezes Orzelski; członkowie: Roganowicz, Kornaś, Wyrobisz, Potocki, 
[Kaliciński,] Mastalski, Pawlikowski, [Gałaś] Kopeć.- 
 
 I. Protokół z ostatniego posiedzenia przyjęto bez zmian.- 
 
 II. Sprawę zatwierdzenia oferty na urządzenie tuszów na boisku oddano do załatwienia ex presidio p. 
prezesowi.- 
 
 II. Prezes Dembiński składa obszerne sprawozdanie z Matchu "Wisła" - "Polonia"5:2 w Warszawie poczem 
na wniosek kap. Roganowicza uchwalono wyrazić podziękowanie drużynie za piękną grę i ładny wynik.- 
 
 III. Przyjęto do wiadomości zakontraktowanie przez prezesa drużyny "Slovan" z Wiednia na drugi dzień 
Wielkanocy.- 
 
 IV. Polecono sekcji lekkoatletycznej zgłosić p. Ziffera na zawody "Warszawianki" na dzień 12 i 13/IV.- 
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 V. Sprawozdania miesięcznego skarbnika uchwalono wysłuchać na najbliższem posiedzeniu.-  
 
 

[brak protokołów do 13 października]  
 
 
1924.10.13 – XLI Posiedzenie Zarządu 

Protokół XLI. 
z posiedzenia odbytego dnia 13/X. 1924 r. 

 
 Obecni: Orzelski, Potocki, Kiliński, Wyrobisz, Kempski, Kopeć, Gnojek, Mastalski, Wojtyga, Pawlikowski. 
 

Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez zmian.- 
 
 1.) Stwierdzono że: p. Kaliciński zaproszony na posiedzenie mimo doręczenia zaproszenia nie zjawił się.- 
 
 2.) Kapitan Kempski zawiadamia, że na odbytym w Warszawie biegu na 10 km. zawodnicy "Wisły" zdobyli 
następujące miejsca: Ziffer II., Sałek IV., Dobrzański V. na 17 startujących. Drużynowo Wisła zdobyła pierwsze 
miejsce.- 
 
 3.) Na zaproszenie Polonii do biegu drużynowego na 800x1000x2000x5.000x2.000x1.000x800 uchwalono 
odpowiedzieć odmownie z powodu nie urządzania przez K.O.Z.L.A. w tym samym terminie biegu na 3.000 m.- 
 
 4.) Na wniosek p. Wojtygi uchwalono wystosować podziękowanie firmie Porębski i Zimler za uwalnianie 
na zawody lekkoatletyczne z obowiązków służbowych członka Tow. Dobrzańskiego.- 
 
 5.) Załatwienie wniosku p. Orzelskiego, aby Kurjerowi Codziennemu odebrać legitymację wolnego wstępu 
na boisku Tow., a to z powodu szkalowania Towarzystwa przez to pismo, odłożono do przyszłego posiedzenia.- 
 
 6.) Po przedstawieniu przez p. Wojtygę i Wyrobisza zajścia z p. Mundem w czasie pracy na matchu "Wisła 
- Cracovia", uchwalono wnieść do K.Z. O.P.Nu zażalenie na tegoż.- 
 
 Na tem posiedzenie zamknięto.- 
 
Sekretarz: Prezes:  
[podpisy Wyrobisza i Dembińskiego] 
 
 

1924.10.20 – XLII Posiedzenie Zarządu 

Protokół XLII. 
z posiedzenia Zarządu odbytego w dniu 20/X 1924. 

 
 Obecni: Prezes Dembiński, wicepr. Orzelski; członkowie: Kornaś, Kempski, Kopeć, Potocki, Kiliński, 
Kaliciński, Wyrobisz, Wojtyga, Pawlikowski, Gnojek.- 
 
 I. Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez zmian. Sprawę członka Dobrzańskiego oddano do 
załatwienia na wniosek kpt. Kempskiego kierownikowi sekcji lekkoatletycznej.- 
 
 II. Na wniosek p. Mastalskiego oddano sprawę pobicia się na boisku graczy Ludwikowskiego i Chyżewicza 
komisji dyscyplinarnej, a na wniosek p. Kempskiego oddane tejże komisji sprawę nie stawienia się wyżej 
wymienionych graczy mimo wezwań przed wydział.- 
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 III. Sprawę odebrania legitymacji :Kurjerowi" po dłuższej dyskusji, w której zabierali udział: p. Kempski, 
Kopeć, Wojtyga, Potocki, Orzelski i p. prez. Dembiński, załatwiono w ten sposób, że na wniosek p. Mastalskiego 
uchwalono przejść nad tą sprawą do porządku dziennego.- 
 
 IV. Wskutek przedstawienia p. Dembińskiego uchwalono przystąpić do uporządkowania szatni, oraz 
zakupno 2 piecyków naftowych.  Sprawę naprawy i uporządkowania szatni oddano do załatwienia pp. 
Dembińskiemu i Pawlikowskiemu.- 
 
 V. Z okazji odbyć się mającego 100-go matchu Gierasa Witloda uchwalono zakupić temuż graczowi 
odpowiedni upominek.- 
 
 VI. Na wniosek p. Kopecia uchwalono wynająć salę Sokoła na 3 zabawy, a to w dniach 31 grudnia, dalej 
31 stycznia, oraz jeden termin przed ostatkami.- Sprawę wynajmu sali oddano do załatwienia p. Kornasiowi.- Do 
ściślejszego komitetu zabawowego wybrano p. Dembińskiego, Kalicińskiego i Gnojka.- 
 
 Na tem posiedzenie zakończono.- 
 
Sekretarz: Prezes:  
[podpisy ucięte]  
 
 

1924.11.03 – XLIII Posiedzenie Zarządu 

Protokół XLIII. 
z posiedzenia odbytego w dniu 3/XI 1924 r. 

 
 Obecni: prezes Dembiński, wicepr. Orzelski; członkowie: Kempski, Kiliński, Mastalski, 
Pawlikowski,Potocki, Gnojek, Wyrobisz,  Kaliciński, Zajączkowski, Kornaś, Kopeć.- 
 
 I. Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez zmian.- 
 
 Na wniosek Komisji Dyscyplinarnej uchwalono ukarać graczy Ludwikowskiego i Chyżewicza, za pobicie 
się a boisku podczas treningu, ostrem upomnieniem z zagrożeniem dyskwalifikacji z tem, że wymiar kary ogłosi (się) 
kierownik sekcji drużynie, oraz będzie umieszczony na piśmie w lokalu Towarzystwa na przeciąg 2 tygodni. 
 
 II. Pan prez. Dembiński zawiadamia, .że zakontraktowano 2 matche z "Pogonią lwowską" na 8.XI. we 
Lwowie i 16.XI. w Krakowie za ryczałt wzajemny Z. 1.5000.-; w związku z tem, uchwalono rozpocząć match w 
Krakowie o godz. 11.45.- 
 
 III. Uchwalono wynająć dużą salę "Sokoła" na gimnastykę od dnia 1/XII., sprawę tę oddano do 
załatwienia kierownikowi sekcji p.n.- 
 
 IV. Uchwalono zwołać zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 30/XI.- 
 
 V. Posiedzenia z dnia 17/XI uchwalono poświęcić sprawie "Walnego Zgromadzenia". 
 
 VI. Uchwalono z okazji zdobycia mistrzostwa K.Z.O.P.N. urządzić zebrania towarzyskie członków w 
dniu 22/XI.- 
 
 W związku z tem wybrano specjalny komitet, do którego weszli p. Zajączkowski jako przewodniczący, pp. 
Dembiński, Orzelski, Kiliński, Kempski, Kornaś, Gnojek, Wyrobisz, Potocki.- 
 
 W związku z powyższem zebraniem towarzyskim uchwalono: 
 a) urządzić kolację płatną, 
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 b) zaprosić graczy I. drużyny oraz  10 graczy drużyn młodszych, 
 c) wszelkie pr4ace, przygotowawcze oddać specjalnemu komitetowi.- 
 
 VII. Sprawę p. Wójcika oddano na wniosek p. Kopecia komisji Dyscyplinarnej.- 
 
 Na tem posiedzenie zakończono.- 
[podpisy ucięte]  
 
 

1924.11.10 – XLIV Posiedzenie Zarządu 

Protokół XLIV. 
z posiedzenia Zarządu odbytego w dniu 10/XI 1924. 

 
 Obecni: Prezes Dembiński; członkowie: Kornaś, Kopeć, Kaliciński, Zajączkowski, Kiliński, Pawlikowski, 
Potocki, Wyrobisz, Kempski, Wojtyga, Reyman, Gnojek, spóźniony Mastalski.- 
 
 Odnośnie do ostatniego protokołu zauważył p. Kopeć, że nie był obecnym na posiedzeniu, przyszedł 
bowiem przed samym zamknięciem posiedzenia.- Poza tem protokół przyjęto bez zmian.- 
 
 I. Komisja Dyscyplinarna zawiadamia, że jeszcze nie załatwiał sprawy Wójcika.- 
 
 II. Przewodniczący Komitetu dla urządzenia Zebrania Towarzyskiego zawiadamia, że wszystkie sale, o 
których była mowa na poprzedniem posiedzeniu, albo są już zajęte, albo kosztują za drogo.- Z tego powodu na 
wniosek p. Kopecia postanowiono zebrani urządzić w górnej sali "Sokoła".- Uproszono p. Kornasia aby się 
dowiedział, czy można będzie salę ową wynająć.- i na jakich warunkach.- 
 
 III. Zastępca skarbnika p. Kiliński przedstawia bilans surowy Towarzystwa [poz.?] 30/X (: oryginał w 
załączeniu:) co Zarząd przyjmuje do wiadomości:- 
 
 IV. Z powodu ukazania się w dziennikach notatki jakoby b. gracz "Cracovii" Pychowski wstąpił do "Wisły" 
z powodu, że ta wynajęła mu mieszkanie, wysłał p. Pychowski do tychże dzienników sprostowanie, w którem 
wyjaśnia powody wystąpienia a Cracovii, a mianowicie nieznośne stosunki w drużynie "Cracovii", oraz rządy 
nielicznej garstki żydów w Zarządzie tegoż klubu.- 
 
 V. Z powodu, że pan Zastaw[n]iak gracz I drużyny "Cracovii" doniósł Zarządowi tegoż klubu, że T.S. 
"Wisła" kaperowała go do swego grona uchwalono przesłać  P.Z.P.N. odpowiednie pismo wraz z protokołami 
ściągniętymi z pp. kpt. Strusiewicz, kpt. Kempskiego oraz por. Reymana, którzy tę sprawę dobrze znają. - Na prośbę 
Zarządu przedstawili Ci panowie tę sprawę w następujący sposób.- 
 
 Kapitan Kempski: Spotkałem się w zeszły czwartek z kpt. Strusiewiczem, który mi oznajmił, że 
Zastaw[n]iak oznajmił mu, że chce do "Wisły" się zgłosić, i pytał, czy zostanie przyjęty.-  
 
 Por. Reyman: Opowiadał mi kpt. Strusiewicz, którego spotkałem w zeszły czwartek na ulicy 
Zastaw[n]iaka, którego kpt. Strusiewicz poznał u swych krewnych, sam zwrócił się do wymienionego kapitana, że 
chce się przenieść do "Wisły" i pytał czy będzie mieć miejsce w I. drużynie "Wisły" naco kpt. polecił mu zwrócić się do 
prezesa Dembińskiego.- 
 
 VI. Pan prezes Dembiński zawiadamia, że p. Gieras, gracz I. drużyny wydzierżawił od firmy "Ryngraf" 
zakłady cynkografii, potrzeba mu jednak gwara[n]cji na Z. 2.000.-, o którą to gwarancję ten gracz prosi członków 
Zarządu. Panowie: Kopeć, Dembiński, Zajączkowski i Wojtyga zgodzili się potrzebną gwarancję podpisać.- 
 
 VII. Z powodu, że Marszałek Piłsudski obiecał być obecnym na matchu "Pogoń - Wisła" w dniu 16. bm., 
uchwalono w związku z Jego przyjęciem co następuje: 
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 A.) W razie gdyby marszałek przyjedzie przed rozpoczęciem matchu, powita Go przy bramie specjalna 
delegacja z "Wisły i Pogoni" i wręczy mu odznaki obu Towarzystw, następnie przeprowadzą Go do specjalnie 
udekorowanej loży.- Drużyny po wyjściu na boisko ustawią się każda z osobna przed lożą Marszałka i wzniosą 
okrzyk na Jego cześć. - 
 B.) W razie gdyby Marszałek przybył podczas matchu nastąpi krótkie powitanie u wejścia, uroczystość zaś 
powitania uroczystego i wręczenie odznak nastąpi na pauzie w loży Marszałka. - Drużyny zaś powitają Marszałka 
po wyjściu na boisko po pauzie.- 
 
 VIII. W związku z powyższym uchwalono: 
 1.) Wysłać list do marszałka z zaproszeniem, 
 2.) Oddać 2 loże dla marszałka i Jego świty, oraz 1 lożę dla p. Studzińskiego.- 
 3.) Wywiesić chorągwie na bramach w barwach państwowych, 
 4.) Polecić utrzymanie porządku p. Kempskiemu, któremu kierownik sekcji przydzieli odpowiednią ilość 
graczy drużyn młodszych jako porządkowych.- 
 5.) Porządek i obsadę bram oddano p. Kornasiowi, Pawlikowskiemu, Zajączkowskiemu i Gnojkowi.- 
 
 IX. Uchwalono na wniosek p. Dembińskiego obsadzić parkany krzewem Cornus, którą to sprawę oddano do 
załatwienia p. Kilińskiemu.- 
 
 X. Wywalcowanie boiska przed meczem z "Pogonią" polecono załatwić p. Kilińskiemu.- 
 
Sekretarz: Prezes: 
[podpisy Kornasia i Dembińskiego]  
 
 

1924.11.17 – XLIV Posiedzenie Zarządu 

Protokół XLIV.[tak!] 
z posiedzenia Zarządu odbytego w dniu 17/XI 1924. 

 
 Obecni: Prezes Dembiński, wicepr. Orzelski, członkowie: Kempski, Gnojek, Mastalski, Potocki, Wyrobisz, 
Kornaś, Kopeć, Kaliciński, Kiliński, Pawlikowski i Zajączkowski (spóźniony) z poza zarządu Łasiński.- 
 
 Odczytanie protokołu z ostatniego posiedzenia odłożono na najbliższe posiedzenie.- 
 
 I. Uproszono p. prezesa Dembińskiego o wzięcie udziału w raucie wydanym przez prezydenta miasta na 
cześć marszałka Piłsudskiego.- 
 
 II. Uchwalono odbyć nadzwyczajne posiedzenie we czwartek dnia 20.XI. o godzinie 6tej.- 
 
 III. Na wniosek p. Łasińskiego wybrano "Komisję Matkę", w skład której weszli: p. Orzelski, Kempski i 
Kornaś.- 
 
 IV. Na wniosek p. Zajączkowskiego uchwalono zaprosić na zebranie Towarzyskie osobiście pp. 
Bieżeńskiego, Rączkowskiego i pułkownika Kruka, do czego wydelegowano panów Zajączkowskiego i Kempskiego.- 
 
 V. Pan Kornaś zawiadamia, że wątpliwe jest otrzymanie sali "Sokoła" na gimnastykę z powodu zajęcia 
terminów.- 
 
 Uchwalono wobec tego starać się wynajęcie , ktorej[ś] ze sal gimnastycznych gimnazjalnych i uproszono p. 
Orzelskiego o postaranie się o odpowiednią salę.- 
 
 Na tem posiedzenie zamknięto.- 
 
Sekretarz: Prezes: 
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[podpisy Kornasia i Dembińskiego]  
 
 
1924.11.20 – XLV Posiedzenie Zarządu 

Protokół XLV. 
z posiedzenia Zarządu odbytego w dniu 20 listopada 1924 r. 

 
 pod przewodnictwem prezesa Dembińskiego.- 
 
 Obecni: pp. Kornaś, Potocki, Kiliński, Kempski, Mastalski, Wojtyga, Wyrobisz, Kopeć, Pawlikowski, 
Gnojek.- 
 
 Nieobecność usprawiedliwił wiceprezes p. Orzelski.- 
 
 Porządek dzienny:  

1.) Zmiany statutu, 
 2.) Wniosek Komisji Matki w sprawie przedłożenia Walnemu Zebraniu listy członków Zarządu na rok 
1925.- 
 3.) Wnioski zgłoszone przez członków Twa, na Walne Zebranie.- 
 
 I.) Po przeczytaniu statutu Twa uchwalono dodać do art. 4. pkt. 12. po literze b.) słowa: "Zarząd może 
odmówić przyjęcia członka bez podania powodów".- 
 
 II. Przedłożoną przez Komisję Matkę listę członków Zarządu na rok następny, uchwalono rozpatrzyć na 
posiedzeniu Zarządu w dniu 24. b.m. 
 
 III. Wybrano komisję w składzie: pp. Kempski, Kornaś, Mastalski, której polecono porozumieć się z 
wnioskodawcą odnośnie do sprecyzowania przez tegoż zgłoszonych wniosków Walnemu Zgromadzeniu przedłożyć 
się mających.- 
 
 Na tem posiedzenie zamknięto z tem, że następne posiedzenie odbędzie się w poniedziałek, dnia 24 b.m. o 
godzinie 7mej  wieczorem.- 
 
Sekretarz: Prezes: 
[podpisy Kornasia i Dembińskiego]  
 
 

1924.11.24 – XLVI Posiedzenie Zarządu 

Protokół XLVI. 
z posiedzenia Zarządu odbytego w dniu 24/XI. 1924 r. 

 
 Obecni: Prezes Dembiński, członkowie: Kornaś, Kempski, Gnojek, Potocki, Pawlikowski, Kiliński, 
Mastalski, Kopeć, Wyrobisz.- 
 

Protokoły z posiedzeń odbytych w dniach 10.XI., 17/XI i 20 odczytano i przyjęto bez zmian.- 
 
 I. Imieniem Zarządu przeprosił p. Kempski pana prez. Dembińskiego za przykrość urządzoną Mu przez 
mjra Schwenka na zebraniu towarzyskim w "Sokole" w dniu 22/XI.- 
 
 II. W sprawie Zastaw[n]iaka zawiadamia prezes, że wysłano do P.Z.P.N. oświadczenie p. kpt. 
Strusiewicza w tej sprawie. 
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 III. W sprawie obsadzenia parkanu krzewem Cornus zawiadamia pan Dembiński, że narazie nie można w 
Krakowie dostać nasion tego krzewu, wobec czego czyni starania, aby nasiona te sprowadzić.- 
 
 IV. W sprawie wynajmu sali "Sokoła" na gimnastykę na sezon zimowy, zawiadamia p. Kornaś, że wniósł 
w tej sprawie podanie do Zarządu "Sokoła", jednak z powodu, że "Sokół" musi oddać salę na ćwiczenia 
przysposobienia rezerw, oraz, że wszystkie godziny ma "Sokół" już zajęte, przeto wątpliwe jest otrzymanie tej sali.- 
Polecono p. Kopeciowi i Kilińskiemu udanie się do p. Orzelskiego, który ma się wystarać o wynajęcie jednej ze sal 
gimnastycznych.- 
 
 V. Referentem zmian statutu na Walne Zebranie wybrano p. Kempskiego, któremu również oddano referat 
wniosków członków.- 
 
 VI. Na wniosek prezesa Dembińskiego uchwalono przedstawić Walnemu Zgromadzeniu następującą 
zmianę statutu: "Członek jakiejkolwiek z władz Towarzystwa niemoże piastować żadnej godności w innym klubie 
sportowym.- 
 
 VII. Po dłuższej dyskusji nad wnioskami p. mjra Schwenka na W. Zgromadzeniu uchwalono ze względu 
na późną porę odłożyć tę sprawę na posiedzenie, które ma się odbyć we czwartek w dniu 27/XI. br. 
 
 Na tem posiedzenie zamknięto.- 
 
Sekretarz: Prezes: 
[podpisy Kornasia]  
 
 
1924.11.30 – Doroczne Walne Zebranie 

Protokół 19. 
z Walnego Zgromadzenia członków T. S. Wisła w Krakowie, odbytego dnia 30.XI.24. w 

sali Twa Technicznego o godz. 9.30 przedpołudniem. 
 
 Obecnych 167 Członków Twa. 
 
 Wyłoniona zpośród obecnych komisja weryfikacyjno-skrutacyjna ustaliła, że uprawnionych do głosowania 
jest 133 członków. 
 
 Po powitaniu obecnych przez prezesa p. Dembińskiego przedstawia [ławie?] rozwój Twa w ostatnich 
latach, przyczem stwierdza, że rok bieżący zaliczyć należy do najpomyślniejszych w dziejach rozwoju. 
 
 1.) Po odczytaniu protokołu z poprzedniego Waln. Zgr. oświadcza p. Budzisz, że w protokole pominięto 
wniosek uchwalony przez W. Z. odnośnie do urządzenia zebrań towarzyskich. Po wyjaśnieniu sprawy przez sekret. 
p. Kornasia w tym kierunku, że uchwała taka miała miejsce w 1922 r. i że zebrania takie przez Zarząd urządzane 
bywały - protokół przyjęto bez zmiany, poczem przystąpiono do następnego punktu porządku dziennego t. j.  
 
 2.) Sprawozdanie Zarządu: 
 
 Sprawozdania" a) sekretarza, b) kierownika sekcji piłki nożnej, c) sekcji ciężkiej atletyki, d) sekcji lekkiej 
atletyki, e) sekcji pływackiej, f) skarbnika przyjęto do wiadomości.- 
 
 3.) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej: 
 
 Imieniem Komisji Rewizyjnej zabiera głos p. inż. Łasiński i po szczegółowem przedstawieniu wyniku 
szkontra stawia wniosek na udzieleniu ustępującemu Zarządowi absolutorjum i wyrażenie skarbnikom gorącego 
podziękowania za ich sumienną i owocną pracę. Wniosek powyższy uchwala W. Z. przez aklamację. 
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 4.) Zmiany statutu. 
 
 Referent Komisji dla zmiany statutu p. kpt. Kempski proponuje: 
 1. Do art. IV. pkt. 12 po lit. b) dodać: "Zarząd może odmówić przyjęcia na członka bez podania powodów". 
 2. Po art. VIII. pkt. 39. - Rada Senjorów" Rada Seniorów składa się z prezesów honorowych Twa, prezesa i 
3 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie, którymi mogą być również członkowie Zarządu oraz 
Sekretarza Zarządu jako prowadzącego pióro z głosem doradczym. Zadaniem jej jest w sprawach ogólnej taktyki 
oraz wogóle pierwszorzędnej wagi dla Twa wypowiadać swą opinję i przez stanowisko społeczne, wpływy jakoteż 
stosunki osobiste jej członków iść z pomocą Twu w jego poważniejszych poczynaniach. 
 Posiedzenia Rady Seniorów zwołuje przez Zarząd na podstawie uchwały Zarządu, wreszcie na żądanie 
każdego z 3 członków Rady Senjorów. Posiedzeniom Rady przewodniczy najstarszy wiekiem prezes honorowy, a w 
razie ich nieobecności prezes Zarządu. W posiedzeniach Rady Seniorów mogą również brać udział na zaproszenie 
tejże poszczególni członkowie Zarządu w charakterze informacyjnym. Posiedzenia Rady Sen. odbywają się 
conajmniej raz na 2 miesiące. 
 
 Wnioski powyższe uchwalono.- 
 
 5.) Wnioski Zarządu. 
 
 Ustępujący Zarząd przedstawia następujący wniosek: 
 
 Walne Zgromadz. ustala na rok 1925 wkładki Członków Twa  w wysokości 5 zł. rocznie dla Członków 
zwyczajnych. 
 -''-  2 zł -''- -''- dla Członków nadzwyczajnych. 
 Wpisowe dla nowo-przystępujących wynosi 1 zł. 
 Po obszernej dyskusji, w której przemawiali pp. Orzelski, Wojas, Sajak, Roganowicz, Weiss, Hyla, Wojtyga 
i inni, wniosek powyższy uchwalono. 
 
 6.) Wybory Zarządu. 
 
 Prezesem wybrano przez aklamację p. A. Dembińskiego. 
 
 Viceprezesami: 1) Dra Ujejskiego Marjana 
 2) Wojasa Franciszka 
 3) Orzelskiego Tadeusza 
 
 Członkami Zarządu: pp. Skoczylasa Edwarda, Roganowicza Bronisława, Potockiego Mieczysława, 
Kilińskiego Szczęsnego, Kornasia Gustawa, Mastalskiego Józefa, Stapińskiego Marjana, Cepurskiego Wilhelma, 
Budzisza Władysława. 
 
 Członkami Komisji Rewizyjnej wybrano: 
 pp. Bukowskiego Kazimierza i Wyrobisza Jana 
zaś na Ich zastępców: pp. Wojtygę Stanisława i Dra Zajączkowskiego Władysława. 
 
 Do Rady Seniorów wybrano: pp. radcę Wojew. Nowickiego Kazimierza, Orzelskiego Marjana i Schwenka 
Fryderyka. 
 
 Wyboru wszystkich członków powyższych dokonało Walne Zgromadzenie przez aklamację.- 
 
 7.) Wnioski i Interpelacje. 
 
 Zarząd przedstawia W. Z. następujące wnioski, zgłoszone przez p. mjra Schwenka: 
 1.) Walne Zgromadz. uchwala: Pewien procent dochodów netto |:5% lub więcej:| ze wszystkich imprez 
Twa ma być obracany na konserwację istniejących urządzeń sportowych |:trybuna, boisko, bieżnia, ogrodzenie:| - 
uchwalono.- 
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 2.) Przydział stałych lóż na trybunie tak dla członków Twa jak i innych osobistości może nastąpić tylko 
przez uchwałę W. Z.  na wniosek Zarządu Twa; - ponadto poleca W. Z. Zarządowi przeprowadzić redukcję 
bezpłatnych miejsc na trybunie. 
 Wniosek powyższy wnioskodawca wycofuje po szczegółowem i wyczerpującem przedstawieniu [spr] stanu 
przez referenta Zarządu p. Kpt. Kempskiego. 
 3.) Delegatów na Walne Zgrom. K.Z.O.P.Nu wybiera W. Z. Twa - a nie jak dotychczas Zarzą Twa - przez 
wnioskodawcę wycofany. 
 4.) Prezes Zarządu Twa nie może brać udziału w Zarządzie P.Z.P.Nu, K.Z.O.P.Nu i Wydziałach tych 
Zarządów - nie może też jako sędzia występować na zawodach - przez wnioskodawcę wycofany. 
 5.) Celem zorganizowania wewnętrznego życia Twa poleca W. Z. Zarządowi:  

a) ująć w formę regulaminów ruch sportowy i administracyjny w poszczególnych sekcjach i 
wydziałach. 

  b) urządzać w lokalu Twa zebrania członków - celem wymiany myśli.- Uchwalono.- 
 6.) Wniosek o utworzeniu Rady Seniorów uchwalono w brzmieniu, określonym w punkcie IV. p.t. Zmiany 
Statutu. 
 
 P.P. Hyla i Kempski zgłaszają wnioski nagłe, a to p. Hyla o zorganizowanie sekcji kolarskiej 
 
 p. Kempski -''- -''- narciarskiej. 
 
 Nagłość uznano - wnioski jednogłośnie uchwalono. 
 
 Zebranie na tem zakończono o godz. 2. popoł. 
 
Sekretarz: Prezes: 
[podpis Dembińskiego]  
 
 
1924.12.09 – I Posiedzenie Zarządu 

Protokół l. 1. 
z konstytuującego posiedzenia Zarządu w dniu 9.XII.24. 

 
 Na propozycję prezesa p. A. Dembińskiego uchwalono jednogłośnie przydziały funkcyj dla poszczególnych 
członków Zarządu, który ukonstytuował się w składzie określonym w punkcie 6tym 19tego protokołu. 
 
 1. Komisja administracyjna: 
  p. Dr Ujejski Marjan - prezes 

p. Mastalski Józef 
  p. Kornaś Gustaw } członkowie 
 
 2. Komisja dyscyplinarna: 
  p. Wojas Franciszek - prezes 
  p. Roganowicz Bronisław 
  p. Stapiński Marjan } członkowie 
 
 3. Komisja propagandy: 
  p. Orzelski Tadeusz - prezes 
  p. Budzisz Władysław 
 
 4. Sekretarjat: 
  p. Skoczylas Edward - sekretarz 
 
 5. Skarbnik: p. Potocki 
  Zastępca: p. Kiliński.- 
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 1.) P. prezes Dembiński na wstępie zawiadamiał o nieprzyjęciu proponowanej godności członka Zarządu 
przez p. Cepurskiego, poczem oddaje pod obrady sprawę dobrowolnego opodatkowania się członków na rzecz 
Towarzystwa. W dyskusji nad tym tematem zabiera między innemi głos p. Orzelski, który - uważając przesłanie 
apelu do członków w drodze listownej za kosztowne, wnosi o odesłanie sprawy do Komisji Admin. celem 
opracowania planu zapewnić mogącego większe dochody Towarzystwu. Wniosek uchwalono. 
 
 2. Zaprawa zimowa dla czynnych członków: 
  a) Sala gimnastyczna - poruszono załatwić p. Kornasiowi. 
  b) Zapewnienie miejsca dla biegów - załatwia p. prez. Dembiński. 
 
 3.) W ciągu dalszym przychodzi pod obrady sprawa urządzenia zabaw w czasie karnawału, a w rezultacie 
wyłania się Komitet zabawowy z p. Wojasem jako prezesem, przeczem funkcje członków Komitetu pełnić będzie 
Zarząd w pełnym składzie. 
 
 W związku z powyższem zaprojektowano zabawę sylwestrową do spółki z Chrześć. Zw. Handlowców a 
w rezultacie dyskusji postanowiono porozumieć się z powyższym Zawiązkiem co do zawarcia Ski na cały okres 
karnawałowy. 
 
 4.) Prezes p. Dembiński wnosi: Ze zniżek na zawody mogą korzystać jedynie Ci członkowie, którzy uiścili 
wkładkę - przyjęto. 
 
 5.) Organizacja sekcyj.- przydziały kierowników: 
  a) Sekcja piłki nożnej: p. Kopeć 
    p. Kaliciński. 
  b)-''- lekkoatletyczna: p. Kempski, który uzależnia przyjęcie kierownictwa od gruntownego 
remontu bieżni, co Zarząd postanawia jako pierwszą pracę na wiosnę. 
  c) Sekcja pływacka: p. Gnojek. 
  d) -''- zapaśnicza: p. Pawlikowski. 
  e) -''- narciarska: p. Kempski - przyczem postanowiono urządzenie kursu w Zakopanem między 
27-31.XII. pod kierunkiem kierown. Kempskiego i drugiego kursu w styczniu pod kierown. p. Schwenka. Koszta 
uczestnictwa w kursie określono na 50 zł. Ponadto uchwalono zakupić narty i na cel ten preliminować zł. 150; do 
wykonania oddano skarbnikowi.- 
  f) Sekcja łyżwiarska: Wyłaniają się różne projekty w sprawie założenia toru łyżwiarskiego we 
własnym zarządzie, które odkłada się jednak po wyczerpującej dyskusji do sezonu przyszłego. 
 Niezależnie od powyższego postanowiono przeprowadzić pertraktacje w sprawie użycia toru Twa Sokół w 
bież. sezonie; sprawę porozumienia się w tej sprawie oddano do wykonania p. Zajączkowskiemu, zaś zależnie od 
relacji nastąpi na następnym posiedzeniu wybór kierownika sekcji.- 
  g) Sekcja kolarska: Organizację odkłada się do [wiosny?] 
 
 6.) Skarbnik komunikuje, że z 19tu sztuk żetonów pamiątkowych |:okręgowe mistrzostwa:| pozostało 
sztuk 7, które postanawia się sprzedać chętnym nabywcom po 15 zł. 
 
 7.) Zarząd ustala wkładkę dla członków założycieli za rok 1925 na zł. 100.- 
 
 8.) Postanowiono urządzanie dancingów w lokalu Zarządu z tem, że pierwszy będzie miał miejsce nie 
wcześniej - jak 25.XII.1924 r. 
 
 10.) Uchwala się wprowadzić w życie zebranie dyskusyjne i towarzyskie dla czynnych członków we 
wtorki, czwartki, soboty i niedziele od godz. 5-7mej, przyczem przydziela się jak następuje:  

Wtorki: p. Potocki, 
  Czwartki: p. Kornaś, 
  soboty: p. Kiliński, 
  Niedziele: pp. Mastalski, Budzisz, Gnojek - na zmianę. 
 
 11.) Posiedzenia Zarządu postanowiono odbywać perjodycznie w każdy poniedziałek o godz. 7mej 
wieczorem. 
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 12.) P. kpt. Roganowicz podaje do wiadomości fakt zwrócenia się do niego pewnych osób z 
zawiadomieniem o możliwości zaangażowania drużyny footbal. angielskiej "Oxford" na turnee wiosenne w Polsce [-] 
udzielono mu pełnomocnictwa celem podjęcia rokowań. 
 
 13.) Dla uruchomienia czytelni ofiaruje p. prez. Dembiński pisma sportowe i tak: Przegląd Sportowy, 
Stadjon, Sport i Tygodnik Sportowy - zaś p. Kopeć [Kornaś] "Sporttagblatt".- 
 
 14.) Na następcę sekretarza kooputje się p. Kpt. Konowaluka[...] 
 
 15.) Uchwalono podziękować: p. prof. Korzeniowskiemu za starania i dbałość o ogródek w parku sport. 
Twa, zaś Chrześc. Związkowi Handlowców i Twu Sokół za wypożyczanie zastawy w różnych okolicznościach.- 
 
 Posiedzenie zamknięto o godz. 9.30 wieczorem. 
 
Sekretarz: Prezes  
[podpisy Skoczylasa i Dembińskiego]  
 
 
1924.12.15 – II Posiedzenie Zarządu 

Protokół l. 2. 
z posiedzenia Zarządu w dniu 15.XII.1924. 

 
 Obecni: p. Dembiński, p. Kempski, p. Mastalski, p. Kiliński, p. Budzisz, p. Pawłowski, p. Kopeć, p. 
Potocki, p. Gnojek, p. Dr Ujejski oraz sekretarz Skoczylas. 
 
 1.) Proponowana na poprzednim posiedzeniu zabawa Sylwestrowa odpada ze względu na brak sali - 
natomiast postanowiono urządzić [zadu?tę] w dniu 5.I.25 w sali Sokoła z tem, że pp. Mastalski i Kiliński zajmą się 
wynajęciem sali.- 
 
 2.) [Wniosek p. Dembińskiego przyjęto] Przyjęto rezygnację p. prof. Orzelskiego - zaś na wniosek p. prez. 
Dembińskiego uchwalono viceprezesurę dla p. Kazimierza Dobiji z przydziałem stanowiska przewodniczącego 
Wydziału Propagandy i p. Orzelskiemu uchwalono podziękować listownie za owocną pracę dla Twa.- 
 
 3.) P. prez. Dembiński podaje do wiadomości fakt rozwiązania się Twa Sport. "Polonja", komunikując, że 
członkowie wstąpili do Wisły i oddali jej na własność swój inwentarz; do odbioru inwentarza delegowano p. 
Kilińskiego z obowiązkiem złożenia sprawozdania na następnem posiedzeniu.- 
 
 4.) P. Mastalski zawiadamia o utworzeniu się przedwyborczego komitetu tutejszych [towarzystw] 
chrześcijańskich towarzystw i klubów sportowych komunikując, że jedno posiedzenie już się odbyło, na którem on 
sam był obecnym w charakterze informacyjnym, gdzie zarezerwowano również miejsca dl Klubu Sport. Cracovia. 
 
 Według opinji p. Mastalskiego zamierza wspomniany Komitet przeprowadzić akcję w kierunku 
[zorganizowania akcji] reorganizacji Kollegium Sędziów i K.Z.O.P.Nu w tym duchu, by układ sił w 
dotychczasowych organizacjach odpowiadał [był] układowi sił sportowych w Okręgu.  
 
 W związku z powyższem deleguje Zarząd pp. Mastalskiego , Kilińskiego i Budzisza na najbliższe 
posiedzenie tegoż Komitetu z tem, by zbadać szanse tego rodzaju akcji pod względem siły t.j. liczebności a na 
wypadek, gdyby uznali sytuację za właściwą, starali się wziąć inicjatywę w swoje ręce, dążąc nawet w 
porozumieniu się z prezydjum Twa do [?]przeprowadzenia rozdziału z klubami żydowskimi.  
 

Uchwałę powyższą ze względu na jej zasadniczy kierunek postanowiono na wniosek p. prez. 
Dembińskiego oddać do zaopinjowania Radzie Senjorów. 
 
 Posiedzenie zamknięto o godz. 9tej. 
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Sekretarz: Prezes  
[podpisy Skoczylasa i Dembińskiego]  
 
 
1924.12.22 – III Posiedzenie Zarządu 

Protokół 3. 
z posiedzenia Zarządu odbytego w dniu [5. grudnia] 22/12|:grudnia:| 1924.  

pod przewodnictwem wiceprezesa p. dra Ujejskiego. 
 
 Obecni: pp.: [Dr Ujejski,] Potocki, Mastalski, Kiliński, Kornaś, Kopeć, Pawlikowski, Budzisz. 
 
 1.)  Protokołu z poprzedniego posiedzenia nie odczytano z powodu nieobecności sekretarza.- 
 
 2.) Omawiano szczegóły zabawy odbyć się mającej w dniu 1. lutego br. i poruczono poszczególnym 
członkom Zarządu załatwienie spraw najważniejszych, a mianowicie: 
 a) zakontraktowanie muzyki p. Mastalskiemu, 
 b) zamówienie zaproszeń p. Kopeciowi, 
 c) bufet, policję i Magistrat p. Potockiemu, 
 d) dekorację sali p. Wojasowi. 
 
 3.) Na propozycję p. Kopecia, aby wyjednać drużynie zniżki do kin i teatrów zgodzono się i uproszono o 
załatwienie tej  sprawy pp.: dra Ujejskiego i Budzisza.- 
 
 4.) Przyjęto do wiadomości złożone przez p. Mastalskiego sprawozdanie z zebrania przedstawicieli 
klubów.- 
 
 Na tem posiedzenia zakończono. 
[podpis Dembińskiego] 
 
 
1924.12.29 – IV Posiedzenie Zarządu 

Protokół l. 4. 
z posiedzenia Zarządu w dniu 29.XII.1924. 

 
 Obecni: pp. Dembiński, Dobija, Kempski, Kopeć, Gnojek, Budzisz, Potocki, Kiliński, Mastalski - 
usprawiedliwiony p. Dr Ujejski. 
 
 1.) P. prez. Dembiński podaje relację z pobytu swojego w Łodzi i tak:  

a) w rozgrywkach z Ł.K.S. sędziować będą I. p. kpt. Baran, II. kpt. Bilor. 
 b) zatwierdzono termin meczu z Turystami. 
 c) Ł.K.S. proponuje na 29.III.25 rozgrywkę rezerw w Łodzi i rewanż w Krakowie. 
 
 2.) P. prez. Dembiński zawiadamia o zakontraktowaniu drużyny Vasas i F.O.C/. na tournee po Polsce, 
przyczem poczyniono już kroki celem udostępnienia tych drużyn innym polskim klubom. 
 
 3.) P. Kopeć wyjeżdża do Pragi i Wiednia w celu zakontraktowania drużyn. 
 
 4.) P. prez. Dembiński zawiadamia o propozycji ze strony Kispesti co do rozegrania zawodów w czasie 
Zielonych Świąt, jakoteż o propozycji M.T.K. codo odstąpienia drużyny ang. "Sunderland" na 2 dni za 2 1/2 tysiące 
$. Uchwalono tę imprezę doprowadzić do skutku. 
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 6.) P. red. Dobija dziękuje za powierzoną Mu godność, przyczem wyjaśnia swoją trudną pozycję tą 
okolicznością, że Cracovia  dla zaszachowania Wisły w dziedzinie propagandy (prasa) przez wybór do własnego 
zarządu i stanowiska honorowe innych panów z redakcji Ilustr. Kurjera Codziennego. 
 W ciągu dalszym wyjaśnia p. prez. Dembiński sytuację w dziedzinie konkurencji sportowej z Cracovią i 
uzasadniając różne posunięcia taktyczne w stosunku do działalności tego klubu, stwierdza prostolinijność każdej 
przedsiębranej akcji przez T.S. Wisła. 
 
 7.) Ze względu na jubileusz 30-lecia Sokoła w Podgórzu, deleguje się na uroczystość w dniu 4.I.25. pp. dra 
Ujejskiego i Budzisza; skarbnikowi poleca się przesłać zł. 25 na koszta pamiątkowego gwoździa, mającego być 
wbitym w proporzec Sokoła. 
 
 8.) P. Budzisz komunikuje o propozycji, uczynionej przez p. Molknera, w sprawie użycia toru 
łyżwiarskiego przez sekcję T.S. Wisła na boisku Makkabi; zatwierdzono odpowiedzieć po otrzymaniu wyjaśnień ze 
strony Tow. Gimn. Sokół w Krakowie, u którego już podjęto kroki w dotyczącej sprawie - przyczem definitywne 
załatwienie sprawy z Sokołem w tym lub innym kierunku poleca się p. Kilińskiemu. 
 
 9.) Na wniosek p. prez. Dembińskiego, który zmuszonym był z różnych względów zgodzić się w 
pertraktacjach ze studencką korporacją "Akropolia" na zgromadzenie się  tejże w lokalu T.S. Wisła we wtorki i 
czwartki, uchwalono zmienić terminy zebrań dyskusyjnych dla czynnych członków Twa jak następuje: 
 Godz. 5-7-Środa - dyżuruje p. Kiliński, 
 -''- Piątek -''- p. Kornaś, 
 -''- Sobota -''- p. Potocki, 
 -''- Niedziela -''- pp. Mastalski, Budzisz i Gnojek na zmianę. 
 
 10.) P. Budzisz proponuje organizację bibljoteki sportowej i w tym celu [propo] zaleca [za]kupno 
najważniejszych wydawnictw sportowych po 3. egzemplarze z każdego - między innymi zaś Miroir des Sports; 
niniejsze uchwalono z tem, że kierownictwo bibjoteki oddaje się w ręce p. Budzisza jako ref. propagandy. 
 
 11.) [Posiedzenie za] Uchwalono wywiesić na bramie wchodowej szyldzik z napisem a względnie grawerą 
T.S. Wisła, polecając zajęcie się tą sprawą p. skarbnikowi.- 
 
 Posiedzenie zamknięto o godz. 9.30 wieczorem. 
 
Sekretarz: Prezes  
[podpisy Skoczylasa i Dembińskiego]  
 
 
1925.01.02 – V Posiedzenie Zarządu 

Protokół l. 5. 
z posiedzenia Zarządu w dniu 2.I.25 r. 

 
 Przewodniczący: p. Dr Ujejski.  
 
 Obecni: pp.: Mastalski, Kopeć, Potocki, Kiliński, Skoczylas, Pawlikowski, a ponadto pp. Reyman, 
Majecherczyk, Balcer, Potocki II, Kowalski, Serafiński, [Stopa?], Adamek jako wchodzący w skład Komitetu 
zabawowego. 
 
 1.) Następuje przydział funkcyj ze względu na [reditę?] Twa w dniu 5.I.25. i tak: 
 a.) Udekorowanie sali powierza się pp. Kilińskiemu, Balcerowi, Majcherczykowi, Danzowi i 
Wiśniewskiemu pod kierownictwem p. Wojasa. 
 b.) Kasę powierza się p. skarbnikowi, który pomocnika dobierze sobie według własnego uznania; otwarcie 
kasy o godz. 8.30 wiecz. 
 c.) Funkcję [ararvierów?] [przyjmują] powierza się pp. Stopie i Kornasiowi.- 
 d.) Kostjumy i maski biorą w zarząd pp. Kornaś i Pawlikowski. 
 e.) Kasę bufetową przyjmują pp. Kotarba i Kiliński II, a zarząd bufetem p. Jerzy Potocki. 
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 2.) P. Mastalski komunikuje o zakupieniu patentu na zabawę, biorąc ponadto na siebie sprawę 
zapewnienia muzyki na zabawę. 
 
 3.) Postanawia się wydać apel do drużyny o wcześniejsze przybycie. 
 
 4.) Szefem zabawy: I. p. prez. Dembiński, 
    II. p. Potocki. 
 
 Posiedzenie zamknięto o godz. 8.45 wieczorem. 
 
Sekretarz: Prezes  
[podpisy Skoczylasa i Dembińskiego] 
 
 
1925.01.12 – VI Posiedzenie Zarządu 

Protokół No 6. 
z posiedzenia odbytego w dniu 12 stycznia 1925. 

 
 Obecni pp.: prezes Dembiński, wiceprezesi: Dr Ujejski, Dobija i Wojas, członkowie Zarządu: Potocki, 
Kiliński, Kornaś, kpt. Kempski, Mastalski, Budzisz, Pawlikowski.- 
 
 1.) P. Potocki przedstawia prowizoryczne zestawienie kasowe z zabawy urządzonej w dniu 5. stycznia br.- 
Dochód btto 1676 Zł. 95/100, czysty zysk wynosi około 300 Zł.- Uchwalono wyrazić podziękowanie p. Stopie 
Edwardowi za bezinteresowne prowadzenie tańców. 
 
 2.) Postanowiono urządzić zawody ciężkoatletyczne, na które zaprosi się Twa  Krakowa |:Makkabi:|, 
Katowic, Łodzi i Poznania. W sprawie uzyskania sali mają się poinformować pp. Dr Ujejski z "Uciechą",- Dobija i 
Budzisz z "Nowościami", p. Kornaś  z "Sokołem". Zawody odbędą się w pierwszej połowie marca.- 
 
 3.) W sprawie mającego się odbyć Walnego Zebrania K.Z.O.P.Nu. przedstawia p. Mastalski 
dotychczasową działalność komitetu, w którym brało udział Two. Akcja tego komitetu jest ukończona, ponieważ 
pewne kluby krakowskie, jak: Cracovia i Wawel wycofały się i przystąpiły do swego bloku. Komitet swą działalność 
ukończył i przedłożył na W. Z. wniosek o przeprowadzenie sanacji w Kolegjum sędziów. W uzupełnieniu tego 
przedstawił prezes p. Dembiński nasze położenie w obecnej chwili i zaznacza, że nigdy nie dążyliśmy do majoryzacji 
innych, lecz przeciwnie stale walczyliśmy [jako?] tejże tworzonej przez inne kluby, określa sytuację obecną jako 
nienajgorszą. W stałość bloku przeciwnego nie wierzy, ponieważ tenże zawiera w sobie sprzeczne elementy nie 
dające się długo na jednej platformie utrzymać.- 
 
 Wybrano delegatów na W. Z. K.Z.O.P.Nu. pp: Dembińskiego, Dr Ujejskiego, Dobiję, Budzisza i 
Mastalskiego. Zadaniem delegatów jest prowadzenie polityki Twa, a na Walnem Zebraniu zaprezentowanie tegoż.- 
 
 Na interpelację odnośnie do stałej nieobecności sekretarza, przez co normalne prowadzenie agend znacznie 
cierpi, p. prezes Dembiński prosi i poruczeniu mu załatwienia tej sprawy do następnego posiedzenia, coteż 
uczyniono.- 
 
 Urządzenie zabawy w dniu 1. lutego powierzono p. Wojasowi, który też przedstawił, jak ją ma zamiar 
urządzić.- Wybrano ścisły Komitet zabawowy, w którego skład oprócz p. Wojasa weszli pp: Kornaś, Potoccy, 
Budzisz i Kaliciński.- 
 
 Na tem zakończono posiedzenie.- 
[podpis Kornasia] 
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1925.01.19 – VII Posiedzenie Zarządu 

Protokół No 7. 
z posiedzenia Zarządu, odbytego w dniu 19 stycznia 1925 pod przewodnictwem prezesa p. 

Dembińskiego.- 
 
 Obecni pp.: Wojas, Kornaś, Potocki, Mastalski, Kemspki, Kopeć, Budzisz, Pawlikowski, Wyrobisz, 
Kaliciński. 
 
 1.) Przed odczytaniem protokołu z poprzedniego posiedzenia omówiono szczegóły urządzić się mającej 
zabawy w dniu 1. lutego br. i rozdzielono pewne czynności z jej urządzeniem związane między poszczególnych 
członków Zarządu.- 
 
 2.) Przyjęto do wiadomości odczytany przez p. Mastalskiego protokół z posiedzenia Zarządu z dnia 12 
stycznia br.- 
 
 3.) P. Budzisz składa sprawozdanie z przebiegu pertraktacji prowadzonych z "Nowościami" odnośnie do 
wynajęcia sali na zawody zapaśnicze i oświadcza, że Zarząd "Nowości" zgadza się na oddanie sali na piątek i i 
sobotę pewnego tygodnia w marcu i niedzielę rano. Uproszono p. Budzisza o doprowadzenie do skutku tej sprawy w 
ten sposób, aby Zarząd "Nowości" objął urządzenie całej imprezy, zaś Two dostarczy zapaśników. Czysty zysk 
dzielą obie strony do połowy.- 
 
 4.) P. Kopeć zawiadamia, że Fa "Orbis" zwróciła się do Twa z propozycją oddania jej w dzierżawę na jeden 
rok lub na lat pięć, parkanu otaczającego bieżnię oraz trybunę i oczekuje w dniach najbliższych odpowiedzi z 
podaniem warunków dzierżawy. Po dyskusji sprawę przekazano Komisji 
 
 [ucięty fragment strony] 
 
 mieniem się tejże z Kierownictwem sekcji lekkoatletycznej. 
 
 5.) Odnośnie do dalszego faktu protokołu, dotyczącego nieobecności na posiedzeniach sekretarza p. 
Skoczylasa - zawiadamia prezes p. Dembiński, że z sekretarzem porozumieć się nie mógł z powodu wyjazdu tegoż na 
czas dłuższy poza Kraków. W sprawie tej przemawiali pp: kpt. Kempski, Wojas i Budzisz, którzy stwierdzają, że 
skutkiem nieobecności sekretarza Zarząd nie posiada protokołów z odbytych posiedzeń a nadto cały szereg pism 
zalega niezałatwionych przez co ucierpieć może interes Twa.- 
 
 Wniosek p. kpt. Kempskiego, aby p. Skoczylasowi powierzyć mandat członka komisji dyscyplinarnej, jako 
absorbującej znacznie mniej czasu zaś kierownictwo sekretarjatu powierzyć p. Kornasiowi - uchwalono 
jednogłośnie.- 
 
 6.) Ustalono godziny urzędowe prezydjum oraz kierownictwa poszczególnych sekcji z tem, że podział tych 
godzin ma być stale umieszczany w lokalu.- 
 
 7.) Uchwalono założyć księgę życzeń członków i księgę urzędowania.- 
 
 8.) Po przedstawieniu przez prezesa p. Dembińskiego sprawy obsady miejsc przez Two w K.Z.O.P.Nie 
uchwalił Zarząd zaproponować na członka Zarządu K.Z.O.P.Nu. p. Dra Ujejskiego, zaś do Wydziału G.iD. pp. 
mjra. Schwenka - jego miejsce zajmie p. Budzisz z tem, że w razie nieprzyjęcia przez Walne Zgrom. choćby jednego z 
powyższych kandydatów,- Two zrezygnuje z przypadających mu mandatów w Związku.- 
 
 9.) Na Walne Zgr. K.O.Z.L.A. w dniu 25. bm., uchwalono wydelegować p. Kempskiego a w razie wyjazdu 
tegoż z Krakowa przed terminem Walnego Zgr. - p. Gnojka.- 
 
 10.) P. Budzisz stwierdza zrzut, że w sprawozdaniu p. Mastalskiego na poprzedniem posiedzeniu Zarządu 
pominął tenże podanie do wiadomości dokładnej treści wniosku, uchwalonego na zebraniu przedstawicieli klubów, a 
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dotyczącego [akcji] sanacji stosunków w Krak. Kolegjum Sędziów i wnosi, aby Zarząd aprobował przystąpienie 
Twa do akcji sanacji stosunków w Kol. Sędziów.- Za wnioskiem [p. Budzisza] opowiedzieli się obok wnioskodawcy 
pp: Kempski, Kopeć i Potocki.- 
 
 P. Budzisz stwierdza dalej, że przez uchwalenie postawionego przezeń wniosku, Zarząd stwierdził, że 
podpisanie wniosku przez Twa na Walne Zgromadzenie K.Z.O.P.Nu. w sposób statutem przepisany powinno było 
na poprzedniem posiedzeniu Zarządu być podane aprobacie Zarządu. P.P. Kempski, Kopeć i Potocki są dania, 
jakoby fakt oddania przez nich głosów za wnioskiem p. Budzisza mieścił w sobie logiczne konsekwencje, wyrażone 
w uprzedniej rezolucji p. Budzisza. 
 
 Prezes p. Dembiński oświadcza, że interpelowana przez p. Budzisza sprawa na posiedzeniu Zarządu w 
dniu 13. bm. była przedmiotem obszernego sprawozdania ze strony p. Mastalskiego oraz mojej, w których to 
sprawozdaniach tak ja jak i p. Mastalski pominęliśmy rzeczywiście podanie do wiadomości Zarządu werbalnej treści 
wniosku na Walne Zgromadzenie K.Z.O.P.Nu.- o co interpelantowi, jak stwierdził, - chodziło.- 
 
 Na tem posiedzenia zakończono o godz. 11.45 w nocy.- 
[podpis Kornasia] 
 
 

1925.01.26 – VIII Posiedzenie Zarządu 

Protokół No 8. 
z posiedzenia Zarządu z dnia 26 stycznia 1925. 

 
 Obecni pp.: Dembiński, Dr Ujejski, Kornaś, Budzisz, Potocki, Mastalski, Kiliński, Kopeć, 
Pawlikowski,Skoczylas, Konowaluk, Kempski, Gnojek. 
 
 1.) Przewodniczący p. prezes Dembiński wita nowego członka Zarządu p. kpt. Konowaluka.- 
 
 2.) Uchwalono wniosek p. kpt. Kempskiego, aby odczytanie zaległych protokołów odłożyć do następnego 
posiedzenia. 
 
 3.) Sprawozdanie z przebiegu Walego Zgromadzenia K.O.Z.L.A. złożone przez p. kpt. Kempskiego 
przyjęto do wiadomości poczem uchwalono odłożenie dyskusji do czasu dostarczenia Zarządowi przez 
wnioskodawcę statutu K.O.Z.L.A.- 
 
 4.) Przyjęto na członków Twa pp: 1) Sadzika Stanisława, 2) Kiezmana Juliana, 3) Studzińskiego 
Augustyn[a], 4) Lesiaka Zygmunta, 5) Zwarycza Stanisława, 6) Trzeple Stanisława, 7) Gywdkiewicza Kazimierza, 
8) Dziewońskiego Zbigniewa, 9) Sawkę Teodozego, 10) Spytkowskiego Tadeusza, 11) Wadawskiego Karola.- 
 
 5.) Szczegółwe sprawozdanie p. Budzisza z czynności delegatów Twa na Walne Zgromadzenie 
L.Z.O.P.Nu. od chwili ich wyboru przez Zarząd aż do ukończenia walnego zgromadzenia, uzupełniane przez pp. 
Dembińskiego i Mastalskiego - Zarząd po wyczerpującej dyskusji  przyjmuje do wiadomości i uchwala jednogłośnie 
wniosek p. Kilińskiego na wyrażenie podziękowania przy spełnianiu tego obowiązku, przyczem stwierdza, że 
stanowisko zajęte przez delegatów na walnem zgromadzeniu było zgodne  z uchwałą i dyrektywami Zarządu 
udzielonemi delegatom.- 
 
 6.) Na skutek propozycji p. Budzisza aby zrewidować dotychczasowy system biernego stanowiska Twa 
odnośnie do uzyskiwania większości na walnych zebraniach Związków, Zarząd po dyskusji uchwala: 
 
 "Zarząd poddał debacie kwestję taktyki w stosunku do Związków sportowych i przychyla się do zmiany 
dotychczasowej taktyki biernej na czynną i zwraca się do Rady Senjorów z prośbą o wyrażenie opinji w tej sprawie z 
uwagi na zbliżające się Walne zebranie P.Z.P.N."- 
 
 Na tem posiedzenie zakończono.- 
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[podpis Kornasia?] 
 
 
1925.02.02 – IX Posiedzenie Zarządu 

Protokół No 9. 
z posiedzenia odbytego w dniu 2 lutego 1925. 

 
 Obecni pp: Kornaś, kpt. Konowaluk, Potocki, Mastalski, Budzisz, Kopeć, Pawlikowski, Gnojek.- 
 
 1). P. Budzisz oznajmia, że na skutek prowadzonych przez niego pertraktacji o wynajęcie kina "Nowości" 
dyrekcja tego kina oświadczyła gotowość bezinteresownego oddania Twu sali w dniach 5 i 6go marca od godz. 9.30 
wieczór, zaś w niedzielę 7go marca od 9tej rano z tem, że Two przejmuje na siebie w całości urządzenie imprezy.- 
Upoważniono p. Budzisza do zawarcia umowy, zaś p. Pawlikowskiemu powierzono urządzenie areny.- 
 
 2.) P. Mastalski podaje do wiadomości Zarządu wnioski komisji administracyjnej a mianowicie: 
 a) Oddanie Fie "Orbis" w dzierżawę na umieszczenie reklam parkanu otaczającego boisko i bieżnię, 
wieżyczek przy trybunie, dolną część trybuny między wieżyczkami, pas środkowy wewnętrznej części trybuny wraz 
z lożami oraz zewnętrzny pas pod dachem trybuny za ryczałtową opłatą kwoty 3000 Zł. na rzecz Twa. 
 b) Komisja administracyjna zbadała kontrakty zawarte przez p. Kopecia w Wiedniu i Pradze z klubami: 
"Slovan, Admira i Nuselsky i uznała je za możliwe do przyjęcia.- Zarząd uchwala zatwierdzenie tych kontraktów po 
zasięgnięciu informacji przez  wicepr. p. Dobiję, jakie drużyny gości u siebie w czasie świąt Wielkiejnocy i Zielonych  
- K. S. "Cracovia".- 
 c) Uzyskanie pożyczki na zapłacenie trenera i sprawę dowozu gruzu potrzebnego do remontu bieżni i dróg 
prowadzących do boiska - oddała Komisja administracyjna do załatwienia p. Dr Ujejskiemu.- 
 d) Ogłosić konkurs na dzierżawę bufetu na rok 1925. na boisku "Wisły" w Il. Kurjerze Codz. z tem, że 
oferty składać należy w Administracji Kurjera do dnia 15. bm.- Do podjęcia oferty upoważnia Zarząd p. 
Mastalskiego.- 
 
 Wnioski powyższe uchwalono.- 
 
 3.) Uchwalono zamówić w Wiedniu afisze reklamujące dla ciężkiej atletyki a to 50 szt. za 7.50 Zł. i 50 szt. 
za 9.75 Zł.= 
 
 4.) Propozycję p. Rozenstocka, aby Two wydelegowało swego przedstawiciela do komisji mającej zbadać 
sprawę Podgórze-Makkabi,- uchwalono załatwić n następnem posiedzeniu.- 
 
 5.) Interpelację p. Budzisza: jak przedstawia się sprawa udziału I. drużyny w jubileuszu "Djany w 
Katowicach, wyjaśnia p. Kopeć, który oświadcza, że z powodu niezatwierdzenia przez "Djanę" warunków podanych 
przez Two. wyjazd drużyny nie jest dotąd postanowiony.- 
 
 6.) Uchwalono wniosek p. Kornasia, aby kierownicy sekcji a w szczególności kierownik sekcji p.n. w 
każdym tygodniu podawał do wiadomości Zarządu program sekcji na najbliższy tydzień. 
 
 7.) Przyjęto do wiadomości przedstawiony przez p. Kopecia w ogólnym zarysie program odbyć się mających 
zawodów  po dzień 30/8 - 1925.- 
 
 Na tem posiedzenie zakończono.- 
[podpis Kornasia?] 
 
 
1925.02.16 – X Posiedzenie Zarządu 

Protokół No 10. 
z posiedzenia Zarządu, odbytego w dniu 16. lutego 1925. 
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 pod przewodnictwem wiceprezesa p. Dra Ujejskiego. 
 
 Obecni pp: Kornaś, Mastalski, Potocki, Kopeć, Pawlikowski, Gnojek, Wyrobisz. 
 
 1). Przewodniczący zapytuje dlaczego Two nie brało udziału w turnieju siódemkowym urządzonym przez 
Cracovię.- Sprawę wyjaśnia p. Kopeć, który oświadcza, że Wisła nie otrzymała zaproszenia do wzięcia udziału w 
tych zawodach.- 
 
 2). Przyjęto do wiadomości przedstawiony przez p. Kopecia program najbliższych zawodów Iszej drużyny, 
a to 22. bm. z K.S. "Podgórze", 1/3 z I F.C. Katowice w Krakowie, 8/3 z tymże  klubem w Katowicach, 15/3 z 
Olszą i 22/3 z Jutrzenką w Krakowie.- 
 
 3). Upoważniono sprowadzić drużynę K.S. Skawinka na dzień 1 marca za zwrotem kosztów podróży.- 
 
 4). Przyjęto do wiadomości pismo p. Skoczylasa, w którym podaje powody swej nieobecności na 
posiedzeniach Zarządu i udzielono mu urlopu na następne 4 posiedzenia.- 
 
 5). Przyjęto na członków Twa pp: 1) Tuchacza Jana, 2) Dańczaka Michała, 3) Skowronka Wacława, 4) 
Kudzię Rudolfa, 5) Szumilasa Mieczysława, 6) Ferthusa Stanisława, 7) Gorzeńskiego Marjana.- 
 
 6). Uchwalono ogłosić we wszystkich pismach polskich codziennych i sportowych sprostowanie kłamliwej 
notatki zamieszczonej w Tygodniku sport. z dnia 10. lutego 1925 No 7. "jakoby gracze Twa postawili Zarządowi 
ultimatum o wyeliminowanie z Zarządu  pp. Potockiego i Mastalskiego i Budzisza z powodu błędnej taktyki 
politycznej przez tych panów stosowanej na skutek której Wisła została dziś zupełnie izolowaną w świecie 
sportowym".- 
 
 7). Prośbę Zarządu Koła Pracowników Poczt. o udzielenie jego członkom zniżki wstępów na zawody 
urządzane przez Two. załatwiono w ten sposób, [że uchwalono udzielić zniżek w następującej formie] że 
członkowie pomienionego Koła uzyskają prawa wstępu [na zawody] do miejsc stojących za nabyciem biletu  
studenckiego, zaś na trybunę za nabyciem pełnego biletu wstępu i ile frekwencja gości na trybunie jest mała.- Celem  
sporządzenia legitymacji uprawniającej do nabycia biletów zniżkowych, należy żądać od Zarządu Koła 
Pocztowców wykazu osób, które ze zniżek tych chcą korzystać.- 
 
 8). Pismo Twa Gimn. "Siła" w Łodzi odnośnie do udziału zawodników tego Twa w turnieju zapaśniczym w 
dniach 7,8 i 9 marca br. przekazano do załatwienia pp. Dembińskiemu i Pawlikowskiemu. 
 
 9). Uproszono p. Budzisza o zasięgnięcie informacji u p. referenta Magistratu p. Kłeczka, czy plan 
podziału toru powyścigowego jest już ostatecznie załatwiony, czy też istnieje jeszcze możność uzyskania kawałka 
gruntu. 
 
 Na tem posiedzenie zakończono.- 
[podpis Mastalskiego i Kornasia] 
 
 
1925.02.23 – XI Posiedzenie Zarządu 

Protokół No 11. 
z posiedzenia Zarządu odbytego po przewodn. wicepr. p. Dra Ujejskiego w dniu 23. lutego 

1925. 
 
 Obecni pp: Kornaś, Potocki, Mastalski, Kopeć, Gnojek, Pawlikowski.- 
 
 1.) Odczytany protokół  No 10. przyjęto do wiadomości z tem, że pkt. 6. i 9 tego protokołu załatwić należy 
na następnem posiedzeniu, a to z powodu nieobecności p. Budzisza. 
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 2.) Omówiono szczegóły urządzić się mających zawodów ciężkoatletycznych i rozdzielono czynności z 
urządzeniem tej imprezy związane między poszczególnych członków Zarządu, a mianowicie: 
 a) sprawę podatku magistrackiego, 
 b) wysłanie regulaminu walki Towarzystwom mającym wziąć udział w zawodach, 
 c) zawiadomienie p. Budzisza, aby odbyć się mającą imprezę zareklamowano w pismach codziennych i 
sportowych - przekazano do załatwienia p. Mastalskiemu.- 
 d) urządzenie sceny i światła pp.: Pawlik. i Budziszowi, 
 e) kalkulację cen wstępu pp.: Potockiemu, Budziszowi i Pawlikowskiemu, 
 f) zakupienie 10 sztuk żetonów p. Dembińskiemu. 
 
 3.) Celem ustalenia stanowiska, jakie zając ma Two. na zbliżającem się W. Zgr. P.Z.P.N. uchwalono 
zwołać nadzwyczajne  posiedzenie  Zarządu  na czwartek dnia 26. bm. godz. 7ma wieczorem. 
 
 4.) Przyjęto na członków pp: 
 Buraka Władysława, Dwornika Adama. 
 
 5.) Prośbę o zwolnienie członka Kułeszira załatwiono odmownie. 
 
 6.) Prośbę trenera Schlossera o zwrot kosztów podróży z Budapesztu do Krakowa odłożono do następnego 
posiedzenia.- 
 
 7.) Ofertę p. Tylko na odnowienie szyldu na dachu trybuny oddano do załatwienia komisji 
administracyjnej.- 
 
 8.)  Przyznano wolne wstępy redakcjom wedle wykazu z  tem, że Tygodnikowi Sport. i Nowemu 
Dziennikowi odmówiono karty wstępu na rok 1925.- Na tem zakończono posiedzenie.- 
[podpis Kornasia] 
 
 
1925.02.26 – XII Posiedzenie Zarządu 

Protokół No 12. 
z nadzwyczajnego posiedzenia Zarządu, odbytego w dniu 26. lutego 1925. pod 

przewodnictwem prezesa p. Dembińskiego.- 
 
 Obecni: pp: Dr Ujejski, Dobija, Kornaś, Potocki, Skoczylas, Gnojek, Budzisz, Pawlikowski, Mastalski. 
 
 Przewodniczący przedstawia stan obecny obsady mandatów w P.Z.P.N. i zawiadamia, że zgodnie z 
uchwałą Zarządu z dnia 26 stycznia br. (: pkt. 6:) i życzeniem R. S. wyrażanem na posiedzeniu w dniu 27 stycznia 
poczynił kroki celem zapewnienia Twu choćby [obecnego] dotychczasowego stanu posiadania. W tym celu 
pertraktowała z przedstawicielami okręgów poznańskiego i górnośląskiego, z którymi powiodło mu się uzyskać 
równość zapatrywań na szereg ważniejszych spraw mających być przedmiotem obrad Walnego Zgrom, P.Z.P.Nu.- 
 
 Odnośnie do innych okręgów wyraża zapatrywanie, że większość z nich pójdzie po linji polityki obecnego 
Zarządu P.Z.P.Nu. 
 
 Na propozycję p. Potockiego uchwalono zaproponować do przyszłego Zarządu P.Z.P.Nu pp: 
Dembińskiego, Dra Ujejskiego, Dobiję, Rączkowskiego, Obrubańskiego, Schwenka i Orzelskiego.- 
 
 Uchwalono sprowadzić drużynę Guts Muts w Dreźnie na dzień 4 i 5  kwietnia br. z tem, by na dzień 4. 
kwietnia oddać tę drużynę jednemu z klubów krakowskich, a mianowicie Cracovii lub Jutrzence ewent. odstąpić ją 
któremuś z klubów [krakowskich] katowickich.  
 
 Również uchwalono sprowadzić Unję poznańską i ile kierownictwo sekcji znajdzie wolny termin.- 
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 Sprawę podatku od urządzić się mających zawodów ciężkoatletycznych w dniach 6. 7. i 8 marca br. przyjęli 
do załatwienia pp. Dembiński i Dobija.- 
 
 Na tem zakończono posiedzenie o godz. 9.20 wieczór.- 
[podpisy Kornasia i Dembińskiego] 
 
 

1925.03.02 – XIII Posiedzenie Zarządu 

Protokół XIII 
z posiedzenia Zarządu, odbytego w dniu 2 marca 1925 pod przewodnictwem prezesa p. 

Dembińskiego.- 
 
 Obecni pp: Kornaś, Potocki, Skoczylas, Gnojek, Kopeć, Pawlikowski, Mastalski oraz członek komisji 
rewizyjnej p. Wyrobisz.- 
 
 1.) Odczytany prot. No 1.  przyjęto do wiadomości z tem, że pkt. 6. tego protokołu uzupełniono przez 
dodanie słów: "uchwalono odznaki mistrzowskie oddać bezinteresownie 19 graczom i trenerowi. 
 

Protokół No XII przyjęto bez zmiany.- 
 
 2.) Prośbę trenera p. Schlossera o zwrot poniesionych przez niego kosztó podróży do Budapesztu i z 
powrotem załatwiono w ten sposób, że uchwalono mu wypłacić ryczałtem kwotę 100 Zł.= 
 
 3.) Pismo redakcji "Nowego Dziennika" o udzielenie karty wolnego wstępu na rok bieżący, załatwiono 
odmownie.- 
 
 4.) Uchwalono: 
 a) Oddać pod rozwagę Komisji admin. projekt dobrowolnego opodatkowania członków, 
 b) Uddzielić Okr. Kmdzie Policji 3 miejsca wolne w trybunie środkowej|: No 351-2-353:|, 
 c) Wezwać zast. skarbnika o sporządzenie i przedłożenie Zarządowi bilansu surowego majątku Twa za 
grudzień 1924, oraz styczeń i luty br.- 
 d) Przyjąć na członków pp: Barbackena Stanisława, Brzezinę Władysława i Dwornika Michała.- 
|:Zgłosił p. Śliwa:|.- 
 
 5.) W dyskusji nad sprawą urządzenia zawodów cieżkoatletycznych w dniach 6. 7 i 8 marca, okazało się, 
że cały szereg spraw, których załatwienie powierzono poszczególnym członkom Zarządu jest dotychczas 
niezałatwiony, skutkiem czego urządzenie tej imprezy w czasie wyżej wspomnianym okazało się niemożliwe.- P. 
Mastalski stwierdza, że powiadomił p. Budzisza o uchwale Zarządu odnośnie do umieszczenia komunikatów w 
pismach, o przyjeździe drużyny I. F.C. Katowice i urządzenie zapasów ciężkoatletycznych,- co p. Budzisz przyjął 
do wiadomości - jednak wykonania tej uchwały zaniedbał.- Wobec powyższego oświadczenia Zarząd stwierdza, że 
p. Budzisz popadł w kolizję z przepisami art. 37 statutu przez zaniedbanie przyjętych na siebie obowiązków.- 
 
 6.) Zapasy uchwalono urządzić w dniach 13., 14. i 15. marca br. i wybrano komitet w osobach pp. 
Dembińskiego, Pawlikowskiego, Potockiego, Mastalskiego, Kornasia i Gnojka.- któremu oddano urządzenie 
imprezy.- 
 
 7.) Uchwalono w przyszłości rozdzielać czynności zawiązane z urządzeniem zawodów między 
poszczególnych członków Zarządu.- 
 
 8.) Polecono kierownikowi sekcji p. n. do następnego posiedzenia wygotowanie legitymacji dla wszystkich 
graczy, oddanie ich skarbnikowi, który je wydawać będzie graczom po uiszczeniu przez każdego z nich wkładki 
członkowskiej za rok bieżący.- 
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 9.) Polecono sekretarzowi spisać protokół z p. Pawlikowskim w sprawie zajścia jakie miał z graczem 
Ludwikowskim.- 
 
 Na tem posiedzenie zakończono. 
[podpisy Kornasia i Dembińskiego] 
 
 
1925.03.09 – XIV Posiedzenie Zarządu 

Protokół XIV 
z posiedzenia Zarządu odbytego w dniu 9 marca 1925 pod przewodnictwem prezesa p. 

Dembińskiego. 
 
 Obecni pp: Dr Ujejski, Dobija, Kornaś, Potocki, Kempski, Kopeć, Gnojek, Pawlikowski.- 
 
 1). Odczytano i przyjęto do wiadomości protokoły No 3., 4., 5. i 13.- 
 
 2). Uchwalono wytknąć graczowi Ludwikowskiemu nietaktowne zachowanie się wobec kierownika sekcji 
p. Pawlikowskiego i w tym celu wezwać go na najbliższe posiedzenie Zarządu.- 
 
 3). Kierownikom sekcji polecono czuwać nad utrzymaniem porządku w czasie ćwiczeń graczy w sali 
Sokoła.- 
 
 4). P. Kopeciowi polecono powiadomienie szatnego aby podczas posiedzeń Zarządu był obecny w lokalu.- 
 
 5). W związku z przyjazdem drużyny K.S. "Ruch" uchwalono: 
 a). gości przyjmie na dworcu p. Potocki, 
 b). bagaż gości odwiezie na boisko szaty, 
 c). kontrolę przy bramach i i utrzymanie porządku w czasie zawodów przekazano pp" Dembińskiemu, 
Gnojkowi, Mastalskiemu i Kornasiowi. 
 
 6). Na walne zgromadzenie K.O.Z.L.A. uchwalono wydelegować p. kpt. Kempskiego, zaś na członków 
Zarządu tegoż zaproponować pp. Kempskiego i Zakrzewskiego.- 
 
 7). Uchwalono przeprowadzić pertraktacje celem zakontraktowania angielskiej drużyny Notts-County.- 
 
 8). Omówiono szczegóły odbyć się mających zapasów ciężkoatletycznych i rozdzielono czynności między 
poszczególnych członków 
 
 Zarządu następująco: 
 a). wyrytowaniem nagród zajmie się p. Potocki, 
 b). hotel i wikt dla zapaśników zamówi p. Mastalski, 
 c). zawodników przyjmą na dworcu pp: Budzisz i Pawlikowski, 
 d). umieszczeniem afiszów sklepowych zajmie się p. Mastalski, 
 e). funkcje sędziów w czasie zawodów sprawować będą pp. Wojas i Kornaś, 
 
 9). Przyjęto na członków pp: Hajdusa Marjana i Piekusa Teofila.- 
 
 10). Po przedstawieniu przez p. Budzisza przebiegu pertraktacji z p. Balcerem w sprawie uruchomienia 
sekcji bokserskiej  przy Twie.- Zarząd uchwalił zakooptować p. Balcera kierownika tej sekcji do Zarządu.- 
 
 11). Uchwalono zmienić dotychczasowy podział dyżurów w ten sposób, że na poszczególne dni tygodnia 
Zarząd wyznacza każdorazowo na posiedzeniu dyżurnych z pośród członków Zarządu.- 
 
 Na tem zakończono posiedzenie. 
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[podpisy Kornasia i Dembińskiego] 
 
 
1925.03.23 – XV Posiedzenie Zarządu 

Protokół XV 
spisany na  posiedzeniu Zarządu w dniu 23 marca 1925.- 

 
 Obecni pp: Dembiński, Dobija, Kornaś, Potocki, Kempski, Skoczylas, Mastalski, Gnojek, Pawlikowski, 
Kopeć. 
 
 1.) Przyjęto bez zmiany protokół No XIV. 
 
 2.) Sprawozdanie p. Kpt. Kempskiego z przebiegu obrad Walnego Zgrom. K.O.Z.L.A. przyjęto do 
wiadomości.- 
 
 3.) Prezes p. Dembiński zawiadamia, że p. Budzisz prosił o udzielenie 2 tygodniowego urlopu z powodu 
nawału pracy zawodowej a dziś zawiadomił, że jest poważnie chory. Ponieważ wobec zbliżającego się sezonu 
zawodów międzynarodowych zachodzi konieczna potrzeba ustanowienia komisji przyjęć, przeto proponuje aby 
czynność tę powierzyć jednemu z członków Zarządu.  Uchwalono wniosek p. Kempskiego, aby czynności przez p. 
Budzisza sprawowane przekazać p. Mastalskiemu aż do powrotu p. Budzisza.- 
 
 4.) Odczytano sprawozdanie z zawodów: "Wisła - Ruch" zamieszczone w pismach górnośląskich" Polonja" i 
"Schlesischer Kurier", w których w sposób niezgodny z prawdą, uwłaczający godności Twa i drużyny, przedstawiono 
przebieg zawodów. 
 
 Po wyczerpującej dyskusji uchwalono: 
 a.) zwrócić się do P.Z.P.N. z przedstawieniem sprawy, żądaniem przeprowadzenia ścisłego śledztwa i 
zapewnienie drużynie bezpieczeństwa w czasie zawodów z Amatorskim K.S.  w Królewskiej Hucie w dniu 5 
kwietnia br.- 
 b.) wysłać do dzienników górnośląskich i krakowskiego "Il. Kurjera" pismo zredagowane w tonie spokojnym 
tonie, prostujące kłamliwe przedstawienie sprawy.  
 c.) zwrócić się do Zarządu K.S. "Ruch" zapytaniem, czy tenże solidaryzuje się z treścią notatek, 
zamieszczonych w powyższych  pismach przez p. Chroboka "naczelnika K.S. "Ruch".- 
 
 5.) Uchwalono wyrazić podziękowanie lekkoatletom: Sałkowi i Dobrzańskiemu oraz zapaśnikom: Tylce, 
Pstrusińskiemu II i Wawrzusiakowi za godną reprezentację barw Twa a to pierwszym w biegu okrężnym "Polonji" 
w Katowicach, drugim w turnieju zapaśniczym w dniach 13., 14., i 15. marca w Krakowie. 
 
 6.) Przyjęto do wiadomości oświadczenie prezesa p. Dembińskiego o zakontraktowaniu na dzień 21. maja 
br. angielskiej drużyny  Notts-County.- 
 
 7.) Uchwalono: 
 a) wydelegować pp. Dobiję i Mastalskiego dla złożenia podziękowania p. Gawlikowskiemu za 
bezinteresowne użyczenie sali na zapasy ciężkoatletyczne. 
 b) wniosek p. kpt. Kempskiego: zwolnić p. kpt. Konowaluka z godności członka Zarządu z powodu stałej 
nieobecności tegoż na posiedzeniach,- 
 c) obsadę wakujących miejsc w Zarządzie uskutecznić na następnem posiedzeniu, 
 d) wydać karty wolnego wstępu na zawody: 20 p.p. 3 sztuki, 5 p. saperów 5 sztuk i "Sokołowi" 4 sztuki 
pod warunkiem, że teżę udzieli zezwolenia na umieszczenie afiszów Twa na tablicy umieszczonej  
 
[brak tekstu]... 
 
 9.) Zwolnienie p. Zaczyńskiego dotychczasowego kierownika szatni i polecono p. Mastalskiemu inwentarz 
szatni oddać p. Michałowi Kuryle.- 
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 Sprawy powyższe przekazać pełnemu Zarządowi do zatwierdzenia na najbliższem zebraniu.- 
[podpisy Kornasia i Ujejskiego] 
 
  
 

[brak protokołów do 3 sierpnia 1925] 
 
 

1925.08.03 – XXXII Posiedzenie Zarządu 

Protokół XXXII. 
z posiedzenia odbytego w dniu 3 sierpnia. 

 
 Obecni: przewodn. p. dr Ujejski, członkowie: pp. Kopeć, Potocki, kpt. Roganowicz, kpt. Kemspki, 
Pawlikowski, Skoczylas, Kornaś, Mastalski, z poza zarządu p. Obrubański. 
 
 1. Trener Twa p. Schlosser prosi o uregulowanie jego należytości pieniężnej ponieważ odchodzi z końcem 
sierpnia br. Prosi również o zezwolenie mu wzięcia udziału w zawodach w drużynie Vienny przeciwko Cracovii w 
dniu 5 sierpnia. Twierdzi przytem, że od tego meczu zależy w dużej mierze jego engagement z Vienną, jak również 
może przy tem zarobić. 
 
 Uchwalono wypłacić Schlosserowi pensję za sierpień w dniu 5 sierpnia, resztę należytości za mecz 
benefisowy i 50 - zł jako odszkodowanie za podróż z końcem sierpnia.  
 
 Pozwolono również p. Schlosserowi wziąść udział w zawodach w drużynie z Vienny przeciwko Cracovii z 
tem, że p.  Schlosser utrzyma fakt ten w tajemnicy, tak że nazwisko jego nie będzie służyć za reklamę zawodów 
Cracovii.  
 
 2. Poprawiono ostatni protokół punkt 2 w tym kierunku, że sprawa między p. Kopeciem a kpt. Kempskim 
ma być definitywnie załatwiona do 14 bm. 
 Uzupełniono poprz. protokół, co do uchwały pozostawiającej p. [D?] w lożę No 6. 
 
 3. W sprawie Admiry oświadcza p. Obrubański, że z [dotychczasowej] posiadanej korespondencji trudno 
wyrobić sobie zdanie o faktycznym stanie sporu, przeto z definitywnem załatwieniem należy poczekać do powrotu 
p. Dembińskiego, tymczasem zaś wysłać im zwlekający list. 
 
 4. Poproszono. p. Obrubańskiego, by przypomniał p. wicepr. Dobiji sprawę wystarania się Ziemskim Bku 
Kred. kredytu w wysokości 1000 zł. 
 
 5. Kierownik sekcji p. n. komunikuje, że odpowiedzi od p. Kożeluha jeszcze nie ma. 
 
 6. P. Obrubański podaje, że impreza z [Bemsonem?] odpadła. 
 
 7. P. Mastalski zawiadamia, że odebrał w dniu 1 sierpnia inwentarz powierzony p. Zaczyńskiemu, 
dotychczasowemu sekretarzowi Twa i oddał tenże inwentarz p. Kuryle Michałowi. Czy obecny stan inwentarza 
zgodny z poprzednim po uwzględnieniu zmian zaszłych w czasie prowadzenia szatni przez p. Zyczyńskiego, 
przedłoży p. Mastalki na najbliższem posiedzeniu. 
 
 8. Zatwierdzono uchwały poprzedniego posiedzenia powzięte ex praesidio z powodu braku kompletu. 
 
 9. Uchwalono wystosować do p. por. Zakrzewskiego list z przypomnieniem obowiązku uczęszczania na 
posiedzenia. 
 
 10. W sprawie kooptacji prosi prew. p. dr. Ujejski, by członkowie zastanowili się nad kandydaturą III 
wiceprezesa Twa. 
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 Polecono zarazem p. kpt. Kempskiemu poinformować się, czy p. ppłk. Gabryś nie byłby skłonny przyjąć na 
siebie tego obowiązku. 
 
 11. W sprawie rozszerzenia boiska wybrano Komisję, składającą się z pp. dr. Ujejski, Dobija i kpt. 
Roganowicz, która poczyni energiczne kroki celem pomyślnego załatwienia tej sprawy. Komisja złoży na następnem 
posiedzeniu sprawozdanie z poczynionych kroków. 
 
 12. Udzielono 5 tygodniowego urlopu p. Kornasiowi. Funkcję sekretarza obejmie zastępczo przez ten czas 
p. Mastalski, zaś  gospodarza boiska p. Pawlikowski. 
 
 13. Zwolniono czynnego członka Twa p. Stachnika, ponieważ tenże złożył egzamin sędziowski i jako 
kandydat sędziowski nie może być graczem.  
 
 Zwolniono p. Malika z listy czynnych graczy, ponieważ tenże odchodzi do K.S. Podgórze. 
 
 Wykreślono na własne żądanie gracza p. [Buncha?] z listy graczy Twa. 
 
 14. Kierownik sekcji p. Kopeć zawiadamia, że najbliższe zawody naszej drużyny footbalowej odbędą się w 
tę niedzielę ze Slavią z Koszyc, mistrzem Słowacji. 
 
 15. Uchwalono udzielić 2 wolnych wstępów na imprezy urządzane przez Two pp.  którzy pomagali Twu w 
naprawie bieżni na boisku. 
 
 16. Kierownik sekcji zawiadamia, że w następnym tygodniu  według wszelkiego prawdopodobieństwa 
wyjedzie drużyna a tournee do Czech. Rozegrane zostaną następujące spotkania: 15, w  Trebić, 16. Pardubice, 19  w 
Pradze z Rapidem, 21 ... 
 Z drużyną wyjeżdża p. dr. Ujejski i p. Kopeć. 
 
 17. Uchwalono urządzić na boisku zawody cieżkoatletyczne o mistrzostwa Krakowa. Dzień 6 września 
ustalono jako termin zawodów. 
 
 Na tem posiedzenie zakończono. 
 
[ucięte podpisy] 
 
 

1925.08.10 – XXXIII Posiedzenie Zarządu 

Protokół XXXIII 
z posiedzenia odbytego w dniu 10 sierpnia 1925. 

 
 Obecni: [p. dr.] przewodn. p. dyr. Dobija, członkowie pp. dr. Ujejski, Kopeć, Mastalski, Kempski, 
Roganowicz, Pawlikowski. 
 
 1. Zwolniono z listy czynnych graczy p. Busia. 
 
 Wykreślono z listy czynnych graczy. p. Ostrowskiego Mikołaja i [Szczurka?]. 
 
 2. Wyłoniona Komisja złożona z pp. Dobiji, Ujejskiego i kpt. Roganowicza, uda się do p. dyr. Bieżeńskiego 
celem zwiększenia kredytu na pokrycie kosztów utrzymania trenera, pokrycia deficytu z ostatniego meczu w 
wysokości 500 zł. i zwołania w najbliższym czasie Rady Seniorów. 
 
 3. Sprawę Unji odłożono tymczasem, ponieważ klub ten jest zdyskwalifikowany, a z [obec] posiadanej 
obecnie korespondencji nie można jeszcze wyrobić sobie należytego zdania o stanie [?tej] sprawy. 
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 4. Zaangażowanie Hakoach z Wiednia pozostawiono p. Obrubańskiemu do załatwienia. 
 
 5. Odnośnie do kooptacji ppułk. Gabrysia kpt. Kempski zawiadamia, że będzie z nim rozmawiał i w razie 
pomyślnego [zała?twienia] udadzą się z p. Obrubańskim do niego celem oficjalnego zaofiarowania mu godności 
wiceprezesa. 
 
 6. Uzyskaniem koni do walcowania boiska i hydrantu do oblewania zajmie się p. dyr. Dobija. 
 
 7. Kierownictwo sekcji p. n. zawiadamia, że K.S. Trebič  odwołał tournee do Czechosłowacji. Ponieważ 
odwołanie to nastąpiło w spóźnionym terminie uchwalono zwrócić się do zw. czeskiego przez PZPN o 
spowodowanie K.S. Trebič do zwrotu kosztów przy staraniu się o paszporty. 
[podpisy Mastalskiego i ?] 
 
 

1925.08.17 – XXXIV Posiedzenie Zarządu 

Protokół XXXIV 
z posiedzenia zarządu, odbytego w dniu 17 sierpnia 1925. 

 
 Obecni: przewodn. wicepr. p. dr. Ujejski, skeretarza p. Mastalski, członkowie: pp. wicepr. Dobija, kpt. 
Roganowicz, kpt. Kempski, Potocki, Kopeć, Pawlikowski, Kiliński. 
 Z poza zarządu p. Obrubański. 
 
 1. P. Obrubański przedstawia rozmowę jaką miał z p. Schlosserem, kiedy zawiadamiał go o uchwale 
zarządu, odnośnie do ukończenia kontraktu. P. Schlosser w czasie tejże zachował się niewłaściwie, wobec czego p.  
Obrubański uważała za stosowne przerwać rozmowę, mającą na celu poinformowanie p. Schlossera o uchwale 
zarządu. 
 Wobec powyższego [zarząd uchwalił po] , jak również na podstawie domagań p. Schlossera, by mu 
wypłacić różnice w kursie dolara - postanowił zarząd pozostać przy poprzednim przeliczeniu kursu, ponieważ w 
umowie nie jest powiedziane, że wypłatę uskutecznia się w dolarach efektywnych. Co do chęci jego wcześniejszego 
wyjechania - zarząd zgodził się pod warunkiem, że odpowiednia kwota zostanie mu ściągniętą. Sprawę tę 
powierzono p. Potockiemu do załatwienia. 
 
 2. Udzielono urlopu na czas manewrów p. kpt. Roganowiczowi. 
 
 3. W sprawie wadliwego funkcjonowania sekcji lekkoatletycznej uchwalono, by wicepr. p. Ujejski pomówił 
z p. Zakrzewskim.  
 
 Zarazem p. dyr. Ujejski załatwi z p. por. Zakrzewskim sprawę przeniesienia gracza Kotlarczyka z 5 p.s. 
do 20 pp. 
 
 4. Sprawę rozliczenia się p. Ziffera z otrzymanych na wyjazd na Olimpjadę 150 zł. powierzono p. 
Potockiemu. 
 
 5. P. dyr. Dobija zawiadamia, że mówił z p. dyr. Bieżeńskim o podwyższeniu kredytów, a co tenże jednak 
nie zgodził się. W sprawie rozszerzenia boiska p. Ostrowski, komisarz rządowy Krakowa przyrzekł mu przychylnie 
załatwić. Trzeba tylko by u niego zjawiła się Komisja z podaniem i planem. Polecono p. Obrubańskiemu, by 
przygotował wszystko celem jaknajszybszego załatwienia tej sprawy. 
 
 6. Uchwalono tymczasem nie angażować trenera dla sekcji p. n.  
 
 7. P. Kpt. Kempski zawiadamia, że ppułk. Gabryś z chęcią przyjmie godność wiceprezesa Twa jednak na 
Walnem Zebraniu. 
 
 8. Z drużyną do Lwowa ma wyjechać p. Kopeć. 
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 9. Sprawę niestawienia się na zawody graczy Wójcika Stef. i Ketza przedstawi kier. s. p. na nast. 
posiedzeniu. 
 
 10. Uchwalono przesłać gratulacje p. Danzowi z powodu zawarcia związku małżeńskiego i 
podziękowania p Tylce za ofiarowanie Twu 2 ciężarki. 
 
 Na tem posiedzenie zakończono. 
[podpis Mastalskiego] 
 
 

1925.08.27 – XXXV Posiedzenie Zarządu 

Protokół XXXV 
z posiedzenia Zarządu, odbytego w dniu 27 sierpnia 1925. 

 
 Przewodniczący wiceprezes p. dyr. Dobija, członkowie: kpt. Kempski, Skoczylas, Potocki, Kopeć, Kiliński, 
Mastalski, Pawlikowski, z poza zarządu p. Obrubański. 
 
 1. Uchwalono przystąpić do rozgrywek o puhar KZOPN z tem, że sekcja zawiadomi KZOPN, że kluby nie 
mają płacić 3% od dochodu brutto na rzecz PZPN. 
 
 2. Odmówiono udzielenia boiska [AZS?]KOZLA  i postanowiono wystosować list z prośbą, by na 
przyszłość KOZLA, zanim ogłowi rozegranie zawodów na naszem boisku, zechciał się z nami porozumieć, czy 
mamy boisko wolne. 
 
 3. Akceptowano warunki wyjazdu naszej pierwszej drużyny w dniu 4/10 br. do Kolejowego Klubu [G.?] w 
Katowicach w wysokości:  odszkodowanie 500 - zł., zwrot kosztów podróży i utrzymania.  
 
 4. Przyjęto do wiadomości podziękowa[nie] za udzielenie boiska na mistrzostwa Polski. 
 
 5. Przyjęto rezygnację p. Zakrzewskiego z godności kierownika sekcji lekkoatletycznej z tem, że inwentarz 
sportowy odda następcy p. por. Kasprzykowi [którego na to stanowisko zaaprobowano]. 
 
 6. Ponieważ faktycznie sekcja lekkoatletyczna nie istnieje, zakooptowano  p. por. Kasprzyka jako 
kierownika lekkoatl. celem zorganizowania tejże sekcji na nowo. 
 
 7. Powierzono p. Kempskiemu i Potockiemu sprawę wypożyczenia boiska na wystawienie przez Policję 
sztuki p.t. Kościuszko pod Racławicami. 
 
 8. Uchwalono wysłać do zarządu PZPN pismo z zastrzeżeniem przeciwko osobistem wpływaniem [naszy] 
poszczególnych członków zarządu PZPN na naszych graczy i namawianiu ich na wyjazd do Finlandii.  
 
 9. Uchwalono ofiarować p. Adamkowi sygnet z okazji rozegrania setnego meczu w barwach Twa. P. 
wicepr. Dobija złoży mu przed meczem na boisku życzenia. [z tej] 
 
 10. Uchwalono zakupić dar dla Polonji [na w rocznice] z powodu piętnastolecia tego klubu. 
 
 11. Akceptowano proponowane przez p. dr. Zajączkowskiego [sprzedaż] kupno maszyny do pisania marki 
Tropedo Nč [na?] na warunkach gotówką $ am. 39 - płatne w trzech ratach w tem jedną [?] w wysokości 12 $ i 
jedną od [nast?], jaką gracze otrzymywali za mistrzostwa 1924. 
 
 12. Uchwalono wystosować do Olszy list z urgensem o zwrot zł 210- 
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 13.Kier. sekcji PN p. Kopeć wyjaśnia, że p. Wójcik zawiadomił przez swego brata, ten jednak nie 
uskutecznił tego. Tak samo p. Ketz zawiadomił o niemożności przybycia przez gracza Brzezińskiego, ten jednak 
przyjętego zobowiązania nie wykonał. P. Ketz nie grał w Będzinie. Kier. sekcji zbada, dlaczego p. Brzeziński nie 
zawiadomił, że Ketz nie przybędzie.- 
[podpisy Mastalskiego i ?] 
 
 

1925.08.31 – XXXVI Posiedzenie Zarządu 

Protokół XXXVI. 
z posiedzenia zarządu, odbytego w dniu 31 sierpnia. 

 
 Obecni: przewodn. wicepr. dr. Ujejski, członkowie: wicepr. Dobija, Skoczylas, Roganowicz, Kemspki, 
Kasprzyk, Mastalski, [Roga] Potocki, Kopeć, Pawlikowski, z poza Zarządu p. Obrubański. 
 
 1. P. Schlosser, któremu kończy się kontrakt z towarzystwem z dniem 31/8. przedstawia swe ciężkie 
położenie materjalne i prosi o wypłatę należytości za wyjazd do Lwowa i różnicę kursu  dolara. Ponieważ ostatnie 
zachowanie się p. Schlossera względem Towarzystwa było niewłaściwe, a następnie, ponieważ p. Schlosser w 
pismach węgierskich umieścił kłamliwe notatki o przyczynach jego ustąpienia z Towarzystwa, chociażmyśmy byli 
temi, którzy wypowiedzieli kontrakt, Zarząd postanawia przez usta p. Skoczylasa odpowiedzieć mu odmownie. 
Sprawę sprostowania w pismach węgierskich i austrjackich, które są węgierskiemi te notatkę powtórzyły, zajmie się 
kierownictwo sekcji p.n. 
 
 2. P. Kopcia upełnomocniono do umówienia się z Zarządem KZOLA, co do terminu pięcioboju lekkoatl., 
jaki ma się odbyć na naszem boisku. 
 
 3. Sprawę przedstawienia p. T. Kościuszko załatwi p. dr. Ujejski i z p. Potockim. 
 
 4. W sprawie Konkiewicza p. Ujejski zawiadamia, że p. Bieżeński interweniował w instytucji, w której 
pracuje Konkiewicz i dyrekcja tejże zapewniła, że jest wykluczone, by Konkiewicz cokolwiek na tem ucierpiał, że 
nich chce przejść do Garbarnii. 
 
 5. Odwołano zawody ciężkoatletyczne o mistrzostwo Krakowa, ponieważ nikt się nie zgłosił poza 
zawodnikami Sandecji.  
 
 Uchwalono zawiadomić Sandecję, że powyższe zawody odbędą się w terminie późniejszym. 
[podpisy Mastalskiego i ?] 
 
 
1925.11.01 – Doroczne Walne Zebranie 

[Protokół ?] 
spisany na zwyczajnem walnem zgromadzeniu członków T.S. "Wisła", odbytem w dniu 1 

listopada 192[5] w sali Twa Gimn. "Sokół" w Krakowie.  
 

Po zagajeniu zebrania przez wicepr. p. Dr Ujejskiego Komisja Skrutacyjna w osobach pp. Weissa, 
Orzelskiego i  Hyli stwierdziła, że uprawnionych do głosowania jest [...] członków Twa. 
 
 1) Protokół z poprzedniego zebrania na wniosek p. inż. Rączkowskiego przyjęto bez odczytania. 
 
 2) Nad sprawozdaniem złożonem przez sekretarza p. Kornasia wyłoniła się obszerna dyskusja, w której 
przemawiali pp. Szkolnikowski, Dr Kulpa, Adamski p[...], Rączkowski, Niemczyk i inni. Po wyjaśnieniach 
udzielonych interpelantom sprawozdawcę i wiceprezesa Dr Ujejskiego, sprawozdanie przyjęto do wiadomości. 
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 3) Sprawozdanie skarbnika za rok ubiegły po udzieleniu szczegółowych wyjaśnień dotyczących wydatków 
na urządzenie [...] w parku sport. Twa - oraz pozycji p. Wojasa - przyjęto do wiadomości. 
 
 4) Kierownik sekcji p.n. p. Kopeć przedstawia zebraniu szczegółowo działalność sekcji i wyniki drużyn, 
przyczem stwierdza, że rok ubiegły zaliczyć należy do jednego z najpomyślniejszych w rozwoju sekcji. 
 
 5) W zastępstwie kierownika sekcji lekkoatletycznej złożył krótkie sprawozdanie sekretarz p. [Owsiak?]. 
W toku dyskusji  jaka się wyłoniła nad powyższem sprawozdaniem, szereg mówców, a w szczególności p. mjr 
Szkolnikowski poddał ostrej krytyce działalność Sekcji, zarzucając jej zaniedbanie urządzenia zawodów 
wewnętrznych, niewystawianie zawodników do zawodów o mistrzostwo Polski, częste zmiany w kierownictwie 
itp. Po przemówieniu członków sekcji pp. Dobrzańskiego, Ziffera i Barana i wyjaśnieniach udzielanych przez p. 
Obrubańskiego, dyskusję zamknięto i uchwalono wniosek p. Rączkowskiego, aby nowemu Zarządowi położyć na 
sercu sprawę reorganizacji sekcji l.a. i gorliwie zająć się jej działalnością tak, aby w przyszłości nie dopuszczać do 
zaniedbań jakie miały miejsce w roku sprawozdawczym. 
 
 6) Sprawozdanie kierowników Sekcji ciężko-atlet. przyjęto bez dyskusji . 
 
 7) Członek komisji rewizyjnej p. [Wyrobisz?], stwierdza, że komisja przy sprawdzaniu Ksiąg i rachunków 
za ubiegły rok admin. nie znalazła żądnych usterek, wobec czego wniosek o udzielenie absolutorjum skarbnikowi 
uchwalono jednogłośnie. 
 
 8) Komisja dla zmiany statutu zgłasza następujące poprawki, które uchwalono: 
 
 [zachowana jest tylko jedna stronica, z kilkoma pustymi miejsca mi do wypełnienia, reszty tekstu brak] 
 
 
1925.11.09 – I Posiedzenie Zarządu 

Protokół No I 
spisany na posiedzeniu Zarządu w dniu 9 listopada 1925. 

 
 Przewodniczy prezes p. Bieżeński. 
 Obecni: wicepr. pp. Dobija, ppłk. Gabryś i Obrubański. 
 Członkowie: Dr. Ujejski, płk. Dębski, Dr Sperber, Stankiewicz, Potocki, Kornaś, kpt. Roganowicz, mjr. 
Strusiewicz i kpt. drużyny p. Reyman. 
 Nieobecni pp. Krajewski i Ulman. 
 
 1) Po powitaniu obecnych przez przew. przedstawia tenże obecne położenie Twa, program praz Zarządu 
na rok bieżący, poczem zwraca się z apelem do wszystkich członków, aby przyjęte w Zarządzie obowiązki zechcieli 
spełniać pilnie i gorliwie - do kapitana drużyny zaś o utrzymanie drużyny na odpowiednim poziomie. 
 
 2) Zarząd ukonstytuował się następująco: 
 a) Przewodnictwo Sekcji propagandy obejmuje wicepr. p. Dobija, 
 b) -''- Komisji dyscyplinarnej -''- p. płk. Gabryś, 
 c) -''- Komisji administracyjnej -''- p. Obrubański, 
 d) skarbnik: p. Potocki, 
 e) zast. -''-: p. Dr Ujejski, 
 f) sekretarz: p. Krajewski, 
 g) zast. -''-: p. Ulman, 
 h) gospodarz boiska: p. Kornaś. 
 
 Kierownictwo sekcji p.n. uchwalono przez aklamację powierzyć p. Dembińskiemu, przyczem uproszono 
prezesa p. Bieżeńskiego i i kpt. drużyny p. Reymana, aby powiadomili p. Dembińskiego o powyższej uchwale i 
nakłonili go do przyjęcia tej  godności. Wybór kierownika sekcji lekkoatletycznej odłożono do następnego 
posiedzenia. 
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 2) Termin zebrania I drużyny przekazano do wyznaczenia kpt. drużyny po porozumieniu się z 
kierownikiem sekcji. 
 
 Po dyskusji nad sprawą darniowania boiska, uproszono p. prezesa o wyjednanie w Magistracie zezwolenia 
na wycinanie darni na Małych Błoniach. Sprawę dowozu na boisko  załatwi się później. 
 
 4) Uchwalono wniosek p. Obrubańskiego, aby zwolnić szatnego Kuryłę z jego dotychczasowych 
obowiązków z dniem 1 grudnia br. i od tego dnia powierzyć mu opiekę nad lokalem klubowym i ściąganie składek od 
członków za wynagrodzeniem w kwocie 60 zł miesięcznie i 10% od ściągniętych wkładek. 
 
 5) Przewodniczący imieniem Zarządu wyraża podziękowanie drużynom, a to Iszej za zdobycie pierwszego 
miejsca w okręgowych rozgrywkach o puhar P.Z.P.N. - IIgiej za zdobycie srebrnej piłki ufundowanej przez Zarząd 
K.Z.O.P.N. - i prosi kapitana drużyny o zakomunikowanie tego drużynom. 
 
 6) Wysokość wkładek dla członków założycieli na rok bieżący ustalono na kwotę 100 zł jednorazowo klub 
po 10 zł mieś. 
 
 7) Wicepr. p. Dobija prosi o gorliwe zajęcie się sprawą zorganizowania innych sekcji przy Twie, a w 
szczególności z powodu zbliżającej się pory zimowej, sekcji narciarskiej i łyżwiarskiej. Przewodniczący zawiadamia, 
że organizacja sekcji narciarskiej jest w toku. O organizowanie sekcji łyżwiarskiej uproszono p. płk. Dębskiego. 
 
 8) Sprawę zawodów w dniu 15 bm z 3 p.s.p. względnie z K.S. "Biała-Lipnik" przekazano do załatwienia 
kierownictwu s.p.n. 
 
 9) Nad poruszoną przez prezesa p. Bieżeńskiego sprawą ewentualnego meczu z Cracovią wywiązała się 
wyczerpująca dyskusja, w której przemawiali kolejno p.p.: Dobija, Rogan., Dr. Sperber, Stankiewicz, Dr Ujejski, 
Strusiewicz i Obrubański;  w rezultacie uchwalono jednogłośnie wniosek zgłoszony przez p. mjra Strusiewicza tej 
treści: Zarząd upoważnia p. prezesa do odpowiedniego wyczucia sytuacji i stosownie do tego nawiązania 
nieoficjalnych pertraktacji z przedstawicielami Cracovii  w sprawie tych zawodów. 
 
 10) Uchwalono urządzić w dniu 13 bm. g. 9ta wieczór herbatkę w lokalu Twa dla I i IIgiej drużyny. 
 
 11) Termin posiedzeń Zarządu ustalono na poniedziałek każdego tygodnia, godzina 7ma wieczór, w 
Ziemsk. B. Kr. 
 
 Na tem zakończono posiedzenie. 
[podpisy Krajeski sekr. i ?Gabryś] 
 
 
1925.11.16 – II Posiedzenie Zarządu 

Protokół N. II 
spisany na posiedzeniu Zarządu w dniu 16.XI. 1925. 

 
 Przewodniczący: wicepr. ppłk. Gabryś. 
 Obecni: pp. Dobija, Obrubański, płk. Dębski, kpt. Roganowicz, mjr. Strusiewicz, Potocki, Kornaś, Dr 
Ujejski, Ulman, por. Reyman - sekr. Krajewski. 
 Nieobecni: pp. Stankiewicz i Dr Sperber. 
 
 1) Przyjęto do wiadomości protokół z ostatniego posiedzenia. 
 
 2) Por. Reyman zdał sprawę z delegacji u p. Dembińskiego o przyjęcie kierownictwa sekcji piłki nożnej i 
oznajmia iż p. Dembiński prosił o trzechdniową zwłokę do namysłu. 
 
 3) Na wniosek p. Obrubańskiego powierzono kierownictwo sekcji lekkoatletycznej kpt. Wronie. Ppłk. 
Gabryś przyjął na siebie sprawę pertraktacji z kpt. Wroną o przyjęcie kierownictwa. 
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 4) Do komisji dyscyplinarnej wybrano: pp. mjra Strusiewicza i Dr Sperbera. 
 
 5) Do Komisji administracyjnej wybrano: kpt. Roganowicza, i Ulmana prócz członków przewidzianych 
statutem. 
 
 6). Na referenta propagandy w Wydziale prog. wybrano red. Stankiewicza. 
 
 7) Dr. Zajączkowski zreferował sprawę organizacji sekcji narciarskiej. Po dyskusji powierzono Dr. 
Zajączkowskiemu kierownictwo tejże sekcji i przewodniczenie na konstytuującem się Zgromadzeniu. 
 
 8) Na zapytanie P.Z.P.N. czy nasze Two może oddać graczy do dyspozycji kpt. związk. na zawody Polska 
północn.-Polska poł.  uchwalić ze względów ciężkiego położenia finansowego odmówić oddania graczy na te 
zawody. 
 
 9) Sprawę urządzenia w najbliższą niedzielę zawodów I. F.C. Katow. lub Biała Lipnik oddano do 
załatwienia p. Obrubańskiemu. 
 
 10) Na konferencję ze Sokołem w sprawie zabawy sylwestrowej jako pełnomocników Urzędu 
wydelegowano p.p. Obrubańskiego i Potockiego. 
 
 11). Uchwalono podziękować Sokołowi za wypożyczenie sali na Walne Zgromadzenie Twa. 
 
 12) Na prośbę Sokoła uchwalono udzielić temu Towarzystwu boiska na zlot Sokli w przyszłym roku, a 
ułożenie warunków powierzono Kom. Admin. 
 
 13) Ofertę p. [C?] Tylki na wydzierżawienie ogrodzenia na reklamy oddano Kom. Adm. do załatwienia. 
 
 14) Na polecenie Magistratu naprawy mostka od ul. Miechowskiej uchwalono odpowiedzieć, że mostek nie 
jest własnością naszego Tow. 
 
 15) Sprawę urządzenia toru ślizgawkowego wspólnie z Szkoła Przemysłową przyjął ppłk. Dębski. 
 
 16) Odczytano list inż. Rączkowskiego z daty 2. VI br. z zawiadomieniem o niedojście do skutku 
porozumienia między T.S. Wisła z Ks. Cracovia z winy tego ostatniego klubu. 
[podpisy Krajewski sekr. i ?] 
 
 
1925.11.23 – III Posiedzenie Zarządu 

Protokół Nr III. 
spisany na posiedzeniu Zarządu w dniu 23.XI. 925. 

 
 Przewodniczący: i prezes dyr. Z. Bieżeński.  
 Obecni:  ppłk. Dębski, mjr. Strusiewicz, Dobija, Obrubański, Dr Ujejski, Kornaś, Potocki, por. Reyman, 
Ulman, sekr. Krajewski. 
 Nieobecni: red. Stankiewicz, Dr Sperber, ppłk. Gabryś. 
 
 1) P. płk. Dębski zdaje sprawę z pertraktacji ze szkoła przemysł. o urządzenie ślizgawki i oświadcza, że 
szkoła przem. nie dała jeszcze konkretnej odpowiedzi. Sprawą urządzenia ślizgawki postanowiono zająć się na 
najbliższych posiedzeniach. 
 
 2) P. Obrubański podaje wyniki konferencji ze Skołem co do warunków urządzenia zabawy Sylwestrowej, 
które przyjęto i uchwalono, iż do komitetu wchodzi cały Zarząd, z wyjątkiem Dr. Ujejskiego. 
 
 Do komitetu ścisłego wybrano: pp. Potocki, Kornaś, por. Reymann i Obrubański. 
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 3) Przyjęto do wiadomości sprawozdanie p. Obrubańskiego odnośnie do zawodów w ubiegła niedzielę. 
 
 4) Na prośbę P.Z.P.N. uchwalono przesłać wyciąg z protokołu XXVII z posiedzenia Zarządu odnośnie do 
propozycji Ż.K.S. Makkabi. 
 
 5) Przyjęto na członków Twa: Tadeusz Zajączkowski i dr. Karol Ptaś. 
[podpisy Krajewskiego i ?] 
 
 
1925.12.15 – IV Posiedzenie Zarządu 

Protokół Nr 4. 
spisany na posiedzeniu w dniu 15. grudnia 1925. 

 
 Przewodniczący: prezes dyr. Bieżeński. - sekret. Krajewski. 
 Obecni: pp: mjr. Strusiewicz, kpt. Roganowicz, Obrubański, dr. Ujejski, Potocki, Kornaś, dr. Zajączkowski. 
 
 1. Omówiono urządzenie zawodów  ciężko-atletycznych w sali Sokoła ze współudziałem Zb. 
Cyganiewicza. 
 
 2. Zatwierdzono regulamin sekcji narciarskiej. 
 
 3. Pismo p. Dembińskiego o uwolnienie do z tajemnicy klubowej odnośnie propozycji Makkabi przyjęto do 
wiadomości. 
 
 4. Nadano godność honorowych prezesów Twa za bieżący okres pp.: Rączkowskiemu, Osieckiemu, 
Bieżeńskiemu i Dembińskiemu. 
 
 5. Po dyskusji na urządzeniem Jubileuszu, uchwalono przygotować odpowiednie wnioski na przyszłe 
posiedzenie. 
[podpisy Krajewskiego i ?] 
 
 
1926.01.05 – V Posiedzenie Zarządu 

Protokół l. 5. 
spisany na posiedzeniu w dniu 5. stycznia 1926. 

 
 Przewodniczący: wicepr. Obrubański - sekretarz Krajewski. 
 Obecni pp: pułk. Dębski, mjr. Strusiewicz, kpt. Roganowicz, Potocki, Ulmann. 
 
 1. Przewodniczący zdał sprawę z zawodów ciężkoatletycznych i zabawy sylwestrowej. 
 
 2. Uchwalono urządzić zabawę 6. lutego wspólnie z Sokołem. 
 
 3. Uchwalono odbyć następne posiedzenie 12go bm. 
 
 4. Wybrano Komisję do ułożenia wniosków na Walne Zgromadzenie KZOPN w składzie: pp. Obrubański i 
kpt. Roganowicz. 
 
 5. Uchwalono wystosować odpowiednie pismo do P.Z.P.N. z wyjaśnieniem, odnośnie do pogłosek o 
kaperowaniu Hankego do naszego Towarzystwa. 
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 6. Postanowiono wezwać na następne posiedzenie kierownika sekcji narciarskiej celem złożenia 
sprawozdania sekcji. 
 
 7. Uchwalono ogłosić konkurs na dzierżawę bufetu na b. okres. 
[podpis Krajewskiego i ?] 
 
 
1926.01.13 – VI Posiedzenie Zarządu 

Protokół l. 6. 
spisany na posiedzeniu w dniu 12 stycznia 1926. 

 
 Przewodniczący: prezes dyr. Bieżeński - sekret. Krajewski. 
 Obecni pp: Obrubański, dr Ujejski, mjr Strusiewicz, kpt. Roganowicz, Potocki, Kornaś, dr. Zajączkowski. 
 
 1. Dr. Zajączkowski złożył sprawozdanie z organizacji i rozwoju sekcji narciarskiej. 
 
 2. Komisja przedłożyła wnioski na Walne  Zgromadzenie KZO.P.N. które uchwalono - referuje p. wicepr. 
Obrubański: 
 a) powiększyć ilość miejsc w K.Z.O.P.N. dla przedstawicieli klubów kl. B do 3., kl. C 2. 
 b) Eliminować soboty i dni przedświąteczne na urządzanie zawodów związkowych jako w dnie 
powszednie. 
 c) Urządzić zawody Kraków-Lwów raz w roku. 
 d) Odpisać klubom zaległe wkładki względnie udzielić w tej wysokości subwencji. 
 e) Rozszerzyć pkt statutu odnośnie do prezesa, iż w razie zawieszenia uchwały przez prezesa K.Z.O.P.N. i 
[następnie?] różnicy zdań między zarządem, prezes może odwołać się do Walnego Zgromadzenia, który daną sprawę 
rozstrzyga. 
 f) Wnieść prośbę do Walnego Zgromadzenia o darowanie reszty kary dyskwalifikacji gracza Kowalskiego. 
 
 3. Na wniosek pisma kl. Polonji Warszawa, uchwalono zaproponować temuż klubowi zawody w W-ie we 
Wielkanoc bez podania warunków. 
 
 4. Po dyskusji nad urządzeniem jubileuszu uchwalono termin od 3-5 września br. o do wzięcia udziału w 
[?] uchwalono zaprosić: KS Cracovię, LKS Pogoń Lwów. 
 
 5. Uchwalono urządzić zabawę w salo Sokoła dn. 1. lutego br. na własny rachunek. 
 
 6. Kierownictwo sekcji ciężkoatletycznej powierzono nadal p. Pawlikowskiemu. 
 
 7. Postanowiono wysłać list do kpt. Kempskiego, iż po jego powrocie do Krakowa liczymy na dalszą 
współpracę w Towarzystwie. 
 
 8. Uchwalono oddać Sokołowi boisko na zawody w czasie jubileuszu, z żądaniem 10% brutto od dochodu 
na amortyzację boiska. 
 
 9. Uchwalono czynić usilne starania w Magistracie o wydzierżawienie przyległych do boiska  gruntów, 
celem urządzenia boiska na trainingi. Sprawę tę przejęła na siebie delegacja: prezes Bieżeński i wicepr. Obrubański. 
 
 10. Uchwalono jak delegatów na Walne Zgromadz. KZOPN: pp. wicepr. Obrubański, dr. Ujejski, dr. 
Zajączkowski, wicepr. K. Dobija i kpt. Roganowicz. 
[podpisy Krajewskiego i ?] 
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1926.01.19 – VII Posiedzenie Zarządu 

Protokół l. 7 
spisany na posiedzeniu w dniu 19 stycznia 1926. 

 
 Przewodniczący: prezes dyr. Bieżeński - sekret. Krajewski. 
 Obecni pp: dr Ujejski, wiceprezes Obrubański, dr. Zajączkowski, Potocki, Kornaś, por. Reymann. 
 
 1. Wybrano delegację: wicepr. Obrubański i dr. Ujejski, która ma udać się do p. Powalskiego z prośbą o 
przyjęcie godności hon. prezesa. 
 
 2. Postanowiono wstrzymać podanie rachunków Sokołowi za udzielenie boiska na jubileusz. 
 
 3. Uchwalono zwrócić się do Hakoahu Wiedeń z propozycją rozegrania zawodów i z prośbą o podanie 
warunków. 
[podpisy Krajewskiego i ?] 
 
 

1926.01.26 – VIII Posiedzenie Zarządu 

Protokół l. 8 
spisany na posiedzeniu w dniu 26 stycznia 1926 r. 

 
 Przewodniczący: prezes dyr. Bieżeński - sekret. M. Krajewski. 
 Obecni pp: wicepr. Obrubański, Kornaś, Potocki, kpt. Roganowicz, mjr Strusiewicz, dr. Zajączkowski. 
 
 1. P. Obrubański zawiadamia, że konsul Powalski przyjął godność honor. prezesa nasz. Twa. 
 
 2. Zaproszony prof. Orzelski motywuje swój wyjazd do Lwowa w charakterze członka P.Z.P.N. do 
zbadania profesjonalizmu i oświadcza, że solidaryzuje się z Zarządem Twa w każdych jego poczynaniach, jako 
członek TS Wisła. 
 
 3. Następnie wywiązała się długa dyskusja, odnośnie do mającego się odbyć Walnego Zgromadzenia 
K.Z.O.P.N, w czasie której ustalono wytyczne da zajęcia stanowiska przez naszych delegatów a mianowicie: 
 Upoważniono delegatów do zawarcia układów o wejście naszych przedstawicieli do K.Z.O.P.N. , lecz w 
sposób któryby nie przyniósł ujmy naszemu Twu. Postanowiono żądać 3ch miejsc w K.Z.O.P.N. względnie tyle ile 
KS Cracovia, bez mian osób, wyznaczonych z naszej strony. Jako kandydatów wybrano: dyr. Dobija,  wicepr. 
Obrubański, dr. Ujejski i Potocki. 
 Oprócz powyższych mandatów postanowiono żądać jeszcze prezesury dla dyr. Bieżeńskiego. 
 W razie nieprzyjęcia [?przez] nas mandatów, uchwalono mandaty te oddać klubom kl. B i C. 
 W skład delegacji weszli jeszcze pp: Krajewski, Kornaś i Potocki. 
 Dla prezydjum pozostawiono wolną rękę co do ewentualnych zmian i przedsięwzięcia odpowiednich 
kroków przed Wal. Zgromadz. KZOPN, o ile tego wymagałaby zmieniona sytuacja. 
[podpisy Krajewskiego i ?] 
 
 
1926.02.03 – IX Posiedzenie Zarządu 

Protokół l.9. 
 spisany na posiedzeniu w dniu 3. lutego 1926. 

 
 Przewodniczący: prezes dyr. Bieżeński - sekret. Krajewski. 
 Obecni pp: wicepr. Obrubański, dr. Ujejski, Ulman, kpt. Roganowicz, [mjr Strusiewicz],  Potocki, dyr. 
Dobija,  Kornaś  
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i zaproszeni: prof. Orzelski i Skoczylas. 
 
 1. W czasie dyskusji nad obecną sytuacją, uchwalono, by członkowie na Twa zasiadający w P.Z.P.N. 
wnieśli rezygnację z piastowanych godności, w następstwie czego zrezygnowali:  dr. Ujejski jako wiceprezes 
zarządu P.Z.P.N. i prof. Orzelski,   
 
 Skoczylas i Krajewski jako członkowie W.G.iD. P.Z.P.N. 
[podpis Krajewskiego] 
 
  
 
  
1926.02.09 – X Posiedzenie Zarządu 

Protokół l. 10. 
spisany na posiedzeniu w dniu 9. lutego 1926. 

 
 Przewodniczący: prezes dyr. Bieżeński - sekretarz M.  Krajewski. 
 Obecni pp: wicepr. Obrubański, por. Reymann, Potocki, Ulmann, dr. Zajączkowski. 
 
 1. Wybór kierownika sekcji piłki nożnej postanowiono definitywnie załatwić na najbliższem posiedzeniu. 
 
 2. Uchwalono wstrzymać zaproszenie KS. Cracovii na nasz jubileusz. 
 
 3. Na skutek prośby gracza Kremera, uchwalono w zasadzie udzielić temuż zwolnienia pod warunkiem, że 
D.F.C. Sturm Bielsko złoży oświadczenie, iż w razie wystąpienia tego gracza, udzieli mu zwolnienia tylko do 
Wisły. 
[podpisy Krajewskiego i ?] 
 
 
1926.02.16 – XI Posiedzenie Zarządu 

Protokół l. 11. 
spisany na posiedzeniu w dniu 16. lutego 1926. 

 
 Przewodniczący: prezes Z. Bieżeński - sekret. Krajewski. 
 Obecni pp: wicepr. Obrubański, mjr. Strusiewicz, dr. Ujejski, Kornaś, dr. Zajączkowski, Ulmann. 
 
 1. Prośbę gracza Kramera o zwolnienie, załatwiono w ten sposób, że można mu udzielić zwolnienia o ile 
D.F.C. Sturm, do którego wymien. ma wstąpić, złoży deklarację, iż w przyszłości udzieli zwolnienia tylko dla 
naszego Twa. 
 
 2. Na skutek prośby graczy: [Kawalec?], Szumilas, [Barłys?] - uchwalono nie udzielić im zwolnień i 
powrócić do tej sprawy o ile, kluby do których ci gracze chcą obecnie wstąpić zwrócą się do nas z prośbą o zwolnienie 
dla swego Twa. 
 
 3. Uchwalono zawody z Krowodrzą w dniu 21. bm. urządzić na boisku KS. Olszy. 
 
 4. P. Obrubański zdaje sprawę z wyników komisji K.Z.O.P.N. przeciw inż. Rozenstockowi, jako kapitan. 
związk. i stwierdza, że za zapytanie, podtrzymał zarzuty poczynione  na Walnem Zgromadzeniu K.Z.O.P.N. 
przeciw kap. związk. jako natury sportowej, a specjalnie zarzuty co ustawiania drużyn reprezentacji Krakowa, w 
stosunku do pracy nasz. Twa. 
 
 5. Uchwlono przyjąć opinię p. [Oraczewskiej?] na dzierżawę bufetu w br. na warunkach: 1.000 zł. 
bezprocentowej kaucji i 300 zł [?na?] czynszu. 
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 Dr. Ujejski przyjął ułożenie umowy, której podpisanie ma nastąpić w poniedz. 22 bm. w kancelarji mecen. 
Ujejskiego. 
 
 6. Przeczytaniu pisma P.Z.P.N. o odrzuceniu protestów w sprawie zapłaty odszkodowania KS Unia, 
postanowiono wnieść protest do Walnego Zgromadzenia. 
 
 7. Uchwalono wyrazić zgodę na propozycję B.B.S.V. o rozegranie zawodów o mistrzostwo w dniu 14. 
marca br. zamiast w Bielsku, w Krakowie. 
 
 8. Na konferencję kierowników sekcji piłki nożnej, zwołanej przez O.K.S. wydelegowano p. Obrubańskiego, 
z zaznaczeniem by na zawody Cracovia-Wisła proponować sędziego z poza Krakowa. 
 
 9. Na pismo Nasz Tygodnik Sportowy z prośbą o wydanie legitymacji wolnego wstępu na zawody, 
uchwalono na razie nie odpowiadać. 
 
 10. Na oferty klubów zagran. Bratislava, Slovan i Koszyce o rozegranie zawodów uchwalono 
odpowiedzieć odmownie. 
 
 11. Wybrano kierownikiem sekcji p.n. p. A. Dembińskiego, o czem ma go uwiadomić p. Obrubański, 
zapraszając na najbliższe posiedzenie. 
[podpisy Krajewskiego i ?] 
 
 
1926.02.23 – XII Posiedzenie Zarządu 

Protokół l. 12. 
spisany na posiedzeniu w dn. 23. lutego 1926. 

 
 Przewodniczący: prezes Z. Bieżeński - sekret. M. Krajewski. 
 Obecni pp: wicepr. Obrubański, pułk. Dębski, Potocki, dr. Zajączkowski, Kornaś, por. Reymann, Ulmann. 
 
 1. Uchwalono wydać legitymację wolnego wstępu:  red. Gońca 2, red. Naprzodu 2, red. Głosu Narodu 2, 
red. Il. Kur. Codz. 2, red. Czasu, N. Reformy [i Gońca] po jednej, dyr. Policji 2, Województwa 2, Magistratowi 
Oddz.I. 2, Komendzie Okręg. Policji 2, Komendz. Policji Miasto 3. 
 
 2. Prośbę 20.pp. piechoty o wydanie kart wolnego wstępu w ilości 3. przyjął do załatwienia p. Obrubański. 
 
 3. Uchwalono zatrzymać nadal jedną lożę do dyspozycji p. Wojasa. 
 
 4. W związku z dyskusją nad zorganizowaniem sekcji lekkoatletycznej uchwalony, by zaproponować 
Y.M.C.A., który to związek jest skłonny dać instruktora p. Eymana za miesięcznym wynagrodzeniem zł. 100- by 
urządzić zawody z udziałem naszej pierwszej drużyny p.n. na dochód Y.M.C.A., w zamian p. Eyman będzie 
instruktorem bezinteresownie. 
 
 5. Na skutek listu adwokata S. [?] donoszącego o stanie naszej skargi do [?Zw. Sport?], uchwalono o ile 
fundusze pozwolą przesłać mu $ 50 jako zaliczkę na pokrycie kosztów. 
 
 6. Na propozycję 20. pp. rozegrania zawodów z naszą pierwszą drużyną uchwalono wyrazić zgodę, 
podając termin w późniejszym czasie. 
 
 7. Oferty na rozegranie zawodów z Fussball Klub Fürth i Sportovni Klub Zidenice załatwiono odmownie. 
[podpisy Krajewskiego i Obrubańskiego] 
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1926.03.02 – XIII Posiedzenie Zarządu 

Protokół l. 13. 
spisany na posiedzeniu w dn. 2. marca 1926. 

 
 Przewodniczący: wiceprez. Obrubański - sekret. M. Krajewski. 
 Obecni pp: Dembiński, mjr Strusiewicz, Potocki, Ulmann, Kornaś, dr. Zajączkowski. 
 
 1. Wicepr. Obrubański oświadcza, że p. Eyman może zgodzić się na naszą koncepcję urządzenia zawodów 
na dochód Y.M.C.A. w zamian za prowadzenie sekcji lekkoatl. i sprawę ma się definitywnie załatwić w 
najbliższych dniach. 
 
 2. Uchwalono wydać 20.pp 3 legitymacje wolego wstępu na imprezy na naszem boisku. Legitymacje wręczy 
p. Obrubański osobiście, prosząc o dalsze popieranie naszego Twa. 
 
 3. Upełnomocniono p. Obrubańskiego do pertraktacji z delegatami ŻKS Makkabi o rozegranie zawodów w 
dniu 7.bm. pod warunkiem by zawody odbyły się na naszem boisku i równocześnie by pertraktacje nie przyniosły 
ujmy nasz. Twu. 
 
 4. Sprawę ewentualnego podnajęcia lokalu do K.Z.O.P.N. odroczono do następnego posiedzenia. 
 
 5. Upełnomocniono kier. sekcji p. Dembińskiego do wypożyczenia boiska klubom na zawody p.n. za 
zawiadomieniem gospodarza boiska. 
 
 6. Uchwalono na życzenie kier. sekcji p.n., że w sprawach nagłych tyczących tychże sekcji decyduje 
kierownik z wicepr. Obrubańskim. 
 
 7. Zawody z B.B.S.V. dn. 14.bm. postanowiono rozegrać popołudniem. 
 
 8. Udzielono zwolnienia graczom:  Turmiński i Kowalski Stanisł. 
 
 9. Na interpelację p. Dembińskiego skarbnik p. Potocki ma podać najbliższem posiedzeniu na jaką sumę jest 
ubezpieczona trybuna. 
 
 10. Na kierownika sekcji lekkoatletycznej wybrano dr. Zajączkowskiego. 
 
 11. Uchwalono wystosować pismo do p. [?Aksmana] z żądaniem naprawy mostka, zniszczonego 
przejazdem jego wozów, z zaznaczeniem, że mostek jest naszą własnością a używanie go jest bezprawnem. 
[podpis Krajewskiego] 
 
 
1926.03.09 – XIV Posiedzenie Zarządu 

Protokół l. 14 
spisany na posiedzeniu w dn. 9. marca 1925 [tak!]. 

 
 Przewodniczący: prezes Bieżeński - sekret. Krajewski. 
 
 Obecni pp: ppułk Dębski, mjr Strusiewicz, Dembiński, dr. Ujejski, Obrubański, Pawlikowski, Potocki, dr. 
Zajączkowski, Ulmann, Kornaś, kpt. Roganowicz, por. Reyman. 
 
 1. Polecono Kom. Adm. oszacować obecną wartość trybuny, zapraszając inż. Lasińskiego, jako 
rzeczoznawcę. 
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 2. Dr. Zajączkowski złożył sprawozdanie z organizacji sekcji lekkoatletycznej. Uchwalono powierzyć p. 
Eymanowi prowadzenie trainingów  tejże sekcji za wynagrodzeniem zł. 100 - miesięcznie płacone z góry od dn. 
15.bm. równocześnie polecając kierownikowi zorganizowanie biegu na przełaj w bm.  a najdalej z początkiem 
kwietnia. 
 
 3. Na skutek prośby K.O.Z.L.A. uchwalono użyczyć temu związkowi boiska na zawody lekkoatletyczne 
za odszkodowaniem: w soboty popoł. zł. 25, za niedziele zł. 50.- [Co do terminów] Ustalenie terminów przyjęli do 
własnego załatwienia pp: Dembiński i Obrubański. 
 
 4. Po odczytaniu pisma K.Z.O.P.N. o wyrażenie zgody na urządzenie związkowych zawodów w dn. 2 i 3. 
maja br. uchwalono odmówić wzięcia udziału w proponowanych zawodach. 
 
 5. Postanowiono w dn. 3. maja urządzić własne imprezy, pozostawiając omówienie szczegółów do 
najbliższego posiedzenia. 
 
 6. Udzielono p. Krzkowskiemu 2 legitymacje wolnego wstępu. 
 
 7. Po odczytaniu pisma Il. Kur. Codz. donoszącego, że Ziemski B. Kred. w razie nieuiszczenia dłużnej 
kwoty przez nasze Two zrobi użytek z weksla kaucyjnego z podpisem p. Dobiji Kaz. wyjaśnia p. prez. Bieżeński, iż 
sprawa ta nie jest już aktualną i Bank nie zrobi użytku z weksla i uchwalono donieść Il. Kur. Codz. 
[zawiadamiając] , że sprawę tę Two załatwi we własnym zakresie. 
 
 8. Udzielono boiska KS. Krowodrza  na 14.bm. popołudniu za zapłatą  15% brutto od dochodów. 
 
 9. Na pismo OKS. zawiadamiające, że KS. Cracovia nie godzi się obecnie na p. Seidnera jako sędziego na 
zawody w dn. 21.bm., proponując p. Rosenfelda uchwalono donieść OKS., że było obopólne porozumienie już na p. 
Seidnera jak również nie mamy nic przeciw p. Rosenfeldowi wobec czego proponujemy losowanie pomiędzy tymi 
dwoma sędziami.  Sprawę tę przejął do osobistego załatwienia p. Obrubański. 
 
 10. Uchwalono wysłać pismo do p. [?Oraczewskiej] z żądaniem złożenia umówionej kaucji zł. 1000. - do 
dn. 13bm. z zagrożeniem odebrania dzierżawy bufetu. 
 
 11. P. Kornaś jako gospodarz boiska przyjął na siebie obowiązek  utrzymywania porządku na zawodach w 
myśl regulaminu K.Z.O.P.N.  dobierając sobie odpowiednich ludzi z sekcji. 
 
 12. Ze względu na chorobę i nieobecność p. K. Dobiji postanowiono zawiadomić K.Z.O.P.N., żę 
wymieniony nie może brać udziału w komisjach: dla sprawy p. Stattera i dla zbadania zarzutów gospodarki 
finansowej byłego Zarządu K.Z.O.P.. proponując do tej ostatniej jako zastępcę p. Obrubańskiego. 
 
 13. Do dyżurów na boisku zgłosili się pp.: 
 na poniedziałki: Kornaś 
 wtorki: Dr. Zajączkowski 
 środy: Potocki 
 czwartki: Dembiński lub Obrubański 
 piątki: dtto 
 soboty: Ulmann 
 
 14. Na następne posiedzenie uchwalono rozpatrzeć wnioski co do rozwoju i działalności sekcji ciężko-
atletycznej. 
[podpis ?Krajewskiego] 
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1926.03.16 – XV Posiedzenie Zarządu 

Protokół l. 15 
spisany na posiedzeniu w dn. 16. marca 1926. 

 
 Przewodn.: prezes Bieżeński - sekretarz Krajewski. 
 Obecni: pp. mjr Strusiewicz, Dembiński, Potocki, Obrubański, kpt. Roganowicz, dr. Zajączkowski. 
 
 1. Upoważniono prezydjum [do] podniesienia wysokości ubezpieczenia trybuny według obecnej wartości. 
 
 2. Przyjęto do wiadomości terminy: 4.IV. dopoł., 15.V. pop., 16.V. przedpoł. i 13.VI. cały dzień, w których 
oddano K.O.Z.L.A. do dyspozycji nasze boisko sportowe. 
 
 3. Na zapytanie K.Z.O.P.N., czy możemy oddać do dyspozycji kpt. związk. graczy wyznaczonych do 
zawodów związk. w dn. 2. maja br. uchwalono odpowiedzieć, że dn. 2. maja urządzamy własne imprezy i graczy nie 
oddajemy. 
 
 4. Postanowiono poczynić starania o uzyskanie przeciwnika dla drużyny p. n. na dzień 3. maja br. z 
Katowic ze względu na niewielkie koszta. 
 
 5. Ze względu na niewpłacenie przez p.  [?Oraczewską] umówionej kaucji postanowiono odebrać tejże 
dzierżawę bufetu i pertraktować z następnem oferentem. 
 
 6. Ustalono ceny biletów na zawody z Cracovią w dn. 21.bm. na: zł. 1, 1.50, 3 i 4. 
 
 7. Wiceprezes Obrubański podaje [do wiadomości] przebieg Walnego Zgromadzenia OKS. i zawiadamia, iż 
został wybrany na prezesa, co przyjęto do wiadomości. 
 
 8. Na konferencję z przedstawicielami Krak. Klubu Cykl. i Motorz. w sprawie przyłączenia się do nasz. 
Twa oddelegowano pp. Obrubańskiego i Potockiego. 
[podpis Krajewskiego] 
 
 
1926.03.23 – XVI Posiedzenie Zarządu 

Protokół l. 16 
spisany na posiedzeniu w dn. 23. marca 1926. 

 
 Przewodniczący: prezes Bieżeński - sekret. Krajewski. 
 Obecni pp: Dembiński, dr. Ujejski, wicepr. Obrubański, Ulmann, dr. Zajączkowski, Potocki, kpt. 
Roganowicz, Kornaś, por. Reymann. 
 
 1. Udzielono legitymacji wolnego wstępu redakcji Wolnego Słowa. 
 
 2. Prośbę 5. p. saperów o wydanie dla oficerów 7-legitymacji wolnego wstępu odłożono do załatwienia na 
następne posiedzenie przyczem kpt. Roganowicz przyjął na siebie interwencję, celem zmniejszenia ilości proszonych 
legitymacji. 
 
 3. Uchwalono pokryć koszty leczenia kontuzjowanych graczy Gierasa i Reymana III. 
 
 4. Upoważniono prezydjum do zakupna 1. tuzina ciepłych kamizelek dla [graczy?]. 
 
 5. Uchwalono urządzić zebranie z kolacją dla graczy I i II drużyny we czwartek 25.bm. o godz. 8. wieczór 
w lokalu Tow. Obowiązki gospodarza przyjął p. Kornaś. 
[podpis Krajewskiego] 
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1926.03.30 – XVII Posiedzenie Zarządu 

Protokół l. 17. 
spisany na posiedzeniu w dn. 30. marca 1925 [tak!]. 

 
 Przewodn.: prezes dyr. Bieżeński [-] sekret. M. Krajewski. 
 Obecni pp: mjr Strusiewicz, dr. Ujejski, prez. Dembiński, kpt. Roganowicz, dr. Zajączkowski, 
Pawlikowski, Potocki, Ulmann, wicepr. Obrubański. 
 
 1. Uchwalono wydać 5.p. saperów 2. legitymacje wolnego wstępu na boisko opiewające na okaziciela. 
 
 2. Uchwalono wstrzymać wydanie legitymacji dla Wolnego Słowa. 
 
 3. Prośbę Pol. Ag. Telegraf. o wydanie legitymacji woln. wstępu załatwiono odmownie. 
 
 4. Obowiązki delegata do wojewódzk. komitetów Wychow. Fizycz. przyjął p. mjr. Strusiewicz. 
 
 5. Uchwalono wydać O. VII. |?Budownictwo| [Magistra?tu] dwie legitymacje wolnego wstępu. 
 
 6. Uchwalono wziąć udział w "święconem" urządzonym przez Two Sokół. 
 
 7. Uchwalono na koszt Twa wysłać zawodnika Ziffera do Wy na bieg Kuryera Polskiego. 
 
 8. Udzielono sekcji lekko-atlet. subwencji zł. 200 - na zakupno inwentarza. 
 
 9. Przyjęto do wiadomości program zawodów sekcji piłki nożnej i ciężko-atlet. w drugi dzień Świąt 
Wielkiej nocy. 
 
 10. [Celem] Definitywne[go] załatwienie sprawy wypożyczenia szafki reklamowej  u Firmy [Smolarski?] 
przejął był kpt. Roganowicz. 
 
 11. Przyjęto do wiadomości pisma K.Z.O.P.N. w sprawie sposobu uregulowania długu gracza Czulaka i 
kooptacji p. wicepr. Obrubańskiego do komisji Walnego Zgromadz. KZOPN. 
[podpis Krajewskiego] 
 
 

1926.04.13 – XVIII Posiedzenie Zarządu 

Protokół l. 18 
spisany na posiedzeniu w dn. 13. kwietnia 1926. 

 
 Przewodn.: wicepr. Obrubański [-] sekret.: Krajewski. 
 Obecni pp: pułk. Dębski, Kornaś,  kpt. Roganowicz, por. Reymann, Pawlikowski, Ulmann, dr. 
Zajączkowski, mjr. Strusiewicz, Dembiński. 
 
 1.Dr. Zajączkowski złożył sprawozdanie z wyjazdu zawodnika Ziffera do W-y i z udziału w biegu 
Kuryera Pol. 
 
 2. Skarbnik Potocki składa sprawozdanie kasowe  z zawodów w czasie Świąt Wielkiejnocy i ubiegłej 
niedzieli. Dochód wynosił około 11.300 zł. 
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 3. Kpt. Roganowicz oświadcza, że fma Smolarska zgodziła się udzielić nam szafki reklamowej na linjii A-
B. na piątki, soboty i niedziele za opłatą 20 zł. miesięcznie na czas sezonu. 
 
 4. Pułk. Dębski składa sprawozdanie jako delegat do Komitetu Wojewódzk. Wychow. Fizycznego, [i 
oświadcza] z którego wynika, że na razie nie powzięto żadnych konkretnych decyzji. 
 
 5. Równocześnie oświadcza, że jak w roku ubiegłym, członkowie Twa mogą bezpłatnie korzystać z 
wojskowej pływalni w Łobzowie. 
 
 6. Przyjęto do wiadomości pismo P.Z.P.N. zawiadamiające, że udzielono Kolej. Klub. Sport. w Katowicach 
terminu do 15. maja br. na uregulowanie naszej pretensji w kwocie [6?] 304.- 
 
 7. Prośbę Redakcji Głosu Publicz. o udzielenie karty wolnego wstępu załatwiono odmownie. 
 
 8. Sprawę zaproszenia Komitetu Obchodu Uroczystości 3go Maja do wzięcia udziału we mszy polowej 
odłożono do następnego posiedzenia. 
 
 9. Kpt. Roganowicz przyjął na siebie uczestniczenie w konferencji zwołanej przez Magistrat, celem 
omówienia programu zawodów i zabaw w dn. 3. Maja br. 
 
 10. Po przeczytaniu pisma K.Z.O.P.N.  o wpłacenie do kasy P.Z.P.N. kwoty zł. 748,85 jako należytość z 
zawodów z [dn 6.5.?] na rzecz P.Z.P.N. wicepr. Obrubański oświadcza, że już wpłacono 1/3 tej kwoty, prosząc o 
rozłożenie tej kwoty na raty. 
 
 11. Na prośbę szatnego Kuryły, przyznano mu zł. 100 |: 75 zł. płatne zaraz, 25 zł. po pewnym czasie:| z 
tytułu wynagrodzenia za pomoc przy budowie bieżni lekkoatletycznej i połowy płacy za luty br. 
 
 12. Prośbę gracza [Kuł?] o zwolnienie załatwiono odmownie. Pr. Dembiński zawiadamia, że wymieniony 
w myśl przepisów otrzymał już wykreślenie. 
 
 13. Wiceprezes Obrubański oznajmia, że Magistrat przyznał nam grunt na przedłużenie boiska i umowa 
jest już podpisana.  
 
 Do Komisji Magistratu do wytyczenia granic wchodzą: pp. Obrubański i Potocki. 
 
 14. Odwołano zawody z ŻKS Makkabi w najbliższą niedzielę [afiszować?] - przez biuro ogłoszeń. 
 
 15. Uchwalono polecić stróżowi boiska wbić słupy przy  mostku od Alei 3. Maja celem uniemożliwienia 
przejazdu obcym furmankom. 
 
 16. Dr. Zajączkowski na najbliższem posiedzeniu przedstawi stan inwentarza sekcji narciarskiej. 
 
 17. Uchwalono wyrazić podziękowanie p. kier. Tylce za starania o uzyskanie ciężarów dla sekcji ciężko-
atletycznej. 
 
 18. Na następnym posiedzeniu p. Pawlikowski przedstawi wnioski odnośnie do sekcji ciężko-atletycznej. 
[podpis Krajewskiego] 
 
 
1926.04.27 – XIX Posiedzenie Zarządu 

Protokół l. 19 
spisany na posiedzeniu w dn. 27. kwietnia 1926. 

 
 Przewodn.: wicepr. Obrubański [-] sekret.: Krajewski. 
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 Obecni pp: dr. Zajączkowski, dr. Ujejski, Pawlikowski, mjr. Strusiewicz, Kornaś, kpt. Roganowicz, 
Potocki. 
 
 1. Prośbę Kolej. KS Katow. o wyrażenie zgody na uiszczenie długu [d?] 30 - w ratach miesięcznych lub 
bezinteresowny przyjazd na zawody do Krakowa, załatwiono odmownie. 
 
 2. Uchwalono wziąć udział w mszy polowej w dn. 3. Maja br. przez 3. delegatów. |delegatów nie 
wyznaczono|. Nasz udział zgłosi kpt. Roganowicz ustnie w Komendzie obchodu 3go Maja. 
 
 3. Uchwalono urządzić w dn. 3. Maja zapasy ciężko atletyczne na naszem boisku na dochód T.S.L. 
 
 4. Wiceprezes Obrubański zawiadamia, że zakupiono deski na oparkanienie nowego boiska, lecz na razie z 
braku pieniędzy dalsze prace są wstrzymane. 
 
 5. Uchwalono zażądać od ŻKS Jutrzenki, zwrotu części poniesionych wydatków [ucięty fragment strony] 
 
 przejęcie przez Two odłożono do następnego posiedzenia. 
 
 7. Przyjęto do wiadomości program sekcji ciężko-atletycznej, a mianowicie: dn. 3. Maja zapasy a naszem 
boisku, 16. maja zapasy w Siemianowicach Górny Śląsk z temtejsz. klubem Lurich, 13. czerwca zapasy o 
mistrzostwa wewnątrzklubowe, 3 i 4. lipca zapasy o mistrzostwo okręgowe, 1. sierpnia zapasy o mistrzostwo Polski 
w Katowicach. 
 
 8.m Na prośbę AZS o udzielenie bieżni i urządzeń lekko-atletycznych wyrażono zgodę pod następującemi 
warunkami: minimum zł. 150 - miesięcznie jak zwrot kosztów konserwacji płatne z góry, ograniczyć treningi do 
ściśle oznaczonych dni i godzin. Celem bliższego omówienia tych warunków wyznaczono pp. Obrubańskiego i dr. 
Zajączkowskiego. 
 
 9. Na skutek przedstawienia sytuacji przez dr. Ujejskiego odnośnie do procesu z Wiener Reise kü? Wien 
uchwalono zrezygnować z żądanego odszkodowania w kwocie zł. 1000 - domagając się zapłaty wpłaconych przez 
nas funtów angielskich wraz z odsetkami. 
 
 10. Prośbę K.O.Z.L.A. o zamianę wynagrodzenia za wypożyczenie bieżni z żądanych przez nas kwot na 
15% brutto od dochodu, załatwiono odmownie. 
 
 11. Udzielono legitymacji wolnego wstępu dla fotografa Stadjonu p. Statlera Juljana, z żądaniem 
dostarczenia nam odbitek z poczynionych zdjęć. 
[podpis Krajewskiego] 
 
 
1926.05.04 – XX Posiedzenie Zarządu 

Protokół l. 20 
spisany na posiedzeniu w dn. 4. maja 1926. 

 
 Przewodn.: dyr. Bieżeński [-] sekret.: Krajewski. 
 Obecni pp: wicepr. Obrubański, dr. Ujejski, dyr. K. Dobija, prez. Dembiński, Kornaś, Potocki, dr. 
Zająćzkowski. 
 
 1. Uchwalono zwrócić się do Jutrzenki o pokrycie połowy kosztów wykonania  tablicy ostrzegawczej przy 
mostku od Alei 3go Maja, wymaganej przez Magistrat. 
 
 2. Uchwalono zawiadomić T.S.L., że na zawodach Wisła - 20, pp. w dn. 3go Maja br. nikt się nie zgłosił, 
celem zbierania datków jeszcze przed zawodami przy wejściu. 
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 3. Uchwalono przejąć na rzecz Twa inwentarz sekcji narciarskiej, przedstawiony przez dr. 
Zajączkowskiego. 
 
 4. Dyr. Dobija oświadczył, iż kwotę zł. 250. - pożyczoną sekcji narciarskiej składa na rzecz Twa. 
 
 5. Przyjęto do wiadomości sprawozdanie dr. Zajączkowskiego, odnośnie do poczynionych zakupów dla 
sekcji lekko-atletycznej i stwierdzono, że przyznany tejże sekcji kredyt w wysokości 200 zł. jest wyczerpany z czego 
kwotę circa [d?] 140. wydatkował dr. Zajączkowski z własnych funduszów i uchwalono zwrócić tę kwotę dr. 
Zajączkowskiemu. 
 
 6. Wicepr. Obrubański oświadcza, iż AZS dotychczas nie odpowiedział na nasze warunki wypożyczenia 
bieżni lekko-atlet. na naszem boisku. 
 
 7. Na pismo Wojew. Komit. Wychow. Fizyczn. i PW z prośbą o informację, jakimi środkami mogłoby się 
Two przyczynić do odbudowy pływalni w gmachu Y.M.C.A. uchwalono odpowiedzieć, że nasze Two  z powodów 
ogólnie znanych złego stanu materjalnego ze wszystkich organizacjach sportowych nie może finansowo przyczynić 
się do projektu Komitetu. Jednocześnie uchwalono poddać komitet. wojew. projekt, by Magistrat zrzekł się 10% 
podatków od zawodów sportowych na rzecz projektu wybudowania pływalni. 
 
 8. Uchwalono na następnem posiedzeniu omówić urządzenie jubileuszu Twa. 
 
 9. Prośbę Red. Słowa Publicznego o wolny wstęp na boisko odłożono do załatwienia na dalsze posiedzenia. 
 
 10. Przyjęto do wiadomości zawiadomienie Sokoła o udzieleniu członkom TS. Wisła zniżek na [?] w Parku 
dr. Jordana i uchwalono ogłosić o tem członkom. 
 
[prawdopodobnie podpis Krajewskiego] 
 
 
1926.05.11 – XXI Posiedzenie Zarządu 

Protokół l. 21 
spisany na posiedzeniu w dn. 11. maja 1926. 

 
 Przewodn.: prezes Bieżeński [-] sekret. Krajewski. 
 Obecni pp: dr. Ujejski,  dr. Zajączkowski, kpt. Roganowicz, mjr. Strusiewicz, Potocki, wicepr. Obrubański. 
 
 1. Do następnego posiedzenia odłożono sprawę wydania karty wolego wstępu redakcji Głosu Publiczn. 
 
 2. Uchwalono wydać karty wolnego wstępu: dla[?Biura rad?] dwie, dla Sokoła jedną. 
 
 3. Uchwalono nie przyłączać się do akcji niektórych członków K.O.Z.L.A. |AZS - Jutrzenka| mającej na 
celu zwołanie Nadzwycz. Zgromadz. KOZLA. 
 
 4. Na skutek zapoczątkowanej przez prezesa Bieżeńskiego akcji uchwalono prosić Magistrat o udzielenie 
subwencji na budowę parkanu około nowego boiska i w tym celu wybrano delegację w składzie: pp. prez. Bieżeński, 
dr. Ujejski, Dembiński, dyr. Dobija. 
 
 5. Skarbnik p. Potocki przyjął na siebie załatwienie we fmie Smolarska wypożyczenia okienka reklamow.  
na linji A-B  wzamian za reklamę na parkanie naszego boiska. 
 
 6. Wicepr. Obrubański przedstawił wynik komisji dla zbadania finansowej gospodarki byłego Zarządu 
K.Z.O.P.N. i oznajmił, że członek p. Krajewski ustąpił z powodu zarzutów stronniczości. 
 
 7. Sprawę podwyższenia [wartości] ubezpieczenia trybuny do wysok. 100.000- zł. powierzono p. 
Potockiemu w porozumieniu z p. Dembińskim. 
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 8. W czasie dyskusji nad programem jubileuszu wybrano komisję redakc. w składzie pp. Obrubański i 
Dembiński z prawem kooptacji. 
 
[brak podpisów] 
 
 

1926.05.18 – XXII Posiedzenie Zarządu 

Protokół Nr. 22 
spisany na posiedzeniu w dn. 18. maja 1926. 

 
 Przewodn.: prezes Bieżeński [-] sekret. Krajewski. 
 Obecni pp: Obrubański, Potocki, Pawlikowski,  dr. Zajączkowski, mjr. Strusiewicz, kpt. Roganowicz. 
 
 1. Uchwalono odmówić KOZLA.  dalszego wypożyczania bieżni i urządzeń lekkoatl. z powodu 
zniszczenia. 
 
 2. Wyznaczono dla K.Z.O.P.N. loże jak w ubiegłym roku. 
 
 3. Na zapytanie K.Z.O.P.N. uchwalono odpowiedzieć, że p. dyr. Dobija będzie brał udział w2 komisji dla 
zbadania gospodarki finans. był.  Zarządu, a wstępuje p. Obrubański. 
 
 4. Uchwalono donieść P.Z.P.N., że Kolej. KS. nie opłacił nam dłużną kwotę zł. 304. 
[podpis Krajewskiego] 
 
 

1926.07.03 – XXIII Posiedzenie Zarządu 

Protokół Nr. 23 
spisany na posiedzeniu w dniu 3. lipca br. 

 
 Przewodnicz.: Bieżeński prezes[-] sekret. Obrubański. 
 Obecni pp: pułk. Dębski, Dobija, Potocki, Kornaś, Pawlikowski. 
 
 1a. Na podstawie 37. paragr. statutu utracili mandaty pp. dr. Sperber i Ulmann. 
 
 1b. Kooptowano do Zarządu pp.: inż. Łasińskiego, Kilińskiego i Mastalskiego, a rozdział czynności 
nastąpi na następnem posiedzeniu. 
 
 2. Udzielono urlopu wiceprezes. Obrubańskiemu. 
 
 3. Uchwalono wynająć lokal dla K.Z.O.P.N., a ustalenie ceny pozostawiono do najbliższego posiedzenia. 
 
 4. Uchwalono naprawić dach na trybunie [bez zwłoki?] oddając robotę p. [Noconiowi?] według oferty za 
ryczałtową sumę zł. 500.- 
 
 5. Uchwalono zwołać Walne Zgromadzenie Okręg. Zw. Ciężkoatl. na dzień 25. bm.  i urządzić 
mistrzostwa ciężko-atletyczne okręgowe. 
 
 6. Zmieniono termin jubileuszu nasz. Twa na dzień 1, 2, 3. października br. i uchwalono zaprosić Pogoń 
Lwów i Polonję W-a. 
[podpis Krajewskiego] 
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1926.07.10  - XXIV Posiedzenie Zarządu 

Protokół No 24 
z posiedzenia , odbytego w dniu 10. lipca 1926. 

 
 Obecni: pp. prezes Bieżeński, sekr. Mastalski, członkowie: pp. Obrubański, Krajewski, Dembiński, dr. 
Zajączkowski, Potocki, inż. Łasiński, Kiliński, dr. Ujejski. 
 
 1. Odczytany protokół z ostatniego posiedzenia przyjęto do wiadomości. 
 
 2. P. prezes Bieżeński składa sprawozdanie ze swego wyjazdu do Wiednia i z tamże załatwionych spraw 
klubowych, a mianowicie: 
 Spór z Wiener Reise [lüre?] o zwrot 150 Ł został ostatecznie załatwiony w ten sposób, że otrzymaliśmy, 
należne nam Ł 150- i Ł 60- jako odszkodowanie za odsetki i koszta, a więc razem otrzymaliśmy Ł 210 - (efekt. 
funtów 198 i 400 [?] austr.). 
 Z tej kwoty wpłacił p. prezes Bieżeński Ł 93 i 400 [sh?] t.j. razem zl 4.705 - do Ziemskiego Banku 
Kredytowego na wykupno weksli, co zarząd przyjął do wiadomości. 
 Następnie uchwalono wpłacić dalszy 1000 zł. na tenże sam cel; zaś co do adwokata p. dr. Merwina wysłać 
list z podziękowaniem za dobre poprowadzenie sprawy. 
 Następnie p. prezes Bieżeński zawiadamia, że firma [...], do której się zwrócił o odznaki jubileuszowe 
przyśle na ręce p. Obrubańskiego wzory. 
 Hakoahu nie można było zakontraktować ponieważ warunki, podane przez ten klub były nie do przyjęcia. 
 
 3. W sprawie listu KZOPN o kooptację p. Obrubańskiego w miejsce p. Krajewskiego do Komisji dla 
zbadania gospodarki b. zarządu KZOPNu uchwalono wysłać odpowiedź, że p. Krajewski nie zrezygnował, lecz 
tylko na skutek stanowiska p. dr. Lustgartena opuścił posiedzenie, a następnie zaznaczył, że zarząd KZOPN nie 
ma prawa kooptowania członków Komisji, która została wybrana przez Walne Zgromadzenie KZOPN. 
 
 4. Po opuszczeniu posiedzenia przez prezesa p. Bieżeńskiego i p. dr. Ujejskiego, przewodnictwo obejmuje p. 
wiceprezes p. Obrubański. 
 
 5. Z powodu zmian, powstałych w składzie zarządu rozdzielono poszczególne funkcje między członków 
zarządu. 
 
 Obecnie skład zarządu wraz z odpowiedniemi przy[?]działami przedstawia się następująco: 
  Prezes: p. Bieżeński 
  Wiceprezesi: pp. Dobija, Obrubański i płk. Gabryś 
  Sekret: Krajewski, zast. Mastalski 
  Skarbn. Potocki, zast. Kiliński 
  Gospodarz boiska p. Kornaś 
  Kierownicy sekcji pp. Dembiński, dr. Zajączkowski, Pawlikowski, inż. Łasiński 
  Ref. prop. p. Stankiewicz 
  Kom. adm. dr. Ujejski i kpt. Roganowicz 
  Kom. dysc. mjr. Strusiewicz, ppłk. Dębski. 
 
 6. P. inż. Łasiński przyjmuje kierownictwo sekcji lekkoatletycznej [?] z tem jednakże, że p. dr. 
Zajączkowski w tem mu pomoże, na co dr. Zajączkowski zgadza się. 
 
 7. Uchwalono wystosowanie do zarządu KZOPN list sprzeciwiający się udzieleniu większej ilości miejsc 
siedzących dla członków władz okręgowych. 
 
 8. W sprawie udzielenia loży dla Komendanta Wojewódzkiego Policji Powiatowej polecono sekretarzystom 
porozumieć się z p. Kaczorem. 
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 9. Uchwalono wystosować do Zarządu KOZLA list wyjaśniający istotne powody [jakie] odmówienia 
dalszego udzielania boiska na imprezy KOZLA, a mianowicie: 
 niedotrzymywanie ze strony zarządu KOZLA warunków, na podstawie których dotychczas boiska 
udzielaliśmy, t.j. 1) niedopuszczenie osób nie powołanych do  chodzenia po boisku. 2). stół sędziowski nie może 
znajdować się na boisku, 3). zawodnicy w bucikach z gwoździami nie będą chodzić po trybunie, a szczególnie po 
[?siedzeniach]. Straty spowodowane niedopilnowaniem tych warunków, jak również stawanie [?] na boisku i 
trybunie zmusiły nas do odwołania pozwolenia. 
 
 10. Kierownicy sekcji mają przedłożyć sekretarjatowi szczegółowe informacje o działalności i rozwoju 
swych sekcji celem [?uzyskania] wyczerpującej odpowiedzi dla Polskiej Agencji Publicystycznej w Warszawie. 
Informacje dotyczące sekcji ciężkoatl. sporządzi p. Mastalski  łącznie z p. Pawlikowskim. 
 
 11. Polecono Komisji administracyjnej utworzenie regulaminu dla gospodarza boiska, w porozumieniu z 
tymże. 
 
 12. Ponieważ wicepr. p. Obrubański z przyczyn natury prywatnej nie jest obecnie w stanie całkowicie 
wypełniać swe obowiązki, przeto na [?zwrócenie] się zarządu, zobowiązali się [do pomocy w dniach] pp. Kiliński, 
Mastalski i Krajewski do udzielania mu swej pomocy w wykonywaniu tychże obowiązków. 
 
 13. P. inż. Łasiński przedłuży Komisji admin.  kosztorys budowy parkanu naokoło boiska treningowego. 
 
 14. Udzielono urlopu p. Kraje3wskiemu do dnia 10.VIII. p. dr. Zajączkowskiemu do dani 15.VIII. P. 
Krajewskiego zastąpi p. Mastalski, p. dr. Zajączkowskiego p. inż. Łasiński. 
 
 [brak końcowych fragmentów protokołu] 
 
 
1926.07.17 – XXV Posiedzenie Zarządu 

Protokół No 25 
z posiedzenia, odbytego w dniu 17.VII.26. 

 
 Przewodniczący p. Dembiński 
 Sekretarz p. Mastalski 
 Członkowie: pp. Łasiński, Potocki, Kiliński, Kornaś, Pawlikowski, Krajewski. 
 
 1. Odczytany protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto do wiadomości. 
 
 2. P. Mastalski zawiadamia, że w myśl ostatniego polecenia zarządu wpłacił do Ziem. Bku Kred. zł. 1024 
- na spłatę długu wekslowego, który obecnie wynosi zł. 15800- 
 
 3. Polecono sekretarjatowi przynaglić sprawę odznak jubileuszowych w porozumieniu z prezydjum. 
 
 4. Polecono sekretarjatowi zwrócić się do p. Orzelskiego o nadesłanie Regulaminu Komisji dyscyplinarnej 
Twa, który znajduje się w jego posiadaniu. 
 
 5. Uchwalono wystosować do zarządu PZPN list w sprawie odebrania legitymacyj wolnego wstępu na 
zawody footballowe płatnym funkcjonarjuszom PZPN. 
 
 6. Przyjęto kosztorys budowy parkanu przedstawiony przez p. inż. Łasińskiego i polecono Komisji Admin. 
przystąpić natychmiast do wykonania tegoż. 
 
 7. Polecono Kom. Adm. [zasta] zająć się sprawą przewiezienia ziemi znajdującej się przy boisku. Wnioski 
w tej sprawie  Kom. Adm. przedłoży na następnem posiedzeniu. 
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 8. Polecono gospodarzowi boiska p. Kornasiowi zrobić spis [o] koniecznych naprawach na trybunie i 
oparkanieniu boiska, które w czasie budowy parkanu mają być uskutecznione pozostałym materijałem. 
 
 9. Uchwalono domówić Związkowi Legjonistów udzielenia [boiska] boiska na dzień 5-6 sierpnia od godz. 
11.30 do 5 rano, ponieważ projektowana przez tenże związek zabawa przy świetle pochodni naraża nas na 
możliwość pożaru trybuny, za który Ubezpieczenie nie bierze odpowiedzialności. 
 
 10. Przyjęto do wiadomości sprawozdanie kasowe per 30.VI. 1926 z tem, że niezgodne pozycje w dziale 
wekslowym i [dla] wierzycieli zostaną na następnem posiedzeniu [wyrówn] wyjaśnione. 
 
 11. Uchwalono wysłać delegata na otwarcie toru kol. Cracovii. 
 
 [na tym kończy się protokół - prawdopodobnie ucięty fragment] 
 
 

1926.08.18 – XXVI Posiedzenie Zarządu 

Protokół No 26 
z posiedzenia zarządu T.S. Wisła, odbytego w dniu 18 sierpnia 1926. 

 
 Przewodniczący p. dyr. Bieżeński. 
 Sekretarz p. Mastalski. 
 Obecni; wicepr. p. Dobija, Obrubański, inż. Łasiński, Kiliński, dr. Zajączkowski. 
 
 1. P. inż. Łasiński zawiadomił zarząd o ukończeniu budowy parkanu naokoło boiska nowego. Polecono p. 
inż. Łasińskiemu przedstawić plany rozbudowy treningowego boiska i kosztów finansowych. 
 
 2. Odnośnie do ostatniego sprawozdania kasowego, oświadcza p. Kiliński, że konto wekslowe zostało 
uregulowane. 
 Rachunku p. Dembińskiego nie mógł [?uzgodnić] z powodu jego nieobecności w Krakowie. 
 
 3. Przystąpiono do sprawy urządzenia jubileuszu. Po obszernej dyskusji uzgodniono następujący program 
jubileuszu: 
 10. września Wisła - Polonia 
 11. '' Pogoń - Polonia 
 12. '' Wisła - Pogoń 
 12. '' przedpołudniem zawody lekkoatletyczne i ciężkoatletyczne. 
 12.IX. korso kwiatowe automobilowe. Wieczorem raut w Kasynie oficerskiem o godz. 20-tej. 
[podpis ?] 
 
 

1926.08.23 – XXVII Posiedzenie Zarządu 

Protokół No 27 
spisany na posiedzeniu odbytem w dn. 23.8. 1926. 

 
 Przewodniczący: wicepr. Obrubański [-] sekret. Krajewski. 
 Obecni: inż. Łasiński, Kiliński, Potocki, Mastalski, dr. Zajączkowski. 
 
 1. Uchwalono w bieżącym roku nie urządzać jubileuszu z powodów uniemożliwiających finansowe 
przeprowadzenie imprez, zwłaszcza że w projektowanym terminie urządzenia jubileuszu, odbędą się  
międzypaństwowe zawody z Turcją. 
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 2. Wobec uchwały pod pkt. 1. postanowiono zakontraktowane zawody z KS. Pogoń Lwów urządzić w 
terminie jesiennym br., a rewanżowe zawody z Polonią W-wa odłożyć do przyszłego roku. 
 
 3. Uchwalono urządzić zawody  z Turystami Łódź w dniach 2 i 3. października na wspólny rachunek z 
Jutrzenką.  
 
 4. Dr. Zajączkowski zobowiązał się przedstawić program zawodów lekko-atletycznych na posiedzeniu, 
które odbędzie się po 1. września br. 
 
 5. Uchwalono następne posiedzenia odbywać w poniedziałki o godz. 8mej. 
[podpis Krajewskiego] 
 
 

1926.09.07 – XXVIII Posiedzenie Zarządu 

Protokół [28?] 
spisany na posiedzeniu w dn. 7.9.1926. 

 
 Przewodniczący: wicepr. Obrubański [-] sekret. Krajewski. 
 Obecni pp: mjr. Strusiewicz, Pawlikowski, Mastalski, Kiliński, Potocki, dr. Zajączkowski, Dembinński, 
Kornaś, kpt. Roganowicz, por. Reyman. 
 
 1. Wicepr. Obrubański zawiadamia, że  dn. 8.bm. będzie wymierzone nowe boisko przez inż. Łasińskiego i 
[na] najbliższem posiedzeniu przedstawi plan urządzenia. 
 
 2. P. Kiliński zobowiązał się do następnego posiedzenia uzgodnić konto p. Dembińskiego. 
 
 3. Wobec odmowy Turystów z Łodzi w dniu 3. października odbędą się zawody z inną drużyną. 
 
 4. Prośbę gracza Łukiewicza o zwolnienie załatwiono odmownie. 
 
 5. Uchwalono wyrazić podziękowanie I. drużynie piłki nożnej za zdobycie puharu P.Z.P.N. i sekcji 
lekkoatletycznej za sukcesy odniesione w dn. 5.bm. ogłaszając to na tablicy na boisku. 
 
 6. Odnośnie do faktu [?wstawienia] przez kapt. Związk. do drużyny Krakowa w dniu 19 bm. graczy 
Kaczora i Balcera uchwalono graczy nie odmawiać, lecz starać się by gracze ci udziału w grze nie wzięli. 
 
 7. Sprawę udziału graczy w dn. 19. bm. w zawodach K.Z.O.P.N.  odłożono do następnego posiedzenia. P. 
Dembiński  oświadcza, że we czwartek [tj?] 9 bm odbędzie się zebranie graczy, którzy wystosują do kapt. związk. 
list z prośbą o niewstawianie ich do  reprezentacji Krakowa, co przyjęto do wiadomości. 
 
 8. Uchwalono dla utworzonej sekcji [pań?], która już rozpoczęła trainingi zakupić 4 par szpicek i 4 par 
gumowych pantofli. 
 
 9. Uchwalono udzielić p. Zifferowi zwolnienia i wyrazić mu podziękowanie za dotychczasową pracę dla 
klubu. 
 
 10. Dr. Zajączkowski przedstawił program zawodów lekkoatletycznych na dzień  26. września br., który 
pod nazwą "dzień sztafet i płotków" obejmuje sztafety 4x100 m, 4x200 m, sztafeta szwedzka 100, 200, 300 i 400 m, 
sztafeta olimpijska 4x400, 3x100, 4x1500, 10x900 i bieg z płotkami na 110 m, 100 m i 400 m. Wpisowe ustalono na 
50 gr. od zawodnika i konkurencji. 
 Na najbliższe posiedzenie p. Potocki przedstawi kosztorys na prod. żetonów, a dr. Zajączkowski kosztorys 
sporządzenia [?płotków]. 
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 11. Kpt. Reyman jako kapitan I. drużyny pn. przedstawił skargi graczy  odnośnie wyjazdów |mała ilość 
pożywienia, jazda III. kl. zamiast II:| i i braku opieki na boisku |brak wody do picia i umywania się itp.| 
stwierdzając że drużyna jest niezadowolona i psychicznie źle nastrojona.  
 Po dyskusji w czasie której p. Dembiński  jako kierownik sekcji, p. Obrubański jako przewodn. Kom. 
Admin. wykazywali bezpodstawność uskarżeń [się?] odłożono powyższe sprawy do następnego posiedzenia. 
 
 12. Uchwalono wystosować listo do  P.Z.P.N. przez K.Z.O.P.N. w sprawie anulowania nakazu płacenia 
10% od brutto dochodu z rozgrywek międzyokręg. o puhar P.Z.P.N. jako niezgodnego ze statutem P.Z.P.N.  
 
 13. Uchwalono wyrazić p. Balcerowi podziękowanie za zdobycie pierwszego miejsca w dziesięcioboju w dn. 
29. sierpnia br. 
[podpis Krajewskiego] 
 
 

1926.10.14 – XXIX Posiedzenie Zarządu 

Protokół No 29 
spisany na posiedzeniu w dn. 14. października 1926. 

 
 Przewodniczący: prezes Bieżeński [-] Sekretarz: Krajewski. 
 Obecni pp: wicepr. Obrubański, mjr. Strusiewicz, Potocki, Kiliński, ktp. Reyman, Kornaś, dr. Ujejski, 
Mastalski. 
 
 1. Uchwalono zwołać Walne Zgromadzenie na dzień 14 listopada br., w razie wyjazdu I. drużyny p.n. o 
tydzień później. Porządek [Zgromadzenia] dzienny jak zeszłego roku. 
 
 2. W związku z pkt. postanowiono poprosić kierowników sekcji o sporządzenie sprawozdań z działalności 
sekcji i odczytanie na ostatniem przed Waln. Zgrom. posiedzeniu Zarządu. 
 
 3. Wybrano Komisję Matkę: prezes Bieżeński, Obrubański, Dembiński, Dobija, kpt. Reyman i sekret. 
Krajewski. 
 
 4. Uchwalono zwrócić się do Sokoła o wypożyczenie sali dn. 14. XI. 1926. 
 
 5. Nie przyjęto do widomości rezygnacji p. Pawlikowskiego z kierownictwa sekcji ciężkoatletycznej. 
 
 6. Uchwalono zakupić ze składek złoty zegarek z okazji jubileuszu 200go meczu gracza Kaczora. 
 
 7. Zniżono cenę odznak nasz. Twa do zł. 1.50 za sztukę. 
 
 8. Uchwalono 30 odznak dla sekcji p.n. 
 
 9. Uchwalono wymienić [?nową] maszynę Torpedo  u p.  Dembińskiego na maszynę [?] za dopłatą 200 - zł. 
[podpis Krajewskiego] 
 
 
1926.11.20 – I Posiedzenie Zarządu 

Protokół No 1. 
Z posiedzenia Zarządu T.S. "Wisła" w Krakowie dnia 20. listopada 1926 r. 

 
 Obecni P.P. prezes dyr. Bieżeński, wiceprezesi pułkownik szt. gen. Gabryś, A. Dembiński. 
 Członkowie: Kpt. Kempski, Kpt. Roganowicz, Kopeć, Kiliński, Krajewski, Kornaś, Dr. Zaufall, Kpt. 
Wojtyga, Reymann. 
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 1.) Ukonstytuowanie się Zarządu T.S. Wisła w Krakowie 
  Prezes dyr. Bieżeński 
  Wice-prezes Pułk. szt. gen. Gabryś 
  '' '' Dr. Ujejski 
  '' '' A. Dembiński 
  Sekretarz Reymann Stefan 
  Zastępca Krajewski 
  Skarbnik Dr. Zaufall 
  Zast. Kiliński 
  Komisj. gosp. Kp. Kempski 
  '' '' M. Kopeć 
  Kom. dyscyp. Mjr. Strusiewicz 
  '' '' Kpt. Roganowicz 
  Gosp. boisk. '' Wojtyga 
  prop. Kornaś 
 
 Komisja Dyscyplinarna 
 przewodniczący pułk. szt. gen. Gabryś 
 członkowie: Mjr. Strusiewicz 
 '' Kp. Roganowicz 
 
 Komisja administracyjna 
 przewodn. wiceprezes Dembiński 
 członkowie: Kpt. Kempski 
 '' M. Kopeć 
 '' Dr. Zaufall 
 '' Kiliński 
 '' Kpt. Wojtyga 
 
 Wydział propagandy 
 przewodniczący wiceprezes Dr. Ujejski 
 członkowie: Reymann 
 '' Krajewski 
 '' Kiliński 
 '' Kornaś. 
 
 2.) Wykonanie uchwał Walnego Zgromadzenia Towarzystwa przesunięto na następne posiedzenie 
|nominacje kierow. sekc., wybór prezesów honor.|. 
 
 3.) Terminy posiedzeń Zarządu T.S. Wisła ustalono na wniosek p. wice-prezesa Dembińskiego na 
poniedziałki co dwa tygodnie o godz. 7.15 po południu rozpoczynając od 29. listopada 1926 r. 
 
 4.) Sprzeczność artyk. 31 z 33 
 na wniosek p. Dembińskiego uchwalono trzymać się przy obradach art. 31. 
 
 5.) Sprawa lokalu do zabaw 
 M. Kopeć zobowiązał się do dostarczenia danych co do lokali. 
 
 6.) Sprawa dyplomu członkiem honor.  W. Hoffmana 
 na wniosek p. Kopcia wybrano komisję mającą się zająć dyplomem, w składzie wiceprezes Dembiński, A. 
Obrubański, Kpt. Kempski. 
[podpisy Reymana i Dembińskiego] 
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1926.11.29 – II Posiedzenie Zarządu 

Protokół No 2 
z posiedzenia zarządu w dn. 29/11.1926. 

 
 Obecni: pp. przewodn. Dembiński, sekret. Krajewski, Dr. Zaufall, Kiliński, Kopeć, kpt. Kempski, Kornaś, 
mjr. Strusiewicz, dr. Zajączkowski. 
 
 1. Przewodniczący p. Dembiński zaznajamia obecnych z stosunkami panującemi w KOZLA, na skutek 
czego uchwalono wysunąć jako kandydatów do przyszłego Zarządu p. kpt. Kempskiego na wiceprezesa, a drugiego 
wybierze prezydjum. 
 
 2. Odroczono do następnego posiedzenia sprawę mianowania prezesów honorowych. 
 
 3. Mianowano kierowników sekcji: 
 piłki nożnej p. wiceprez. Dembińskiego 
 narciarskiej mjr. Konkiewicza 
 pływackiej p. [?siarskiego] 
 ciężkoatlet. p. Pawlikowskiego. 
 
 4. Polecono sekretarzowi zawiadomić kierowników sekcji, że w myśl uchwały Walnego Zgromadzenia mają 
być najpóźniej do dn. 31. grudnia br. zwołane zgromadzenia sekcji, celem  celem uchwalenia regulaminów. 
 
 5. Celem umożliwienia wzajemnego porozumienia się wprowadzono dyżury w lokalu w następującym 
porządku 
 pon. 6-7-.15 p. Dembińki jako wicepr. i kierownik p.n., sekretarz Reymann i skarbnik dr. Zajączk. 
 wtor. 
 środa '' '' sekret. Reyman 
 czwartek 
 piątek 
 sobota '' '' p. Dembiński i Reyman jak w poniedziałek. 
 
 6. Polecono sekretarzowi zawiadomić o powyższem kierowników sekcji z prośbą by podali godziny swych 
dyżurów a wskazanem jest obranie dnia i godzin, w których urzęduje prezydjum. 
 
 7. Sprawę ustanowienia gospodarza lokalu i dyżurujących odłożono do następnego posiedzenia. 
 
 8. Uchwalono w tym [?czasie] zrezygnować z urządzenia zabaw jako imprez obecnie niedochodowych. 
 
 9. Sprawę sporządzenia dyplomu dla p. Hoffmana odłożono do następnego posiedzenia. 
 
 10. Przyjęto na członka Tow. p. Rozmusa. Sprawę załatwienia formalności w komisji sportowej odnośnie 
do przyjęcia wymienionego jako zawodnika przejął do załatwienia dr. Zajączkowski. 
[podpis Dembińskiego] 
 
 
1927.01.03 – III Posiedzenie Zarządu 

Protokół 3. 
Z posiedzenia Zarządu T.S. Wisła w Krakowie odbytego dnia 3. stycznia 1927 r. 

 
 Obecni: P.P. przewodniczący wiceprezes Dembiński, później prezes dyr. Bieżeński. 
 skład Kpt. Roganowicz, Dr. Zaufall, Kiliński, Kornaś, Kopeć, Krajewski, Dr. Zajączkowski, Reymann 
Stefan. 
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 1.) Odczytanie protokołów z poprzedniego posiedzenia, 
 uchwalono następujące uzupełnienia do poprzedniego protokołu: 
 a) do punktu 1. na wniosek p. Dembińskiego polecono delegatom T.S. Wisła na walne zgromadzenie 
K.O.Z.La przyłączyć się do akcyj A.Z.Su i Jutrzenki celem przeprowadzenia sanacyj K.O.Z.La 
 b) do punktu 2. uzupełnienie "kierownikiem sekcyj lekkoatletycznej męskiej i żeńskiej Dr. Zajączkowski, 
 c) polecono [?sekr.] kierownikom sekcyj do dnia 31. grudnia 1926 r. opracowanie i przedłoźżenie Zarządowi 
regulaminów a do 28. lutego 1927. przez Zarząd wykonane. 
 d) punkt. 10. Przyjęto na członka Towarzystwa Aleksandra Rozmusa, przyczem polecono przeprowadzenie 
zgłoszenia w Polskim Związku Narciarskim Dr. Zajączkowskiemu, ażeby A. Rozmus mógł w barwach Wisły brać 
udział w zawodach. 
 
 2.) Sprawa Zabaw [-] przyjęto wniosek prez. dyrekt. Bieżeńskiego, że Towarzystwo wstrzymuje się ze 
względów finansowych od urządzania zabaw na własny rachunek. 
 
 3.) Poleca się kierownikom sekcyj przedłożenie regulaminów sekcyj n posiedzenie dnia 14. stycznia 1927. 
 
 4.) M. Kopeć zobowiązał się dostarczyć regulamin komisyj administ., a kpt. Roganowicz komisyj 
dyscyplinarnej. 
 
 5.) Na wniosek wicepr. p. Dembińskiego mianuje się p. Mieczysława Tylkę kierownikiem sekcyj 
cieżkoatletycznej. 
 
 7.) Dyżury[:] Poniedziałek 5-8 Reymann 
 Wtorek '' Kornaś 
 Środa '' Reymann 
 Czwartek ''  
 Piątek '' Kornaś 
 Sobota '' Dr. Zajączkowski 
 Niedziela 
 
 8.) Przyjęcie przez p. Kornasia obowiązków gospodarza lokalu. 
 
 9. Sprawa ligi [-] referent Dembiński uzasadnił konieczność przyłączenia się do akcyj mających na celu 
utworzenie Ligi Piłki Nożnej [-] na wniosek prez. dyr. Bieżeńskiego dyskusję i ewentualne wnioski odłożono na 
następne posiedzenie dnia 4. stycznia 1927 r. o godz. 7.30 
[podpisy Reymana i Dembińskiego] 
 
 
1927.01.04 – IV Posiedzenie Zarządu 

Protokół No 4 
z posiedzenia Zarządu T.S. "Wisła" w dniu 4. stycznia 1927 r. 

 
Przewodniczący prezes dyr. Bieżeński. Obecni: P.P. wiceprezes Dembiński, Dr. Zaufall, Kpt. Roganowicz, 

Kiliński,  Dr. Zajączkowski, Krajewski, Kornaś, Reymann. 
 
 1.) Zwolnienie gracza Mikuły Stefana. 
 
 2.) Ukonstytuowanie rady seniorów: inż. Lawalski, gen. Jasiński, [?Greger], Barwicz. 
 
 3.) Kooptacja na członka Zarządu Kpt. Książka. 
 
 4.) Zezwolenie na wydawanie pisma sportowego przez młodszych członków T.S. Wisła i wybór 
[?cenzorów] P.P. Dembińskiego i Obrubańskiego. 
 
 5. Sprawa wkładek członkowskich przeniesiona na następne posiedzenie. 
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 6.) Przyjęcie rezygnacji wiceprezesa Dr. Ujejskiego i członka Zarządu mjr. Strusiewicza. 
 
 7.) Sprawa Ligi. 
 a) Uchwalenie przystąpienie T.S. Wisły  do komitetu tworzącego ligę.  
 b) Wybór Delegatów: Prez. Dyr. Bieżeński, wiceprezes Dembiński , Adam Obrubański. 
 c) Pozostawie3nie delegatom wolnej ręki w sprawie przyjęcia do Ligi "Jutrzenki" lub K.S. Makkabi. 
[podpisy Reymana i Dembińskiego] 
 
 
1927.01.17 – V Posiedzenie Zarządu 

Protokół No 5. 
z posiedzenia Zarządu T.S. "Wisła" dnia 17. stycznia 1927 r. 

 
 Przewodniczący Prezes dyr. Bieżeński, następnie wice-prezes Dembiński, obecni: Kpt. Roganowicz, Dr. 
Zaufall, Dr. Zajączkowski, M. Tylko, M. Kopeć, Kornaś, St. Reymann. 
 
 1.) Sprawa Walnego Zgromadzenia K.Z.O.P.N. 
 
 1.) Po przeprowadzonej dyskusji postanowił Zarząd T.S. "Wisła" żadnego bloku przy wyborach 
K.Z.O.P.N. nie tworzyć, w razie propozycyj ze strony innych klubów przeprowadzenia sanacyj K.Z.O.P.N. 
przyłączyć się do powyższej akcji, i postanowienia wolnej ręki delegatom T.S. Wisła na Walnym Zgromadzeniu 
K.Z.O.P.N. 
 
 2.) Wybór delegatów na Walne Zgromadzenie K.Z.O.P.N. 
 
 Na wniosek p. Kornasia wybrano następujących delegatów: 
 1. Prezes dyr. Bieżeński 
 2. Vice-Prezes A. Dembiński 
 3. Adam Obrubański 
 4. Redaktor Dobija 
 5. Marjan Kopeć 
 
 3.) Odczytanie i przyjęcie do wiadomości protokołów No 1, 3 i 4. 
[podpis Reymana] 
 
 
1927.03.07 – VI Posiedzenie Zarządu 

Protokół No 6 
z posiedzenia Zarządu odbytego w dniu 7. marca 1927. 

 
 Przewodniczący: prezes Z. Bieżeński [-] sekret. Krajewski. 
 Obecni: pp. Dembiński, dr. Zajączkowski, Kopeć, Kornaś, Tylko, Dr. Zaufall i Obrubański. 
 
 1. P. Tylko referuje sprawy sekcji ciężko-atlet. w sprawie opłaty sali w Sokole porozumie się p. Tylko z dr. 
Ujejskim. 
 Uchwalono urządzić nakazane przez K.O.Z.A. zawody wewnętrzne klubowe dn. 3. kwietnia br. Sprawę 
wynajmu na ten cel sali przejął prezes Bieżeński. 
 
 2. Zatwierdzono ofertę p. Tylki na malowanie reklam na ogrodzeniu boiska. W razie przyjęcia niższych cen 
od oznaczonych w ofercie, musi p. Tylko uzyskać zatwierdzenie innej  ceny od prezydjum. 
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 3. Prezes Dembiński w czasie dyskusji nad uregulowaniem boiska oświadcza, że kpt. Włodyka zobowiązał 
się słowem honoru doprowadzić boisko do normalnego stanu w czasie do 15. kwietnia br. 
 
 4. Uchwalono zwołać plenarne zebranie członków na dzień 12.III. br. godz. 7ma. 
 
 5. Przyjęto do wiadomości rezygnację p. Stef. Rejmana jako sekretarza. 
 
 6. Wybrano sekretarzem p. [?Mastalskiego]. 
 
 7. Uchwalono prosić p. [?dionnickiego] starostę z Wojew. [?] przez delegację o przyjęcie godności 
wiceprezesa. Skład delegacji prezes Dembiński i dobrany drugi członek Zarządu. 
 
  
[podpisy Krajewskiego i Dembińskiego] 
 
 
1927.03.28 – VII Posiedzenie Zarządu 

Protokół No 7 
z posiedzenia zarządu T.S. Wisła, odbytego dnia 28 marca  1927. 

 
 Obecni: przew. p. wicepr. Dembiński, członkowie: Mastalski, dr. Zaufall, Kiliński, Kopeć, dr. 
Zajączkowski, Kornaś, Krajewski. 
 Ponadto p. Obrubański i p. prezes Bieżeński, który z powodu zajęć osobistych był tylko przez chwilę na 
posiedzeniu. 
 

Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto do wiadomości bez zmian. 
 
 W sprawie urządzenia zawodów ciężkoatletycznych, zawiadamia p. prezes Bieżeński, że salę możemy 
otrzymać w "Bagateli" za połowę dochodu z tych zawodów. Po dłuższej dyskusji uchwalono, że p. Dembiński 
porozumie się z p. Lubelskim, w warunkach tych wliczone zostało światło. O ile tak to urządzimy zawody w 
Bagateli; w przeciwnym wypadku zawody odbędą się na naszem boisku. Zmieniono termin zawodów i ustalono na 
dzień 18 kwietnia br., t.j. drugi dzień świąt. 
 
 Polecono p. Mastalskiemu załatwienie sprawy legitymacji członkowskich i wolnego wstępu. 
 
 Uchwalono odbywać posiedzenia zarządu co tydzień w poniedziałki o godz. 7.15 i zawiadomić otem pp. 
kpt. Reymana i Władykę. 
 
 Odnośnie do mających się odbyć zawodów footbalowych Wisła-Jutrzenka polecono p.p. Dembińskiemu i 
Mastalskiemu załatwienie  Jutrzenką komunikatów prasowych i ulotek. Jako kontrola przy bramach w czasie 
meczu będą pp. Kornaś i Krajewski. 
 
 Załatwiono sprawę dzierżawy bufetu na naszem boisku w ten sposób, że upoważniono p. Dembińskiego do 
zawarcia kontraktu dzierżawnego  p. Oraczewską St. na następujących warunkach: kaucja 1000 zł. z czego 600 zł. 
przy podpisaniu umowy, 400 do 31.V. br., czynsz dzierżawny za miesiące maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień i 
październik po 150 zł. miesięcznie, za kwiecień i listopad po 100 zł. 
 
 Uchwalono wystosować podziękowanie p. Wallisowi za wyznaczenie boiska trainingowego. 
 
 P. Dembiński przedstawia dotychczasowy stan sprawy darniowania boiska. Z przedstawienia tego wynika, 
że p. kpt. Władyka zobowiązał się do naprawy boiska do dnia 15.IV, z tem że roboty rozpocznie już 15.marca. 
Robót tych nie rozpoczął i wogóle nie jesteśmy w stanie skomunikowania się z nim. 
 
 P. Mastalski zawiadamia, że w porozumieniu z p. Dembińskim podjął się rozpoczęcia robót na boisku. 
Stan dotychczasowy prac przedstawia się [na boisku] następująco: boisko trainingowe zostało zwalcowane i 
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wytyczone. Na boisku głównym pracuje stróż i jeden robotnik, przy cięciu darni 3 ludzi. Po wycięciu odpowiedniej 
ilości fury będą przewoziły darnie. 
 
 Pierwszy tydzień robót będzie niejako próbny. Na następne posiedzenie p. Mastalski przedstawi stan prac 
za ubiegły tydzień i przedstawi dalszy ciąg robót, jaki mają się odbyć i jak je wykonać. 
 
 Równocześnie zawiadamia p. Mastalski, że razem z p.  Kornasiem rozpoczęli zbiórkę pieniędzy na ten cel, 
która dała tymczasem ten rezultat, że p. Ertman zobowiązał się do pożyczenia Towarzystwu po 500 zł. przez trzy 
tygodnie. Kwotą [?zwrotną] do 30 czerwca. 
 
 
 Uchwalono pieniądze otrzymane z kaucji i czynszu dzierżawnego przeznaczyć wyłącznie na naprawę 
boiska.- 
 
 
1927.04.11 – VII Posiedzenie Zarządu 

Protokół No 7 [tak!] 
z posiedzenia zarządu, odbytego dnia 11 kwietnia  1927 (Sławskowska 28). 

 
 Obecni: przewodniczący p. prezes Bieżeński. 
 Członkowie: pp. Wiceprezes Dembiński, dr. Zaufal, dr. Zajączkowski, Kopeć, Krajewski, kpt. Kempski, 
kpt. Roganowicz, Mastalski. 
 

Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez zmian. 
 
 W sprawie dzierżawy bufetu na boisku wyjaśnia p. Dembiński, że p. Oraczewska wpłaciła zaledwie 300.- 
z całej kwoty zł 650 - którą winna była dotychczas zapłacić. Jest również drugi reflektant na dzierżawę bufetu na 
dotychczasowych warunkach z tem jednakże żądaniem, by kaucja była o oprocentowaną według stopy bankowej. 
 
 Uchwalono pozostawić prezydjum definitywne załatwienie tej sprawy do piątku, który to termin podano 
pani Oraczewskiej, jako ostateczny. 
 
 Przyjęto do wiadomości rezygnację p. kpt. Władyki z godności członka zarządu T.S. Wisła. 
 
 Uchwalono wydać legitymacje wolnego wstępu dla: 
 p. Hoffmanów dwa miejsca, jako członka honor. 
 p. Merklingerom jedno miejsce na trybunie za [?dow] 50 - zł. 
 p. Ertmanowi jedno miejsce za pożyczkę 150. - zł. 
 p. mjr. Goeblowi na wniosek dra Zajączkowskiego. 
 
 Uchwalono wydawać legitymacje wolnego wstępu członkom, którzy  dadzą Twu kwotę zł. 50. - lub 
udzielą pożyczki najmniej 200. - zł. 
 
 Sprawę legitymacji wolnego wstępu dla prasy i.t.p. odłożono do następnego posiedzenia. 
 
 Uchwalono dać 2 wolne wstępy na miejsca dla ofiarodawców, którzy dali pieniądze na budowę boiska na 
listę p. [Fliszewskiej?]. 
 
 Zatwierdzono wydaną legitymację (wolnego wstępu) p. Wallisowi.- 
 
 Postanowiono wziąść udział w pogrzebie zmarłego członka Towarzystwa ś.p. Mroza Stanisława przez 
delegatów pp. dr. Zajączkowskiego i Kopecia. 
 
 Zebrano potrzebną kwotę na zakupno wieńca na trumnę. 
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 Prośbę stróża boiska o wypłacenie 50. - należnych mu a także napisanie upoważnienia celem zakupna 
ubrania na kredyt podjął się p. Dembiński załatwić. 
 
 Uchwalono odpowiedzieć na pismo KZOPN w sprawie zapłaty za wkładki, w ten sposób, żeby najpierw 
KZOPN zwrócił Wiśle srebrną piłkę zdobytą przez II drużynę i puhar PZPN, zdobyty przez I drużynę. Redakcją 
tej odpowiedzi zajmie się p. Dembiński. 
 
 

1927.04.25 – VIII Posiedzenie Zarządu 

Protokół No 8 
z posiedzenia zarządu T.S. Wisła, odbytego dnia 25 kwietnia  br. w Krakowie przy ul. 

Sławkowskiej 28. 
 
 Obecni:  prezes p. Bieżeński. 
 Członkowie: pp. Dembiński, dr. Zaufal, kpt. Reyman, mjr Kempski, Tylko, Kornaś, Mastalski; spóźnieni 
przybyli: pp. kpt. Roganowicz, dr. Zajączkowski, Kopeć, Kiliński i Krajewski. 
 
 Przeczytany protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto do wiadomości bez zmian. 
 
 Sprawę dzierżawy bufetu na boisku Twa załatwiono w ten sposób, że p. Oraczewska złożyła dalsze 400. - 
obiecując resztę należytości t.j. zł. 400. - złożyć jeszcze w tym miesiącu. 
 
 Ponieważ zawody Hasmonea - Wisła nie odbyły się na naszem boisku, odpadł przeto czynsz za kwiecień 
za dzierżawę bufetu w kwocie zł. 100.- 
 
 P. prezes Bieżeński zawiadomił , że delegaci zarządu wzięli udział w [?pogrzebie] członka Towarzystwa 
ś.p. Stanisława Mroza. Zarząd uczcił zmarłego przez powstanie. 
 
 P. Dembiński zawiadamia, że wysłał już odpowiedź na list KZOPN  o zapłatę wkładek. 
 
 P. Prezes Bieżeński zawiadamia o  wysłaniu listów do wszystkich członków z przypomnieniem 
punktualnego i regulaminowego uczęszczania na posiedzenia i jeszcze raz zwraca się do członków, by to było 
przestrzegane. 
 
 Uchwalono  wysłać na Wystawę sportową we Lwowie 3 obrazy p. Hoffmana, a ponadto proporce i figury 
znajdujące się w posiadaniu Towarzystwa. 
 
 Załatwienie listu Towarzystwa Ratunkowego odłożono do następnego posiedzenia. 
 
 Sprawę przyprowadzenie do dawnego stanu parkanu i bieżni przekazano p. mjr. Kempskiemu, który w tym 
celu porozumie się z p. inż. [?Miedziakiem], kierownikiem robót kanalizacyjnych. 
 
 Akceptowano inicjatywę graczy co do budowy [boiska] kortów tenisowych i powierzono p. Mastalskiemu 
przedłożenie planu budowy tychże i pokierowanie pracami. 
 
 Zarząd sprzeciwił się rozegraniu zawodów przyjacielskich z Hasmoneą dnia 1 maja we Lwowie, ponieważ 
już 3 maja gramy mecz ligowy z Polonią w Warszawie. 
 
 Uchwalono wydać każdemu członkowie zarządu listę datków, na podstawie której mogą zbierać pieniądze 
na darniowanie boiska. 
 
 Uchwalono jednogłośnie zakooptować p. mjra Goebla Leopolda na wiceprezesa Towarzystwa. 
 
 Sprawę legitymacyj wolnego wstępu uchwalono odłożyć do następnego posiedzenia. 
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 P. Mastalski zawiadamia, że na najbliższą sobotę postarał się o walec [?] celem walcowania boiska 
treningowego. Ponieważ 
 
[ucięty fragment protokołu] 
 
  
 

 [brak protokołów do 30.04 1928.] 
 
 
1928.04.30 Posiedzenie Zarządu 

Protokół 
z posiedzenia w dniu 30.IV.1928 r. 

 
 Porządek dzienny: 
 1) Odczytanie protokołu 
 2) Pisma 
 3) Sprawy bieżące 
 
 Obecni: pp. Prezes Bieżeński, Dyr. Osip, Obrubański, Kpt. Roganowicz, Kpt. Reyman, Kiliński, Dr. 
Zaufal, Białoń, Wyrobisz, Kornaś, Inż. Łasiński, Dyr. Dyduch. 
 Nieobecni: Dr. Kulpa, płk. Kruk-Szuster, Kpt. [?Menhard], Kpt. Zakrzewski, [?Lohn] i Potocki.- 
 
 Odczytany protokół z dn. 16.IV.28 przyjęto do wiadomości.- Na pismo Pol. Zw. Narciarskiego wyrażające 
współczucie z powodu zgonu śp. Wóycickiego polecono przesłać podziękowanie.- 
 
 Tyt. kosztów wyjazdu na jubileusz K.S. Czarni" we Lwowie uchwalono zażądać kwoty 3.500 zł.- 
 
 Pismo "Ajencji Wschodniej" o bilet wolnego wstępu załatwiono odmownie.- 
 
 Pismo Pol. Zw. Narc. o wkładki w kwocie 31.50 zł. odłożono na czas późniejszy. 
 
 Pismo klubów Budapesti III. KEr., Sportsvereingung Vorvarts-Rozensposrt w Gliwicach, "Slavia" Kosice i 
Beuthener Sportverein 09, o rozegranie zawodów załatwiono odmownie. 
 
 Przyjęto w poczet nowych członków: 
 
 Marjana Sawickiego, Pawła Madejskiego, Felicję Szymańską, Marjana Szymańskiego, Wiktora Gabrjela, 
Jana Idzika, Stan. Majewskiego, Karola Ryndaka, Bron. Chodockiego i Mieczysława Gębalę.- 
 
 Następnie p. Obrubański zawiadamia o wyjeździe drużyny na dzień 6 maja do Pragi celem rozegrania 
zawodów z K.S. "Slavia" za kwotę 3.200 zł.- 
 
 Przyjęto do wiadomości.- 
 
 Na tem posiedzenie zakończono.- 
 [podpis?] 
 
 
1928.05.07 Posiedzenie Zarządu 

[Protokół] 
Posiedzenie w dniu 7 maja b.r. z powodu braku kompletu nie odbyło się.- 
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 Obecni: P.P. Obrubański, Kornaś, Wyrobisz, Kiliński, Białoń, Kpt. Roganowicz i Lohn.- 
 
 Ze względu na pilność sprawy załatwiono jedynie ceny biletów na najbliższe zawody t.j. z Polonją w dn. 
17 i z I. F.C. w dn. 20 b.m.- 
 
 Uchwalono ceny pozostawić w takiej wysokości, jak na zawody w dn. 22. IV z K.S. "Warta".- 
 
 Na interpelacje p. Wyrobisza w sprawie jazdy niektórych członków drużyny sleepingami, p. Prezes udzielił 
wyjaśnienia, które przyjęto do wiadomości.- 
 
 [podpisy??] 
 
 
1928.05.14 Posiedzenie Zarządu 

Protokół 

z posiedzenia w dn. 14 maja 1928 r. 
 
 Obecni: P.P. Dyr. Bieżeński, Obrubański, Dr. Zaufal, Kpt. Roganowicz, Kiliński, Kpt. Reyman, Wyrobisz, 
Kornaś, Kpt. Zakrzewski, Białoń, Lohn, Breuer.- 
 Nieobecni: Dyr. Osip. Pułk. Kruk-Szuster, Potocki, Dr. Kulpa, i Kpt. Menhard.- 
 
 Porządek dzienny: 
 1) Odczytanie protokołu 
 2) Pisma 
 3) Przyjęcie nowych członków 
 

Protokół z ost. pos. przyjęto. 
 
 Na prośbę szatnego p. Kuryłły, udzielono mu pożyczki w kwocie  200 zł. na zakup roweru, spłacalnej po 
zł. 50 miesięcznie z jego honorarjum.- 
 
 Przyjęto w poczet członków: 
 
 Henryka Góreckiego, Józefa Kamińskiego, Józefa Skrynkowicza, Andrzeja [?Smolczyka], Władysława 
Górkę, Henryka [?iecika], Ignacego Konstantego oraz Tadeusza Jelonka.- 
 
 Na tem po wyczerpaniu porządku dziennego, posiedzenie zamknięto.- 
[podpisy??] 
 
 
1928.05.21 Posiedzenie Zarządu 

Protokół 
z pos. w dn. 21 maja 1928 r. 

 
 Obecni: P.P. Prezes Bieżeński, Obrubański, Dr Zaufal, Kpt. Reyman, Inż. Łasiński, Kornaś, Dyduch, 
Wyrobisz, Kiliński, Breuer, - i Białoń, - Kpt. Zakrzewski.- 
 Nieobecni: P.P. Pułk. Kruk-Szuster, Dyr. Osip, Dr Kulpa, Kpt Menhard, Lohn, Kpt. Roganowicz. 
 
 Porządek dzienny:  
 1) Pisma 
 2) Sprawy bieżące 
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 Na pismo Pol. Czerw. Krzyża  w Będzinie w sprawie zawodów, uchwalono odpisać przychylnie.- 
 
 P. Obrubański zawiadamia o zakontraktowaniu F.C. 33 z Budapesztu na dwa dni Zielonych Świąt za 
kwotę  500 dolarów am. Przyjęto do wiadomości.- 
 
 W związku z pow. uchwalono wysłać do Katowic p. Łatę, celem odstąpienia tej drużyny na pierwszy 
dzień Świąt. -  
 
 Uchwalono zakupić siatki na treningowe boisko.- 
 
 Uchwalono pokryć koszty przejazdu na zawody lekkoatletyczne Kowalskiego z N. Targu oraz 
[?Budzińskiego] z Jaworzna i zwolniono wymienionych z wkładek członk. na b. rok oraz Gorzeńskiego.- 
 
 Uchwalono przesłać dwie leg. wolnego wstępu Fmie Leon Holzer oraz Fabryce Cegieł na Zwierzyńcu.- 
 
 Następnie p. Kornaś zawiadamia o zakłóceniu spokoju publ. przez p. Stefana Niedbałego na zaw. w dn. 
20.X.27, urzędnika Mag. 
 
 Uchwalono donieść o tem Magistratowi.- 
 
 Zatrzymano legitymacje czł. Serafina przez p. Kornasia z powodu zakupowania biletów członkowskich po 
raz drugi na jedne zawody przez innych, oddano do zbadania p. Inż. Łasińskiemu.- 
 
 Uchwalono zakupić 6 spiczek dla Sekcji lekkoatletycznej oraz 5 kostjumów.- 
 
 Sprawozdanie p. Breuera z działalności sekcji pływackiej za ubiegły okres przyjęto do wiadomości,- i 
uchwalono zakupić piłkę wodną dla tej sekcji.- 
 
 Następnie p.  Wyrobisz interpeluje sprawę uzyskania [?] z funduszu bezrobotnych.- 
 
 W  sprawie tej uda się delegacja  we środę w osobach pp. Bieżeńskiego i Obrubańskiego do Wojew.- 
 
 Na tem pos. zakończono  
[podpisy??] 
 
  


