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0 PIĘKNOŚCI CIAŁ fl LUDZKIEGO.
Kanon ludzkiego ciała, o którym było 

już na tem miejscu wspominane poprzednio, 
jest zbiorem reguł, które na zasadzie licznych 
studyów, pomiarów i obserwacyi uogólniają 
prawidłowe ustosunkowanie konstrukcyi. Już 
u Egipcyan istniały podobne reguły w rzeźbie 
hieratycznych postaci ludzkich, ale Grecy przez 
kult piękna fizycznego w swoich obserwacyach 
i pomiarach zaszli o wiele dalej i ściślej na
kreślili prawa.

Polyklet z Sykony, rzeźbiarz grecki wy
konał postać Kopijnika, która to rzeźba w okre
sie Peryklesowskim i jeszcze długo później 
stanowiła dla rzeźbiarzy greckich Kanon. W ka
nonie tym trzymano się wśród innych reguł 
i tej zasadniczej, że każda postać ludzka po
winna mierzyć na wysokość ośm głów wła
snych, licząc od pięty do wierzchołka czaszki. 
Z czasem uogólnianie pomiarów porównawczych 
stwarzało coraz to inne, bardziej jeszcze ścisłe 
reguły, przyczem za jednostkę pomiarową bra
no długość stopy, wymiary nosa i t. p.

Stało się to w końcu absurdem. Raz 
dla tego, że natura indywidualizuje nieco 
zawsze swe twory, i rzec można, iż wśród 
miljonów ludzi nie znajdzie się nawet dwóch 
w ustosunkowaniu proporcyi ciała matematy
cznie jednakich, a przez to określanie cało
ści wymiarem składowej cząstki, dawałoby 
w rezultatach typy zgoła nieharmonijne i w rze

czywistości potworne, a powtóre że i w sztu
ce typ ludzki urobiony podług szablonu stal 
by się nudny i zgoła nieartystyczny. Cały 
bowiem wdzięk i natury i sztuki polega na 
indywidualizowaniu istot i zjawisk sobie po
dobnych.

To też de facto w sztuce każdy wybi
tny talent stwarzał i stwarzać będzie kanon 
z siebie i dla siebie. Innym jest w upodoba
niu proporcyi kształtów Fidyasz, a inny Pra- 
ksyteles lub wspomniany Polyklet z Sykony.

W epoce Renesansu, owym wspaniałym 
wybuchu żądzy pełnego i doskonałego życia, 
w epoce owej, która następowała po długo
trwałym uwiądzie kultury klasycznej, widzimy 
te same zjawiska. Postaci Botićcellego to je
szcze istoty chorobliwe i wątle ciałem, ale 
już mocne wolą życia i wielkich zamiarów, 
wyodrębniają się wyraźnie od ascetycznych 
postaci Fra. Angelika. Ród Rafaelowskich 
ludzi wykwintnych, silnych, zręcznych, zmysło
wych a duchowo subtelnych, jest stopniem 
dalej do punktu, gdzie poprzedzony przez 
Lionardo da Vinci, króluje Michał-Aniol Bu- 
narotti, twórca rodu tytanów, którymi zapeł
niał place, kościoły, loggie i grobowce.

Ten mały, szczupły, zawiodły ciałem, 
a tytaniczny duchem człowiek stwarzał swe 
postaci już nic na miarę Fidyasza, lecz Teo
gonii Homera.
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Odrodzenie częściowe klasycznej kultury 
i wybuchający z pod ucisku duch ludzki wy
raził się w dziełach jeo0 tak potężnie, stwo
rzy! formy tak tytaniczne, że aż graniczące 
ze zwyrodnieniem.

Nigdy może uwielbienie potęgi materyi, 
uwielbienie nieznanej a wszechmocnej siły, 
która ją stwarza, nie wyraziło się tak dobitnie 
i wspaniale, jak w dziełach Michała-Anioła. 
Postaci jego, to bryły muskulów okrywające 
ducha roztęsknionego za czynami Tytanów.

1 dla tego artystycznie są one zupejnie 
usprawiedliwione. Usprawiedliwione dyspro
porcje występujące przy sprawdzaniu z naturą, 
bo Michał-Anioł chciał swe postaci mieć Ty
tanami a nie zwykłymi ludźmi. Jeno nie mo
żna tych olbrzymów, w proporcyach przytem 
tak wysokich, że do dziewięciu główT miary 
nieraz dochodzą brać za wskaźnik przy okre
ślaniu normalnego piękna dzisiejszego człowie
ka, któremu i do wzrostu 9-ciu głów, i do 
barokowych bicepsów i do tytanicznych żądz 
bardzo daleko.

A teraz może będziesz ciekawy, czytel
niku, dowiedzieć się jak zapatrywano się na 
piękność ciała w dawnej Polsce.

Sztuk plastycznych u nas, w dawnej 
Polsce, niebyło, kontentowano się drobnemi 
dopływami, idącemi z Zachodu.

(Jedynie lud miał swoją samorodną sztu
kę, bardzo zresztą ciekawą i żałować należy, 
że tak mało z tę sztuki do nas doszło. W tej 
sztuce właśnie odbiło się pojęcie ludu na pię
kno fizyczne w postaci bohatera ludowego 
Janosika, opiewanego w licznych pieśniach 
i odtwarzanego w malowidłach i rzeźbach 
zwanych zbójnickiemi.)

Bardzo za to bogata i rozwinięta w da
wnej Polsce literatura zwłaszcza w epoce od
powiadającej włoskiemu renesansowi, i nawet 
zw’anej renesansem polskim, może nam do
starczyć ciekawego materyału pisane go \ ’’ ś?

Oto, co n. p. spotykamy w ^Dworzaninie” *)  
Łukasza Górnickiego, dyalogowym traktacie 
o tem, . jakim być winien z ciała i umysłu 
dworzanin w zaletach swych doskonały. Jest 
to istny Kanon pisany, wyłożony bardzo szcze
gółowo i obszernie, z którego przeto tylko 
urywrek zacytuję:

*) W owym czasie dwory wielkich panów, 
a bardziej jeszcze królewski, były najwyższą szkołą 
dla młodzieży szlacheckiej. Po okresie szkół śre
dnich. a nawet, co się często u zamożniejszych dzia
ło, pobycie za granicą, na wszechnicach kolońskiej, 
padewskiej lub paryskiej, młodzież szła na dwory 
uczyć się praktycznie cżynnego społecznego życia, 
praw krajowych, sztuk i rycerskiego rzemiosła, 
a także by nabrać ogłady i wykwintnego obejścia 
towarzyskiego. Tą drogą, modna wówczas na 
dworach kultura zachodnia szeroko rozlewała się 
po Polsce i docierała nawet pod strzechy drob
niejszej szlachty. Ztąd nazwa młodzieży: dworzanin.

Przypis, autora.

„Iż tu odpoczywał był troszkę p. Kry
ski, rzekł tak p. Bojanowski: pomnie, p. Kry
ski, żeś W. Μ. powiedział, iż ten dworzanin 
ma mieć piękną twarz i kształt w ciele, k’te

mu ona wdzięczność (wdzięk), któraby mu mi
łość u wszystkich ludzi jednała.

Piękną twarz i wdzięczność, mnie się 
widzi, że ma p. Kostka, k’temu kształtowne 
dosyć członki; jedno mi się troszkę przykrót- 
szemi nogi zdauzą.

Raczże nam tedy W. Μ. powiedzieć cze
go do wdzięczności p. Kostce niedostaje, al
bo jeśli tej gładkości dosyć, którą wr panu 
widzany; a około innych rzeczy, rozdzielnie 
racz W. Μ. mówić: jaki wzrost, jaki kształt, 
jakie członki mają być u tego dworzanina; 
owra się też i we mnie co takiego najdzie, 
w czem się bardziej niż przedtem kochać 
będę.

A gdy się temu i ten, i ówr rozśmiał, 
jął zaś mówić p. Kryski: Iście w dzięczność ta, 
która ma być w twarzy, (gdzieby był do tego 
zarósł) jest u pana Kostki; ani mogę na nikim 
lepiej tego pokazać, jako na panie, chcąc ob
jaśnić, co to jest, co ja wdzięcznością zowie; 
albowiem czego trzeba do przyjemnej twmrzy, 
wszystko się tu zeszło. Prawda, iż nie wszy
stko w cerkiel; ani tu jest ona płeć, co ją pa
pierową zowią, ale ma coś męskiego i żywego 
w sobie, a przed się jednak wdzięczna, a naj- 
duje się to także, co ja chwalę wr różnych 
twTarzach. Taka tedy gładkość niechaj bodzie 
u mego dworzanina, któraby nic niewieściego 

.w sobie nie miała; bo i owa jedwnabna posta
wa, słowa pieszczone, zemdlona mowa (jako 
się na tę subtelność drudzy wydają, aby się 
pokazali, iż z panów idą, którym i tego szko
da, że się mężczyznami porodzili) niewiem 
kornuby się na świecie podobać mogła? Męż
czyzna, ma być mężczyzną i twarzą i po
stawą i słowy. A tak przychodząc do wzro
stu, tak najduję u siebie, iż ma być dworza
nin ani nazbyt wielki, ani nazbyt mały; bo 
wiec obojgu temu dziwmją się ludzie,, prosto, 

’ jako kiedy się co przeciwko przyrodzeniu 
dziwmo urodzi, i brzydzą się takim człowie
kiem pospolicie.

Wszakoż, mając na którąkolwiek stronę 
wyniść z miary, jeszcze lepiej, żeby był tro
chę przymniejszym, niż ma przejść wielkością 
wszystkie ludzie. Albowiem ci olbrzymowie, 
mimo to, iż miewają niemal zawżdy rozum tę
py, bywrają też niezgrabni i ciężcy do każdej 
rzeczy; a dworzaninowi bardzo tego potrzeba, 
iż by był ku wszystkiemu ochoczy, czerstwy 
i sposobny. A dla tego chcę, aby miał kształt 
i dobre postanowienie (proporcje) w ciele, 
a członki udatne, tak iżby z jego więzy znać 
siłę, znać czerstwość, znać chybkość bylou.

Tak w XVI-tym wieku, w potężnej na- 
ówczas, rycerskiej i wykwintnej Polsce rozu
miano ideał fizyczny mężczyzny. Żałować 
należy, iż nie było w tej epoce rozpowszech
nionych u nas sztuk plastycznych, abyśmy 
rzeczywiste odbicie ówczesnych ludzi oglądać 
mogli.

Sprawulzilibyśmy tedy naocznie, czy i 
w naszym pojęciu pan Kostka, jak twierdził 
pan Bojanowski, miał w istocie piękną twarz 
i wdzięczność, k’temu kształtowne członki, 
choć nogi nieco przykrótsze.
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I dziś zupełnie pisać by się można na 
prawidła przez pana Bojanowskicgo głoszone: 
aby miał dobre „postanowienie” a członki 
udatne, a iżby z jego więzy znać siłę, znać 
czerstwość, znać chybkość było, — może zbyt 
ogólnikowo brzmią te prawidła a przeto z ma- 
tematycznemi ścisłościami kanonu greckiego 
równane być nie mogą. Ale powiem, są ar
tystycznie] sze przez uznanie indywidualności 
i względności warunków piękna.

Np. podział ośmiogłowy kanonu greckie
go zupełnie do rzeczywistości dzisiejszej za
stosować się nieda. Ogólnie ludzie są zna
cznie niżsi, a jeśli zdarzy się czasem, jako 
wyjątek, człowiek dużego wzrostu, to ten zwy
kle wybujały jest i w proporcjach znacznie 
wyciągnięty, więc przy pomiarach proporcyi 
na szerokość, zgoła kanonowi by nie odpo
wiadał.

O wzroście powiedziane jest w „Dwo
rzaninie” że ma być „ani nazbyt wielki, ani 
nazbyt mały”, czyli że ma być średni. Gdy- 
byśmy chcieli ściśle ów średni wzrost wy
razić, trzebaby oprzeć się było na statysty
cznych danych nprz. komisyi poborowych 
i z tych danych przeciętną miarę wyprowadzić.

Z czasem, gdy u nas szerzej rozwiną sie 
związki rozwoju fizycznego, niewątpliwie stwo
rzą one sekeye pomiarowe, a wtedy dane 
liczbowe będą dostępne.

Obecnie tego jeszcze niema i trzeba, że 
tak powiem, „od oka” określać ów wzrost 
przeciętny. Myślę, że u Polaków, którzy na ogół 
dość są rośli, ową przeciętną miarą będzie 175 
centimetrów. W takim razie na ową „aurea 
mediocritas“ wyznaczyć trzeba 10 centime
trów, i każdego po nad 180 centim. wycho
dzącego nazywać wysokim, a każdego nie się
gającego 170 centim. zaliczać do mniej niż 
średniego wzrostu.

Godząc się zupełnie z regułą w „Dwo
rzaninie” wyrażoną, że średni wzrost najlepiej 
odpowiada w proporcyach naszemu poczuciu 
estetycznemu, w tem się jednak spierać je
stem gotów, iżby z dwojga złego, przewagę 
dawać niższemu nad wyższym.

Bowiem ciało nasze w proporcyach kon
strukcyjnych nietylko w samem sobie znajdu
je harmonijny sprawdzian, lecz sprawdzian 
ten rozszerza się i na otoczenie. Niższy 
wśród innych choćby nieco tylko wyższych 
zawsze pewien dyssonans estetyczny wywoły
wać będzie, ale co gorsza gdy wzrost jego 
i w otoczeniu kobiet minusem choćby naj
mniejszym się wyrazi, odbiorze mu cały ów 
wyraz męskości i przewagi fizycznej, pomimo 
proporcyi doskonalej i tęgości mięśni.

Mały wzrostem mężczyzna przy wyso
kiej kobiecie będzie zawsze, w rozumieniu 
fizycznem, estetycznym dyssonansem. Tem- 
bardziej zaś potęguje się to dziś, w epoce 
odzieży rozmyślnie maskującej proporeye kon
strukcyjne ciala. I dzieje się, że człowiek 
doskonalej nawet budowy w proporcyach lecz 
nizki, podpada dziś temu samemu losowi, co 
i wykwintne cyzylerskie dzieła sztuki na wiel
kich wystawach europejskich: — giną zupełnie, 

przygniecione potęgą rozmiarów dekoracyjnej, 
chociażby nieraz średniej wartości rzeźby.

Lecz dla estetyki, dla sztuki i artystów 
umiar i harmonia w budowie stać będą zawsze 
wyżej od rozmiarów, i wykroczenia przeciw 
niektórym regułom zasadniczym w propor
cyach będą zawsze estetyczną herezyą. Do 
takich należy stosunek głowy do całej postaci. 
Niekoniecznie ma być on ściśle jak 1 do 8-miu, 
ale stanowczo nie może wyjść po za granicę 
I-go do 7-miu, bez wytworzenia konstrukcyj
nego dyssonansu.

Drugą regułą jest równy podział postaci 
biorąc od końca głowy do stóp na dwie ró
wne połowy w miejscu dolnego spojenia mie
dnicy, czyli mniej więcej w tem miejscu gdzie 
kończy się tułów a zaczynaj a nogi (patrz za
łączony rysunek).

Od tego punktu do podeszwy stopy, no
ga dzielić się powinna na dwie równe części 
w kolanie, w punkcie rzepki (kostki kolano
wej). Długość rąk powinna się wyrazić w tem, 
aby ręka wolna po boku puszczona dosięgała 
połowy uda.



— 4

Długość stopy ściśle jest zależna od wy
sokości całej postaci. Im wyższa postać, tem 
dłuższa stopa być musi, aby sprostać włożo
nym na nią obowiązkom. Przy zbyt malej 
stopie chód staje się niepewny, przy zbyt 
długiej ciężki i niezwrotny.

Użycie nazwy „stopa” do polskiej mia
ry długości wskazuje, że stopie przypisywano 
1/2 łokcia długości. Jednakże jest to wymiar 
zbyt duży, i trzeba by wyjątkowo wysokiego 
człowieka, aby póllokciowa stopa odpowiadała 
harmonijnie proporcyom całej postaci.

Za regułę należało by przyjąć, że stopa 
męskiej nogi, licząc od pionu wielkiego palca 
do pionu pięty powinna stanowić 6,5 części 
całej wysokości. Według tego obliczenia sto
pa półłokciowej długości odpowiadała by wzro
stowi 188 centimetrów.

W rozmiarach klatki piersiowej przyjęto 
w komisyach poborowych uważać jako mini
mum prawidłowej proporcji, aby obwód klat
ki ponad sutkami odpowiadał połowie długo
ści całego ciała. Istotnie jest to minimum, 
po za któreni zaczyna się już rażąca dys 
proporcya. Stef. Popowski. (c. d.)

Sokolnia.
Budynek sokolni stoi wolno, lub jednym 

bokiem graniczy z sąsiednią possesyą, jest 
39,35 metrów długi i 16,50 metrów szeroki. 
Przjr uwzględnianiu powyższych wymiarów 
trzeba brać pod uwagę plac na boisko dla 
ćwiczeń latem na wolnem powietrzu (patrz art. 
Urządzenie boiska w Nr 1 „Sokola”).

Budynek składa się z sali ćwiczebnej, 
zajmującej cala jego wysokość i ubikacyi umie
szczonych na parterze i piętrzą.

Podłoga parteru powinna być najmniej 
0,60 mt. podniesioną nad teren dla uniknięcia 
wilgoci; pod parterem potrzebne są piwnice 
na składy opału, ewentualnie na urządzenie 
ogrzewania centralnego.

Parter: z westihulu na prawo umieszczo
ne jest mieszkanie służącego, składające się 
z kuchni i pokoju, na lewo—kancelarya, któ
ra służyć może także do zebrań wydziału, 
gron nauczycielskich i t. d.; nawprost westi- 
bulu z korytarza głównego drzwi prowadzą do 
szatni męskiej, zkąd, przez mały korytarzyk, 
ćwiczący mają wejście bezpośrednio do sali 
ćwiczebnej; z tegoż korytarzyka na prawo jest 
wejście do klozetów, na lewo zaś do prysz
nicu.

W głównym korytarzu urządzone są scho
dy na I piętro, z tegoż korytarza jedno wej
ście prowadzi bezpośrednio do sali ćwiczebnej, 
drugie na lewo do szatni kobiet. Szatnia ta 
ma wejście oddzielne do sali, swoją umywal
nię i klozet.

Na piętrze umieszczone są: sala, służyć 
mogąca dla większych zebrań, odczytów, nau

ki szermierki, chórów, orkiestry it. czy
telnia, biblioteka, klozety, z kt< jeden,
z oddzielnem wejściem z korytarz:·.. a ko
biet, i galerya dla widzów i członk: iećwi-
czących.

Sala ćwiczebna ma 14 met · < roke-
ści, 20 mt. długości i 8 metru*  ikości,
czyli 280 metrów kwadratowych zchni;
licząc po 4 mt. kwadr, dla jedn< czącc-
go; w sali tej ustawić można wy 70 lu
dzi do ćwiczeń wspólnych w r< c wol
nym; w rozstępie t. zw. szwedzki wieści się 
140 ludzi do tychże ćwiczeń. Na rządach 
ćwiczyć może jednocześnie 15 z: ■ nów po 
9 ćwiczących, czyli 135 ludzi.

Sala ta posiada oddzielne wyjścia do 
szatni męskiej, szatni kobiet, >: głównego
korytarza, na boisko i podjazd.

Z przyrządów stałych umieszczone tu są: 
2 ^wspinalnie 4,80 do 5,0 metr, wysokie, skła
dające się—każda z czterech drągów piono
wych i jednej liny; odległość drągów od sie
bie wynosi 0,50 metr., — liny od pierwszego 
drąga 0,90 metr.; drągi powinny być za po
mocą zasuwek mocowane do podłogi, aby je 
można było używać jako stałych i wiszących 
wolno. Kolka i orczyk zawieszone są na bel
kach, kroksztynowo wysuniętych ze ścian 
w wysokości 4,80—5,0 metrów; kółka te wi
sieć powinny na blokach dla łatwego podno
szenia i opuszczania tychże. Odległość pierw
szego kółka od ściany wynosi 1,70 metr., od
ległość kółek od siebie 0,50 metr.; odległość 
belki, na której zawieszone są kółka, od drąż
ka wynosi 7,75 metrów.

Diva drążki poziome, umieszczone na 
podobnych jak kółka, belkach, na tejże wy
sokości; belki te odsunięte są od ściany szczy
towej o 4,20 metr., odległości między ścianą 
a drążkiem i drążkiem a kółkami powinny być 
zachowane ze względu na bezpieczeństwo ćwi
czących na tychże przyrządach jednocześnie.

Rozpiętość drążków wynosi 2,30 metr, 
w świetle. Słupy pionowe służące do zakła
dania drążków, wysunięte do sali, powinny być 
urządzone tak, aby je można było przesuwać 
do ściany, aby nie przeszkadzały przy ćwi
czeniach wolnych.

Kołobieg ośmio-drabinkowy o kulkowych 
łożyskach umocowany na wysokości 4,80—5,00 
metr, za pomocą żelaznej sztaby do stropu 
i wiązania dachowego i za pomocą 4 rozpi- 
naczy żelaznych do ścian.

Dwie ruchome drabiny po 5,20 metr, 
długie do ustawiania poziomo, skośnie i pio
nowo; przy tychże drabinach mogą być urzą
dzone podeściki do skoku w głąb.

Przy ścianach podłużnych sali umieszczo
ne są drabiny szwedzkie (Ribstol) które służą 
do ćwiczeń masowych: dzieci, dorostu, nowo- 
wstępujących, starszych członków it. d. Urzą
dzenie tych drabin, oszczędza koszt drewnia
nej buazeryi w sali na tych ścianach.

Przybory do ćwiczeń, jako to: maczugi, 
ciążki, laski, lance, pałasze, maski, umieszczać 
można na specyalnych wieszakach, umocowa
nych na ścianach sali. Na szkicu parteru po-
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kazane jest rozłożenie przyrządów ”stałych przy 
ścianach bocznych sali, przez co unika się 
poprzecznej belki, biegnącej przez cala szero
kość sali, służącej do zawieszania przyrządów
1 otrzymuje się więcej estetyczny wygląd sali 
ćwiczebnej; na szkicu piętra pokazane jest 
ustawienie 13-tu zastępów, do ćwiczeń na przy
rządach stałych i ruchomych jednocześnie.'

Szatnia męska. Wejście do szatni pro
wadzi z korytarza, co zabezpiecza szatnię od 
przeciągów i zmusza przychodzących na ćwi
czenia do oczyszczania obuwia już w vesti- 
bulu.

W szatni urządzone są 4 umywalnie i usta
wione 102 szalki 0,35 szerokie i 0,40 głębokie 
(patrz artykuł „Szatnie” Nr 7 „Sokola”); przy 
większem wyzyskaniu miejsca t. j. zmniejsze
niu nieco szerokości szatek i przejść między 
szafkami ustawić można 125 szafek; przy 1 
metrowej wysokości tychże, urządzić można
2 piętra o 250 szafkach. Szatnia kobiet mie
ści 20 szafek tychże rozmiarów.

Prysznic, wejście do prysznicu umiesz
czone jest z korytarzyka przy szatni; prysznic 
powinien być tak zmontowany, aby jednocze
śnie używać go mogło kilku lub kilkanastu 
ćwiczących.

Galerya oddzielona jest od sali balustra
dą; z galeryi wysunąć można balkony po obu 
stronach sali przez całą długość tejże, co da- 
je możność większej liczbie widzów obserwo
wania ćwiczeń.

Warszawa, dn. 26/IX 1905 r.
Karol Noskiezvicz.

Szwedzka czy JoIjobHa?
Narodziny Sokolstwa w Królestwie przy

padły akurat na dobie, w której cały świat 
gimnastyczny — lekarze, fizyologowie i na
uczyciele, — zajęty jest sprawdzaniem wyni
ków dotychczasowych metod gimnastycznych, 
zestawianiem ich i oceną. Jest to epoka po
szukiwania nowych dróg w dziedzinie wycho
wania fizycznego — epoka badania. Skorupa 
rutyny dotychczasowej pękła. To, co zado
walało pokolenia przeszłe, dziś wobec nowych 
wymagań nauki współczesnej, ostać się nie 
mogło. Dziś, każdy gimnastyk, racyonalnie 
patrzący na swoje zadania, wysuwa potrzebę 
reform. Jednocześnie dawny spór dwóch dominu
jących systemów gimnastycznych — szwedzkie
go i sokolego, na nowo zaogniać się poczyna.

W Niemczech w chwili obecnej Związek 
Stowarzyszeń turnerskich poważnie zajął sic 
rozwiązaniem dyleimnatu — szwedzki czy tur- 
nerski system? Referaty delegatów Związku 
ze specya nycli wywLdów na mie sen poda
liśmy uż.

Obecnie umieszczamy prace w tej mierze 
komisyi sprawozdawczej Związku Stowarzy
szeń Sokolskich w Galicyi.

Sprawa wyboru metody w ostatnich cza
sach gorąco zajmowała świat gimnastyczny 
Galicyjski. I tu również uczuwano potrzebę 
reformy w dotychczasowym systemie sokolskim. 
Związkowe Grono Nauczycielskie przystąpiło 
do pracy i zainicyowało cały szereg reform 
gimnastyki sokolej.

Owoce tych dążeń reformatorskich ujęte 
w ramy treściwego referatu podajemy.

Reforma metody
GIMNASTYKI SOKOLEJ i SZKOLNEJ.

(Referat E. Cenara — przedłożony związkowemu

Gronu naucz, do dyskusyi i ewent. uchwały).

Zainicyowana przez Związek polskich 
Towarzystw gimn. sokolich reforma gimnasty
ki, zdążająca do: 1. uprzystępnienia ćwiczeń 
cielesnych dla każdego wieku i płci; 2. opar
cia metody nauczania na zasadach potrzeb fi- 
zyologiczno-hygienicznych organizmu ludzkie
go; 3. usunięcia z dotychczasowej gimnastyki 
ćwiczeń wątpliwej wartości a niekiedy wprost 
szkodliwych, ewentualnie ograniczenia ich na 
pewne tylko jednostki, staje się obecnie przed
miotem aktualnym i wchodzi w fazę pierwsze
go najważniejszego okresu, t. j. obrad nad „re
formą metody.u

Potrzebę zmiany metody odczuwano u nas 
w zasadzie już dawno, pojawiły się też w tej 
mierze głosy na zgromadzeniach i w Przewo
dniku gimnastycznym, — energiczny jednak 
krok w tym kierunku uczynił Wydział zwią
zkowy dopiero w r. 1901, uchwalając:

a) zarządzić rewizye ćwiczeń systemu 
sokolego, odnośnie do ich wartości tizyologicz- 
no-hygienicznej;

b) zarządzić badania stanu zdrowia człon
ków i uczniów, uczęszczających na ćwiczenia 
gimnastyczne do Towarzystw sokolich;

c) zarządzić badania metod innych syste
mów gimnastyki.

Realizacyę powyższych uchwał rozpoczął 
Związek od zbadania metody szwedzkiej. Po
nieważ metody inne: czeska, niemiecka i fran
cuska znane były sokolstwu polskiemu względ
nie nauczycielom naszym, metodę szwedzką 
zaś znało tylko kilku, którzy przez pewien 
czas przebywali w Sztokholmie, ponieważ — 
ci właśnie—zalecali ją jako najbardziej cha
rakterystyczną, odróżniającą się znacznie isto
tą swoją i naukowym podkładem od naszej 
i wszystkich innych metod, postanowił Wy
dział najpierw w tym kierunku rozpocząć akcyę 
i poczynił starania, ażeby umożliwić szersze
mu gronu nauczycieli-sokolów gruntowne zba
danie tej metody.

W tym celu nawiązał stosunki z dr. 
Franciszkiem Bucarem, prof, w Zagrzebiu, któ
ry pierwszy metodę szwedzką, po dwuletnich 
studyach w Sztokholmie, wprowadził do szkół 
zagrzebskich, i uprosił go o urządzenie kursu 
gimnastyki szwedzkiej dla polskich sokołów.— 
Rokowania te odniosły dodatni skutek tak, że 
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w czasie od 20 do 30 kwietnia 1902 roku rze
czywiście kurs taki odbył się pod kierunkiem 
dra F. Bucara w Zagrzebiu w gimnazyum 
Górnogrodzkiem. Do obesłania kursu tego po
wołał Związek wszystkie okręgi sokole w kra
ju i wyznaczył każdemu stosowne subwencye. 
Uczestników zebrało się ogółem 17 (Cenar 
Lwów, Obornicki Wł.—Lwów, Dubelski—Tar
nów, Durski Antoni—Lwów, Domaradzki—Tar
nopol, Janikowski Wł.—Lwów, dr. med. Kir- 
kor—Kraków, Kwiatkowski Romuald—Lwów, 
Mokrzycki—Tarnopol, dr. Rowiński—Kraków, 
Kuciński—Kraków, Stary—Rzeszów, Swiątkie- 
wicz — Stanisławów, Szytuliński — Tarnopol, 
Szczurkiewicz—Lwów, Timler — Bochnia, Zło
tnicki—Przemyśl), sami naczelnicy i nauczycie
le rutynowani, obznajomieni wszechstronnie ze 
sprawą gimnastyki, znawcy różnych syste
mów a niektórzy nawet tego, który pojechali 
badać.

Dzięki ofiarności dra F. Bucara, jego 
szczerej pracy i rozumnie obmyślanemu przez 
niego planowi pracy, rezultaty kursu były nie
pomiernie pomyślne. Uczestnicy w krótkim 
czasie 10 dni zdołali wszechstronnie i wyczer
pująco poznać teoretycznie i praktycznie prze
ćwiczyć cały materyał gimnastyki szwedzkiej 
i urobić sobie sąd o metodzie szwedzkiej, sąd 
który powinien być dziś miarodajnym w ca
łej sprawie reformy metody naszej. Wywią
zując się z obowiązku, jaki Związek włożył na 
uczestników „kursu,“ przedłożyli oni sprawo
zdania wraz z opinią swą o gimnastyce szwe
dzkiej z odpowiedniemi wnioskami, które przy
padły mi do referatu, celem:

a) wypośrodkowania z nich opinii,
i) ugrupowania wniosków i przedłożenia 

ich do rozwagi Grona związkowemu i wydzia
łowi.

Ponieważ sposób sprawozdania pozosta
wiono dowolnemu uznaniu każdego sprawozda
wcy, przeto rzecz łatwo zrozumiała, różnią 
się one znacznie tokiem, formą i rozmiarami. 
Podnieść winienem, że wszystkie są opraco
wane starannie i ze zrozumieniem głównej my
śli przewodniej, a 4 z nich: Durskiego, Kuciń
skiego i Kirkora, Domaradzkiego, Mokrzyckie
go i Szytylińskiego, a wreszcie Świątkiewicza 
są nawet znacznej objętości, w szczególności 
zaś sprawozdanie Durskiego.

Ażeby wypośrodkować sąd z tak różno
rodnych pod względem formy sprawozdań, mu- 
siałem przyjąć pewne zasadnicze momenta, od
noszące się do istoty gimnastyki szwedzkiej 
i stanowiące punkta stałe, na które szu
kałem odpowiedzi w poszczególnych sprawo
zdaniach.

Jako takie punkta stałe przyjąłem:
1. Znaczenie gimnastyki szwedzkiej ze 

stanowiska: a) hygieny i fizyologii, b) peda
gogii, c) praktycznego zastosowania.

2. Gimnastyka szwedzka w porównaniu 
z gimnastyką sokolą.

3. Wnioski sprawozdawców.
4. Wnioski referenta.

czy też 

każdego 

sprowa- 
jednego

1. Znaczenie gimnastyki szwedzkiej ze stano 

wiska fizyologii i hygieny.

Zastanawiając się nad tą kwestyą, nasu
wają się następujące pytania:

1. Czy gimnastyka szwedzka ma podsta
wę naukową, i jakie jest działanie gimnastyk: 
szwedzkiej na ustrój człowieka?

2. Czy wpływ gimnastyki szwedzkiej je?- 
powolny czy raźny?

3. Czy jest ogólnie rozwijającą, 
zapobiegawczą?

4. Czy jest przystosowaną do 
wieku i płci?

5. Czy indywidualizuje—czy też 
dza indywidualność wszystkich do 
współczynnika.

6. Jaki jest jej charakter w ogóle?
Na pierwsze pytanie: „czy gimnastyka 

szwedzka ma podstawę naukową,” wywnio
skowałem ze wszystkich sprawozdań, z wyjąt
kiem jednego, odpowiedź dodatnią: Gimnasty
ka szwedzka, ma podstawy naukowe, piszą 
niemal wszyscy, opartą jest bowiem o potrze
by fizyologiczne i higieniczne organizmu ludz
kiego. Naukowość ta występuje bardzo do
bitnie w układzie lekcyjnym gimnastyki szwe
dzkiej, t. j. w metodzie lekcyjnej, która jest 
zarazem cechą jedyną i charakterystyczną (nie 
mówiąc o przyrządach) całej gimnastyki szwe
dzkiej.

Każdalekcya szwedzka uwzględnia wszyst
kie funkeye fizyologiczne organizmu, ma jasną 
myśl fizyologiczną, zastosowaną do potrzeb 
organizmu umysłowo znużonego, jest więc me
todą racyonalną, bo gimnastyka racyonalna 
w głównej swej myśli jest przedewszystkiem 
czynnikiem, pobudzającym organizm do nale
żytego spełniania swych funkcyi, a dopiero 
w drugim planie czynnikiem rozwijającym 
przymioty ciała: jego silę i zręczność i przy
mioty ducha. Metoda szwedzka patrzy na ru
chy poszczególne okiem fizyologa.—Istotą głów
ną tej metody jest jej wpływ fizjologiczny, 
i stąd ruchy gimnastyczne nie dzielą Szwedzi 
według ich „mechaniki,” ale według ich wpły
wu fi zyo logicznego.

Główne działanie metody tej skierowane 
jest przeważnie na rozwój organów i funkcyi:

ci) narządu oddechowego,
b) systemu naczyniowego i serca,
c) narządu trawienia·

a dopiero jako produkt uboczny uważany bywra:
d) rozwój siły mięśniowej,
e) zręczność cielesna,
f) przymioty ducha,

słowem zasada: zdrowe i silne płuca, zdro
wie i silne serce, zdrowy i silny żołądek, któ
re są podstawą ogólnego zdrowia, wyrażona 
jest wr metodzie szwedzkiej w sposób przy
stępny i silnie wpadający w oczy.

Każda osnowa (lekcya) składa się z ćwi
czeń tak dobranych, ażeby przez pracę wszyst
kich mięśni całego ustroju w jednakowej mie
rze, bez zbytniego natężenia, organizm rozwi
jać i uodpornić.
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'.V osnowach unika się więc statecznie 
prww> cm pracą pewnych tylko par ty i mię- 
: 1 przez stosowną zmianę ruchu roz-
lo·' ; pracę na całą masę mięśniową, nadto 

■’agę zwraca się na rozwój organów 
wewnętrznych.

, przyczyny znajdują się w każdej 
•v wielkiej przewadze ćwiczenia tulo- 

. tórych celem jest rozszerzenie klatki 
o i wyprostne działanie na stos pa- 

/, aby w ten sposób zapewnić orga- 
m: , nętrznym lepsze warunki przestrzenne.

■ a też zasada jest przyczyną, że w tej 
ro ; metodzie lekcyjnej szwedzkiej spotyka- 

; iwy o identycznych celach dwa lub trzy 
w ; powtórzone, a to li dlatego, aby funk- 

1 r organów danych silniej spotęgować. I tak: 
Ćwiczenia nóg powtarzają się dwukrotnie 

w punkcie 1 i VIII, w pierwszym przypadku 
celem zapobieżenia przekrwieniu mózgu wsku
tek natężonej pracy umysłowej, w drugim 
przypadku dla żywszego obiegu krwi i podnie
sienia funkcyi płuc i organów trawienia.

Ćwicz, ramion powtarzają się w punkcie 
niemal każdym a najsilniej w punkcie III. We 
wszystkich przypadkach nietylko dla wyrobie
nia siły ramion lub dla utrudnienia danego ru
chu, ale i dla rozszerzenia klatki piersiowej 
i wzmocnienia funkcyi płuc. Dlatego też uży
wają Szwedzi szerokich chwytów w zwiesze
niu i w podporze, szerokich lęków przy wol- 
tyżach, a przy podporze leżąc ustawiają ręce 
palcami ku sobie, co obliczone jest na działa
nie mięśni plecznych.

Ćwicz. mięśni tylnych tułowia powta
rzają się 2 i więcej razy, a to dla ćwicz, mię
śni wyprostnych tułowia i wypuklenia klatki 
piersiowej i funkcyi płuc, co daje prostą i pięk
ną postawą.

Ćwicz, mięśni przednich i bocznych tu
łowia powtarzają się 2 i więcej razy, a to dla 
rozszerzenia klatki piersiowej, funkcyi organów 
trawienia i płuc.

Ćwicz. oddechu mają nadto osobny punkt, 
aby głębokim oddechem uspokoić funkeye 
serca po szybszym skoku, uregulować go i wen
tylować szczyty płuc.

To wszystko, co naprowadziłem, daje zu
pełną podstawę do sklasyfikowania metody 
szwedzkiej, jako racyonalnej, opartej na nau
kowych podstawach, i z tem zgadzają się 
wszyscy sprawozdawcy, z wyjątkiem jednego. 
Zaprzecza on jakoby metoda szwedzka opartą 
była o fizyologię. Twierdzi, że jest rzeczą 
niemożliwą ułożyć osnowę tokiem fizyologicz
nym, „bo mięśnie i funkeye organów nie da
dzą się wyodrębnić, jakby to chcieli dokonać 
Szwedzi rozdziałem na poszczególne grupy/— 
Na dowód naprowadza w sprawozdaniu swo- 
jem:

1. że postawa zwieszona, zwieszenie po
stawne, zwiesz, przewrotne i t. p. są wcielone 
do grupy ćwiczącej ramiona, a tymczasem ćwi
czą silnie mięśnie tułowia;

2. wspinania i wstępywania należą do 
grupy ćwiczącej ramiona, a tymczasem ćwiczą 
mięśnie nóg więcej, niż ramion;

3. podpory leżąc i postawne należą do 
grupy ćwiczącej in. tułowia, a tymczasem ćwi
czą mocno ramiona;

4. skłony tułowia wstecz prostują stos 
pacierzowy, ale i równocześnie ćwiczą mięśnie 
przednie brzucha;

5. zwiesz, wolne ćwiczą m. grzbietu*,  
i ćwiczenia grupy V mają ten sam cel;

6. skoki mieszane ćwiczą nogi, ale i ra
miona.

Dalej twierdzi, że każdy ruch choćby 
najprostszy jest tak skombinowany, że nawet 
fachowi fizyologowie i anatomowie nie są 
w stanie o wpływie fizyologicznym danego ru
chu orzec, i powołuje się na świadectwo Dra 
Emila du Bois Reymond, sławnego fizyologa 
niemieckiego, który właśnie fakt ten skonsta
tował.

Musimy zasadniczo przyznać racyę jego 
twierdzeniom, a mianowicie: że „wyodrębnie
nie funkcyi organów jest niemożliwe, a i wy
odrębnienie funkcyi mięśni da się dokonać tyl
ko w gimnastyce leczniczej i to nieraz dopie
ro przy pomocy kilku asystentów/

Także nie jest blędnem twierdzenie jego, 
że ocenienie wpływu fizyologiczncgo danego 
ruchu przedstawia wielkie trudności;—mimo to 
wszystko twierdzę, że osnowa metodą szwedz
ką ułożona ma myśl i tok fizyologiczny, a ćwi
czenia, które mają pobudzić funkeye oznaczo
nych organów, chociaż równocześnie wpływa
ją na funkeye innych organów i mięśni,prze
cie z powodu, że pobudzenie pierwszych jest 
najsilniejsze i przezcaża nad innerni, na daje 
im właściwy typ i charakter.

Dlaczego obstaję wytrwale przy twier
dzeniu, że osnowa szwedzka ma myśl i tok 
tizyologiczny, pozwolę sobie wyjaśnić, chociaż 
to, co powiem, nie jest nowe.

Głównym momentem fizyologicznym me
tody szwedzkiej jest działanie wyprostne na 
postawę ludzką, a w szczególności na tułów, 
w którym jest siedlisko najważniejszych orga
nów życia.

Wszelka praca tak zawodowa, jak i ka
żda inna zmusza nas do używania tylko tych 
wszystkich mięśni, które synergestycznie pochy
lają postać naszą wprzód nieraz tak silnie, że 
się zwijamy aż niemal w kłębek. Widzimy to 
u pracującego ucznia szkolnego, u rzemieślni
ka, urzędnika, uczonego a nawet u rolnika 
przy młóceniu, oraniu, sianiu, żęciu i t. p. 
czynnościach, wogóle u wszystkich. Oto, je
żeli gimnastyka ma spełnić zadanie swe w spo
łeczeństwie, jeżeli ma naprawiać, co życie co
dzienne popsuje, toć musi ten niezmiernie wa
żny moment życiowy uwzględnić i przeciwdzia
łać mu stosownie. Sądzę, że myśl ta chyba 
godną jest uwzględnienia nie tylko w Szwe- 
cyi, ale i nas!

Dlatego widzimy w metodzie szwedzkiej 
myśl tę, przewijającą się przez cala osnowę, 
jako myśl przewodniczą, dlatego znajdujemy 
w niej przewagę ruchów, działających wy- 
prostnie na tułów.

Rozwój myśli fizjologicznej osnowy szwedz
kiej jest następujący:
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Punkt I lekcyi zaczyna się ćwiczeniami 
nóg, a to dlatego, aby odprowadzić krew od 
mózgu. Każda praca zawodowa, umysłowa, 
czy też fizyczna wymaga pewnej dozy uwagi, 
a ta znów napływu krwi do mózgu, pierwszą 
więc czynnością gimnastyki jest krew z mó
zgu sprowadzić w regularny obieg, a to naj
łatwiej uskutecznić można ćwicz, nóg i głębo
kim oddechem.

Ponieważ całodzienna praca przygarbią 
stos pacierzowy, wdiisza klatkę piersiową 
i spłaszcza ją, przeto

II. drugą czynnością jest odprostowywa- 
nie stosu pacierzowego i wzmocnienie mięśni 
wyprostnych, a co zatem idzie proste trzyma
nie ciała, wypuklenie klatki piersiowej, pogłę
bienie oddechu, wzmocnienie mięśni automa
tycznych klatki piersiowej i stworzenie więk
szej przestrzeni dla płuc i serca.

III. trzecią czynnością jest: a) wzmo
cnienie sukursywnych mięśni klatki piersiowej 
t. zn. tych, które przy oddychaniu współdzia
łają nie mimowolnie lecz za naszą świadomoś
cią; b) wzmocnienie sukursywnych mięśni 
grzbietu t. zn. tych, które pomagają utrzy
mać stos pacierzowy prosto; te mięśnie wzmo
cnić można przez stosowne ćwiczenia ramion 
i przez zwieszenia na ram. o chwytach roz- 
piętych.

Przy ruchach ramion i przy zwieszeniach 
pracują dwie grupy mięśni: piersiowe i plecz- 
ne. Obie mogą naprzemian więcej lub mniej 
pracować, zależy to od „chwytu“ rękami. Je
żeli wisimy o chwycie spojonym, wtedy pra
cują przeważnie mięśnie piersiowe, jeżeli wisi
my o chwycie rozpiętym, wtedy pracują prze
ważnie mięśnie pleczne. Przez ciągłą pracę 
mięśni piersiowych, stają się one silne, ale 
skurcze ciągłe mięśni piersiowych sprawiają 
to. że mięsień nie wraca do dawnej długości, 
lecz pozostaje nieco skrócony i to jest jedną 
z przyczyn pochyłego trzymania się tych 
wszystkich, którzy przy pracy używać muszą 
mięśni piersiowych, podobnie ma się rzecz 
z mięśniami plecznymi. Przez ciągłe pobu
dzanie ich do skurczu, skracają się i wypuklają 
pierś. Dlatego metoda szwedzka uznaje tylko 
chwyty rozpięte.

IV. czwarty punkt lekcyi szwedzkiej, jest 
niejako punktem obojętnym z uwagi na pracę 
cielesną a kulminacyjnym z uwagi na kształ
cenie systemu nerwowego. Balans, czyli utrzy
manie ciała w równowadze w trudnych oko
licznościach, wtedy, kiedy postawa jest wielce 
ograniczona, nie wymaga ani siły, ani zręcz
ności, lecz skupienia uwagi, owładnięcia ner
wów.

Pochody więc po wąskich kładkach i de
skach ćwiczą system nerwowy, wzmacniają go, 
i z tej racyi znajdują się ćwiczenia te w każ
dej lekcyi.

V. piąty punkt jest niejako nawrotnym, 
tu znowu ćwiczymy mięśnie grzbietu, dla tych 
samych przyczyn, jak przedtem w punkcie II.

VI. szósty i VII siódmy punkt, przez 
ćwiczenie mięśni brzucha wpływamy na nale
żytą funkcyę organów trawienia, wzmacniamy 

tlocznicę brzuszną, rozszerzamy klatkę piersio
wą, podobnie jak w punkcie III.

VIII. punkt: skok i bieg, wpływa ogól
nie na funkcyę płuc, serca, obiegu krwi i funk
cyę organów trawienia.

IX. punkt, głęboki oddech: uspakaja i re
guluje oddech, reguluje przyspieszony rytm ser
ca, uczy pogłębienia wdechu, wentyluje szczy
ty płuc.

Z powyższego rozwoju lekcyi widzimy:
1. że metoda szwedzka dostraja się do 

potrzeb codziennego życia;
2. że funkcyę te, które są najważniejsze, 

uwzględnia 2 i 3-krotnem ćwiczeniem;
3. że uwzględnia stopniowanie natężenia, 

gdyż lekcya zaczyna i kończy się ruchami lek- 
kiemi, środek lekcyi zaś zawiera ruchy najin- 
tenzywniejsze.

Metoda szwedzka odznacza się jeszcze 
powolnem wykonywaniem ruchów wolnych.

Odnośnie do tego momentu: „działania gi
mnastyki szwedzkiej na ustrój człowieka” — 
zaznacza fizyolog dr. Schmidt—że wskutek po
wolnego wykonywania ruchów, wpływ gimna
styki. jest dodatniejszy, niż przy wykonywaniu 
ruchów w tempie szybkiem.

ci) Przy wolne.ni tempie czynne są mię
śnie wykonujące ruch i ich antagoniści, a więc 
ruch taki jest w skutku podwójny, gdy tym
czasem przy rzutowem wykonaniu praca anta
gonistów jest wykluczona;

b) ruch powolny umożliwia obfitszy do
pływ krwi do mięśni czynnych i odprowadza 
produkta zużyte dokładniej, niż przy szybkim 
ruchu.

Konkluduję przeto: metoda szwedzka ma 
podstawę naukową, oparta jest na fizjologicz
nych potrzebach organizmu, uwzględnia hy- 
gienę życia codziennego, przewyższa metodę 
sokolą swojem wyrachowanem działaniem.

Metoda szwedzka jest zapobiegawczą i rów
nocześnie rozwijającą, bo przeciwdziała uje
mnym wpływom życia codziennego, a nadto 
dozwala przez użycie ćwiczeń silniejszych roz
wijać organizm i jego siłę.

Jest przystosowaną do każdego wieku 
i płci, gdyż przez dodanie w punkcie III 
i VIII ćwiczeń trudniejszych (z systemu soko
lego), może wpłynąć intenzywniej na rozwój 
mięśni, a więc może być przydatną do gimna
styki towarzyskiej.

Indywidualność cielesną jednostki podpo
rządkowuje tylko wtedy pod ogól, gdy się ją 
traktuje masowo w punkcie Ill i VIII.

Charakter jej jest: hygieniczno-wojskowy; 
• wskazuje na to zasób ćwiczeń praktycznych 
(wspinania po linach pionowych i ukośnych, 
drabinach sznurowych, skoki' z karabinem 
i t. p.) i tok lekcyjny, który jest hygieni- 
czny.

2. Znaczenie gimnastyki ze stanowiska wycho

wawczego (pedagogicznego).

Tu wyłaniają się następujące pytania:
1. Czy kształci psychicznie;
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2. Czy materyal ćwiczebny jest obfity 
czy ubogi.

Odpowiedzi na pytania te są następujące: 
Ad i. Metoda szwedzka, mająca charak

ter hygieniczno-wojskowy, uwzględnia ćwicze
nia, które kształcą ducha. Są to ćwiczenia 
na przyrządach: w zwieszeniu, równowadze 
i skoku, które szczególnie wyrabiają: odwagę, 
przytomność, zmysł oryentacyjny i t. p. Wsku
tek powolnego tempa wyrabiają ścisłość w wy
konaniu ruchu, a to urabia charakter.

W ogóle w niczem nie ustępuje, pod 
względem psychicznym, gimnastyce sokolej, 
ani ją przewyższa.

Ad 2. Materyal ćwiczebny jest łatwy, 
ochrona i pomoc niemal wykluczona, niebez
pieczeństwo, z wyjątkiem ćwiczeń we wspina
niu się i w balansie, wykluczone, ruchy poje
dyncze nie nużą umysłu, jest po pracy umy
słowej odpoczynkiem.

Ad j. Materyal ćwiczebny jest dość 
ograniczony, co odpowiada, głównej zasadzie 
pedagogicznej „mało a dobrze.”

3. Znaczenie gimnastyki szwedzkiej ze stanowi
ska praktycznego.

Tu znów stawiam takie kwestye do roz
strzygnięcia:

1. Czy ma ćwiczenia przydatne w życiu;
2. Czy wprowadzenie jej wymaga wiel

kich nakładów;
3. Czy kierownictwo wymaga długich 

studyów;
4. Czy kierownictwo mas wymaga jednej 

czy kilku sił nauczycielskich.
Na to odpowiadamy:
gimnastyka szwedzka ma wiele ćwiczeń 

praktycznych, najbardziej przydatnych w ży
ciu, a mianowicie: skok bez użycia mostka 
i materaców, rozliczne ćwiczenia we wspina
niu się, wstępywaniu i wspieraniu.

Wprowadzenie gimnastyki szwedzkiej nie 
wymaga wielkich nakładów—mimo że obliczo
na jest na masy.—Przyrządy szwedzkie bowiem 
są tanie i bardzo prostej konstrukcyi, za ce
nę,» którą płacimy za jednę parę poręczy, mo
żemy sporządzić np. ribstol o 10 przęsłach; na 
pierwszym przyrządzie może ćwiczyć zaledwie 
dwóch lub czterech, na drugim 10 a nawet 
20 uczniów.

Kierownictwo nie wymaga długich stu
dyów, gdyż materyal gimnastyki szwedzkiej 
jest ograniczony do najważniejszych ruchów 
i najpotrzebniejszych do celów zdrowotnych.

Do kierowania mas wystarcza jedna siła 
nauczycielska, gdyż ćwiczenia wszystkie od
bywają się gromadnie, w takt komendy.

Z tych więc powodów jest ona wielce 
praktyczną w ogóle a w szczególności w szko
le i w tych zakładach, gdzie jeden nauczyciel 
zmuszony jest kierować znaczniejszym zastę
pem ćwiczących się.

4. Gimnastyka szwedzka w porównaniu z gi
mnastyką sokolą.

A. Przymioty metody szwedzkiej.

1. Metoda gimnastyki szwedzkiej ma ja
sny tok fizyologiczny;

2. metoda gimnastyki szwedzkiej jest za- 
pobiegawczo-rozwijająca, unika ruchów szko
dliwych, działa silnie na mięśnie wyprostne 
tułowia;

3. jest przystosowaną do każdego wieku 
i płci;

4. kształci przymioty ducha i charakter, 
masowem traktowaniem ćwiczeń wyrabia kar
ność, ład, rząd i zmysł społeczny;

5. ma ruchy łatwe, brak ćwiczeń skom- 
binowanych, nie nuży więc umysłu,

6. zakres materyału ćwiczebnego nie wielki;
7. wiele ćwiczeń jest przydatnych w ży

ciu (wspinanie, wspieranie, równowaga, skok 
naturalny bez mostka);

8. zaprowadzenie jej jest niekosztowne, 
przyrządy proste, brak materaców;

9. nie wymaga długich studyów;
10. nie wymaga wielkich kosztów na 

utrzymanie personelu, obchodzi się jednym na
uczycielem, jest gimnastyką masową.

B. Wady metody szwedzkiej.
Podniesione przez sprawozdawców wady 

gimastyki szwedzkiej są następujące:
1. ma ograniczoną liczbę ruchów, wsku

tek czego sprowadza nudę i umysłowe znuże
nie, tem większe, że się lekcye te powta
rzają;

2. brak podniety do ruchu, nie ma bo
wiem ćwiczeń atrakcyjnych, ćwiczenia łatwe 
nie są ponętne, brak jej życia i ducha, jest 
gimnastyką mięśniową;

3. nie wyrabia odwagi i zręczności wie- * 
kszej;

4. brak wspólpomocy i ochrony, jest 
ujemnym momentem etycznym;

5. skok na golą ziemię sprowadza wstrząs (!) 
mózgowy.—Bum z siodełkiem nie wytrzymuje 
krytyki, lepszy jest belek z lękami (tu muszę 
przypomnieć, że siodełko szwedzkie jest celo
wo obmyślane, dla używania szerokich chwy
tów);

6. nie rozwija indywidualności fizycznej 
jednostki, krepuje popęd do ruchów bardziej 
skombinowanych u tych, którzyby chcieli si
łom swoim i zręczności jakieś żywsze podać 
rezultaty, jest dla nich bez uroku.

AA. Przymioty metody sokolej.
Za metodą sokolą przemawiają według 

sprawozdań następujące momenta:
1. „wesoły umysł”, „humor“ jaki przy 

ćwiczeniach sokolich panuje (w szwedzki cli apa- 
tya, pańszczyzna, szpital) z powodu różnorod
ności ruchów;

2. metoda ta daje podnietę do ruchu i za
dowolenie z wykonanego ćwiczenia, jest gi
mnastyką ducha;



3. wyrabia siłę, odwagę, zręczność, dąje 
możność współpomocy;

4. ćwiczenia sokole siłowe zwalczają „ona
nizm”;

δ. wyrabiają sile woli;
6. metoda sokola: rozwija indywidualizm 

fizyczny jednostki, dąje jej spososoliność do 
rozwinięcia indywidualnej siły i zręczności.

Występy publiczne Sokołów, przyczynia
ją się do mylnego pojęcia o gimnastyce soko
lej i do twierdzenia, że nie ma stopniowania 
i rozróżniania gimnastyki szkolnej od towa
rzyskiej.

BB. Wady.
Metoda lekcyjna:
1. nie ma jasnej myśli fizyologicznej;
2. nie działa zapobiegawczo na skrzywie

nie stosu pacierzowego, mało uwzględnia ćwi
czeń mięśni wyprostnycli tułowia, nie unika 
ruchów szkodliwych;

3. nuży umysł kombinacyami ruchów wol
nych i na przyrządach;

4. wymaga często ruchów trudnych, nie- 
zastosowanych do danego wieku i płci;

5. zakres materyału niezmiernie obfity, 
trudny do opanowania, wymaga długich stu- 
dyów;

6. skok z odbiciem z mostka i na mate
rac nie przydatny w życiu;

7. urządzenie sal i boisk kosztowne, 
szczególnie w zastosowaniu do masowego trak
towania;

8. jeżeli metoda nie jest masową, tylko 
zastępową, wymaga większego nakładu na 
utrzymanie personelu.

Zestawienie obu metod.

Przez porównanie poszczególnych rodzai 
ćwiczeń wykazują sprawozdawcy, że gimnasty
ka szwedzka zwalcza przeważnie ćwiczenia na 
przyrządach (drążku, poręczach, kółkach i krąż- 
niku).

Porównując metody obie, twierdzą:
że metody te mają wspólne zasady, ale 

szwedzka jest bardziej zastosowaną do potrzeb 
szkoły, a sokola do towarzystw; w pierwszej 
jest przewaga ćwiczeń nóg i tułowia, w dru
giej przewaga ćwiczeń ramion; szwedzka jest 
gimnastyką szkolną, sokola gimnastyką towa
rzyską.

Glos ogólny sprawozdawców streszcza się 
w tem:

1. że tak metoda szwedzka, jak i zakres 
ćwiczeń odpowiadają szkole ludowej;

2. metoda sama odpowiada szkole ludo
wej i średniej;

3. gimnastyka sokola, uzupełniona zasa
dami metody szwedzkiej, odpowiadałaby to
warzystwom gimnastycznym.

Wnioski sprawozdawców.
Pierwsza grupa sprawozdawców żąda 

w ogóle:

a)

1.
2.

3.
3.
b)

opracowania 

dla szkól męz.
„ „ żeń.

planów gimnastycznyc ■ 
dla wieku od 7—lv

n
n

„ 10-14 „ 
„ 14—i wyż

n
η

dla gimnastyki mężczyzn )
» „ ' pań J słar85

rewizyi planów gimnastyki
c) rewizyi ćwiczeń sokolich, nie . 

dnie ćwiczenia wykluczyć ze systemu, 2 
rozklasyfikować;

a) zniesienie sokolich popisów nu ń / ,
gdyż wypaczają metodę;

e) aby przypomnieć nauc -ycie1 , że 
ćwiczenia, mające większe znacz 
giczne, bądź praktyczne, należy .. .
częściej i stosownie powtarzać.

Szczegółowo żąda:
1. wcielenia do systemu sokolego ćwi

czeń z gimnastyki szwedzkiej: całej grupy 11 
i V dla młodzieży;

2. aby w metodzie sokolej dla młodzieży 
uwzględnić więcej ćwiczeń nóg i tułowia 
i wcielić grupę V, VI, VII z gimnastyki szwedz- 
kiej;

3. do gimnastyki towarzyskiej wcielić 
ćwiczenia nóg i tułowia;

4. w metodzie ogółem uwzględnić grupę 
II w zastępach;

δ. wykluczyć podpór wolny na poręczach 
po za rok 14-sty;

6. lekcyę gimnastyki rozpoczynać i koń
czyć ćwiczeniami lekkiemi, środek wypełniają 
ćwiczenia intenzywne;

7. masowego traktowania gimnastyki, a to
warzystwa wezwać do pomnożenia przyrzą
dów;

8. więcej dbać o prawidłową postawę, 
ścisłe wykonanie ćwiczeń i głęboki oddech;

9. aby pozostać przy dotyczasowej mie
rze wysiłku u młodzieży, tlómacząc, że gimna
styka szkolna odbywa się w czasie nauki 
szkolnej, więc powinna mniej nużyć cieleśnie, 
sokola odbywa się po południu, więc w cza
sie, w którym hygiena pozwala większego 
wysiłku cielesnego;

10. aby w gimnastyce młodzieży w Soko
le pozostał podział na zastępy, tu bowiem 
uczęszcza młódź z różnych klas i rożnego wie
ku, co wymaga podziału i różniczkowania;

11. unikania kombinacyi ćwiczeń wolnych 
i na przyrządach, szczególnie z młodzieżą;

12. musztrę tylko tyle przeprowadzać 
w sali, ile jej potrzeba do ładu, porządku 
i zmian w ustawieniach, a jako temat ćwicze
bny przeprowadzaę ją tylko na boisku i wy
cieczkach;

13. wcielenie z gimnastyki szwedzkiej: 
ławki, ribstollu, krat, liny skośnej i drabiny 
sznurowej;

14. zatrzymania metody sokolej lekcyj
nej zasadniczo, z następującemi zmianami:
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(,·) ■■■ gimnastyce młodzieży męskiej i żeń- 
sk i o ’·:

b) w gimnastyce męskiej:

. kcyjny—proponowany przez :

? ‘ i r:../ozdawców grupy pierwszej
L-—

To odpowiada zupeł
nie metodzie szwedz

kiej, tylko tok lek
cyjny zmieniony 

i brakuje grupy IV.
i

1 : : ·η wspólne (zwiększeni
1 ’ - niem ćwiczeń nóg i Łu-

....................

grupa I. szwedzka 
ewentualnie 

V., VI., VII.
I r
! c ' w zastępach:
- P ćwicz, prostujące kręgosłup .
t i’) ,, na przyrządzie . . .
? c- szwedzkie z grupy V.,

VL, VII............................................
. J ćwicz, na przyrządzie . . .
• e) ,, dla uspokojenia odde

chu ....... t t

grupa II.
gr. III. lub VIII.

gr. V., VI., VII.
gr. VIII. lub III.

gr. IV.

i
j 1. Ćwiczenia wspólne. .....
8------- -- _ _

I ewentualnie
V., VI., VII.

s 2. Ćwiczenia w
a) ćwiczenia

c)

zastępach:
na przyrządzie . .
na przyrządzie . .
oddechu ....

III. lub VIII.
VIII. lub III.

IX. br
ak

uj
e gi 

II.
, IV

., 
V

I. i 
V

I

c) w gimnastyce dla starszych (po nad
40 lat):

1. Ćwiezenia wspólne. ..... I. ewentualnie 
V., VI., VII. >

a. Ćwiczenia w zastępach:
a) ćwiczenia na przyrządach . . III. lub VIII.

Ł)__ ,

bjO

b) ,, szwedzkie grupy V·.
VI., VII ........ . V., VI., VII.

c) ćwiczenia na przyrządzie . . VIII. lub III. 3
d) ,, oddechu ..... IX. ŁuO

Druga g’rupa sprawozdawców żąda:
1. oba systemy złączyć i stworzyć sy

stem dla dojrzałych;
2. szwedzki (czysty) zastosować do gi

mnastyki szkól ludowych i niższych gimna- 
zyów i do gimnastyki starszych po nad 40 lat.

Trzecia grupa sprawozdawców żąda:
1. gimnastykę rozdzielić na szkolną, to

warzyską młodych i towarzyską starych;
2. szkolną:
a) trakować masowo,
b) przeciwdziałać ujemnym wpływom 

szkoły,
c) lekcye urozmaicać częstemi zmianami 

ćwiczeń wolnych i na przyrządach,
d) ograniczyć musztrę w sali i przenieść 

ją na boisko i wycieczki,
e) wcielić ławkę szwedzką i pomnożyć 

wszystkie przyrządy do masowej gi
mnastyki,

f) lekcyę stopniować: lekkie, intenzywne, 
lekkie;

j. gimnastyką młodyeh:
a) zostawić system sokoli,
b) uwzględnić ćwiczenia, działające prze

ciw ujemnym wpływom życia seden- 
tarnego,

c) lekcyę stopniować: lekkie, intenzywne, 
lekkie;

ć/) wprowadzić stale: bieg i głęboki od
dech;

y. gimnastyką starych:
a) uwzględnić więcej ćwiczeń z gimnasty

ki szwedzkiej z użyciem naszych przy
rządów:c 7

y. gimnastyką żąńską:
a) ukształtować jak szkolną męską;
5. na wykształcenie nauczycieli gimna

styki zwrócić baczną uwagę = kształcić ich 
gruntownie.

Czwarta grupa sprawozdawców żąda:
1. rozdzielenia gimn. towarzyskiej od 

szkolnej;
2. do szkolnej'.
a) wprowadzić metodę masową,
b) w ćwiczeniach na przyrządach nie trzy

mać się grup, lecz ćwiczyć wszech
stronnie,

c) wcielić grupę II i skłon lukiem wprzód, 
ć/) wcielić ćwiczenia na: ribstollu, ławce,

linie skośnej, drabinie sznurowej, obu 
kratach,

e) wcielić bieg i oddech i tem lekcyę za
czynać a nie kończyć (kurz);

y. do gimnastyki towarzyskiej:
a) wcielić: ribstol, linę skośną, drabinę 

sznurową, resztę zostawić bez zmiany.
W końcu jeden sprawozdawca żąda:
1. wcielenia wszystkich tych ruchów z gi

mnastyki szwedzkiej, które rozwijają tułów 
(skłon napięty, skłon lukiem, skłony i podpo
ry na ławkach, ćwiczenia na kratach i ribstollu);

2. metodę sokolą zmienić i udoskonalić 
wcieleniem ćwiczeń tułowia i innych.

Dozór nad przyrządami 
w ćwiczni acli.

Przy ćwiczeniach na przyrządach prze- 
dewszystkiem dbać należy o to, aby ćwiczący 
mieli wygodny strój: musi być ćwiczący tak 
ubrany, aby ani sprzączki u pasa, ani obuwie 
nie niszczyły przyrządów. Również zwracać 
należy uwagę na to, aby każdy ćwiczący przed 
ćwiczeniem zdjął pierścionki z palców. Dalej 
przyrządy uszkodzone być mogą także przez nie
odpowiednie sic z niemi obchodzenie, głów
nie przy ich przenoszeniu z miejsca na miejsce, 
od czego nieraz cierpi i podłoga ćwiczni. Przy
rządy przy przeciąganiu ich i przesuwaniu 
z miejsca na miejsce ulegają wstrząśnieniom, 
stają się chwiejne, tracąc na pewności i sta
łości; naprzyklad główne podstawy poręczy 
wyginają się, nogi u konia albo kozy stają się 
chwiejne, materace przy przeciąganiu przecie
rają się i t. p. Siady takiej gospodarki z przy
rządami widoczne są zaraz na wstępie do sali 
ćwiczebnej.

Samo przez się rozumie się, że uszkodzenie 
przyrządów ćwiczebnych ma wielki wpływ na 
osobiste bezpieczeństwo ćwiczących podczas
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ćwiczeń· i większość skaleczeń i wypadków 
wywołana została ćwiczeniami na uszkodzo
nych przyrządach.

Dla uniknięcia tego rodzaju nieszczęśli
wych wypadków, a przynajmiej dla ograni
czenia ich liczby zwrócić należy w ćwiczniach 
główną uwagę na następujące punkty:

1. Aby przyrząd każdy już przez samą 
swą konstrukcye i budowę dawał ćwiczącym 
zabezpieczenie od urazów i wypadków, bez 
względu na to, czy ćwiczenie samo się uda, 
czy nie.

2. Aby sporządzone były dokładne prze
pisy co do obchodzenia się z przyrządami 
podczas przygotowywania ich do ćwiczeń, 
w czasie samego ćwiczenia i odprowadzenia 
na wskazane miejsce. Przepisy te, które za
równo wszystkim ćwiczącym, jak i obsługują
cym przyrządy powinny być dokładnie zna
ne, muszą być wywieszone w ćwiczni i w 
pokoju nauczycielskim na miejscu widocznem.

Nad zachowaniem przepisów tych czuwa 
zarządzający przyrządami, naczelnik gniazda 
i nauczyciele.

Przepisy te zawierać i uwzględniać po
winny następujące punkty główne:

A. Co do ubioru ćwiczebnego.

1. Każdy ćwiczący mieć musi strój ćwi
czebny wedle przepisów regulaminu.

2. Sprzączki u pasa niech będą zawsze 
na lewym boku ćwiczącego, a nie pośrodku; 
sprzączki umieszczone pośrodku muszą być 
przykryte i osłonione.

3. Trzewiki muszą być bez obcasów 
i bez żelaznych gwoździ ani ćwieków.

4. Do kieszeni spodni nie powinno się 
kłaść twardych przedmiotów.

5. Gdy się komu ubrania przy ćwicze
niach rozerwie, niech zaraz daje je do napra
wy, nigdy zaś nie spinać prowizorycznie szpil
kami podczas ćwiczenia.

6. Niech nikt nie nosi w czasie ćwiczeń 
pierścionków na palcach.

B. Co do przyrządów.

1. Z przyrządami każdy obchodzić się 
musi tak, aby ich nie uszkodzić. Powstałą 
z jego winy szkodę, każdy naprawia swoim 
kosztem.

2. Przyrządy muszą być zawsze prze
noszone lub przewożone, nigdy przeciągane, 
gdyż od tego psuje się podłoga ćwiczni, jak 
również wywołuje to kurz w sali.

3. Przed ćwiczeniem przekonać się na
leży, czy przyrząd tak jest postawiony, żeby 
się podczas ćwiczenia nie mogło zdarzyć jakie 
nieszczęście.

4. Nie wolno tłuc i uderzać jednych 
przyrządów o drugie, jak to się często zdarza 
przy ćwiczeniach z maczugami, ciążkami i la
skami

5. Na przyrządach uszkodzonych yi- 
czyć niewolno nikomu. O każdem uszko
niu winien jest ćwiczących zawiadomić osoony 
urzędnik gniazda, wskazany w punkcie 10 prze
pisów niniejszych.

6. Doświadczony ćwiczący powinien 
obznajmiać drugiego jak się obchodzić z przy
rządem.

7. Szczególną uwagę zwrócić trzeba na 
to, aby nie spluwano na podłogę ćwiczni, tyl 
ko do spluwaczek.

8. Materace winny być tylko przenoszo
ne, nigdy nie przeciągane, gdyż to niszczy je 
i podnosi kurz w sali.

9. Spoconych rąk nigdy o ścianę nie 
ocierać; kto ścianę zabrudzi, będzie musiał 
swoim kosztem zanieczyszczone miejsce na
prawić.

10. Nad zachowaniem tych przepisów 
czuwają: zarządzający przyrządami, naczelnik 
i nauczyciele gniazda.

Przepisy te zaopatrzone być winny w pod
pis prezesa gniazda, naczelnika i zarządzają
cego przyrządami.

Wiadomości rozmaite.

Gimnastyka w cyfrach. VI rocznik Euro
pejskich związków Gimnastycznych na rok 
1906, ułożony przez N. J. Cuperus’a, ukazał 
się w druku.

Znajdujemy w nim ciekawe zestawienie 
statystyczne różnych krajów pod względem 
ilości stowarzyszeń gimnastycznych, oraz człon
ków stowarzyszonych.

Kraje. Ilość Liczba
Stowarzyszeń. członków.

Niemcy 7.538 772.134
Belgia 215 16.953
Czechy 680 56.000
Dania 23 3.000
Francya 1.015 250.000
Węgry 51 9.000
Wiochy 106 13.175
Luxemburg 20 1.375
Norwegia 125 8.500
llolandya 198 14.671
Szwecya 35 2.200
Szwajcarya 684 51.766

Z zestawienia tego wynika, że pierwsze 
miejsce pod względem liczebności zarówno 
Stowarzyszeń, jak i członków stowarzyszonych 
zajmują Niemcy, — gdzie liczba członków wy
nosi kolosalną cyfrę 782.134 przy 7.538 związ
kach; czyli na jedno stowarzyszenie przeciętnie 
wypada około 100 członków.

Drugie miejsce zajmuje Francya z 250.000, 
członkami, stowarzyszonymi’w 1.015 związków
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czyl: na jedno stowarzyszenie wypada przeszło 
/złonków*  trzecią jest Szwajcarya, czwar

temu Czechy.
t Charakterystycznej) jest, iż Szwecya — 

ta ojczyzna gimnastyki—posiada zaledwie 35 
stowarzyszeń gimnastycznych, liczących 2.200 
członków.

Co się tyczy ilości członków w Stowa
rzyszeniach względnie do ilości mieszkańców, 
to dane odnośnie do Niemiec znajdujemy w pra
cy profesora Wormsera z But-zbachu.

Stosunek ilości gimnastyków do ilości 
mieszkańców niższy jest na północy i zacho
dzie aż do Elby, oraz w prowincyach nad- 
reńskich. W okolicach Wezeny, w środkowych 
i południowych Niemczech ilość członków sto
warzyszonych podwaja się, a nawet potraja. 
Najwyższy procent gimnastyków spotykamy 
w Saksonii.

Co się tyczy stosunku członków czyn
nych do ogólnej ilości członków Stowarzyszeń 
gimnastycznych, najniższa przeciętna przypada 
na Szwabię, najwyższa na Saksonię, Turyngię 
i Brandenburg.

Udział kobiet w Stowarzyszeniach gimna
stycznych najliczniejszy jest w Saksonii, po za 
tem w Turyngii, gdy przeciwnie w prowin
cyach nadreńskich i w Szwabii jest względnie 
niewielki.

Dzięki staraniom Zarządu Związku gi
mnastycznego we Francyi, wszystkie koleje 
francuskie poczyniły ustępstwa znaczne przy 
przejazdach wszystkich członków Stowarzyszeń 
gimnastycznych na zjazdy lub święta gimna
styczne.. Przykład, któryby naśladować po
winny i nasze koleje żelazne.

W dniu 6 Października r. b. na posie
dzeniu Wydziału Związkowego Stowarzyszeń 
Gimnastyczny cli francuskich jednogłośnie za
padła uchwała następująca, która przedłożona 
ma być do zatwierdzenia na zebraniu ogólnem: 

„Związek stowarzyszeń gimnastycznych 
we Francyi zdecydowany jest zachować zu
pełną neutralność w sprawach rcligii i polity
ki, wyrażając jednocześnie swoje przekonanie 
republikańskie w stosunku do instytucja swego 
kraju i oświadcza, że żadne Stowarzyszenie 
nie będzie przyjęte do Związku, o ile będzie 
miało cele polityczne lub religijne, lub też na- 
leżyć będzie do stronnictw, występujących 
wrogo przeciwko republikańskiemu rządowi”.

Zaznaczając tę uchwałę, dziennik fran
cuski „Les Sports” czyni dalej trafne uwagi:

„Uchwała to mądra i roztropna. Gdyby 
bowiem do Związku Sportowego zechcialo przy
stąpić Stowarzyszenie „Atletyczne Młodzieży 
rojalistycznej z X okręgu”, nie byłoby racyi 
odmówienia przyjęcia „Młodych Atletów Socja
listycznych z Pantin“. Możeby wówczas i „Spor
towcy Ańtimilitarni z Belleville“ również ze- 
chcieli się przyłączyć do Związku. 1 niepo

dobna byłoby przyjąć jednych, odrzucając je
dnocześnie drugich — nie wkraczając w dzie
dzinę polityki.

Członkowie Wydziału Związkowego Sto
warzyszeń Gimnastycznych we Francyi, stając 
na gruncie bezpartyjności w dziedzinie polityki 
i neutralności w rzeczach religii, wjrkazali wiele 
rozumu politycznego“.

Z piśmiennictwa.
Otrzymaliśmy Nr. 14 — 15 (połączone) 

„Ruchu“. Na treść numerów złożyły się pra
ce następujące: Wł. R. Kozłowskiego: „Życio
rys Karola Edwarda Palmngrena“, założyciela 
i kierownika słynnej szkoły w Sztockholmie“; 
Dra Franjo Buczara z Zagrzebia—O pierwszym 
zlocie wszechsokolskim chorwackim w Zagrze
biu; Dra E. Piaseckiego ze Lwowa ,,Piłka noż
na polska”; Wł. R. Kozłowskiego „Z dziedzi
ny teoiyi gimnastyki”; „Igrzyska i wystawa 
w Tourcoing” przez Rys. Kronika ze Stowa
rzyszeń i z ruchu szkolnego.

Małe pytanie pod adresem Redakcyi. 
Dlaczego we wszystkich, a tak licznych rekla
mach, umieszczanych w prasie, redakcya „Ru
chu“ nazywa pismo swoje jedynym u nas or
ganem, poświęconym sprawom wychowania 
fizycznego,—-jak gdyby nie wiedziała o istnie
niu „Sokola", również dwutygodnika i również 
gorliwie sprawami wychowania fizycznego się 
zajmującego?

Listopadowy zeszyt „Sokoła” czeskiego 
poświęcony jest przeważnie wrażeniom z ostat
niego zlotu chorwackiego w Zagrzebiu.

Na czele numeru Redakcya pomieściła 
gorącą odezwę Związku Sokołów Czeskich do 
całego narodu czeskiego z powodu przyszło
rocznych uroczystości zlotowych (28, 29, 30 
Czerwca i 1 Lipca 1907 w Pradze Czeskiej).

„Do naszej złotej, słowiańskiej Pragi — 
mówi odezwa — wołamy wszystek lud czeski, 
by świadkiem był wielkich, sławnych dni so
kolskich, czerpał ze wspaniałych wyników 
pracy Sokolskiej pewną nadzieję odrodzenia 
życia czeskiego, wolnego i szczęśliwego, i wia
rę niezbitą, źe pod jasnym proporcem prawdy 
i prawa, równości i braterstwa, siły i zdol
ności narodu znowu będzie wolna, swobodna 
i sławna droga jego ojczyzna!“

Następnie Dr. Scheiner w dalszym ciągu 
zdaje sprawę ze Zjazdu gimnastyków szwaj
carskich w Bernie. Dalej martyrologia So
kolska w Zaborze pruskim — prześladowania 
Sokołów polskich przez rząd pruski w Poznań- 
skiem: Ady Nowak; Tok lekcyjny gimnasty
czny w średnich szkołach rosjjskich. Dra F. K. 
O zlocie chorwackim i wyprawie Sokolstwa 
czeskiego na południe słowiańskie w 1906 r. 
Numer zdobią liczne ilustracye.
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Kronika.
Strzelanie z luku znów staje sie modnem. 

Stary ten, jeszcze z czasów greckich, przez 
Homera opiewany sport, rozwija się w Anglii, 
Belgii. Szwajcaryi i w Ameryce. A' Ameryce 
powstało ostatniemi czasy wiele stowarzyszeń, 
mających na celu jedynie strzelanie z luku, 
i urządzających doroczne konkursy. Należą 
do nich mężczyźni, kobiety i młodzież. Luk 
sporządzony jest bądź z trzciny, bądź też 
z drzewa świerkowego. Długość luku wynosi 
150 — 180 ctm.; długość strzał dla pań 63 
do 67 ctm., dla mężczyzn 71—77 ctm. 
Strzela się do tarczy z różnych odległości 
lub też do innych przedmiotów.

aresztem, który mu inteligentny sędz a nie
miecki przysądził, jako karę za nieprz woite 
zachowanie się. Działo sic w Marie:- Izie, 
w wieku XX-ym.

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

Ciężko odpokutował pewien lekarz nie
miecki, zwolennik duńskiego systemu Mullera, 
który zaleca ćwiczenia gimnastyczne nago na 
świeżem powietrzu, swe zamiłowanie do tego 
sposobu ćwiczeń. Doktór cwiczyl rozebrany 
przy otwarłem oknie. Owóż los cliciał, że na 
wprost jego okna mieszkały dwie bogobojne 
niewiasty, które obrażone w swej skromności 
widokiem nagiego ciała męskiego, zaskarżyły 
gimnastyka do sędziego o szerzenie niemoral- 
ności. I nieszczęsny doktór swe zamiłowanie 
gimnastyczne odpokutował dwutygodniowym

ß Ę U H

Tomasz Józefiak
założyciel To w. gimnast. „Sokół"

w LODZI.
Zginął z ręki skrytobójczej w cłniu 

6 Listopada 1906 roku.

Zawiadamiamy, źe tym prenumeratorom, którzy w dawnej redakcyi 
opłacili „Sokoła“ do 1 Lipca r. b., ukończył się termin przedpłaty z dniem 
1 Października; o ile zatem chcą otrzymywać nadal „Sokoła“ proszeni są 
o odnowienie przedpłaty na kwartał IV-y.

Nr. 9. Warszawa, dnia l Grudnia 1906 r. Rok I.

Dla członków Towarzystw Sokolskich Cena roczna rb. 2.40, prócz przesyłki.

WARUNKI PRENUMERATY.
W Warszawie: Na prowincyi:

Rocznie. . . . 3 rb. —kop. Rocznie . . . . 4 rb. —kop
Półrocznie . . . 1 „ 50 „ Półrocznie . . . 2 „ —
Kwartalnie ·/ · 1 )> » Kwartalnie . . . 1 „ 35 „

Za odnoszenie do domu 5 kop. miesięcznie.

CENA OGŁOSZEŃ. Na następnych
Na pierwszej stronie okładki: stron, okład.:

7< stronicy 25.00 Cała strona . 25.00
72 >> 18.75 72 >) 15.00
7« a 10.00 7. >> 8.00
7s 5.00 7. >> 4.00
710 a 2.50 7.« » 2.00
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