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ВСТУП 
 

Створюючи сучасну систему фізичного виховання незалежної 

України, ми маємо звертатися до минулого, черпати звідти знан-

ня, натхнення, мудрість та досвід тих поколінь, наших дідів і ба-

тьків, які у важких історичних умовах робили перші кроки, пле-

кали громадську і спортивну славу рідної землі, свого поліського 

краю. Нині їхній досвід стає для нас доступним і, нарешті, по-

справжньому можна взятися за його вивчення. На превеликий 

жаль, занадто пізно, адже героїв тих подій вже немає серед нас, 

пішли із життя і їх нащадки, втрачені назавжди важливі докумен-

ти, які не дозволяють повністю встановити історичні факти і події 

тих часів. В умовах бездержавності, байдужості та псевдодіяль-

ності керівників-чужинців багато фактів було викривлено, замов-

чено та знищено для приниження української нації. 

Сьогодні можна повністю погодитися з професором Оксаною 

Вацебою, яка писала: «Замовчування нацією творчих сторінок 

минулого тільки підсилило потяг пізнати власну історичну спад-

щину, відтягнувши хіба що в часі вибух «голоду» на історичну 

правду. Саме великий інтерес до історії України є однією з особ-

ливостей сьогодення. Прагнучи встановити істину в тих, раніше 

маловідомих темах, які допускались до широкого загалу тільки 

дозовано, однобічно, без будь-яких відхилень від ідеології того-

часної системи – звертаємося до історичного минулого. Віднов-

люючи історично об’єктивну картину – створюємо умови для мо-

рального очищення, що є джерелом духовного становлення нації. 

Звертаючись до минулого – знаходимо відповідь на суперечливі 

події сучасності, маємо можливість зрозуміти й пояснити тенден-

ції нашого розвитку. В час, коли закладаються підвалини націо-

нально-державного розвитку України, саме історичний досвід є 

вартістю неоціненної ваги» [2, с. 5]. 

Значна роль у розвитку і започаткуванні в Житомирі і Волин-

ській губернії фізичного виховання і спорту належить першим 

спортивним товариствам і серед них, насамперед, гімнастичному 

товариству «Сокіл». Історія спортивно-гімнастичного руху в ХІХ 
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ст. пов’язана з виникненням у різних європейських країнах наці-

ональних систем гімнастики, а саме: шведська система гімнасти-

ки, німецький і французький напрямки розвитку гімнастики та 

сокільський рух серед слов’янських народів. 

Ідея сокільства, що виникла в Чехії, ввібрала в себе найкра-

щий досвід усіх систем тіловиховання, що існували в той час у 

Європі й охопила багато слов’янських народів наприкінці ХІХ ст. 

Розвиток сокільського руху, ініціатором якого виступив Миро-

слав Тирш, був спрямований на використання засобів фізичної 

культури як носіїв державницької, національно-культурної ідеї 

чеського народу. Елементами діяльності сокільських товариств 

було навчання гімнастичних вправ, відкриття театральних   гурт-

ків, оркестрів, бібліотек тощо. 

Таким чином, запропонована читачу книга є першою спробою 

відтворити реалістичну історію започаткування і функціонування 

в місті Житомирі і Волинській губернії гімнастичного товариства 

«Сокіл». Автори основну увагу дослідження сконцентрували на 

розвитку і діяльності товариства, людях, які здійснили значний 

внесок у розвиток сокільського руху. Щиро вдячні за сприяння та 

надану допомогу при підготовці та виходу у світ першого видан-

ня цієї книги приватному підприємцю О.О. Ващенко, краєзнав-

цям Г.П. Мокрицькому, Р.Ю. Кондратюку, директору Державно-

го архіву Житомирської області С.М. Синицькому, його заступ-

никам Л.В. Мироненко, Н.Г. Шимченко, працівникам архіву             

Г.О. Гуменюк, Н.Ф. Карнатовській, О.В. Ващенко, Т.В. Слободя-

нюк, Л.Л. Баранюку, директору обласного  краєзнавчого музею 

Л.П. Грузській, заступнику Н.В. Ланчук та працівникам О.В. Гор-

дійчук, І.В. Камінській, директору обласної наукової бібліотеки 

ім. О. Ольжича В.М. Врублевському, працівникам краєзнавчого 

відділу В.Н. Козловій, С.Б. Верховській, К.Н. Лагун, Л.П. Матю-

ховій і окрема подяка В.Й. Малі, М.Й. Пертл, С.А. Глабчуку. Бу-

демо також вдячні всім, хто надасть будь-які фотоматеріали, спо-

гади про людей, які стояли у витоків розвитку фізичної культури 

і спорту на Житомирщині. Інформацію можна надіслати авторам 

книги або відправити електронною поштою: gribang@mail.ru. 

 

mailto:gribang@mail.ru
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ВОЛИНСЬКЕ  
ГІМНАСТИЧНЕ ТОВАРИСТВО  

«СОКІЛ» 
 

2 вересня 1910 р. – 22 червня 1922 р. 
 

Досить вагому роль у розвитку фізичної культури і спорту 

нашого краю відіграло гімнастичне товариство «Сокіл». Зробив-

ши невеликий відступ, спробуємо з’ясувати, яким же чином на 

теренах Волинської губернії, куди входила на той час значна те-

риторія сучасної Житомирщини, виникли сокільські товариства. 

Як відомо, родоначальник сокільської гімнастики, доктор фі-

лософії чех Мирослав Тирш у 1862 році організував перше това-

риство «Сокіл». Товариства досить швидко почали поширювати-

ся на чеських землях. На кінець 1872 року в Чехії і Моравії існу-

вало вже понад 130 сокільських організацій, у яких налічувалося 

близько 12 тисяч членів [4, с. 102].  

У газеті «Волынь» від 9 березня 1912 року згадується: «В 60-х 

годах минувшего столетия два чешских патриота Фигнер и 

Тырш организовали в Праге первое чешское гимнастическое об-

щество (теперь их две тысячи) с целью укрепления физических и 

духовных сил, столь необходимых этому авангарду славянства 

на западе для успешной борьбы с наседавшим на него германиз-

мом. Чешским гимнастам, украшавшим головные уборы соколи-

ными перьями, было присвоено название «Сокол»» [90, с. 3]. 

Нагадаємо, що у 60–70-х роках ХІХ століття чеський народ вів 

визвольну боротьбу за свою незалежність проти Австрії. Важливу 

роль у цій боротьбі, а також об’єднанні чехів, відродженні їхньо-

го самобутнього побуту, культури, відіграли гімнастичні товари-

ства «Сокіл». І Празький зліт сокільських організацій 1882 року 

дав новий поштовх поширенню сокільської гімнастики в багатьох 

країнах Європи [4, с. 102].  
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Не оминуло сокільство і Росію. Воно й не дивно, адже після 

Указу імператора Олександра ІІ від 1873 року, чеські переселенці 

з Моравії починають масово обжи-

вати великі вільні території Росії, і в 

першу чергу Волинської губернії, до 

якої на той час входило 12 повітів. 

На початку 70-х років ХІХ століття 

майже в кожному із них з’являються  

численні чеські колонії, в тому числі 

на незайманих землях нинішньої 

території Житомирської області. 

У 1878 році 52 чеські родини об-

любували землі поблизу міста Жи-

томира. На лівому березі невеликої 

річки Крошенки, обабіч старого по-

штового тракту Житомир – Овруч – 

Петербург вони засновують одну із 

перших чеських колоній Крошня 

Чеська [6, с. 4]. В наш час на цьому 

місці знаходяться автозаправка, 

комплекс агротехколеджу та Кро-

шенський житловий масив. 

Працьовиті і заповзятливі чеські 

поселенці зробили важливий внесок 

у розвиток економічної та соціальної 

сфери тих територій Житомирщини, 

де вони осіли. За досить короткий 

час у Житомирі і на його околицях 

зводяться заводи, хмелесушка, май-

стерні з обробки каменю, вироста-

ють чепурні садиби (до речі, деякі з 

них збереглися до цього часу), за-

кладаються величезні сади та план-

тації хмелю. Добротні будинки під червоною черепицею виросли 

в селі Окілок Житомирського повіту (нині Черняхівського райо-

ну). Тамтешні чехи подбали і про спортивні майданчики, спорти-

вну залу, будинок культури, організували пожежну команду.  

Пам’ятник засновнику 

сокільської гімнастики 

доктору Мирославу  

Тиршу в Альпах 



7 
 

Викупивши млин у Поліни Шульц, у 1878 році на березі річки 

Кам’янка, Йосип Махачек і Богдан Янса на його місці зводять 

пивоварний завод [46, с. 19]. Такі ж заводи відкривають Вацлав 

Крупічко і Ян Громадецький, Вацлав Міхалек, цегельний завод 

будує Йосип Бубен.У 1903 році запрацював «Крошенський пиво-

варний завод «Волынь» Ігнатія Альбрехта і Ф. К.» [46]. 

Слід зауважити, що продукція житомирських пивоварів тих 

часів славилася своєю якістю далеко за межами Росії. Такі марки 

пива, як «Пильзенское», «Венское», «Черное-Бокъ», «Черное пи-

во–Бокъ Биръ» не раз здобували золоті нагороди на багатьох ро-

сійських та міжнародних виставках. Хміль, вирощений на благо-

датних житомирських землях, також високо цінувався на ярмар-

ках того часу і продавався виключно за золото.  

У 1889 році з ініціативи одного із найшановніших крошенсь-

ких чехів, відомого хмеляра Вацлава Малі, відкривається перша 

чеська школа, яка в майбутньому відіграє важливу роль у розвит-

ку місцевого спорту. В «Енциклопедії олімпійського спорту 

України» згадуються брати Едуард та Карл Малі, які були одни-

ми із засновників в 1904 р. гімнастичного товариство «Сокіл» у 

місті Харкові. Можливо, вони також були  вихідцями з цієї вели-

кої родини Вацлава Малі [3, с. 20, 23, 24].  

Але повернімося до розповіді про Волинське гімнастичне то-

вариство. Газета «Волынь»  від 9 березня 1912 р. писала: «К числу 

городов, куда залетела шустрая, неутомимая славянская птица, 

принадлежит и наш богоспасаемый град Житомир» [90, с. 3]. 

Саме житомирські та крошенські чехи виступили засновниками 

гімнастичного товариства «Сокіл» на Волині. Зберігся список 

перших членів та правління товариства, у якому знаходимо вже 

згаданих І. Альбрехта, Й. Махачека, Б. Янсу та інших [8] (дод. 1).  

Безумовно, одним із ініціаторів і самим активним організато-

ром Волинського гімнастичного товариства «Сокіл» був викладач 

гімнастики ІІ Житомирської чоловічої гімназії Максиміліан 

В’ячеславович Фреліх, про якого хочеться розповісти окремо. В 

державному архіві Житомирської області зберігаються два листи 

М.В. Фреліха до директора згаданої гімназії. З одного із них діз-

наємося, що він народився «в 1879 году. 1885 году начал посе-

щать школу, 1893 году окончил городское и 1897 году четырех-
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классное комерческо-промышленное училище в г. Праге. Там же я 

получил в обществе «Сокол» теоретическую и практическую 

подготовку в преподавании всех родов рациональной гимнастики 

и в 1903 году окончил с отличным успехом специальные курсы для 

учителей гимнастики, присутствующие «В Союзе Чешско-

Славянских Соколов» в Праге, в доказательство чего выдано мне 

правленим «Союза Ч.С. Соколов» аттестат на звание учителя 

гимнастики» [9, с. 6–8]. Із 1904 року по 1906 рік він викладав гім-

настику в 3-й Варшавській 

гімназії. У 1906 році його пе-

реводять на роботу в гімназію 

міста Риги, а в 1909 році – у        

ІІ Житомирську чоловічу гім-

назію (повний текст листа, 

додаток 2). 

Працюючи у Варшаві і Ри-

зі, він був добре обізнаний із 

сокільською гімнастикою та 

іншими видами спорту (фут-

бол, легка атлетика, боротьба 

та ін.). Саме завдячуючи Фре-

ліху, в Житомирі започатко-

вуються у 1910–1911 роках 

при   І і ІІ чоловічих гімназіях 

футбол, боротьба та інші види 

спорту. Свій предмет знав до-

сконало і викладав на високо-

му професійному рівні. В пос-

відченні  № 236, виданому в 

лютому 1914 року директором 

ІІ чоловічої гімназії читаємо: 

«Дано Максимилиану Вяче-

славовичу Фрелиху в том, что 

он за время своей службы в 

качестве преподавателя гимнастики Житомирской ІІ гимназии с 

1909 года по настоящее время обнаруживал выдающиеся позна-

ния в своем предмете, относился к делу ревностно и с любовью и 

 

Максиміліан В’ячеславович  

Фреліх 

 (фото із архіву  

Г.П. Мокрицького, 1911 р.)  
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достиг значительных успехов, причем один вид исполненных уче-

никами Житомирской ІІ гимназии при Попечителе осенью                

1912 года групповых упражнений «Пирамиды» даже удостоился 

рекомендации Его Превосходительства другим учебным заведе-

ниям путем помещения их к циркуляру по Киевскому  учебному 

округу за 1913 год. Наконец, заслуживает внимания и то об-

стоятельство, что благодаря распорядительности и неусыпно-

му вниманию г. Фрелиха за все время преподавания гимнастики в 

Житомирской ІІ гимназии на уроках гимнастики не было ни од-

ного несчастного случая» [13]. 

Із таємного донесення за  № 7238 від 10 листопада 1913 року 

віце-губернатора Волині С.В. Шереметьєва директору ІІ гімназії 

також дізнаємося: 

«Вследствие отношения от 26 октября с. г.  № 1330 уведом-

ляю Ваше Високородие, что М.В. Фрелих, австрийский подда-

ный, как оказалось по собранным сведениям в нравственном и 

политическом отношениях ни в чем предосудительном не заме-

чен» [13]. 

Працюючи викладачем за сумісництвом у комерційному учи-

лищі Н.Л. Ремезової, М.В. Фреліх у 1913  році виготовляє альбом 

«О постановке гимнастики в коммерческом училище», який був 

представлений на Всеросійській гігієнічній виставці в місті Києві. 

Можливо, він ще зберігається в центральних архівах. Цікаво було 

б ознайомитися з ним. 

Саме завдяки М.В. Фреліху в Житомирі з’явилося одне із         

перших гімнастичних товариств «Сокіл» не тільки на теренах 

Волинської губернії, а й в Україні. Ідею створення гімнастичного 

товариства підтримали викладачі ІІ чоловічої гімназії, і в першу 

чергу, викладач історії і географії, кавалер ордена Святого Стані-

слава ІІІ ступеня Павло Іванович Каділін [10]. «Ценные услуги 

оказал новому обществу член-учредитель П.И. Кадилин популяр-

ными лекциями о сокольстве, которые у нас пользовались шум-

ным успехом благодаря покровительству высших сфер» [75, с. 3]. 

Заявка на реєстрацію товариства була подана на ім’я губерна-

тора 20 серпня 1910 року, а вже 2 вересня губернатор Волині 

О.П. Кутайсов дає дозвіл на відкриття «Сокола». Товариство по-

чало працювати  із 17 жовтня 1910 року у приміщенні І гімназії 
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Перший голова правління 

товариства «Сокіл»  

І.О. Чехлатов (друк. вперше) 

(тепер один із корпусів Житомирського державного університету 

ім. І. Франка по вул. Великій Бердичівській). Відповідно до ста-

туту основною метою товариства було: «Содействовать физиче-

скому совершенствованию своих членов и содействовать распро-

странению идеи физического развития в более широких слоях 

населения; содействовать учащимся местных учебных заведений 

в деле физического развития как отдельным лицам, так и целым 

учебным заведениям» [15, с. 64–65]. 

Очолив правління товариства директор І чоловічої  гімназії 

Іван Онисофорович Чехлатов, заступником було обрано полков-

ника Андроніка Андрійовича Прокоповича, секретарем Дмитра 

Євдокимовича Теодоровича, 

начальником (викладачем гім-

настики) Максиміліана В’яче-

славовича Фреліха, казначеєм 

Миколу Карловича де Боккара 

(обіймав посаду заступника 

прокурора Житомирського ок-

ружного суду). До складу пра-

вління товариства увійшли Іг-

натій Альбрехт, Катерина Єса-

кова, Павло Каділін, Василь 

Ястремський, Йосип Махачек. 

Кандидатами в члени правлін-

ня були обрані: В’ячеслав Го-

рак, Іван Бубен, Франц Клацек, 

членами ревізійної комісії Ме-

числав Томкович та Володимир 

Яньшинов [8] (викладав малю-

вання у ІІ чоловічій гімназії, 

організатор багатьох художніх виставок у Житомирі) [48, с. 1] .  

На день відкриття в організації налічувалося всього 34 члени 

(з них 6 жінок). На кінець року кількість  членів сягнула 50 (в т. ч. 

13 жінок). Серед перших членів товариства були викладачі           

І чоловічої гімназії М.П. Кудрицький, Маріїнської жіночої гімна-

зії В.І. Потапова, жіночої гімназії Н.В. Овсянникової П.О. Терпі-

ловський та директор цієї гімназії Н.В. Овсянникова-Заверткіна, 
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лікарі П.О. Ігумнов, М.Ф. Лазицький, О.О. Туницький, керівник 

канцелярії губернатора В.К. Вітковський та ін. [8]. Працювали дві 

секції – гімнастична та фехтувальна (можливо і легкої атлетики, 

тому що до програм сокільських зльотів входили змагання з бігу 

на 100 м, стрибків у висоту і в довжину). Одна з таких програм 

зберігається в Житомирському обласному краєзнавчому музеї 

(додаток 3) [8]. Заняття проводились чотири рази на тиждень. Іс-

нувало товариство на кошти від членських внесків (6 карбованців 

на рік), кошти, отримані від проведення концертних вечорів та 

допомоги приватних осіб. 

 

 
 

І Житомирська чоловіча гімназія 

(фото 1910 р.) 

 

У звіті товариства за 1910 рік зазначено: «…От действитель-

ных членов поступило: 

• вступительных взносов 102 рубля; 
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Михайло Петрович 

Кудрицький 

 

• срочного взноса 104 рубля 5 копеек. 

от посетителей:  

• срочного взноса 21 рубль; 

• от продажи Устава поступило 10 копеек. 

Итого: 227 рублей 15 копеек» [8]. 

Звичайно таких коштів для по-

вноцінного функціонування 

товариства було замало.   

Оцінивши значущість това-

риства в поширенні ідей фі-

зичного виховання серед насе-

лення, міська влада Житомира 

у своєму листі від 7 грудня 

1910 року просить правління 

«…сделать устную лекцию: О 

влиянии мышечных движений 

на организм и рассмотрении 

некоторых видов этих движе-

ний: гимнастика, велосипедная 

езда, танцы)» [8]. 

У тому ж  таки 1910 році 

Волинське гімнастичне това-

риство стає членом Союзу Ро-

сійського Сокільства, правлін-

ня якого знаходилося в Санкт-Петербурзі. Очолював правління 

Союзу Микола Олександрович Султан Крим Гірей, секретарем 

був чех Микола Олексійович Поспішил (склад правління Союзу 

російського сокільства представлено на фото). Слід зауважити, 

що перше товариство «Сокіл» у Росії засновано саме в Санкт-

Петербурзі у 1900 році. 

14–15 квітня 1911 році в Москві проходить І з’їзд Союзу Ро-

сійського Сокільства, де обговорюються питання участі Союзу в     

I Всесокільському зльоті в Празі, а також питання про втілення в 

життя основної мети Союзу: «…распространять телесные 

упражнения для подъема физических и нравственных сил русско-

го народа» [8]. 
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Склад правління Союзу російського сокільства [8] 
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З’їзд прийняв Резолюцію, в якій зокрема підкреслювалося, що 

«Сокольство – есть благородное стремление к физическому, мо-

ральному и духовному 

оздоровлению личности и 

народа. Сокольство явля-

ется культурным инс-

титутом, которому чу-

жды политические за-

мыслы» [8]. 

На з’їзді були присут-

ні представники із 14 ор-

ганізацій Росії. Молоде, 

незміцніле товариство 

Волині участі в з’їзді не 

взяло, хоча мало запро-

шення. Організаційні не-

гаразди в роботі правлін-

ня товариства, та й брак 

коштів через витрати на 

придбання обладнання, 

завадили поїздці в Моск-

ву. 

На початку 1911 року 

І.О. Чехлатов залишає  

посаду голови правління, відмовивши товариству в приміщенні           

І чоловічої гімназії для проведення занять. Причину такої поведі-

нки І.О. Чехлатова з’ясувати не вдалося.  

Після довгих поневірянь і безлічі прохань товариство «прию-

тилось при местной ІІ гимназии (вул. Пушкінська, 42,  нині тут 

розміщений природничий факультет ЖДУ ім. І. Франка), любезно 

предоставившей свое помещение безоплатно» [50, с. 3]. 

Про цю подію газета «Наша Волынь» від 1 липня 1911 року 

писала: «На днях состоялось заседание правления «Сокол». Пра-

вление вполне одобрило все приобретенные гимнастические  ма-

шины и постановило теперь же приобрести все остальное необ-

ходимое для широкой постановки дела обучения сокольской  гим-

настике. Правление постановило: 
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 выразить благодарность господину директору ІІ гимназии 

В.Е. Ястремскому за оказанный приют обществу в помещении 

гимназии; 

 просить г. Волынского губернатора утвердить рисунок 

Сокольского знамени; 

 просить Городскую думу оказать помощь обществу назна-

чением ему субсидий. 

По-видимому правление решило энергично заняться своим де-

лом. Было бы весьма желательно, чтобы лица, ясно понимающие 

всю важность физического развития нашей дряблой молодежи, 

пришли б обществу на помощь» [50, с. 3]. 

 
 

ІІ Житомирська чоловіча гімназія 

(фото 1909 р.) 
 

Однак допомоги товариство не отримало. Міська дума на сво-

єму засіданні 6 жовтня 1911 року прохання про надання товарис-

тву «Сокіл» фінансової допомоги відхилила. 

Наводимо зміст відповіді  міської управи: «В  правление Волы-

нского Гимнастического общества «Сокол» Житомирская го-

родская управа Ноября 16 дня 1911 года. 
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Директор ІІ чоловічої  

гімназії Василь Юхимович 

Ястремський 

 

Вследствие отношения от 29 сентября с. г. Городская управа 

имеет честь уведомить Правление, что возбужденное в этом 

отношении ходатайство об оказании обществу материальной 

помощи Городскою думою 6 октября с. г. отклонено» [8]. 

Через брак коштів не взяли 

участі житомирські соколи в за-

сіданні Союзу Російського Сокі-

льства 26–27 грудня 1911 року, 

яке проходило в Москві, де було 

затверджено гімн товариства 

«Сокіл».  

Станом на 01.01.1912 року кі-

лькість членів Волинської орга-

нізації збільшилася до 57 (із них 

21 жінка). Оновився також склад 

правління товариства, яке очолив 

Микола Карлович де Боккар. За-

ступником і начальником зали-

шилися А.А. Прокопович і             

М.В. Фреліх, членами правління 

були обрані: К.Є. Єсакова,               

П.І. Каділін, Н.І. Преферанський, 

А.С. Кузнєцова, О.Д. Гуменюк, 

І.Й. Альбрехт, Д.Є.  Теодорович, 

Й.І. Махачек, В.І. Копецький; 

кандидатами – В.А. Горак,            

Й.А. Бубен, Ф.В. Клацек; членами ревізійної комісії – М.К. Том-

кович, Б.Т. Янса, кандидатом – В.І. Яньшинов [89, с. 3]. 

На прохання правління Волинського товариства «Сокіл» від 

11 лютого 1912 року, начальник губернії О.П. Кутайсов 27 люто-

го того ж року надає дозвіл відкрити в містечку Квасилові Рів-

ненського повіту відділення товариства, де проживала одна із 

багатьох чеських колоній [8, 15, с. 64–65]. На той час відділення 

налічувало 42 члени, і за чисельністю майже не поступалося Во-

линському товариству. Окрім гімнастичних занять, квасилівські 

соколи з метою отримання додаткових коштів з дозволу губерна-
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Програма зльоту [8 ] 

тора організовують також театральні вистави чеською мовою [51, 

с. 3]. 

Того ж року поповнив свої ряди і Союз Російського сокільст-

ва. Кількість сокільських організацій Союзу в 1912 році збільши-

лася до 30. До Союзу також увійшло 9 товариств із міст України: 

Києва, Харкова, Одеси, Катеринослава, Житомира, Чернігова, 

Полтави, Кам’янець-Подільського, Богодухіва [8]. 

Проведення I Всеслов’янського зльоту в Празі, присвяченого 

50-річчю від заснування товариства «Сокіл», було заплановано на 

червень 2012 року. Вже 29.01.2012 року правління Волинського 

товариства провело загальні збори, де розглянуло питання про 

підготовку і участь у зльоті [88, с. 3]. Готуючись до зльоту, члени 

Волинського товарис-

тва відшліфовують 

свою майстерність на 

спортивних та благо-

дійних концертних 

вечорах. У фондах об-

ласного краєзнавчого 

музею збереглося за-

прошення на один із 

таких вечорів меце-

нату  І.М. де Шодуару 

від 28 квітня 1912 ро-

ку: «Желая расши-

рить свою полезную 

деятельность для всех 

слоев населения г. Жи-

томира, общество 

«Сокол» сегодня уст-

раивает в залах бла-

готворительного соб-

рания музыкально-во-

кально-танцевальный вечер, во время которого члены общества-

соколки примут участие в гимнастических упражнениях, поза-

имствованных гимназиархом господином Фрелихом из програм-

мы слета в городе Прага. 
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Предпроважая при этом билет первого ряда, правление обще-

ства «Сокол» надеется, что Вы не откажетесь принять его и, 

если возможно, оказать посильную помощь» [8]. 

У цьому вечорі взяли участь «г-жа Пионткевич, Дульшера, 

скрипач-виртуоз Резек, Сленичка, г. Котал, Крыловский и др.» 

[91, с. 3]. 

27 травня того ж року правління Волинського товариства про-

водить також сокільський вечір у містечку Квасилові [93, c. 3]. 

У червні 1912 року проходить I Всеслов’янський сокільський 

зліт у Празі. Волинське товариство організовує екскурсію до 

Праги для всіх бажаючих. 28 квітня 1912 газета «Волынь» друкує 

оголошення такого змісту: «Из Житомира организовуется поезд-

ка в Прагу на слет чешских соколов, которые представят вы-

дающееся зрелище. В общих упражнениях в Праге будут участ-

вовать 50000 соколов. Стоимость поездки с 8-дневным пребыва-

нием в Праге с правом получить место на слете и бесплатной 

квартирой  обойдется около 60 рублей. Экскурсия выедет из 

Житомира 10 июня» [92, с. 3]. 

Звичайно, нас усіх цікавлять результати виступів житомирсь-

кий соколів на зльоті. Але, на жаль, відомі прізвища тільки двох 

учасників: Павла Івановича Каділіна (викладав історію і геогра-

фію у ІІ гімназії) [10] та В’ячеслава Антоновича Горака [8]. Ма-

буть, побував у Празі і Максиміліан В’ячеславович Фреліх з де-

якими учнями житомирських гімназій. На цю думку наводить 

один документ, що зберігся у фондах обласного краєзнавчого му-

зею, такого змісту:  

«Господину директору Житомирской 2-й гимназии» 

«В ответ на ходатайство от 26 мая сего года (1912 г.) № 581 

Императорское генеральное консульство имеет честь уведо-

мить Ваше Высокородие, что по сведениям, полученным от        

австрийского Министерства железных дорог, воспитанникам 

иностранных учебных заведений предоставляется такая же            

50 % скидка при поездке в пассажирских поездах, как и воспита-

никам австрийских учебных заведений» [8]. 

Насиченим на події і виступи для товариства «Сокіл» був     

1913 рік. 18–20 квітня в Києві проходить ІІІ з’їзд  Російського 

Сокільства, а 15–16 червня там же Зліт соколів Південно-
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Посвідчення  

В’ячеслава Антоновича  

Горака 

Західного краю Росії. Про участь Волинського товариства в з’їзді 

і зльоті інформація, на жаль, відсутня. Зате всі заходи, які органі-

зовувало правління товариства протягом 1913 року, досить ши- 

роко описували газети «Волынь», «Наша Волынь», «Жизнь Во-

лыни». Відбувалися показові виступи, інтимні (для членів това-

риства) музично-танцювальні вечори в кращих залах міста Жи-

томира за участю відомих на той час житомирських музикантів – 

скрипаля Ф.Ф. Шмітта [73, с. 1], піаніста Й.Й. Мединського та ін. 

[60, с. 3]. Проведення таких виступів сприяло популяризації і ро-

звитку фізичного вихо-

вання населення в місті 

Житомирі та на Волині.  

Газета «Жизнь Волы-

ни» від 9 листопада               

1913 року друкує оголо-

шення такого змісту (текст 

подається повністю).  

«Правление общества 

«Сокол» разослало сле-

дующее приглашение:  

М. Г.! 

Здоровый ум в здоро-

вом теле. Эта старая 

святая истина забыта, и 

теперь воскрешается те-

ми организациями, кото-

рые задались целью в мо-

лодом поколении развить 

силу и ловкость. 

В Житомире такой ор-

ганизацией является об-

щество «Сокол». Незадаваясь детальным описанием преследуе-

мых целей, так как они известны широким слоям публики, прав-

ление обращается к вам с просьбой выразить сочувствие по-

ставленным обществом задачам. 

Таким сочувствием явится вступление  в число членов, по-

жертвование на усиление средств кассы, распространение среди 
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знакомых сведений о целях общества и все то, что может спо-

собствовать осуществлению этих целей. 

Завтра, в воскресенье 10 ноября, общество устраивает в но-

вом зале Императорского русского музыкального общества (Ми-

хайловская ул. д.  № 21) семейный танцевальный вечер. Льстя 

себя надеждой на ваше внимание обществу, правление просит не 

отказать посетить это простое и безыскусственное увеселение 

и этим внести лепту на развитие деятельности соколов. Мате-

риальный успех вечера, конечно, важен для неокрепшего общест-

ва, но нам, соколам, неизмеримо дороже сочувствие наших со-

граждан, которых мы ждем 10 ноября в стенах залы! Начало 

вечера в 9 часов, входная плата для мужчин 1 р. 10 коп, для дам 

75 коп, для членов общества и учащихся в форме 50 коп. Билеты 

заблаговременно продаются в магазине Каролькевича» [52, с. 3]. 

Благодійний вечір не дуже зміцнив фінансове становище това-

риства. «Взносы в пользу общества «Сокол» сделали следующие 

лица:  Д. Ф. Подоляка  – 3 руб, Л.М. Местечкин – 3 руб, Н.К. де 

Боккарь  – 3 руб, Л. Делишев и Ф. Вишневская – 1 рубль, госпожа 

Фрелих – 3 руб, Г. Михалек  – 1 руб и NN 15 коп» [53, с. 3]. 

У грудневому номері газети «Жизнь Волыни» знаходимо замі-

тку: «В правление местного гимнастического общества «Сокол» 

поступили ходатайства жителей села Высокого и Околек (Окі-

лок, авт.) Житомирского уезда (Черняхівський район, авт.) об 

открытии у них отделений Волынского «Сокола». До этого вре-

мени было отделение в селе Квасилов» [59, с. 3] . У січні 1914 ро-

ку губернатор Волині М.О. Мельников надає дозвіл на їх відк-

риття [63, с. 3]. Вже 2 лютого відділення в колонії Виногради під 

керівництвом А.В. Граховця проводить показовий виступ [64,            

с. 3]. 

На початку 1914 року розпочався голод на Галичині. Незва-

жаючи на скрутне фінансове становище ( в цьому сенсі більш по-

таланило польським соколам у місті Львові, де «покончивший на 

днях врач Бужинский завещал свое миллионное состояние в поль-

зу польских соколов») [77, с. 3], правління Волинського товарист-

ва  «Сокіл» на засіданні 15 березня 1914 року постановило: «по-

жертвовать в пользу голодающих русских в Галиции из кассы 

«Сокола»  5 рублей. Кроме этого члены правления в упомянутом 
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заседании собрали между собой 10 рубл. 50 коп. для той же цели, 

каковые деньги в количестве 15 руб. 50 коп. направить казначею 

местного отделения русско-галицкого общества с тем, чтобы 

пожертвование было выслано во Львовский русский спасатель-

ный комитет» [67, с. 3].  

Досить знаковою подією для міста Житомира став спільний 

виступ відділень Волинського товариства «Сокіл», який відбувся 

7 квітня 1914 року в залі публічної бібліотеки (обласна бібліотека 

для дітей по вул. Пушкінській). Задовго до початку виступу во-

линські газети того часу неодноразово висвітлювали хід підгото-

вки до проведення гімнастичного вечора. Наприклад, «Наша Во-

лынь» від 21 березня 1914 р. зазначала: «Волынское гимнастиче-

ское общество «Сокол» существует всего 3 года. За недостат-

ком средств кружок в текущем зимнем сезоне не смог вести ре-

гулярные гимнастические упражнения. 

А все-таки общество во второй день Пасхи устраивает пуб-

личное выступление, в котором примет участие женская группа 

«Сокола». Особый интерес этого вечера вызывает прибытие на 

него иногородних  отделений Волынского гимнастического обще-

ства «Сокол» из села Высокого и деревни Околок. Прибудут же-

нские и мужские составы этих сокольных «гнезд», которые на 

вечере исполнят ряд гимнастических упражнений под оркестр          

г. Яворовского. Перед выступлением сокольських групп будет 

предложена лекция с выяснением задач предстоящего июньского 

сокольського слета в городе Петербурге» [78, с. 3]. 

В одному із наступних номерів читаємо: «Волынское гимна-

стическое общество «Сокол» деятельно готовится к предстоя-

щему выступлению волынских соколов и соколок. Зал публичной 

библиотеки украшивается. П.И. Кадилин прилагает большие 

старания сделать вечер интересным…» [80, с. 3]. 

Газета «Жизнь Волыни» також надрукувала про очікувані ви-

ступи волинських соколів наголосивши, що: «Это состязание 

будет пробным шагом для поездки местных сокольських об-

ществ на предстоящий в июне слет русского сокольства в Пе-

тербурге» [68, с. 3]. 

Газета «Жизнь Волыни» від 4 квітня 1914 року друкує про-

граму сокільського вечора такого змісту: «1) Упражнения с же-
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лезными палками в исполнении мужской группы высокского от-

деления под началом А.В. Граховца. 2) Вольные движения  мужс-

кой группы околокского отделения под началом А.И. Гасала.              

3) Фигуры с флажками околокской женской группы. 4) Лекция 

П.И. Кадилина: 

 а) краткая историческая справка о происхождении и разви-

тии русского сокольства;  

б) славянская взаимность на почве сокольских слетов; 

в) первый Всеславянский слет 1912 года в г. Прага и Петро-

градский слет 1914 года. 

5) Упражнения с булавами женской группы села Высокого.            

6) Вольные движения детской группы высокского отделения.      

7) Упражнения с флажками житомирской женской группы  

М.В. Фрелиха. 8) Упражнения с булавами житомирской женской 

группы. 9) Народный гимн в исполнении военного оркестра Кос-

тромского полка под управлением Яворовского. 

Гимнастические упражнения идут под  сокольские мотивы. У 

рояля господин Скленичка» [69, с. 2].  

Наскільки успішним був виступ соколів, свідчать відгуки міс-

цевих газет. Газета «Жизнь Волыни» від 10 квітня 1914 року так 

прокоментувала цю подію: 

«Во второй  день Пасхи 7 апреля в зале публичной библиотеки 

состоялся вечер Волынского «Сокола». Это был местный волын-

ский слет, первая проба совместно испытать свои силы. Рано 

утром из с. Высокого и деревни Околок прибыли сокола, соколки 

и детская группа. Погода была теплая солнечная, что дало воз-

можность прибыть в Житомир родным и знакомым соколов из 

указанной местности к 8 1/2 часам вечера. Зал библиотеки был 

переполнен публикой, преобладала чешская молодежь. Вечер на-

чался гимнастическими упражнениями высокского и околокского 

отделений, они выставили 5 групп – 2 женские, 2 мужские и           

1 детскую. В общей сложности всех выступивших  было до         

50 человек. Если принять во внимание, что эти сокольские «гнез-

да» существуют меньше года, то успехи их надо признать вы-

дающимися. Видна методичная и одушевленная работа во всех 

группах. Высокское отделение представило мужскую, женскую и 

детскую группы под началом г. Граховца. Последние две работа-
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ли так хорошо, что публика выражала искреннее сожаление о 

том, что дети не повторили своего номера. Околокские соколы – 

видные и рослые – тоже безукоризненно проделали свои довольно 

трудные и сложные фигуры под началом г. Гасала. 

Теоретической частью программы была лекция секретаря 

общества П.И. Кадилина. Сущность сокольской идеи лектором 

выяснена в следующих положениях: 

а) первая задача сокольства как и всякой гимнастики заклю-

чается в физическом воспитании; 

б) второй лозунг выражается фразой основателя этой гим-

настики Тырша: «Крепость – в мышцах, честность – в мыслях, 

преданность – в сердце своему народу»; 

в) конечной целью «Сокол» ставит славянскую взаимность, 

осуществляющуюся в периодических сокольских слетах. 

Не вдаваясь в политиканство, не принадлежа ни к какой по-

литической партии, «Сокол» стремился только ко благу и сча-

стью своего народа». 

Во втором отделении были два выступления женской группы 

житомирского «Сокола» под управлением г. Фрелиха. Группа 

была маленькая, но соколки по общему признанию образцово с 

идеальным ритмом исполнили свои фигуры.  

Все выступления высокского, околокского и житомирского 

отрядов приветствовались бурными аплодисментами. Програм-

ма закончилась народным гимном, исполненным оркестром под 

дирижерством Яворовского» [70, с. 3]. 

А ось відгук газети «Наша Волынь»: 

«Состоявшийся 7 апреля вечер Волынского гимнастического 

общества «Сокол» прошел очень удачно. Зал публичной библио-

теки был переполнен. Выступления соколок и соколов были  оце-

нены и награждены дружными аплодисментами публики, весьма 

внимательно следившей за великолепным исполнением партий 

каждой группы. Особенным вниманием пользовалась  женская 

житомирская группа, удивительно чисто исполнившая свои но-

мера с флагами, а потом с булавами. Успеху вечера способство-

вала лекция П.И. Кадилина, поделившегося с аудиторией своими 

впечатлениями от слета сокольства в Праге и о значении его» 

[82, c. 3]. 
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Неможливо пройти осторонь від зворушливого листа, якого 

надіслало житомирське товариство своїм колегам у с. Високе та 

Окілок 26 квітня 1914 року. 

«Дорогие братья и сестры! 

7 апреля 1914 года яркая и радостная минута в жизни нашего 

Волынского «Сокола». В стенах публичной библиотеки встрети-

лись 3 сокольских гнезда и протянули друг другу братскую руку. 

Осуществилась та идея, которая незабвенными Тыршем и Фиг-

нером написана на сокольском знамени: «Братство, равенство и 

единение».  Мы с гордостью любовались прекрасным выступле-

нием ваших групп: в ваших гимнастических упражнениях видна 

одушевленная и энергичная работа, к которой и зовет человека 

славянский сокол, говорящий своим членам: «В мышцах – сила, в 

мыслях – смелость и в сердце – любовь к своему народу». Мы го-

рячо приветствуем доброе  начало вашей сокольской жизни и от 

искреннего сердца желаем, чтобы оно было залогом будущего 

процветания нашей братской сокольни. Правление нашего Жи-

томирского Сокола на заседании 19 апреля 1914 года постанови-

ло выразить вам сердечную благодарность за  понесенные 

братьями и сестрами вашего отделения труды по поездке и пуб-

личному выступлению на вечере 7 апреля 1914 года. Пусть брат-

ское единение, осуществившееся на этом маленьком нашем сле-

те, послужит звеном  дальнейшего обучения наших обществ для 

развития на Волыни великих идей славянского сокола.  

Наздарь»! [83, с. 3]. 

9 травня 1914 року М.В. Фреліх разом зі своїми колегами ор-

ганізували і провели сокільське свято у ІІ чоловічій гімназії. Ма-

буть, щоб показати, наскільки відсталою була потішна гімнасти-

ка, яка входила до програми навчальних закладів Росії.                 

М.В. Фреліх для порівняння включив до програми свята елемен-

ти сокольської гімнастики. 

Наводимо повністю програму свята: 

• зустрічний марш учнівського оркестру; 

• прості вправи для учнів підготовчого класу (потішна гімнас-

тика); 

• вправи з палицями для учнів 4–7 класів (сокільська гімнасти-

ка); 
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• складні вправи для учнів І класу (потішна гімнастика); 

• вправи з прапорцями для учнів ІІІ класу (сокільська гімнас-

тика); 

• вправи трійками для учнів ІІ класу (потішна гімнастика); 

• вправи на гімнастичних приладах (сокільська гімнастика); 

• вправи з рушницями для учнів ІV класу (потішна гімнасти-

ка); 

• змагання груп в естафетному бігові (сокільська гімнастика); 

• вільні рухи (сокільська гімнастика); 

• вправи з булавами (сокільська гімнастика); 

• піраміди (сокільська гімнастика); 

• марш (муз. Манна) у виконанні учнівського оркестру; 

• гімн «Боже, царя храни» [71, с. 3]. 

Газета «Жизнь Волынь» писала: «Праздник прошел при от-

личной погоде. Публика, конечно, восхитилась только выступле-

нием Сокольского отряда под управлением г. Фрелиха. Гимна-

стов было большое количество. Большую ловкость обнаружили 

ученики на снарядах. Эстафетный бег вызвал большой интерес у 

публики. На празднике присутствовал и. д. волынского губерна-

тора вице-губернатор С.В. Шереметьев» [72, с. 3]. 

А газета «Наша Волынь» від 11 травня 1914 року надрукувала 

свій відгук: «Были выступления с потешной и сокольской гимна-

стикой, причем потешной было уделено очень мало внимания; 

видно, что увлечение потешной гимнастикой отходит в область 

преданий. Выступления прошли как-то вяло, и ученики старались 

только в упражнениях с ружьями, а в остальных номерах пута-

лись, отставали друг от друга.  

Зато положительно все выступления сокольской гимнастики 

прошли планомерно, красиво и с любовью к делу всех участников 

выступления. Казалось, что в этом году учитель сокольской 

гимнастики значительно обогатил фигуры новыми, красивыми и 

интересными движениями. Здесь была духовная связь исполни-

телей с руководителями» [85, с. 3]. 

Мабуть учасниками свята були також учні І гімназії Василь 

Угнівий, Георгій Дорн, Борис Таранович, Микола Левицький – 

майбутні чемпіони і призери перших олімпіад і спартакіад Волині 

і України. 
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Починаючи з травня 1914 року товариство на тривалий термін 

орендує залу і майданчики публічної бібліотеки. «Гимнастиче-

ские упражнения будут происходить в хорошую погоду на от-

крытом воздухе на площадке двора, а в ненастное время в зале 

библиотеки. Мужские отделения будут заниматься по поне-

дельникам и четвергам, женские – по вторникам и пятницам с 

6.30 до 7.30 вечера. Запись в  семь часов вечера дежурным чле-

ном правления общества «Сокол» [83, с. 3]. Велику зацікавле-

ність до сокільської гімнастики почали проявляти підлітки, 

«…охотно вступающие в обучение» [86, с. 2] , про що в газеті 

«Наша Волынь» від 7 червня 1914 року  дізнаємося: «Волынское 

гимнастическое общество «Сокол», благодаря энергичным ста-

раниям членов правления, успешно развивается, организовано 

новые детские группы. Упражнения в сокольской гимнастике 

производятся регулярно и посещаются участниками и участни-

цами охотно и аккуратно. За обучение установлено правлением 

плата по 75 копеек в неделю» [87, с. 3]. 

 Навіть відсутність голови правління (М.К. де Боккар залишив 

посаду) не завадило товариству вести активну діяльність по залу-

ченню нових членів. Напередодні Першої світової війни Волин-

ське товариство налічувало 217 членів (169 чоловіків і 48 жінок). 

Під час війни товариство не припинило своєї діяльності, незва-

жаючи на те, що 105 соколів були призвані до діючої армії [22].                

23 серпня 1914 року в чеській колонії на Крошні відбулися зага-

льні збори, на яких «была произведена запись чешских добро-

вольцев в Киевскую дружину и учреждена вспомогательная 

дружина чехов. …Нужно заметить, что из многих чешских се-

мей отправилось на войну довольно бойцов. На собрании записа-

лось 20 добровольцев, что составляет 10 % всего мужского на-

селения. Женщины также проявили большое желание идти на 

помощь, о чем будет доложено дамскому комитету в Киеве» 

[74, с. 4]. Такі ж збори пройшли в колоніях Окілок, Високе та ін. 

На засіданні 25 вересня того ж року житомирські соколи виріши-

ли виділити матеріальну допомогу пораненим бійцям. Працюючи 

далеко від своєї батьківщини, чехи всіляко допомагали здолати 

одвічного свого завойовника – Німеччину [96, с. 3]. В окупова-

ному німцями Житомирі Волинське гімнастичне товариство «Со-
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кіл» працювало підпільно, а тому документальних підтверджень 

про його роботу за цей період майже не збереглося. 

Лише 14 серпня 1920 року з’являється короткий звіт про дія-

льність Волинського гімнастичного товариства «Сокіл» за підпи-

сом тимчасово виконуючого обов’язки голови правління товари-

ства Я. І. Гоушка: «…В 1917 году общество открыло три отде-

ления на Крошне Чешской, в Околке и Высоком. С приходом по-

ляков, украинские (петлюровские) власти общество закрыли и 

общество занималось подпольно до опятного прихода советских 

властей. Ныне общество насчитывает 84 человека» [22]. 

Слід нагадати, що відділення в Окілку і Високому (а точніше у 

колонії Виногради) відкрилися ще в січні 1914 року, а в                   

1917 році, найвірогідніше, вони поновили роботу. Та й відділення 

на Крошні Чеській було самостійним товариством, що підтвер-    

джується багатьма документами. 

 

 
 

Члени Крошенського товариства «Сокіл», 1918 р.  

(перший зліва в останньому ряду С.А. Томан; третій зліва, перший ряд 

В.Й. Совчек; четверта справа, другий ряд М.Й. Душек (Малі); п’ятий 

справа, останній ряд Й.Ф. Малі; фото з особистого архіву В.Й. Малі) 
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Крошенське товариство «Сокіл» розпочало свою діяльність у 

серпні 1917 року. Організував товариство Стефан Франце-

Антонович Томан. С. Томан  народився 8 листопада 1894 року в 

сім’ї  перших крошенських чеських переселенців. Навчався у мі-

сцевому двокласному училищі (школі). В 1915 році був призва-

ний на військову строкову службу. Спочатку його мали направи-

ти для проходження служби на Чорноморський флот, але доля 

розпорядилася інакше, і Стефан проходить службу у Чехослова-

цькому стрілковому полку і 1-му лейб-гвардійському корпусі. 

Там він стає членом гімнастичного спортивного товариства «Со-

кіл». Фізично обдарований від природи, Стефан досконало опа-

новує такі види спорту як футбол, легка атлетика, французька та 

сокільська боротьба, важка атлетика, сокільська гімнастика [34, 

арк. 26; 37, арк. 3]. 

Після закінчення військової служби у званні старшого унтер-

офіцера, С. Томан наприкінці червня 1917 року повертається до 

рідної домівки. Разом із 29-літнім Йосипом Бубеном, який обій-

няв посаду голови правління, Стефан Томан при місцевому дво-

класному училищі (чеській школі) організовує гімнастичне това-

риство «Сокіл». Вже наприкінці 1917 року товариство налічувало             

80 членів. Серед перших членів товариства були: Йосип і 

В’ячеслав Томани, Ганна Кноблах, Олександр і Антон Спали, 

Марія Копецька, Ганна і Антон Капшуки, В’ячеслав (займався 

стрибками у висоту) і Марія Трукси, Антон Балон, Іван і Антон 

Шипелі, Йосип Малі, Максим Карабанов (колишній інструктор 

гімнастики 44-го Камчатського полку), Антон Влодек (Влодак), 

Дмитро Бездєтко, Іван, Євгенія і Єлизавета Тихі, Емілія Соучек 

(Совчек), Йосип Коларжик, Йосип Яндура, Григорій Тишкевич та 

інші [35, с. 86–101]. 

Мені, одному із авторів (О.С. Кухарському) цієї книги, в дале-

кі 60–70-ті роки минулого століття ще пощастило часто зустріча-

тися з деякими членами крошенського «Сокола». Як зараз 

пам’ятаю високу постать і гордовиту поставу Василя Йосиповича 

Соучека (Совчека). Протягом майже тридцяти років кожен день 

зустрічався із Дмитром Івановичем Бездєтко, який проживав не-

подалік нашого дому. Інколи він ще у свої сімдесят років віртуо-

зно виконував вправи на турніку. Наш дільничий фельдшер Ан-
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Василь Йосипович Соучек 

(фото 1975 р.) 

 

тон Олександрович Влодак (Влодек) не тільки вправно надавав 

медичну допомогу хворим, а вмів цікаво розповісти про крошен-

ських соколів, про їх змагання у 

яких сам брав участь. Зовсім 

недавно із архівних матеріалів 

дізнався, що батько одного із чле-

нів спортивного товариства Гри-

горія Тишкевича Олександр був 

хрещеним батьком моєї мами [44]. 

На жаль, ми, крошенські школярі, 

в ті часи не надавали великого 

значення тим розповідям і зустрі-

чам. Залишається тільки ще раз 

про це пожалкувати. Але продов-

жимо розповідь про крошенське 

товариство «Сокіл».  

У 1917 році працювало три 

відділення: дитяче (вік від 7 ро-

ків), жіноче (вік від 15 років і ста-

рше), чоловіче (від 16 років і ста-

рше). Заняття з гімнастики та лег-

кої атлетики проводилися тричі на 

тиждень в одній із кімнат учили-

ща (школи) та надворі у 15 квадратних саженів (в іншому доку-

менті вказано 180 квадратних саженів, 1 сажень =  2 м 13 см) «на 

глинистой  почве, вследствие недавновности и малого двора, не-

удобного для занятий. Требуется для общества «Сокол»: турник, 

кобыла, матрацный стол, пружинистый мостик, матрацы для 

предохранения от падений, барьеры, шесты для прыжков, була-

вы, флаги и т. д.» [35, с. 68].  

У наступному 1918 році кількість членів товариства зменшу-

ється до 70. Під час бойових дій заняття проводилися, як уже зга-

дувалося, таємно. За таких обставин бажаючих займатися  спор-

том зменшилося. 

В документі від 27.07.1919 року читаємо: 

«… получена анкета от общества «Сокол», находящегося в         

с. Крошне Чешской, из чего видно, что общество состоит из                
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Дмитро Іванович 

Бездєтко, 1923 р. 

 

45 человек (25 рабочих и 20 учащихся). Преподаватель Стефан 

Томан, 25 лет, столяр, занимается чисто сокольской гимнасти-

кой и легкой атлетикой, что и преподается обществу» [34,              

с. 32]. 

На жаль, в анкеті не вказані прізвища членів товариства. На 

кінець 1920 року чисельність крошенського «Сокола» становила 

всього 30 членів (із них 13 жінок) 

[27, арк. 73]. 

Як згадував ветеран Овруцького 

і Коростенського спорту С.І. Іва-

нов, у 1917 році при місцевій чоло-

вічій гімназії також працювало гі-

мнастичне товариство «Сокіл», яке 

очолював викладач гімнастики, за 

національністю чех (прізвище поки 

невідоме). 

Несподіванкою став той факт, 

що і в місті Новоград-Волинському 

було організовано і працювало гім-

настичне товариство «Сокіл». Так, 

у звіті про реєстрацію спортивного 

інвентарю, спортсменів і спортив-

них товариств від 19 травня           

1919 року читаємо: 

«…Взяты на учет гимнастичес-

кие приборы и снаряды, находящи-

еся в бывшем Новоград-Волынском 

спортивно-атлетическом общест-

ве «Сокол» и на складе ликвида-

ционной комиссии…» [21, арк. 27]. 

Для проведення занять товариство мало добротний гімнастич-

ний зал, спортивний майданчик [21, арк. 38]. Повні дані про дія-

льність Новоград-Волинського товариства «Сокіл» невідомі. Не 

виключено, що і в Бердичеві існувало товариство «Сокіл».  

Про дату відновлення Волинського товариства «Сокіл» існує 

ряд суперечливих документальних підтверджень. Так, у своїй 

анкеті В.І. Карабанов вказує, що у 1917 році він займався в гімна-
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 Ярослав Іванович  

Гоушка, 1920–1921 рр. 

 

стичному товаристві «Сокіл» [25] (можливо, на Крошні Чеській) 

В інших архівних документах згадуються 1918 і 1919 роки. 

Найвірогідніше, Волинське товариство «Сокіл» відновило ро-

боту у 1919 році, про що свідчить звіт всеобучу про діяльність 

спортивних товариств Волині станом на липень 1919 року. На той 

час у товаристві займалося 103 спортсмени (в т. ч. 14 жінок) [39, 

с. 81]. Одним із організаторів відродження Волинського гімнас-

тичного товариства «Сокіл» слід уважати чеха Ярослава Іванови-

ча Гоушка. Як покажуть подальші події, Я.І. Гоушка, без усякого 

сумніву, відіграв важливу роль у становленні фізкультурного ру-

ху і спорту в Житомирі та на Волині в перші роки існування все-

обучу. При формуванні губернського відділу всеобучу на посаду 

інструктора був призначений саме Я.І. Гоушка: «…спортсмен, 

окончивший профессорские курсы спорта и физического разви-

тия в Праге, преподававший в разных городах России около            

10 лет, с огромным опытом и знаниями» [22].  

А народився Я.І. Гоушка в 

чеському місті Пильни 25 люто-

го 1887 року.  У 1907–1908 ро-

ках служив лейтенантом авст-

рійської армії. Навчався у Пра-

зькому університеті. Протягом 

декількох років займався у Че-

хословацькому товаристві «Со-

кіл», «…учасник VI слета в Пра-

ге 1912 года и других соревнова-

ний, награждался малыми и 

большими дипломами, венком и 

другими призами” [22, 28, арк. 

49–50; 36, 40] (із заповненої 

власноруч анкети Я.І. Гоушки). 

Під час Першої світової вій-

ни Я. Гоушка у 1919 році пе-

рейшов на бік Червоної армії і 

залишився в місті Житомирі. 

Проживав за адресою: вул. Московська, 52 [28] (в архівних доку-

ментах згадується також вул. Московська, 53) [40]. 
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Чому вибір випав саме на Житомир? Не виключено, що батьки 

Гоушки були одними із перших чеських переселенців  і прожива-

ли на Крошні Чеській. Адже в архівному документі від 1896 року 

згадується прізвище І. Гоушки [18, с. 262]. 

Деякий час Я.І. Гоушка працює викладачем гімнастики у декі-

лькох школах, зокрема, у 26-й трудовій школі міста Житомира 

[19]. Одночасно відновлює роботу Житомирського гімнастичного 

товариства «Сокіл». Спочатку товариство розмістилося в примі-

щенні колишньої гімназії Н.В. Овсянникової по вул. Малій Бер-

дичівській (тепер будинок Окружного адмінсуду). Товариство 

налічувало, як уже згадувалося, 103 члени. Обов’язки голови 

правління і начальника товариства тимчасово виконував Я.І. Го-

ушка, а секретаря – Л.К. Левитська.  
 

 
 

Члени Житомирського гімнастичного  

товариства «Сокіл», 1920–1921 р.  

(зліва на право другий ряд, друга – можливо Л.К. Левитська; третій – 

М.А. Вакулка; четвертий – Я.І. Гоушка; п’ятий – В.М. Снетенчук,          

шоста – можливо З.С. Варенцова; останній ряд, зліва на право,            

перший – М.І. Левицький; другий – М.С. Варенцов; третій – Г.Е. Дорн) 
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Пізніше, у 1920 році правління очолив один із провідних 

спортсменів Житомира Микола Архипович Вакулка, секретарем 

працював Микола Сергійович Варенцов, інколи його заміняв 

Стефан Владиславович Іваницький (організатор першого гуртка з 

легкої  атлетики в місті Житомирі). 

Для проведення практичних занять не вистачало спортивного 

інвентарю і приладдя. Паралельні бруси, кінь, турник, драбина  з 

двома підставками, брус, один матрац, 20 пар булав, 50 палок за-

лізних, 15 пар гантелей – ось і весь перелік інвентарю. 

«Все приборы в плохом состоянии и требуют ремонта. Об-

щество нуждается в починке приборов и приобретении новых, 

нужно помещение, нет площадки для занятий легкой атлетикой 

и играми на воздухе» [27, с. 49–50], – читаємо в доповідній 

записці Я.І. Гоушки до Губвсеобучу.  

27 серпня 1920 року Я.І. Гоушка знову звертається за підтрим-

кою і допомогою:  «Ввиду предстоящего устройства публичного 

выступления в целях агитации и пропаганды целей спорта и до-

призывной подготовки гимнастическое общество «Сокол» про-

сит ассигновать ему 124 000 рублей и принадлежностей, т. к. 

без таковых работа и занятия абсолютно невозможны» [23,              

с. 26]. Але допомоги майже не було. 

Фінансові можливості губернського всеобучу на той час не до-

зволяли повною мірою забезпечити потреби товариства. Мабуть, 

ця обставина стала причиною зменшення кількості членів това-

риства до 84 осіб, а на кінець 1920 року – до 53 [27, с. 49–50]. 

У лютому 1921 року товариство переїздить у приміщення дво-

класного училища по вул. Іларіонівській, 6 (тепер СШ № 3), але  

7 травня товариство знову було змушене переїхати в приміщення 

I чоловічої гімназії, вул. Велика Бердичівська. Для своїх членів 

товариство отримало дозвіл на виготовлення 75 значків («Птица 

сокол держит в когтях гирю») [27, арк. 24]. 

Досить плідно працював гурток при ІІ профтехшколі (була ро-

зташована по Бердичівському шосе, 3) у кількості 50 чоловік, де 

заняття проводили інструктори товариства «Сокіл» Микола Іус-

тинович Левицький (один із кращих гімнастів і борців Волині), 

Лев Іванович Крижановський, члени товариства «Сокіл» Євген 
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Олександрович Пацевич, Борис Гергійович Тарасевич, Тимофій 

Опанасович Герасимчук. 
 

 
 

Доповідна записка Я.І. Гоушки, 1920 р. [23, с. 26] 
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Секретарем працював Анатолій Сергійович Татунько, казна-

чеєм – Михайло Макарович Погребний. Заняття проводились 

тричі на тиждень (викладалась сокільська гімнастика, легка атле-

тика та футбол) [27, арк. 82]. 

54 члени нараховувала спортивна секція при клубі І професій-

но-технічної школи, що знаходилась по вул. Московській, 45 

(нині Технологічний коледж). 

Завідував клубом Йосип Олек-

сандрович Полів’яненко, а 

спортсекцією Костянтин Іва-

нович Олейничук. Викладалася 

сокольська гімнастика в спор-

тивному гуртку при 27 Єдиній 

Трудовій Школі (вул. Вільська, 

19). Інструктором працював 

Данило Якович Пресман, до-

помогали йому Хана Ізраїлівна 

Цинман і Є.С. Кігель. Окрім 

гімнастики в гуртку виклада-

лися легка атлетика, стрільба, 

спортивні ігри [27, с. 83–84].   

20 березня 1921 року поно-

влює роботу товариство «Со-

кіл» у місті Овручі. Завідую-

чий повітовим всеобучем Апо-

ллон Хрисанфович Гречина 

доповідав: «В Овруче организо-

вана спортивная группа «Сокол» в количестве  100 человек. Ха-

рактер группы показательный» [25]. Однак, як потім 

з’ясувалося, Овруцьке товариство налічувало 51 члена (в т. ч. 15 

жінок), а насправді лише 25 осіб. Підтвержденням цього факту є 

доповідна записка  начальника Овруцького повітового всеобучу 

від 3 травня 1921 року про те, «что из-за отсутствия костюмов 

общество «Сокол» умень-шилось из 100 до 25 человек» [29, с. 

125; 30]. 

Заступник начальника відділу губернського всеобучу              

В.О. Валицький так відреагував на доповідну записку А.Х. Гре-

 

Микола Іустинович 

Левицький, 1924 р. 
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чини: «Как будто бы дело в костюмах. Очевидно в этот «Сокол» 

записывались люди с намерением устроить гешефт, а не зани-

маться спортом. Спортом летом занимаются голышом. Ерун-

да. Мокрая курица, а не «Сокол»» [30]. Як бачимо, вже в ті часи в 

угоду начальству займалися приписками. 

Правління Овруцького товариства очолив С.І. Іванов, секрета-

рем працювала Гіта Борухівна Фолк. Для проведення занять то-

вариство мало спеціальну гімнастичну кімнату, спортивний май-

данчик, гімнастичні прилади: бруси, перекладину, горизонтальну 

драбину, коня з ручками, кільця, місток для стрибків, колоду, два 

матраци, трапецію, легкоатлетичний інвентар:  два ядра, три дис-

ки, один спис, чотири стійки для стрибків. Окрім гімнастичної і 

легкоатлетичної секцій, працювали також футбольна і фехтува-

льна. У футбольній секції займалося 22 футболісти. Заняття про-

водили 8 інструкторів. Серед них І.Н. Закусило, А.Ф. Оношко, 

С.І. Іванов, А.К. Розман, Л.Я. Біргер, А.І. Радзієвський. 

З метою агітації і популяризації ідей всеобучу та спорту гім-

настичні  товариства «Сокіл» регулярно організовували виступи 

та змагання. Один із таких виступів відбувся 26 березня 1921 ро-

ку в Державному театрі ім. Т.Г. Шевченка (нині обласна філар-

монія). На жаль, у місцевій кінохроніці не збереглися яскраві мо-

менти того виступу. 

Гімнасти, одягнені «… в белые рубахи, покрой апаш, длинные 

брюки и белые туфли» [27, с. 184], під супроводом оркестру вір-

туозно виконували вправи на брусах, перекладині, будували 

складні акробатичні піраміди. Глядачі неодноразово нагороджу-

вали гімнастів бурхливими оплесками. 

Такі ж виступи товариство провело в клубі електростанції 

(збереглася частина будинку, який розташований неподалік обла-

сної бібліотеки ім. Ольжича та кінотеатру «Жовтень»), разом із 

соколами Крошні Чеської на майданчику місцевої школи. 22 квіт-

ня 1921 року соколи брали участь у святі з нагоди 3-річчя все-

обучу, за що отримали подяку від керівництва губернського від-

ділу спорту [39, арк. 64]. 3 вересня того ж року відбувся масовий 

виступ на спортмайданчику державного учительського інституту 

(нині університет ім. Івана Франка).  
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Показовий виступ жіночої групи «Сокіл» на майданчику              

державного учительського інституту 3.09.1921 р. (друк. вперше) 

 
Поліпшення матеріально-спортивної бази вплинуло на підви-

щення рівня навчально-тренувального процесу, залучення нових 

членів товариства, особливо дітей. Якщо станом на 1 квітня             

1921 року у спортивних секціях товариства займалося 124 спорт-

смени, то в травні їх вже налічувалося 141 ( в т. ч. 41 жінка та            

20 дітей), а на початку серпня  – 223 спортсмени (в т. ч. 100 ді-

тей). Працювало 14 інструкторів-тренерів з гімнастики, 1– з фех-

тування, 1 – зі стрільби і 1 – із футболу [24, 26, 27]. Найчисельні-

шою була секція гімнастики, яка охоплювала всіх спортсменів,  

10 чоловік займалися легкою атлетикою, 42 –футболом, 2 – вод-

ним спортом (мабуть плаванням). У той же час на Крошні Чесь-

кій товариство налічувало всього 35 членів (із них 10 жінок та           

10 дітей), в колонії Виногради – 33 (із них 6 жінок, 4 дівчинки та 

6 хлопчиків) [24]. 

У серпні 1921 року мала відбутися І Всеукраїнська олімпіада, 

а напередодні планувалося проведення І Волинської губернської 
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Олімпіади. Житомирські соколи інтенсивно готувалися до зма-

гань. Отримали запрошення для участі в олімпіаді спортсмени 

колонії Виногради. Але начальник місцевого товариства «Сокіл» 

А.В. Граховець у листі від 23 серпня 1921 року тактично і чесно  

повідомив організаторам: «Довожу до Вашего сведения, что об-

щество «Сокол» при колонии Винограды Бежевской волости 

Житомирского уезда не может принять участие в І Волынской 

Олимпиаде ввиду того, что наше общество недостаточно под-

готовлено, так как Олимпиада и время, необходимое для приго-

товления к Олимпиаде, совпадает с полевыми работами» [28]. 

Цей невеличкий штрих ще раз показав, що для працелюбних че-

хів, як і для всіх людей, першочергове місце повинно бути відве-

дено праці. 

Велику увагу в Житомирському товаристві «Сокіл» приділяли 

розвитку футболу. На місцевих змаганнях та на першість міст 

виступали дві команди «Сокіл – 1» і «Сокіл – 2». Кістяк збірної 

команди Житомира і Волині складали саме футболісти «Сокола». 

Перший відомий матч відбувся у квітні 1921 року у Бердичеві 

між збірними командами міст Бердичева і Житомира, який закін-

чився з рахунком 3:3 [30, с. 6]. 

1 травня 1921 року на майданчику державного учительського 

інституту (Житомирський державний університет ім. І. Франка) 

тисячі житомирян стали свідками захоплюючої гри, в якій зустрі-

лися команди «Сокіл – 1» та  «Уніон – 1» (перша любительська 

команда). Поєдинок завершився з рахунком 3:1 на користь «Со-

кола». Однак, відомості про склади команд та авторів забитих 

голів, на жаль, відсутні [30, с. 6].  

Але відомо, що за «Сокіл» виступали воротарі Віктор Варен-

цов,  Василь Угнівий, у захисті грав  Микола Варенцов, у півза-

хисті один із кращих футболістів і легкоатлетів Житомира два-

дцятих років Вадим Снетенчук, а також  Стефан Іваницький. Се-

ред  нападників виділялися Леонід Таранович, Олександр Єгоров, 

Віктор Карабанов. Незмінним капітаном команди «Сокола» був 

Козловський. 

На початку двадцятих років минулого століття внаслідок  три-

валої засухи в районах Центральної Росії та Поволжжя розпочав-

ся небачуваний голод. У телеграмі начальника всеобучу Київсь-
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кого військового округу Тамашевича від 20 серпня 1921 року за-

значалося: «Грозный призрак голода настал во многих губерниях 

Советской республики. В то время как всюду теперь лозунгом 

является «Все, все на помощь голодающему!», наши органы не 

должны остаться безучастными в данном случае приказываю. 

Всюду, где только возможно, провести широкую сеть платных 

спортивных праздников, концертов, митингов, лекций, сборов.  

Все собранные средства передать в соответствующие комите-

ты помощи голодающим» [28]. 

Однак ще раніше  (7 серпня 1921 року) товариство «Сокіл» ор-

ганізувало платний виступ, де взяло участь 120 спортсменів. Цьо-

го ж дня на стадіоні вперше зустрілися футбольні команди Жи-

томира та Києва. Матч закінчився з рахунком 3:0 на користь збір-

ної Києва. За продані квитки було виручено 1,5 мільйона рублів, 

які відразу перерахували до фонду допомоги голодуючим у Росії 

[26].   

Перші змагання з легкої атлетики та гімнастики  соколи про-

вели 1 вересня 1921 року. Рекордами Житомира відзначилися  

Віктор Карабанов (стрибки у довжину 4 м 72 см та висоту 1 м           

43 ½ см), Стефан Іваницький (біг 100 м – 11,4 с), Ян Розит (штов-

хання ядра 10 м 18 см). Змагання гімнастів виграв Микола Вакул-

ка (146 балів із 200), другим був  Василь Угнівий (143 бали), тре-

тім призером став Борис Тарасевич (140 балів). Серед жінок пе-

ремогу святкувала Мітягіна (99 балів із 140), на другій сходинці 

опинилася Єлизавета Бутусова (83 бали), на третьому місці Ірина 

Дядюша (Дядюшина) (81 бал) [30, с. 388]. 

9 вересня 1921 року вперше зустрілися збірні команди з фут-

болу міст Житомира і Овруча. Переконливу перемогу з рахунком 

12:0 здобули житомиряни. А 16 вересня того ж року спортивно-

показова група «Сокола» із 22 спортсменів виїхала до Новограда-

Волинського. На наступний день відбувся футбольний матч між 

командами «Сокіл» і збірною міста. Футболісти «Сокола» пере-

могли з розгромним рахунком 16:0. О 9 вечора на сцені театру  

ім. А.В. Луначарського виступили гімнасти і гімнастки. Тільки за 

один день було зібрано 118150 рублів [29].          

11 жовтня Я.І. Гоушка доповідав: «В ответ на почто-

телеграмму комполка  № 2113 от 11 октября 1921 г. сообщаю, 
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что со спортвыступлений в пользу голодающих собрано с вы-

ступления спортобщества «Сокол» и сдано в комитет помощи 

голодающим 827500 рублей по квитанции  № 154 на текущий 

счет  № 389» [29]. 

 

 

 
Інструктори Житомирского гімнастичного  

товариства «Сокіл», 1921 р.  

(справа наліво: Я.І. Гоушка, Г.Е. Дорн, С.В. Іваницький,  

В. М. Снетенчук.  М.А. Вакулка, В. І. Карабанов, В. Л. Угнівий,  

М.І. Левицький), (друк. вперше)   

 
25 вересня 1921 року збірна команда «Сокола» у складі Вікто-

ра Карабанова, Вадима Снетенчука, Олександра Єгорова, Василя 

Угнівого, Миколи Вакулки, Бориса Тарасевича, Яна Розита, Ми-

коли Левицького, Стефана Іваницького, Георгія Дорна, Бориса 

Петровського, Леоніда Григор’єва, Річарда Германа, Ворончука, 

Саботовича виїхала у Київ для участі в Окружній олімпіаді Київ-

ського військового округу. Очолював команду Я.І. Гоушка [28]. 

У змаганнях гімнастів житомиряни зайняли 3-тє і 4-те місця, лег-

коатлети – 3-тє і 5-те місця, фехтувальники вибороли другий приз 

[30, с. 152]. 
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Початок 1922 року був обнадійливим для спортивного товари-

ства «Сокіл». Так, голова товариства «Сокіл» на Крошні Чеській 

Іван Кржижанек, який змінив Йосипа Бубена (замість С. Томана 

начальником став В.К. Градецький) у доповідній записці за пе-

ріод 23.12.1921 р. – 23.01.1922 р. зазначав: «…инструкторов из 

числа членов общества имеется 6 человек. 

Число членов общества:  

до 16 лет – 16 человек 

до 17 лет – 1 человек 

до 18 лет – 4 человека 

мужчины – 20 человек 

женского пола:                

до 16 лет – 18 человек 

до 18 лет – 11 человек 

Всего:  70 человек 

По социальному составу:  

рабочих – 15 чел. 

крестьян – 20 чел. 

интеллигенции – 3 чел. 

Занятия проводятся  3 раза в неделю. 

Что касается атлетики, борьбы и бокса, такие упражнения 

у нас не проводятся, а также спортивные игры… При гимна-

стическом обществе организована команда лыжников, но за от-

сутствия лыж бездействует… 

...Крошенским гимнастическим обществом «Сокол» было сде-

лано на Крошне Чешской публичное выступление, состоявшееся 

22 января 1922 года. 

В выступлении участвовало 64 человека, из них 16 мальчиков и 

15 девушек, из  старших 20 мужчин и 13 женщин… При этом 

Правление постановило: отсчитать от чистого сбора 25 % в 

пользу «голодающих» (147500 рублей).  

Главный и больной вопрос является в том, что у нас нет по-

мещения…» [29]. 

Наскільки в жахливих умовах проводилися заняття, дізнаємо-

ся із заяви голови правління Івана Кржижанека, начальника (ін-

структора) В. Градецького, секретаря товариства Антона Балона. 
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«В центральный спортклуб г. Житомира 

от Крошенского гимнастического общества «Сокол» 

6 февраля 1922 года 

Заявление 

Вышеозначенное общество заявляет Вам о том, что если 

школа гренадеров Сапроты, находящаяся в селе Крошня, не очи-

стит залу, в котором общество «Сокол» проводит свои заня-

тия, продолжать таковы больше невозможно; так как зал пре-

вратили в сарай, всюду полно грязи, нанесенной красноармейца-

ми Сапроты, и также при нашем занятии полно дыму. 

До прихода начальника «Сокола», когда подростки собирают-

ся на занятия, красноармейцы еще около выбирают вши и бро-

сают на детей: что и после таковых поступков, и из-за нечис-

тоты в зале дорос (діти – авт.) в составе 40 человек перестали 

ходить на занятия и в данное время на занятия являются только 

¼ часть дорос, и то соберемся мы все дорос и старшие, по-

смотрим на нечистоту и уходим, не занимавшись. 

Собственноручные подписи детей, на которых красноармей-

цами были брошены вши:  Душек,  Я. Голан, Пергл, Кноблах, Са-

фонов, А. Студеная, Куна, Я. Трукса. 

Підписи:               Начальник «Сокола» 

Председатель 

Секретарь 

(Оригінал див. додаток 3) [30, с. 30–31]. 
 

На початку 1922 року Житомирське товариство «Сокіл» про-

довжувало організовувати показові виступи, весняні змагання з 

гімнастики, легкої атлетики, футболу. Спостерігалося зростання 

майстерності сокільських спортсменів не тільки на Волині та 

Україні, а й по всій Росії. Мабуть, такі обставини не дуже сподо-

балися вождям революції. В діяльності спортивних товариств 

«Сокіл», «Маккабі», «Спорт» та інших вони почали вбачати бур-

жуазно-націоналістичні і шовіністські ознаки. 

31 травня 1922 року виходить наказ начальника Центрального 

управління всеобучу УкрКриму за № 55/у, яким було заборонено 

не тільки діяльність вищеназваних товариств, а й самі назви, про 

що свідчить надіслана телеграма Губвсеобучу від 19.06.1922 року 



43 
 

у всі повіти Волинської губернії: «Название спорткружков «Со-

кол» – отменить» [30, с. 171]. 

22 червня 1922 року начальник всеобучу Волині В.О. Валиць-

кий видає наказ такого змісту: «Существующее в г. Житомире 

спортивное общество «Сокол» приказываю расформировать. 

Запретить членам названного общества пользоваться помеще-

нием и спортивными приборами райспортцентра, а также пло-

щадкой ИНО (інститут народної освіти). Исполнение настоя-

щего приказа обязательно закончить к 23 июня и доложить. 

В случае сопротивления общества при расформировании до-

нести о таковом в Госполитуправление» [30, с. 182]. 

В листі від 23 червня читаємо: 

«В общество «Сокол» на Крошне Чешской». 

Ввиду полученного нового распоряжения от центра предлага-

ется Вам впредь до разрешения вопроса о самостоятельном су-

ществовании общества считаться кружком при Райспорт-

центре. По уставу не положено для общества никакого началь-

ника, а посему в случае необходимости иметь в своей среде на-

званого тов. Гоушка, то считать его как председателя или ин-

структора общества. 

Если общество не пожелает принять все вышеизложенное, 

то оно будет закрыто и все дела переданы Всеобучу. 

Начальник Всеобуча В. Валицкий 

Начальник отделения А. Шевченко [30, с. 187]. 

Я.І. Гоушка, В.І. Карабанов, які були досвідченими керівника-

ми, намагалися всілякими засобами зберегти існування товарист-

ва «Сокіл», навіть змінили назву на «Пролетарський Сокіл». В 

той же час голова правління товариства В. Карабанов надсилає 

листа В. Валицькому:  

«В ответ на отношение Ваше, правление общества «Проле-

тарский Сокол» сообщает, что приказ начвсеобуча УкрКрыма 

от 31.05.1922 года  № 55/у к обществу не относится, так как 

общество «Пролетарский Сокол» есть не кружок при райцен-

тре, а частное общество, существующее под вышеуказанным 

наименованием с 1918 года и имеющее право на легальное суще-

ствование на основании приказа Главначвсеобуча от 10.03.1922 

года  № 6835» [30, с. 183]. 
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Однак, незважаючи на це, наказом від 29.06.1922 року гімнас-

тичне товариство «Пролетарський Сокіл» стає спортивною секці-

єю центрального військово-спортивного стрілецького клубу Во-

линського комуністичного полку особливого призначення. Хоча 

пізніше в документі від 14 липня 1922 року зазначалося: «Разъя-

сняю, что самостоятельное существование частных обществ, 

как культивирующих сокольськую систему, так и всех прочих, 

допустимо и желательно. Кружкам, культивирующим сокольсь-

кою систему, объединяться и присваивать название «Сокол» не 

разрешается по политичиским соображениям. 

 Начвсевобуча УкрКрыма Краякин» [30, с. 239]. 
  

Після 22 червня 1922 року на  базі товариства  «Сокіл» ство-

рили спортивний клуб, а Крошенське товариство стало називати-

ся спортивним гуртком. Були закриті відділення Волинського 

товариства у селі Окілок, колонії Виногради та овруцький «Со-

кіл». Заняття в крошенському гуртку почали проводитися нере-

гулярно на що були свої об’єктивні причини. Так, в довідній за-

писці голови гуртка В.М. Шипеля читаємо: «Крошенский спор-

тивный кружок вынужден был прекратить на время спортив-

ную работу, ввиду того, что члены были заняты, во-первых, за-

дачей продналога, а, во-вторых, чисто хозяйственной необходи-

мой работой и потому не могли участвовать в спортивной ра-

боте. В ближайшее же время работа спортивная будет прово-

диться как и раньше» [30, с. 280а]. 

Не припинила спортивної роботи громада чеської колонії Окі-

лок, незважаючи на те, що Губвсевобуч намагався відібрати 

спортінвентар. Там поступили досить мудро, про що свідчить 

архівний документ (із відповіді Губернському всеобучу): «Спор-

тивное имущество бывшего общества «Сокол» принадлежит 

колонии Окилок и в настоящее время им пользуется дружина 

(пожарная) и допризывники под руководством начальника дру-

жины, а потому не может быть изъято из пользования, так как 

этим будут лишены возможности развиваться физически                

50 членов дружины, с которыми ведется занятие. Спортивный 

инвентарь состоит на учете в Губотделе пожаркома и в описи 
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инвентаря пожарной дружины. Для гимнастики имеется спор-

тивный зал и летняя площадка». 

Начальник дружины В. Андрес 

Секретарь В. Толман. 

(Оригінал, див. додаток 4) [30, с. 235]. 
 

4–6 серпня 1922 року відбулася І Волинська губернська олім-

піада, де колишні соколи були найсильнішими майже у всіх ви-

дах програми, а Вадим Снетенчук був одним із кращих легкоат-

летів у складі збірної команди України, яка брала участь у І чем-

піонаті РРФСР з легкої атлетики. Навіть В. Валицький визнав: 

«…На Губолимпиаде резким контрастом выступало общество 

«Сокол», комплектуемое главным образом  из буржуазной и мел-

кобуржуазной среды. Это общество показало свою сплочен-

ность, полную подготовленность и красоту. Объяснялось это 

тем, что общество старое и имеет в своѐм распоряжении сред-

ства. Пролетарское спортивное общество из членов КСМ (Ком-

мунистический союз молодежи, авт.) и рабочей молодежи, не 

имея необходимых ресурсов, принужденно оставаться в тени, 

невольно давая дорогу бывшему обществу» [30, с. 272]. 

Події 1922 року, пов’язані з гімнастичними товариствами 

«Сокіл», наочно продемонстрували нездатність діячів всеобучу 

організовувати і керувати фізкультурно-спортивним рухом, на 

противагу таким професіоналам, якими були Ярослав Іванович 

Гоушка, Стефан Франце-Антонович Томан, Віктор Іустинович 

Карабанов, Микола Іустинович Левицький, Сергій Іванович Іва-

нов та багато інших перших спортивних інструкторів Житомир-

щини. 

Наприкінці 1922 року Я.І. Гоушка, як мудра та освічена люди-

на, зрозумівши всю безглуздість дій радянської влади в галузі 

спорту (та й не тільки), виїхав на батьківщину в Чехію. Та й пра-

цювати із В.О. Валицьким, людиною, як нам видалося, конфлікт-

ною і зверхньою було не можливо. Конфлікти між ним та співро-

бітниками всеобучу ставали буденним явищем, що негативно 

впливало на стан справ. Так, на 1 Травня було призначено прове-

дення спортивного свята, про що повідомлялося заздалегідь: «В 

день 1 Мая все спортобщества «Сокол» и детское отделение 
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клуба (спортивного – авт.) со знаменами, под руководством ин-

структоров должны прибыть к 10 часам утра на Первый буль-

вар, откуда направятся к Малеванской площади на парад» [30,          

с. 71]. 

Завідуючий спортивним клубом Я.І. Гоушка ігнорує цей захід, 

даючи таку відповідь: «Сообщаю, что общество «Пролетарский 

Сокол» выступить 1 Мая не может ввиду его неподготовленно-

сти. Принять участие могут только клубные инструктора в 

количестве четырех человек» [30, с. 85]. 

В той же час 30 квітня Я.І. Гоушка організовує змагання з лег-

кої атлетики, запрошуючи В.О. Валицького бути суддею. Однак 

В.О. Валицький ігнорує запрошення і після проведення першо-

травневого параду видає директиву, де зокрема оголошує: 

«Спортцентры являются началом, руководящим всеми спортор-

ганизациями в подведомственном ему районе, участке. Очевидно 

не все спортклубы ясно понимают поставленные им задачи и 

потому не стараются согласовывать ее с интересами государ-

ства, выявляют самочинную инициативу там, где этому не 

должно быть места. Выступления устраивают в будничные 

дни. Очевидно, завклуб Житомира совершенно не понимает 

смысл выступлений и всякого рода состязаний и поэтому он ор-

ганизовал состязания 30 апреля, когда все были заняты подго-

товкой к празднику 1 Мая. Состязания прошли бледно, не вызва-

ли интереса среди масс» [30, с. 76, с. 83].  

У вересні 1922 року відбулося засідання Олімпійського ко-

мітету Волині, який був створений у квітні-травні 1921 року. На 

цьому засіданні також продовжувалися суперечки між членами 

Комітету і В.О. Валицьким, про що свідчить зміст постанови: 

«Заслушав отношения Губвсеобуча о перевыборах ОК и замеча-

ния о работе ОК, Волгуболимпком протестует против всех 

обвинений, выдвинутых Начвсеобучем (В.О. Валицьким) против 

ОК и считает, что таковые отношения между ОК и Всевобучем 

недопустимы и в дальнейшем будет считаться срывом работы 

ОК» [30, с. 285]. 

Такі суперечки, мабуть, набридли Я.І. Гоушці, тому й прийняв  

рішення про виїзд у Чехію. 20 серпня 1923 року В.О.  Валицького 

звільнили  з  посади  помічника  губернського  воєнкому   по  все- 
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Генерал Антон Іванович 

 Денікін 

 

обучу. Хоча В.О. Валицький теж був неординарною особистістю. 

Він народився 28 жовтня 1887 року в Тифлісі (Тбілісі), закінчив 

Тифліську гімназію, а у 1910 році Тифліське військове училище. 

В той же час з 1904 року займався гімнастикою і легкою атлети-

кою в Тифліському гімнастич-

ному товаристві «Сокіл». Війсь-

кову службу у званні підпоруд-

чика проходив у 17-му піхотно-

му Архангелогородському пол-

ку, що дислокувався в місті Жи-

томирі [45, с. 377]. До речі, ко-

мандував полком А.І. Денікін 

[45, с. 375] – один із організато-

рів білогвардійської Добровіль-

ної армії у 1919 році, головно-

командувач збройними силами, 

які вели запеклу боротьбу з бі-

льшовизмом на Півдні Росії та 

майже на всій території України 

аж до квітня 1920 року [7,               

с. 199–262]. 

У вересні 1911 року В.О. Ва-

лицький навчався на курсах при 

гімнастично-фехтувальній шко-

лі. В наступному році брав 

участь у змаганнях з гімнастики, 

на яких неодноразово здобував 

призи. У серпні 1913 року став срібним призером І Всеросійської 

олімпіади, яка проходила в місті Києві. Був нагороджений Гергі-

ївським хрестом. У 1916 році закінчив курси з боротьби [28, 33, 

39, с. 2]. Проживав у місті Житомирі по вул. Крошенській, 38 

(нині вул. Шелушкова). Після жовтневого перевороту 1917 року 

працював «налогопроизводителем стола по сбору налога со зре-

лищ и звеселений при Житомирской городской управе» [36]. 1 

жовтня 1918 року подає заяву про вступ на вечірні   курси бухга-

лтерів при Комерційному училищі Н.Л. Ремезової. 
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Вадим Миколайович 

Снетенчук, 1924 р. 

 

Із вересня 1920 року призначається інструктором по спорту в  

І спортклубі «имени тов. Ленина», у лютому 1921 року займає 

посаду інспектора спорту відділу всеобучу при Волинському губ-

військкоматі, з червня 1922 року по 20 серпня 1923 року – поміч-

ник губернського комісара по всеобучу. Після розформування 

всеобучу був відправлений на пенсію. Із 1923 по 1928 роки про 

діяльність В.О. Валицького нічого не відомо. Лише в спогадах 

М.І. Левицького знаходимо інформацію: «21 февраля 1929 года 

участвовал (М.І. Левицький, авт.) в звездном лыжном пробеге 

Житомир – Киев, организованном ОСОАВИАХИМ (тов. Валиц-

кий) и посвященном дню Советской Армии». 

По-різному склалася життєва доля 

волинських соколів, але незапереч-

ним є той факт, що більшість із них 

свої серця віддали спорту, ставши 

фундаторами фізкультурного руху 

Житомирщини, з честю пронесли 

спортивну естафету і передали но-

вим поколінням фізкультурників і 

спортсменів. Але кращими серед 

кращих були: Максиміліан Фреліх, 

Ярослав Гоушка, Стефан Томан, Ва-

дим Снетенчук, Віктор Карабанов, 

Микола Варенцов, Леонід Григор’єв, 

Микола Левицький, Микола Вакул-

ка, Василь Угнівий, Стефан Іваниць-

кий, овручани: Сергій Іванов, Сергій 

Шмуйло. 

Вадим Снетенчук був не тільки 

чемпіоном, призером і рекордсменом 

Волині та України з легкої атлетики [1, с. 235, 259, 264], а й за-

сновником баскетболу (1924 р.) та тенісу (1928 р.) у місті Жито-

мирі. Не одне десятиліття багатьом фізкультурникам слугує 

спортивна споруда – стадіон «Спартак». Але ніхто не знає, що 

саме під керівництвом Вадима Миколайовича Снетенчука та за 

безпосередньої участі  М. Левицького і Л. Григор’єва у 1923 році 

на розвалинах колишнього саду «Аркадія» (місце відпочинку жи-
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Віктор Іустинович  

Карабанов, 1939 р. 

 

томирської знаті до революції) був збудований перший стадіон 

міста Житомира. Вадим Снетенчук із 1922 по 1929 роки входив 

до складу збірної команди України з легкої атлетики, учасник               

І Всесоюзної спартакіади 1928 року. Вадим Снетенчук був неод-

норазовим чемпіоном Волині з футболу, першим чемпіоном Жи-

томира з тенісу та організатором і суддею багатьох змагань. Як 

кращого фізкультурного фахівця на початку 30-х років минулого 

століття його запрошують на роботу до міста Києва. У 1937 році 

Вадима Снетенчука заарештовують органи НКВС, на щастя, він 

залишився живим. Під час окупації міста Києва працював робіт-

ником на хлібозаводі. Після закінчення Другої світової війни йо-

му із сім’єю вдалося виїхати до США, де він і помер у 1968 році у 

місті Лос-Анджелесі, проживши 71 рік. 

Значним був внесок у розбудову 

фізичної культури і спорту в місті 

Житомирі і Волині   Віктора Іустино-

вича Карабанова. Перший рекордсмен 

міста Житомира і Волині зі стрибків у 

довжину і висоту [30, с. 7], Віктор 

Іустинович був напрочуд таланови-

тим організатором в галузі фізичної 

культури. До 1939 року він єдиний 

спеціаліст міста Житомира, що мав 

вищу фізкультурну освіту. У 1923 ро-

ці при клубі Союзу радторгслужбов-

ців організовується спортивний гур-

ток «Совработник», яким керував    

В.І. Карабанов. У 1923–1924 роках 

В.І. Карабанов очолював збірні ко-

манди Волині, які брали участь у рес-

публіканських змаганнях, де його за прошували до складу суд-

дівських колегій. У 1925 році команда «Совработника» під керів-

ництвом В.І. Карабанова стала чемпіоном України з комплексних 

змагань і представляла нашу республіку на всесоюзній спартакіа-

ді.  

Із 1924 по 1930 роки В.І. Карабанов працював інструктором 

Волинської окружної ради фізкультури. Із 1 січня 1931 по 1932 і з 
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Микола Сергійович 

Варенцов, 1924 р. 

 

1934 по 1939 роки викладав фізичне виховання у Житомирському 

сільськогосподарському інституті [42], збірні команди якого з 

різних видів спорту в ті роки успішно виступали на окружних, 

обласних і всеукраїнських змаганнях. Працюючи в інституті, у 

1939 році В.І. Карабанов закінчив тютюновий відділ сільськогос-

подарського інституту. У червні 1941 року Віктор Іустинович, як 

весь народ, став на захист своєї Батьківщини. Про його воєнні 

подвиги нічого не відомо, але з фронтів війни В.І. Карабанов, на 

превеликий жаль, не повернувся. Можливо, якби він залишився 

живим, спортивний рух на Житомирщині розвивався значно кра-

ще. 

Пліч-о-пліч зі В. Снетенчуком і В. Карабановим протягом ба-

гатьох років працював один із керівників житомирського «Соко-

ла» Микола Сергійович Варенцов. 

Він проявив себе не тільки як вмілий 

фізкультурний організатор (до 1930 

року працював інструктором окруж-

ної ради фізкультури, був членом на-

вчально-технічного комітету при ра-

ді), а й талановитим тренером з легкої 

атлетики (визнаний одним із кращих 

тренерів України тих років) [1, с. 17]. 

Як суддя, брав участь у всесоюзній 

спартакіаді 1928 року, а його вихова-

нці Вадим Снетенчук та Наталія Ва-

ренцова-Амбургер неодноразово ста-

вали чемпіонами і рекордсменами 

України, входили до складу збірної 

команди республіки. Цікаві статті на 

спортивну тематику в газетах «Робіт-

ник», «Радянська Волинь», «Юнацька 

правда» виходили із-під пера М.С. Варенцова. І коли наприкінці 

1929 року Микола Сергійович переїхав працювати в Київ, відразу 

на сторінках газет помітно зменшилася кількість спортивних пу-

блікацій. Потім М.С. Варенцов працював у Київській міській раді 

фізкультури, був також секретарем кваліфікаційної комісії з пе-
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Леонід Григор’єв,  

1925 р. 

 

репідготовки фізкультурних кадрів. В перші дні Другої світової 

війни М.С. Варенцов загинув під Києвом. 

Як і М.С. Варенцов, загинув у горнилі війни чемпіон України 

1924 року в метанні списа Леонід Григор’єв [1, с. 261]. Протягом 

багатьох років він був рекордсменом і 

чемпіоном Волині в метанні молота і 

списа. В 1928 році працював виклада-

чем фізичної культури у школі № 20 

[14], а у 1929–1930 роках у школі       

№ 23 міста Житомира. Там же органі-

зував шкільний спортивний гурток, до 

якого входили  45 юнаків і  35 дівчат. 

Серед них майбутні чемпіони і ре-

кордсмени Житомирської області брат 

і сестра В.С. і З.С. Корзуни,                  

Я.Ф. Смульська та інші. Л. Григор’єв 

був також членом навчально-техніч-

ного комітету при Волинській окруж-

ній раді фізкультури, а також інструк-

тором школи міліції. 

48 років на фізкультурній ниві про-

працював член житомирського това-

риства «Сокіл» Микола Іустинович Левицький. Ми повинні бути 

вдячні цій людині тільки за одні спогади, які він залишив нам у 

спадок, не кажучи про його досягнення у спорті і розвитку фізку-

льтурного руху в Житомирі. М.І. Левицький – перший чемпіон 

міста Житомира (1924 рік) з важкої атлетики і боротьби у легкій 

ваговій категорії. Він також був чемпіоном Волинської губернії з 

цих видів спорту. Беручи участь у перших офіційних змаганнях з 

веслування на першість міста Житомира, які проходили в 1928 

році, отримав перший приз «За кращу техніку». У 1937 році у 

складі збірної команди міста Києва разом із студенткою механіч-

ного технікуму Міхлер виїздить на всесоюзні змагання з гімнас-

тики до Москви, де займає 8-ме місце. За довгий період своєї 

практичної діяльності М.І. Левицький працював викладачем фіз-

культури в школах   № 5, 23, 36 міста Житомира, в гірничому і 

механічному технікумах, сільськогосподарському інституті, ін-
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структором фізкультури у спортивних клубах «Медсанпраця», 

«Кустарі», «ім. Томського», «ім. К. Маркса», інструктором і тре-

нером зі спортивної гімнастики спорттовариства «Динамо», у 

1950–1955 роках –  заступником голови обласної ради ВДСТ 

«Трудові резерви». За сумлінну працю у 1964 році М.І. Левицько-

го нагородили значком «Відмін-

ник фізичної культури». 

До когорти кращих першопро-

хідців і організаторів фізкуль-

турного руху області слід віднести 

голову правління Овруцького гім-

настичного товариства «Сокіл» 

Сергія Івановича Іванова. Сергій 

Іванович брав безпосередню 

участь в організації І державного 

спортивного клубу ім. М. Леніна в 

місті Овручі, який був утворений 

25 березня 1921 року і налічував 

на той час 127 членів. У клубі ак-

тивно розвивалися гімнастика, 

легка атлетика, велоспорт, футбол 

[41, с. 19]. У І Волинській олімпіа-

ді овручани посіли друге загально-

командне місце. Успішним був 

виступ збірних команд Овруча і в 

першій Коростенській окружній 

олімпіаді, яка проходила 15–        

18 серпня 1924 року. Жіноча і чоловіча команди з гімнастики 

стали чемпіонами олімпіади. Чемпіонське звання в особистому 

заліку в метанні диска та штовханні ядра здобув С.І. Іванов. Він 

також посів третє місце в стрибках у довжину. До 1926 року            

С.І. Іванов працював інструктором у районній раді фізкультури, 

вчителем фізкультури у школах міста Овруча.  

У 1926 році С.І. Іванов переїздить у місто Коростень. Працю-

ючи на посаді відповідального секретаря Окружної ради фізкуль-

тури, він багато зусиль прикладав для створення нових гуртків 

фізкультури, поліпшення матеріально-спортивної бази, успішно 

Микола Іустинович  

Левицький,  

викладач фізвиховання  

школи № 36, м. Житомир 

(1962 р.) 

 



53 
 

Сергій Іванович 

Іванов 

виступав на змаганнях всеукраїнської спартакіади 1927 року в 

місті Харкові та змаганнях залізничників у місті Одесі. 

У 1939 році його призначають ди-

ректором Коростенської залізничної 

школи № 37, де він багато уваги при-

діляє фізичному вихованню школярів, 

забезпеченню умов для занять фізич-

ною культурою і спортом. Протягом 

десятиліть вихованці школи займали 

провідні місця з багатьох видів спор-

ту. Далеко за межами Коростеня і 

Житомирщини відомі імена вихован-

ців школи олімпійського чемпіона 

Мехіко з волейболу Володимира Іва-

нова, учасника олімпійських ігор у 

Токіо Лазаря Народицького, чемпіона 

СРСР 1940 і 1950 років із стрибків у 

висоту Василя Сидорко, чемпіона 

спартакіади СРСР серед школярів в 

бігу на 100 м Юрія Поселяніна та багатьох інших. За сумлінну 

працю С.І. Іванов нагороджений Орденом Трудового Червоного 

прапора, багатьма медалями. У 1943 і 1944 роках Міністерство 

шляхів сполучення СРСР двічі присвоювало Сергію Івановичу 

Іванову звання «Почесний залізничник СРСР». У 1954 році йому 

присвоєно звання «Заслужений вчитель УРСР», він «Почесний 

громадянин міста Коростеня». 

Значний внесок у розвиток  фізичної культури і спорту та со-

кільського руху на півночі Житомирщини зробив Шмуйло Сергій 

Трохимович. У 20-ті роки працював інструктором зі спорту 

Коростенської окружної ради фізичної культури. З 1921 року 

входив до складу товариства «Сокіл», був членом клубу «ім. 

Подвойського», керував спортивним гуртком при 

Словечанському осередку ЛКСМУ [41, с. 153]. Помер у 1965 році 

в чині генерал-майора. 



54 
 

Сергій Трохимович 

Шмуйло 

 

На цьому можна було б завершити розповідь про Волинське  

спортивне товариство «Сокіл». Але випадкова зустріч із Володи-

миром Йосиповичем Малі, сином одного із перших членів гімна-

стичного товариства  «Сокіл» на Крошні Чеській, спонукала нас 

до подальших пошуків невідомих сторінок сокільських організа-

цій. Володимир Йосипович не тільки розповів про трагічні сторі-

нки чехів у 1930–1938 роках, а й по-

казав декілька світлин, на яких зо-

бражені члени Крошенського товари-

ства «Сокіл» періоду 1918–1919 років 

(додаток, фото). 

Як потім з’ясувалося, сокільські 

організації під виглядом спортивних 

гуртків проіснували аж до 1930 року. 

Такі гуртки на Житомирщині були на 

Селянщині (керівник В.А. Муха), у 

чеській колонії Крученець Черняхів-

ського району. Вдалося віднайти сві-

тлину 1928–1929 рр., на якій зафіксо-

вано піраміду у виконанні Кручене-

цьких гімнастів, що є підтвердженням 

існування сокільських гуртків. 

Відомо, що на початку  30-х років 

минулого століття потужно запрацю-

вала сталінська репресивна машина. 

Не оминули її жорна багатьох членів спортивних організацій 

«Сокіл». На початку 1938 року майже всі перші члени товариства 

Крошні Чеської були заарештовані. Частину з них вислали до да-

лекого Сибіру, в тому числі і сім’ю Йосипа Малі. Були заарешто-

вані В.А. Муха, колишній секретар відділення Волинського това-

риства «Сокіл» у колонії Виногради В.М. Голпух, організатор та 

члени крошенського товариства Стефан Томан, Антон Спала, 

В’ячеслав Кноблах, Йосип Яндура, брати Йосип і В’ячеслав То-

мани, В’ячеслав Голан. Разом з ними були заарештовані інші 

крошенські чехи, які взагалі не були членами товариства «Сокіл». 

Серед них Володимир Пшеничко, Йосип Кноблах, Йосип Покор-

ний, В’ячеслав  Фортелко, Володимир та Франц Томани, Ярослав 
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Малі – всього 79 чехів та Р. Шульц, німець за національністю. 

Арешти розпочалися з березня 1938 року. 5 березня був заареш-

тований С.А. Томан, а 7 березня співробітники НКВС провели 

обшук у його помешканні та конфіскували велосипед, дубовий 

буфет і чоловічі черевики. 

 

 
 

Піраміда у виконанні гімнастів Крученецької чеської колонії,          

1928–1929 рр. (фото з особистого архіву М. Пертл) 

 

80 днів Стефан Томан мужньо і стійко переносив катування 

«заплечных дел мастеров», сталінських катівників. І тільки на   

81-й день, не витримавши нелюдського напруження, він почав 

давати «правдиві показання». 

«В повстанческую организацию я был привлечен в 1927 году 

Водседалеком Антоном, приехал в 1926 году и работал учителем 

(в Крошне Чешской), член Компартии Чехословакии, в 1930 году 

арестован». 

На другому допиті С. Томан «зізнається»: «Эдуард Маня, 

Франц Белик организовали под видом спортивной организации 

«Сокол» контрреволюционную националистическую организа-

цию. Я, Томан Степан, был привлечен Беликом в организацию. 
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Маней и Белик в 1920 году эмигрировали в Чехословакию, а орга-

низацию «Сокол» возложили на меня, которой я руководил до 

1926 года» [43]. 

Згадаймо, гімнастичне товариство «Сокіл» на Крошні Чеській 

було створено самим С. Томаном разом з Йосипом Бубеном у 

серпні 1917 року.  

«…Повстанческой организацией на Волыни руководило «Чеш-

ское дружество». («Друзство» – сільгосптовариство, що займа-

лося до 1928 р. реалізацією сільгоспмашин на території СРСР, 

виготовлених у Чехії, авт.), в состав организации входили пов-

станческие группы «отбочки». Я получил задание от Водседале-

ка:  

– организовать чешский национальный драмкружок; 

– организовать кружок чешской молодежи под видом спор-

тивного кружка. Я лично взял инициативу взорвать Богунский 

мост, разрушить железнодорожное полотно из Житомира в 

Новоград-Волынск, а также Киев». Ще більш абсурдним є обви-

нувачувальний вирок, текст якого наводимо повністю: «Выписка 

из тройки при Житомирском облуправлении НКВД от 22 сен-

тября 1938 года.  

Томан Степан Антонович 1895 года рождения (1894 – авт.), 

уроженец и житель  с. Крошни Ческой исключен из ВКП(б) как 

бывший политбандит. При аресте работал на фабрике «Про-

финтер». Обвиняется в том, что с 1919 года является участни-

ком чешской националистической организации «Сокол», а в по-

следствии был привлечен к фашистско-военноповстанческой 

деятельности бывшим офицером ческой армии Мелесиком (впе-

рше названо це прізвище – авт.). 

В 1930 году в момент ареста руководителей фашистской ор-

ганизации, резидентов чешских разведовательных органов 

Штромбаха и Водседалека возглавил руководство организацией. 

Обработал и вовлек в состав фашистской военноповстанческой 

организации 16 человек – чехов. До 1937 года через участника 

руководства «Дружество» Яндуры поддерживал связь с чеш-

ским консулом в Киеве и его секретарем Хосусом, от коего полу-

чал указания по развертыванию повстанческой организации. В 

годы гражданской войны принимал активное участие в полит-



57 
 

банде (?! – авт.) Петлюры, где занимал должность командира 

сотни». 

«Решение тройки УНКВС» по Житомирской области по про-

токолу № 5 от 22 сентября 1938 г. о расстреле Томана Стефана 

Антоновича приведено в исполнение 28 сентября 1938 г.» [43]. 

За такими ж нісенітними звинуваченнями, як учасників  «пов-

станческой контрреволюционной организации, которая ставила 

своей целью вооруженное свержение советской власти и уста-

новление диктатуры фашизма» [43], разом із С. Томаном в той 

же день розстріляли ще 78 чехів і німця Р. Шульца. Всі вони були 

реабілітовані у 1958 році (посмертно) [43]. 

Слід згадати, що С. Томан з 1921 по 1927 роки очолював сіль-

ську раду села Крошня Чешська, а в 1930–1933 роках працював 

головою чешського колгоспу «Праці честь», який був утворений 

чехами ще задовго до суцільної колективізації в колишньому 

СРСР. Протягом багатьох років колгосп передував у Житомирсь-

кій окрузі. В колгоспі на високому рівні проводилася фізкультур-

но-масова робота. Збірна легкоатлетична команда вигравала не 

тільки окружні змагання, в 1933 році зайняла високе п’яте місце в 

першості Київської області (Житомирська округа входила до її 

складу). Рекордсменкою округи в стрибках у висоту була Альб-

рехт (можливо Анна – авт.). Успішно також виступали в змаган-

нях колгоспні футболісти та гімнасти.  

17 вересня 2014 року в Житомирі біля пам’ятника жертвам 

політичних репресій відкрилася меморіальна дошка чехам, роз-

стріляних у 1938 році. На відкритті були присутні Міністр закор-

донних справ Чехії Лубомір Заоралек, посол Чехії в Україні Іван 

Почух, голова Житомирської обласної державної адміністрації 

С.О. Машковський, заступник міського голови міста Житомира 

О.М. Бочковський, голова чеської національної ради України 

Л.Ф. Мухіна, заслужений лікар України, почесний громадянин 

міста Житомира В.Й. Башек, члени Житомирської спілки волин-

ських чехів та громадськість міста. Учасникам зібрання було 

вручено на пам’ять перше видання книги «Історія гімнастичного 

товариства «Сокіл» на Волині» (автори О.С. Кухарський та           

Г.П. Грибан). 

 



58 
 

 
 

Меморіальна дошка чехам, розстріляних у 1938 році  

в м. Житомирі 
 

 
 

Під час відкриття меморіальної дошки репресованим чехам  

у Житомирі (справа наліво – посол Чехії в Україні Іван Почух,  

Міністр закордонних справ Чехії Лубомір Заоралек  

та автор книги Олександр Кухарський) 
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Наша розповідь про гімнастичні товариства «Сокіл» не буде 

повною, якщо не згадаємо про історію заснування на Волині    

Здолбунівського і Рівненського товариств. 10 січня 1908 року на 

ім’я Волинського губернатора «поступило прошение об откры-

тии гимнастического общества «Сокол», яке підписали жителі 

Здолбунова В.Ф. Данілевський, І.Й. Вилотяль, В.В. Гроуда,                 

П.Й. Стрейц, І.І. Томашек, І.І. Бенеш, Ф.І. Брікечко, О.Ф. Візек, 

О.О. Долента [16]. 

Але засновники не виконали необхідних вимог відповідно до 

інструкції про товариства «… отсутствие подписи и законной 

правоспособности учредителей не засвидетельствованы нота-

риальным порядком, проект Устава не заверенный подписями 

учредителей и не оплочен гербовым сбором по числу листов, а 

также не предоставлено 6 рублей денег, необходимых на пропе-

чатание сведений о регистрации общества», і циркуляром від  

27 лютого 1908 року в проханні про відкриття товариства губер-

натором було відмовлено [16].  

Викладачі Рівненського реального училища та громади м. Рів-

ного К. Етьєн, А. Гук,  В. Редліх, Н. Прохоров, Ф. Меліжов,         

В. Баранов, Є. Канторовський, С. Синьогуб, І. Мустаров  і                     

Є. Станкевич 8 листопада 1911 року надіслали губернатору лист-

прохання про відкриття в місті Рівне гімнастичного товариства 

«Сокіл». Після тривалого листування 8 лютого 1912 року було 

отримано від губернатора Волині такий дозвіл. Але товариство 

так і не запрацювало і 19 березня 1914 року «как фактически не 

существующее было закрыто» [17]. 
 

Список 

перших членів Волинського гімнастичного  

товариства «Сокіл» на 01.01.1911 року 
 

1. Чехлатов Іван Онисофорович – голова правління 

2. Прокопович Андронік Андрійович – заступник голови 

3. Теодорович Дмитро Євдокимович – секретар 

4. Фреліх Максиміліан В’ячеславович – начальник (викладач) 

5. де Боккар Микола Карлович – казначей 

6. Лазицький Микола Філімонович –  лікар 

7. Єсакова Катерина Євгенівна – член правління  
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8. Альбрехт Ігнатій Йосипович – член правління 

9. Каділін Павло Іванович – член правління 

10.Махачек Йосип Іванович – член правління 

11. Ястремський Василь Юхимович – член правління 

12. Бубен Іван Йосипович – кандидат у члени правління 

13. Горак Вячеслав Антонович – кандидат у члени правління 

14. Клацек Франц В’ячеславович – кандидат у члени правління 

15. Томкович Мечислав Карлович – член ревізійної комісії 

16. Яншинов Володимир Іванович – член ревізійної комісії 

17. Богданович М. – член товариства 

18. Бубен Володимир Іванович – член товариства 

19. Вітковський Віктор Казимирович – член товариства  

20. Ваневсек Йосип Йосипович – член товариства  

21. Гавранек В’ячеслав В’ячеславович  – член товариства 

22. Грегер – член товариства 

23. Ігумнов Петро Олексійович – член товариства 

24. Кудрицький Михайло Петрович – член товариства 

25. Копецький Володимир Іванович – член товариства 

26. Клейнч Яків Мартинович – член товариства  

27. Кузнецова А.С. – член товариства 

28. Котмел – член товариства 

29. Левицька-Артемьєва – член товариства 

30. Маркуб Адольф Антонович – член товариства 

31. Міллер Павло В’ячеславович – член товариства  

32. Овсянникова-Заверткіна Надія Василівна – член товариства 

33. Павша Йосип Миколайович – член товариства 

34. Полякова Антоніна М. – член товариства 

35. Потапова Валерія Іванівна – член товариства 

36. Сладек Микола Матвійович – член товариства 

37. Терпіловський Павло Осипович – член товариства 

38. Туницький Олександр Олександрович – член товариства 

39. Шилгавий Іван Францович – член товариства 

40. Янса Богдан Теодорович – член товариства  

41. Альбрехт Йосип Ігнатьєвич – член товариства 

42. Редек – член товариства 

Відвідувачі: Гуменюк О.Д., Коштял,  Паповшек, Рішанек, Рі-

дек, Шульц. 
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Список 

Житомирського гімнастичного товариства  

«Сокіл» (1917–1922 рр.) 
 

1. Вакулка Микола Архипович – голова правління 

2. Гоушка Ярослав Іванович – начальник  ( викладач) 

3. Варенцов Микола Сергійович – секретар 

4. Дорн Георгій Едмундович – секретар 

5. Левитська Людмила Костянтинівна – секретар 

6. Іваницький Стефан Владиславович – секретар (учасник I 

Всеросійської олімпіади 1913 року) 

7. Карабанов Віктор Іустинович – голова правління 

8. Левицький Микола Іустинович – інструктор  

9. Пацевич Євген Олександрович – інструктор 

10. Крижанівський Леонід Іванович – інструктор 

11. Зенов Михайло Федорович – інструктор 

12. Полів’яненко Іван Олександрович – інструктор 

13. Блонський Ярослав – член товариства 

14. Бутусова Єлизавета Михайлівна – член товариства 

15. Валицький Володимир Олександрович – член товариства 

(срібний призер першої Всеросійської олімпіади 1913 року) 

16. Варенцов Віктор Сергійович – член товариства 

17. Воротинський Борис Л. – член товариства 

18. Горєлов Леонід Федорович – член товариства 

19. Грибовський Дмитро М. – член товариства 

20. Григор’єв Леонід – член товариства 

21. Давидов Вадим – член товариства 

22. Демидов Федір – член товариства 

23. Діческуль Ольга – член товариства 

24. Дядюша (Дядюшина) Ірина – член товариства 

25. Єгоров Олександр Опанасович – член товариства 

26. Єфімов М. – член товариства 

27. Жолнеркевич Володимир – член товариства 

28. Зеркалов Л.Д. – член товариства 

29. Зімніцький В.Л. – член товариства 

30. Кенге Георгій Адольфович – член товариства 

31. Кенге Лев – член товариства 
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32. Кенге Мері – член товариства 

33. Кігель І. Ф. – член товариства 

34. Кренц Іоганна – член товариства 

35. Кузьмін–Караваєв М.К. – член товариства 

36. Лекехмахер – член товариства 

37. Леоньтєва Зінаїда – член товариства 

38. Лисянський – член товариства 

39. Лучинський Анатолій – член товариства 

40. Людвинський Опанас Іванович – член товариства 

41. Манько Микола Кузьмич – член товариства 

42. Мейєр Глафіра – член товариства 

43. Міштофт З. – член товариства 

44. Мітягіна – член товариства 

45. Омецинський М.П. – член товариства 

46. Павлоський Дмитро Максимович – член товариства 

48. Петровський Георгій Олександрович – член товариства 

49. Петровський Борис Олександрович – член товариства 

50. Поліщук Тимофій – член товариства 

51. Пухальський Володимир – член товариства 

52. Раєвський Федір Андрійович – член товариства 

53. Рєпкін Костянтин – член товариства 

54. Розит Ян – член товариства 

55. Смоліна Наталія – член товариства 

56. Снетенчук Вадим Миколайович – член товариства 

57. Сицинська Валентина – член товариства 

58. Тарасевич Борис Георгійович – член товариства 

59. Тарасевич Людмила Дмитрієвна – член товариства 

60. Тржепель Володимир Йосипович – член товариства 

61. Угнівий Василь Левкійович – член товариства 

62. Фадєєв Євген Леонідович – член товариства 

63. Файн Мордко Абрамович – член товариства 

64. Фельдман Ш.Ш. – член товариства 

65. Хведак Петро – член товариства 

66. Чернишенко Олександр – член товариства 

67. Чубов Ф.С. – член товариства 

68. Шипов Г.К. – член товариства 

69. Шелеметєв О.М.  – член товариства 
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Список 

членів гімнастичного товариства «Сокіл» 

села Крошня Чеська (1917–1922 рр.) 
 

1. Бубен Йосип Іванович – перший голова правління (1891 р. н.) 

2. Томан Стефан Франце-Антонович – перший начальник (ін-

структор, 8.11.1894 – 28.09.1938) 

3. Кржижанек Іван – голова правління із 1921 року 

4. Шипель Вячеслав Матвійович – голова правлінняі з                 

1922 року (розстріляний 28.09.1938 р.) 

5. Градецький В.К. – інструктор із 1921 року 

6. Балон Антон Олександрович – секретар (1898 р. н.) 

7. Яндура М. – секретар  

8. Бездєтко Дмитро Іванович – член товариства (15.05.1903 – 

17.09. 1983) 

9. Влодак Антон Йосипович – член товариства (2.01.1903 р. н.) 

10. Голан В’ячеслав В’ячеславович – член товариства (роз-

стріляний 28.09.1938 р.) 

11. Душек Георгій Йосипович – член товариства (8.09.1909 р. н.) 

12. Копецька Марія Йосипівна (Ігнатьєвна) – член товариства 

(18.09.1904 р. н.) 

13. Капшук Анна Іванівна – член товариства (1902 р. н.) 

14. Капшук Антон Іванович – член товариства (1900 р. н.) 

15. Карабанов Максим Григорович – член товариства 

(11.02.1890 р. н.) 

16. Кноблах Анна Йосипівна – член товариства (8.05.1897 –

10.03.1934) 

17. Кноблах В’ячеслав Йосипович – член товариства (розстрі-

ляний 28.09.1938 р.)  

18. Коларжик Йосип Кирилович – член товариства 

19. Куна Марія – член товариства 

20. Малі Йосип Федорович – член товариства (1902 р. н.) 

21. Сафонов М. – член товариства 

22. Пергл  – член товариства 

23. Соучек Василь Йосипович – член товариства (23.04.1905–

23.01.1987) 

24. Соучек Емілія Петрівна  – член товариства (7.07.1902 р. н.) 
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25. Спала Антон Йосипович – член товариства (15.06.1904 р. 

н., розстріляний 28.09.1938 р.) 

26. Спала Олександр Йосипович – член товариства (1897 р. н.) 

27. Студеная Анна Йосипівна – член товариства 

28. Студений В’ячеслав Йосипович – член товариства (1903 р. н.) 

29. Тиха Євгенія Олександрівна – член товариства (23.03.            

1901 р. н.) 

30. Тиха Єлизавета Олександрівна – член товариства 

(3.11.1903 р. н.) 

31. Тихий Іван Іванович – член товариства (1903 р. н.) 

32. Томан В’ячеслав Йосипович – член товариства (1903 р. н.) 

33. Томан Йосип Йосипович – член товариства (1895 р. н.) 

34. Тишкевич Григорій Олександрович (Антонович) – член 

товариства (1903 р. н.) 

35.Трукса В’ячеслав В’ячеславович – член товариства 

(8.09.1902 р. н.) 

36. Трукса Марія В’ячеславівна – член товариства (28.01.1904 

р. н.)  

37. Шипель Антон Матвійович – член товариства (1892 р. н.) 

38. Шипель Іван Матвійович – член товариства (28.08.1901 р. н.) 

39. Яндура Йосип Миколайович –  член товариства (23.04.1903 

р. н., розстріляний 28.09.1938 р.) 
 

Примітка. Списки повністю не встановлені. 

Список 

чехів, жителів Крошні, розстріляних  

28 вересня 1938 року 
 

Блоцький Володимир Леонтійович 

Борувка Антон Йосипович 

Бочанський Йосип Федорович 

Буреш Франц Францович 

Вангровський Вільгельм Серафімович 

Власюк В’ячеслав Олександрович 

Гепфель Йосип Володимирович 

Гепфель Микола Миколайович 

Гжеблік Олександр Йосипович 
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Голан В’ячеслав В’ячеславович 

Голан Йосип В’ячеславович 

Горак Олександр Якович 

Дефлер Володимир Володимирович 

Длоуга Франц Йосипович 

Достал Антон Іванович 

Заржецький Йосип Францович 

Земан Йосип Йосипович 

Зигмунд Йосип Олександрович 

Кациян Антон Федорович 

Кноблах В’ячеслав Йосипович 

Кольман Антон Карлович 

Копецький Йосип Йосипович 

Копецький Йосип Йосипович 

Кржеванек Йосип Емануїлович 

Кртил Іван В’ячеславович 

Кртил Йосип В’ячеславович 

Кучера Володимир Францевич 

Кучера Ярослав Францевич 

Ледвинка Володимир Вацлавович 

Ледвинка Йосип Володимирович 

Лулак Емануїл В’ячеславович 

Лулак Йосип Омелянович (Емануїлович) 

Мал Ярослав Йосипович 

Мол В’ячеслав В’ячеславович 

Навотний Франц Францович 

Новак Антон В’ячеславович 

Новак Володимир Йосипович 

Новак Йосип Йосипович 

Пертл В’ячеслав Йосипович 

Пиларж Володимир Прокопович 

Пишель В’ячеслав В’ячеславович 

Покорний В’ячеслав Володимирович 

Покорний Йосип Павлович 

Покорний Павло Йосипович 

Прохасько Йосип В’ячеславович 

Прохасько Йосип Йосипович 
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Прохасько Ярослав Олександрович 

Пшеничка Володимир Францевич 

Райма В’ячеслав Йосипович 

Рейц Генріх Готлібович 

Сержинек Микола В’ячеславович 

Скержик В’ячеслав (Милослав) Янович 

Скержик Ян Янович 

Спала Антон Йосипович 

Тейке Йосип Йосипович 

Тихий Йосип Йосипович 

Тихий Ярослав Олександрович 

Томан Володимир Йосипович 

Томан Стефан Франце-Антонович 

Томан Франц Йосипович 

Фішер Антон Іванович 

Фішер В’ячеслв Іванович 

Фортелко В’ячеслав В’ячеславович 

Фортелко Володимир Олексійович 

Фронек Франц Йосипович 

Хітер Франц Антонович 

Чорний В’ячеслав Йосипович 

Чорний Іван Іванович 

Шипель В’ячеслав Матвійович 

Шнидель Йосип Вікентійович 

Шульц В’ячеслав Августович 

Шульц Роберт (Райнгольд,) Альбертович (німець) 

Щасний Франц Іванович 

Щеп В’ячеслав Олексійович 

Щеп Йосип Йосипович 

Щеп Олексій Олексійович 

Ягода Йосип Йосипович 

Яндура Йосип Миколайович 

Ясанський Володимир Йосипович 
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Додаток 1  
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Додаток 2 
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Лист-прохання для проведення лекції товариством «Сокіл» 
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Об’ява в газеті «Жизнь Волыни», 1911 р. 

 

 

 

 

 

 
Директор та викладачі І гімназії, 1910 р. 

(зліва направо: третій – директор І.О. Чехлатов; справа ліворуч:              

третій – М.П. Кудрицький, перші члени Волинського гімнастичного 

товариства «Сокіл») 
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Викладачі та учні ІІ Житомирської гімназії, 1911 р. 
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Надія Василівна Овсянникова-Заверткіна – одна із перших 

членів Волинського гімнастичного товариства «Сокіл»,  

1910–1911 рр. 

(фото з архіву Г.П. Мокрицького) 
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Анкета С.Ф.-А. Томана  
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Анкета Я.І. Гоушки, 1921 р. 
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Лист-прохання на отримання дозволу на виготовлення  

значка товариства «Сокіл» 
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Додаток 3 
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Оригінали підписів керівників товариства «Сокіл», 1921 р. 
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Лист голови Житомирського  

«ПРОЛЕТАРСКОГО СОКОЛА» В.І. Карабанова  

начальнику всеобучу, 1922 р. 
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Додаток 4 
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Будинок гімназії Н.В. Овсянникової, де в 1920 році  

розміщалося гімнастичне товариство «Сокіл» 
 

 

 

Спортивний гурток «Совработник», 1925 р.  

(третій ряд, зліва на право – сьомий В.І. Карабанов) 
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Стефан Франце-Антонович Томан з дитячими групами «Сокіл»,  

(другий ряд, зліва на право, друга – Віра Душек), 1918 р.    

(фото з особистого архіву В.Й. Малі) 
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Родина Душеків – батько Йосип, мати Софія,  стоять – діти Віра 

 і Георгій, члени Крошенського товариства «Сокіл» 
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Члени Крошенського товариства «Сокіл» –  

1918–1922 рр., Душек Георгій з рідною сестрою  

Вірою (справа) – мати В.Й. Малі  
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Ліда і Євген – правнуки Й І. Махачека,  одного із засновників         

Волинського гімнастичного товариства «Сокіл» 

 

Володимир Йосипович Малі з синами Ігорем (ліворуч)  

та Олегом (праворуч), 1981 р. 
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Віра Йосипівна Душек (Малі) із внукою, 1978 р. 

 

 

 

 

Федір 

В’ячесла-

вович 

Малі  

(батько 

Йосипа) 

на хмеле-

вій план-

тації на 

Крошні 

чеській  
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Крошенська пожежна команда 
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Пам’ятник на могилі Ігнатія Йосиповича Альбрехта  

(одного із засновника Волинського гімнастичного товариства         

«Сокіл» – Вільське (Російське) кладовище в місті Житомирі)  
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Жіноча група Крошенського товариства «Сокіл», 1918 р. 

(в центрі – засновник і інструктор товариства С.А. Томан) 

 
Члени Крошенського товариства «Сокіл», 1922 р. 
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Оголошення розміщене в Пам’ятній книжці  

Волинської губернії, 1912 р.  
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Оголошення розміщене в Пам’ятній книжці  

Волинської губернії, 1912 р.  
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Оголошення розміщене в Пам’ятній книжці Волинської губернії, 

1912 р. (власник заводу – І. Альбрехт, один із засновників                     

Волинського товариства «Сокіл») 
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Члени Житомирської спілки волинських чехів на презентації книги                         

«Історія гімнастичного товариства «Сокіл» на Волині» 

(автори Олександр Кухарський та Григорій Грибан) 
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Під час презентації книги… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автори книги  

Г.П. Грибан  

та О.С. Кухарський  

на науковій  

конференції  

«Чехи на Волині:  

історія та сучасність», 

18.12.2014 р. 
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Напередодні Дня української писемності та мови,  

7 листопада, у Житомирі вп’яте визначали кращі видання.  

В обласній універсальній науковій бібліотеці  

імені Олега Ольжича відбулося урочисте нагородження  

переможців щорічного регіонального конкурсу  

«Краща книга року». 

 

 
 

Організаторами цього мистецького заходу  

була Житомирська облдержадміністрація, обласна рада  

і департамент інформаційної діяльності та комунікацій  

з громадськістю облдержадміністрації. 

 

Серед переможців у номінації «Мій край»  

перемогла книга Олександра Кухарського і Григорія Грибана 

«Історія гімнастичного товариства «Сокіл» на Волині». 
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Нагородження проводять народний депутат України Володимир 

Арешонков та заступник голови держадміністрації Ярослав Лагута 
 

 
 

Автори книги Г.П. Грибан та О.С. Кухарський  

під час церемонії нагородження 
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Ярослава Гонзур і Володимир Арешонков представляють             

переможців обласного щорічного конкурсу «Краща книга року» 

 

 
 

Лауреати обласного щорічного конкурсу «Краща книга року» 

О.С. Кухарський та Г.П. Грибан 
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Автори книги «Історія гімнастичного товариства «Сокіл»                     

на Волині» О.С. Кухарський і Г.П. Грибан з внучкою                           

М.П. Кудрицького Лесею Євгеніївною, 2015 р. 

 

 
 

Під час презентації: відомий краєзнавець Г.П. Мокрицький,          

Л.Є. Кудрицька, начальник обласного управління культури,       

народний артист України Ю.Г. Градовський, О.С. Кухарський 
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ВІД АВТОРІВ 

 

Ми вдячні долі, що працюючи над цією книгою зустріли бага-

то чудових і доброзичливих людей, які із захопленням розповіда-

ли про пережиті події своєї спортивної юності. Дуже сумно, що 

основні герої цієї книги і багато їх нащадків вже ніколи не змо-

жуть потримати її в руках. 

Не всі напрацьовані нами матеріали увійшли до першого ви-

дання книги «Історія гімнастичного товариства «Сокіл» на Воли-

ні», тому нове виправлене і доповнене видання цієї книги пред-

ставляють автори читачу. 

Хочемо висловити щиру вдячність за сприяння, співпрацю 

Почесному громадянину міста Житомира, заслуженому лікарю 

України Володимиру Башеку. 

Також низький уклін і вдячність міністру закордонних справ 

Чехії Лубоміру Заоралеку та послу Чехії в Україні Івану Почуху, 

за шану і пам’ять чехам, засновникам і організаторам розвитку 

фізичної культури і спорту на Житомирщині. Незважаючи на 

державні справи, буремні події в Україні, вони знайшли час і від-

відали місто Житомир, де взяли участь у відкритті меморіальної 

дошки в пам’ять про репресованих радянською владою в               

1938 році чехів, серед яких є засновники та члени гімнастичного 

товариства «Сокіл» на Волині. 
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