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Wprowadzenie
Jerzy Jurowicz spisał sportowy pamiętnik – jak wynika z zakończenia, w którym życzy
sukcesów swojemu następcy – zaraz po zakończeniu kariery sportowej, a więc na przełomie 1955 i 56
roku. Nie mamy jednak żadnych informacji świadczących o udostępnieniu wtedy tych wspomnień
szerszemu gronu odbiorców. Maszynopis, będący prawdopodobnie jedynym egzemplarzem
Pamiętników, przez dziesięciolecia pozostawał w zbiorach Towarzystwa Sportowego Wisła. Został on
zeskanowany przez redaktorów portalu historiawisly.pl w 2009 roku i zamieszczony na stronach
otwartej w 2010 roku Internetowej Encyklopedii Białej Gwiazdy. W 2015 roku zdecydowaliśmy się na
ponowne opracowanie tekstu, wzbogacenie go o przypisy i zdjęcia oraz na opublikowanie w wersji
pdf. W ten sposób chcemy sprawić, by wspomnienia Jerzego Jurowicza dotarły do jak największej
grupy czytelników, jest to bowiem niezwykły materiał. Jurowicz był bramkarzem Wisły przez przeszło
20 lat – debiutował jeszcze w latach 30-tych, był uczestnikiem konspiracyjnych rozgrywek w latach
okupacji, a po wojnie brał udział w odbudowie sportu polskiego i sięgnął z Białą Gwiazdą po
mistrzowskie laury. Jego świadectwo - żywe i barwne wspomnienia – pozwalają lepiej zrozumieć
dzieje Wisły Kraków i sportu polskiego w tych trzech tak odmiennych epokach: w II RP, w II Wojnie
Światowej i w pierwszych lat komunistycznych porządków.

Wstęp
Tak, dawno to już, niemal „zamierzchłe” czasy, kiedy tramwaj konny był ostatnią zdobyczą
techniki i kiedy na krakowskich Błoniach grano mecze w… kamizelkach. Wybierano dwie „matki”, te
zaś dobierały sobie kolejno graczy. Aby uniknąć kłótni w czasie gry umawiano się wcześniej: naszą
piłką gramy do pauzy, waszą po pauzie, napad nie cofa się na swoją połowę itp. Kto nie miał własnej
piłki ten musiał prosić, aby go do partii przyjęto. Jeżeli kandydat nie miał ustalonej już na Błoniach
sławy, oglądano go szczegółowo i wypytywano o kwalifikacje. Gdy odmowa następowała z tego
powody, że piłka pękała już w szwach, dobrze było zapewniać: „Koledzy, przyjmijcie nas, mamy letkie
szusy”.
Zgrane partie wysyłały delegata, który szukał przeciwnika i wyzywał go (od ostatnich w razie
odmowy).
Kolebką krakowskiego piłkarstwa było koliste boisko w Parku Jordana, a niewielu zapewne
wie, jak za dawnych dobrych czasów bito na tym boisku kornery. Otóż skrzydłowy (koniecznie)
wykonywał, jak koń w szachach, wzdłuż obwodu boiska pięć małych skosów od słupka bramki i trzy
duże do środka boiska. Stamtąd strzelał na bramkę. Naturalnie taki korner był niebezpieczniejszy niż
rzut karny. Ale „est modus in rebus” – partia broniąca bramki, której wysokość była większa niż
szerokość wieszała się w jedenastkę u poprzeczki. To miało stanowić zaporę nie do przezwyciężenia i
było się, skoro każdy gracz mógł sędziemu wytłumaczyć, że choć piłka odbiła mu się od łokcia, to
łokieć przecież nie ręka.
Sędziów miano ogólnie w słusznej pogardzie. Kto był takim niedołęgą, że nawet w bramce nie
mógł grać, ten swoim niedołęstwem wystawiał sobie „legitymację sędziowską”. Dobrego sędziego
znamionowało to, że nosił zawsze przy sobie taśmę do odmierzania karnych rzutów.
Tak wyglądały początki krakowskiego futbolu. Było to pierwsze lata XX wieku, gdy w jesieni
1906 powstało Towarzystwo Sportowe „Wisła” utworzone po fuzji „niebieskich” występujących pod
nazwą „Wisły” i partii Jenkera „czerwonych”. Odtąd „Wisła” w czerwonych koszulkach z białą
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pięcioramienną gwiazdą zaczęła piąć się zaszczytną drogą wiodącą na wyżyny polskiego piłkarstwa.
Kilka miesięcy później powstał Klub Sportowy „Cracovia”, a pierwszy „historyczny” mecz obu rywali
rozegrany został na krakowskich Błoniach 20 września 1908 roku.
W Parku Jordana i na krakowskich Błoniach zbierało pierwsze sińce i poznawało arkana sztuki
piłkarskiego wielu sławnych później na boiskach naszego kraju zawodników. Chociaż mijały lata, rosło
miasto, zabudowywały się nowe ulice – soczysty zielenią trójką krakowskich Błoń, jak potężny
elektromagnes przyciągał każdej wiosny spojrzenia młodych entuzjastów piłki. Młodzież szkolna,
chłopcy z warsztatów i fabryk, wszyscy ci dla których nie było boisk, bo któżby wówczas martwił się
ich brakiem, kiedy sport był dla młodych zakazanym owocem, przeżywali tu jakież silne emocje. Od
godzin przedpołudniowych do późnego wieczora zacięte pojedynki „dzikich” drużyn, których
wówczas jako tako zorganizowanych istniało w Krakowie z pewnością kilkadziesiąt, trzymały w
napięciu sympatyków szmacianej, a od święta tylko prawdziwej skórzanej piłki.
Na krakowskich Błoniach stawiał też pierwsze kroki w karierze czynnego sportowca Jerzy
Jurowicz – wieloletni bramkarz Wisły, wielokrotny reprezentant barw Polski i Krakowa w licznych
spotkaniach międzynarodowych.

Pamiętniki – Jerzy Jurowicz
Jedno z okien piętrowego domku z czerwonych cegieł otwarło się z trzaskiem.
- Jureeek! Jureeek! – wibrowało w powietrzu nawoływanie.
Rozżalonym wzrokiem spojrzałem na grupę mych kolegów, z którymi bawiłem się na
pobliskiej łące.
- Mama woła. Muszę wracać!
Po chwili, tocząc przed sobą popychane drutem metalowe kółko – ostatni wówczas „krzyk
mody” w zabawach mych rówieśników – pędziłem już ulicą. Wpadłem w bramkę domu i przeskakując
po trzy stopnie schodów z rozmachem otwierałem drzwi.
Matce wystarczyło jedno tylko spojrzenie. Zabrudzone buty i ubranie, rozwichrzona czupryna
i jakiś, nie wiadomo skąd wielki siniak na nodze były nieomylnym świadectwem moich wyczynów.
- Znowu grałeś w piłkę! Dla niej zapominasz o wszystkim. Myj się prędko, jedz i zabieraj do odrabiania
lekcji – wydawała polecenia.
Otwierałem zeszyt. Miałem rozwiązać zadanie rachunkowe, ale myślami byłem ciągle jeszcze
na boisku przy moich kolegach.
Piłka… Byłem z nią „za pan brat” od wczesnych lat dzieciństwa. Zamieszkiwałem wówczas
wraz z rodzicami na peryferiach Krakowa. Z mało uczęszczanej, wyboistej uliczki Kawiorów daleko
było wprawdzie do centrum miasta, ale za to tuż w pobliżu znajdowały się rozległe łąki. Ważny to
szczegół, bo najmilszą moją rozrywką, podobnie zresztą jak i moich sąsiadów z pobliskich ulic, była
gra w piłkę nożna, której poświęcaliśmy wszystkie wolne chwile.
Oczywiście nasze mecze daleko odbiegały od tych, jakie obserwujemy obecnie – ale
najważniejsze były zapał i chęć do gry.

www.historiawisly.pl

Trzej rywale
W mej dzielnicy – na Czarnej Wsi – istniały wówczas trzy rywalizujące ze sobą na „śmierć i
życie” dzikie kluby, utworzone z podobnych mi wiekiem i zainteresowaniami zapaleńców.
Drużyna, w której grałem, nosiła właściwą niewątpliwie dla charakteru swych zawodników
nazwę – „Tornado”.
Rzeczywiście z impetem wprost huraganowym potrafiliśmy atakować w spotkaniach z
naszymi przeciwnikami ich bramkę, oblegając ją całą gromadą, byle by tylko zapisać na swe konto
zwycięstwo.
Sukces czy porażka były przecież tematem rozmów przez wiele jeszcze dni po zawodach. Nasi
rywale to również „dzikie drużyny” – „Bałtyk” oraz „Gramatyka”, ta ostatnia biorąca swą nazwę od
ulicy, z której rekrutowali się jej gracze.
Trenowaliśmy na Kawiorach, nasi rywale natomiast „na wyścigach”, miejscu położonym w
pobliżu dawnego boiska „Jutrzenka”. Mecze między naszym zespołami, częste bo rozgrywane
przynajmniej raz w tygodniu odbywały się na Błoniach. W skład drużyn wchodziło po jedenastu
zapaleńców, ale spotkania kończyliśmy niejednokrotnie w ósemkę, brakowało bowiem rezerwowych,
a nierzadko zdarzały się kontuzje. Nic zresztą dziwnego – oszczędzając buty graliśmy boso.
Bezpośrednia walka toczyła się wprawdzie między dwoma tylko drużynami, ale otaczający
wyznaczony teren kibice bynajmniej nie zajmowali postawy biernych obserwatorów. Doping ze
strony naszych zwolenników, czy też głosy oburzenia sympatyzujących ze stroną przeciwną słychać
było na pewno na drugim krańcu Błoń. Uwagi, w niewybrednych zazwyczaj wyrażane słowach, nie
oszczędzały żadnego z graczy. Sędzia czasem był, ale jeśli nie pojawił się na wyznaczone spotkanie –
nie żałowano, bo i tak zazwyczaj nikt nie słuchał jego decyzji.
Gdy w „Tornado” rozpoczynałem karierę sportową, nie myślałem o grze na pozycji
bramkarza. Dobry piłkarz – sądziłem – to taki, który potrafi strzelić jak najwięcej bramek. Obrońca,
pomocnik czy bramkarz są wprawdzie też potrzebni, ale to drugoplanowe role. Starałem się zawsze
zająć pozycję środkowego napastnika, z którego to zadania wywiązywałem się zresztą podobno
całkiem nieźle. Grałem też w pomocy i w obronie i nabyte wówczas doświadczenia z gry w polu
znakomicie przydały mi się w bramce. Nauczyłem się wtedy lepiej rozumieć zamiary napastników,
odgadywałem ich plany, z nieznacznego ruchu stopy wyczuwałem kierunek strzału.
Kto wie, może też i byłby ze mnie rasowy napastnik? Przypadek, często zresztą rozstrzygający
w życiu, sprawił inaczej.
Był upalny, czerwcowy dzień. Zebraliśmy się w ustalonym miejscu na Błoniach i z minami
konspiratorów ustalali taktykę gry przed czekającym nas meczem z „Bałtykiem”. Przeciwnicy
przebierali się w pobliżu, a rzucane z ich strony spojrzenia sygnalizowały, że i oni przygotowują jakieś
niespodzianki.
- Ty, Jurek – zagrasz na środku ataku – decydował nasz kapitan.
Ustalił on potem pozycje innych kolegów. Rozpoczęła się gra. Walka była jak zawsze zacięta,
ale nasz przeciwnik lepiej w tym dniu przygotowany już po kilkunastu minutach prowadził różnicą
kilku bramek. Nam udało się strzelić tylko jedną. Zdenerwowany nieudolną – jak mi się wydawało –
postawą naszego bramkarza zająłem jego miejsce.
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Z pełnym poświęceniem, na jakie stać kilkunastoletniego chłopca, rzucałem się odważnie pod
nogi przeciwnikom, wybiegałem w pole, dopingowałem mych kolegów. Mimo wysiłku napastników
„Bałtyku” nie udało się rywalom uzyskać więcej bramek.
- Doskonale się spisałeś – chwalili po meczu koledzy.
Być może, że odezwały się wtedy we mnie jakieś ukryte zdolności. Od owego pamiętnego
spotkania z całego serca polubiłem grę w bramce. Postanowiłem: zostanę bramkarzem!
Byłem wówczas uczniem szkoły im. Batorego. W czasie przerw w lekcjach, czy też nawet w
godzinach przeznaczonych na gimnastykę o piłce oczywiście nie mogło być mowy. Zaraz po zajęciach
szkolnych wraz z kolegami biegliśmy więc na tzw. łąki Golihofera, składaliśmy płaszcze i marynarki na
sterty tworząc z nich bramki, wybieraliśmy drużyny – i rozpoczynała się gra.
Grało się na wynik, do ustalonej porcji bramek, jaką zwycięski zespół musiał strzelić
przeciwnikowi. Nie liczyliśmy czasu, zapominaliśmy porwani grą o zmęczeniu i mijających godzinach,
często dopiero mrok przerywał zmagania.
Rodzice przyjmowali nasze wyczyny bez entuzjazmu, długą litanią wymówek. Trudno im się
zresztą dziwić, nieraz wychodząc z domu w odświętnym ubraniu wracałem w zabłoconych butach i
potarganych spodniach zbierając zasłużone lanie.
Matka odnosiła się do moich wyczynów sportowych bardziej tolerancyjnie, ojciec nie
szczędził jednak surowych uwag.
Myślałem, że będzie inaczej, kiedy po ukończeniu 6-tej klasy za dobre świadectwo szkolne
otrzymałem od niego w nagrodę piłkę. Trudno opisać moją radość, cieszyli się zresztą z podarunku i
moi koledzy, ale od tego momentu nie można mnie już było utrzymać w domu. Niedługo przyszło do
rozprawy. Zgniewany moim postępowaniem ojciec odebrał mi piłkę i w chwili złości pociął ją na
drobne kawałki.
- Tato – błagałem, patrząc na przerażającą dla mnie scenę, przyrzekając gorąco poprawę.
Na nic jednak nie zdały się moje prośby i zapewnienia. Ojciec nadal pozostał obojętny wobec
mych zainteresowań sportowych. Po raz pierwszy w swym życiu wybrał się on na mecz piłkarski
dopiero w kilka lat później.
Gdy przypominam sobie młodzieńcze lata ze wzruszeniem powracam do najgorętszych
pragnień tego okresu życia.
Zostać prawdziwym juniorem! Ubrać na nogi futbolki, sztuce, kostium sportowy – zagrać na
prawdziwym boisku! To dopiero musi być szczęście…
Moje marzenia ziściły się częściowo, kiedy w towarzyskich zawodach „Tornado” zmierzyło się
z juniorami Wisły na jej treningowym boisku.
Grałem w bramce i puściłem siedem goli. Nasi napastnicy zdołali strzelić tylko sześć. Oprócz
pokaźnej zresztą grupki przypadkowych kibiców spotkaniu przypatrywali się działacze „Wisły”. Po
grze poczęstowano nas słodyczami i zachęcano nas do wstąpienia w szeregi drużyny juniorów w
koszulkach z pięcioramienną gwiazdą.
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- Dostaniecie prawdziwe piłkarskie buty i koszulki, będziecie mogli grać i obserwować mecze ligowe.
Te argumenty pociągały i przekonywały bez zastrzeżeń mnie i moich palących się do gry
kolegów. Co najważniejsze od najmłodszych lat byłem zapalonym kibicem „Wisły”, której boisko
znajdowało się w pobliżu. Dostać się na nie by oglądać zawody ligowców – było mym coniedzielnym
pragnieniem. Nie był to jednak bynajmniej problem łatwy.
- Jak zmylić czujność kontrolerów? Jakiego fortelu użyć, by znaleźć się wśród widzów pojedynków
sławnych wówczas drużyn – zastanawiałem się nieraz stojąc przed wejściem na boisko.
Pusta uczniowska kieszeń wykluczała z góry możliwość zakupienia biletu. Najprostszym, ale
też i najbardziej ryzykownym sposobem było wspinanie się po otaczającym stadion wysokim płocie.
Innym system – prawie psychologiczny – zakładał cierpliwe wyczekiwanie przy bramie wejściowej.
Gdy nadchodził samotny, starszy pan i oddawszy swój bilet oddalił się kilka kroków poza wejście,
wołało się za nim rozpaczliwym głosikiem:
- Tatusiu, poczekaj!
Wchodzący zazwyczaj odwracał się, a wtedy pragnący obejrzeć zawody młody entuzjasta piłki
biegł za nim szybko mijając nie reagujących już kontrolerów. Nie zawsze podstęp się udawał.
Niejednokrotnie mnie, czy też moich rówieśników, wyciągano z powrotem za kołnierz. Ale mocna
wola święciła triumfy. Złapani pięć razy – wchodziliśmy za szóstym.
- Będąc juniorem mógłbym chodzić na mecze legalnie – rozmyślałem. Była to jeszcze jedna przyczyna
dla której bez zwłoki, chociażby zaraz, gotów byłem zapisać się w szeregi juniorów „Wisły”. Stało się
jednak inaczej. Znów przypadek sprawił, że ja „stary” kibic „Wisły” przeszedłem obok jej stadionu i
skierowałem kroki na boisko rywala „czerwonych” – „Cracovii”. Jak do tego doszło?
- Będą z Ciebie ludzie – tak oto chwalili me umiejętności piłkarskie dorośli już zawodnicy klubów
krakowskich, często przypatrujący się naszym treningom na Błoniach.
St. Malczyk, B. Habowski, Grabowski i inni znani wówczas piłkarze niejednokrotnie zaglądali
na łąki, obserwowali rozgrywane przez nas zawody, a czasem nawet by „nie wyjść z wprawy”
próbowali swych umiejętności strzałowych, z czego skwapliwie korzystałem, nabierając doświadczeń
w sztuce bramkarskiej.
- Zapisz się do juniorów Cracovii – zaproponował mi po którymś z naszych meczy na Błoniach Staszek
Malczyk. Przyjdę po Ciebie jutro wraz z mym bratem i pójdziemy załatwić formalności.
Spragniony piłki prawie bez namysłu zgodziłem się na propozycję rozmówcy. Nazajutrz wraz z
Antkiem Malczykiem, wówczas działaczem Cracovii, udaliśmy się na stadion „biało-czerwonych”.
Przywitał mnie szatny Wiecheć:
- To już nawet w południe przyprowadzacie juniorów? – zapytał.
Znany z przywiązania do swych barw klubowych i graczy szatniarz oglądał mnie szczegółowo.
Mój wygląd nie wzbudził widać większego wrażenia w oczach rozmówcy, zresztą takich jak ja
przychodziło wówczas wielu.
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- No, zobaczymy! Sweter bramkarski będzie z pewnością dla Ciebie za duży, ale to nie ważne.
Najważniejsze, być nauczył się grać i godnie reprezentował Cracovię. Wiecheć wymawiał nazwę
swego klubu z błyskiem w oczach.
Był okres wakacji. Nie będąc jeszcze oficjalnie zawodnikiem, przychodziłem na boisko w
godzinach południowych i ćwiczyłem pod okiem ówczesnego trenera Cracovii – Pulpitera. Chciałem
jak najszybciej być włączony do drużyny, ale kierownictwo sekcji zwlekało z załatwieniem formalności
i sprawa przyjęcia mnie przeciągała się.
- Taki z Ciebie, Jurek, „Wiślak” – że poszedłeś do Cracovii?
Całe Kawiory sympatyzowały z Wisłą, toteż nie miałem chwili spokoju. Koledzy,
dowiedziawszy się o moich zamiarach, a znając me przywiązanie do drużyny z białą gwiazdką –
szydzili bez litości.
Istotnie – sympatia dla Wisły odzywała się we mnie coraz silniej. Mimo że trenowałem na
boisku Cracovii zamiar gry w zespole biało-czerwonych zaczął mi się wydawać po prostu zdradą.
W kilka dni później przechodząc koło stadionu Wisły napotkałem dwóch działaczy tego klubu
– Jędrzejczyka i Ławnika. Były to dobrze znane na łąkach postacie. Obaj interesowali się żywo naszymi
treningami, a ze względu na częste odnajdywanie przez nich talentów nazywaliśmy ich „łowcami
lwiątek”. Tym razem nie zastanawiałem się długo. Na ławce starej trybuny Wisły drżącą ze wzruszenia
ręką podpisałem deklarację przystąpienia do tego klubu. Po szybkim załatwieniu formalności w
jesieni 1934 r. zostałem wciągnięty na listę juniorów Wisły.
Pierwsza bramka
W zamglone, jesienne popołudnie zmierzałem szybkim krokiem na stadion Wisły. Czekała
mnie i moich kolegów nie lada atrakcja – towarzyski mecz z juniorami Grzegórzeckiego.
W drużynie przeciwnika, uważanego za groźnego wówczas partnera, grali wtedy między
innymi Gracz i Giergiel.
Starannie przygotowaliśmy się do spotkania. Już na godzinę przed meczem cała drużyna żywo
gestykulując i rozprawiając wypełniła szatnię. Z powagą na jaką stać kilkunastoletnich chłopców
troskliwiej niż zwykle sznurowaliśmy buty, obciągali koszulki – głośną rozmową próbując oszukać
dławiącą głos tremę.
Czas dłużył się. Wreszcie na znak kierownika – jak nakazuje odwieczny bramkarski zwyczaj –
chwyciłem w dłonie piłkę. Wybiegliśmy na boisko.
Na trybunach ludzi było niewiele – ale trema bynajmniej nie ustępowała, tym bardziej że
wśród przyglądających się grze znajdowało się całe kierownictwo sekcji piłkarskiej Wisły.
Za strachem i obawą stanąłem między białymi słupkami bramki. Wydawała mi się ona co
najmniej dwukrotnie szersza i wyższa niż jest w rzeczywistości. Podpatrzonymi u mych starszych
kolegów ruchami wypróbowałem napięcie siatki, zrobiłem kilka przysiadów, kilka razy podskoczyłem
dotykając dłońmi poprzeczki.
Gwizdek sędziego przeciął nerwowe oczekiwanie. Gra toczyła się na środku boiska, ale oto z
błyskawiczną niemal szybkością napastnicy przeciwnika przedarli się na nasze pole karne.
Prawoskrzydłowy zgrabnym zwodem ciała zmylił obrońcę.
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- Wybiec – czy czekać na linii?
Brakło mi czasu do namysłu. Nim zdążyłem się zdecydować, było już właściwie po wszystkim.
Wyciągnięte ręce trafiły w próżnię – gdzieś wysoko z boku mignął cień – a charakterystyczny szelest
piłki grzęznącej w siatce nie pozostawiał złudzeń. Głośne „oooch!” z trybun dopełniło reszty.
Rozciągnięty leżałem na ziemi, dopiero po chwili oprzytomniałem i wolnym krokiem podszedłem w
kąt bramki. Wziąłem do rąk piłkę i nie patrząc na nikogo ciężką jak z ołowiu nogą kopnąłem ja na
środek boiska.
Była to pierwsza „oficjalnie” strzelona mi bramka. Zdobył ją w tym meczu dla
Grzegórzeckiego mój późniejszy kolega klubowy i przyjaciel – Władek Giergiel.
A przecież przed meczem postanowiłem, że będę dobrym bramkarzem, że żaden ze strzałów
przeciwnika nie przejdzie poza białą linię. Los jak gdyby sprzysiągł się w tym dniu przeciwko mnie. Na
nic zdały się ofiarność i poświęcenie. Przeciwnicy grali dobrze, to też wiele jeszcze razy w tym
spotkaniu wyciągałem piłkę z siatki. Przegraliśmy 6:9. Z pochyloną głową opuszczałem boisko…
Po meczu nie ochłonąwszy jeszcze z przeżytych emocji pobiegliśmy obserwować odbywający
się na boisku obok trening pierwszej drużyny. Z podziwem i zazdrością patrzyłem na „sztuczki” w
wykonaniu takich asów jak Balcer, Reyman, Łyko czy bracia Kotlarczykowie.
- Czy potrafimy kiedyś grać tak jak oni? Czy będziemy ich następcami? Każdy z nas pragnął tego
gorąco, ale w każdym budziły się wątpliwości.
Z pełnym podziwem, z zapartym tchem obserwowaliśmy grę środkowego napastnika
ówczesnej jedenastki Wisły – Artura Woźniaka, znanego jako mistrza wózkowania. Znakomite
opanowanie i prowadzenie piłki, zwody i wirtuozowska wprost technika gry pozwalały my bez trudu
minąć nie tracąc piłki trzech lub czterech nawet obrońców.

Moje zainteresowanie skupiały się jednak głównie na
grze bramkarza Koźmina. Podziwiałem jego spokój i
sportową sylwetkę. Był to nadzwyczaj ambitny
zawodnik, niezwykle regularnie uczęszczający na
wszystkie treningi. Kiedy zostawałem sam, starałem
się naśladować podpatrzone u Koźmina ruchy i
chwytać piłkę podobnie jak on.

Maksymilian Koźmin – bramkarz Wisły w latach
1927-36
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Wspólnie przeprowadzane treningi, często rozgrywane spotkania towarzyskie wpłynęły na
skonsolidowanie naszego zespołu juniorów, do którego zgłosili się w tym czasie i inni młodzi
zapaleńcy z klubów dzielnicowych. Znaliśmy się nawzajem doskonale. Wspólnie cieszyliśmy się ze
zwycięstw, wspólnie nie wstydząc się łez przeżywaliśmy gorycz porażek. Tych ostatnich było na
szczęście coraz mniej, mimo że kierownictwo sekcji postawiło przed nami poważne zadanie.
- Zgłosiliśmy Was – oświadczono uroczyście na którejś z odpraw wiosną 1936 r. – do mistrzostw
Polski juniorów. Liczymy na Was! …

Juniorzy Wisły, 1936 rok
Czekające nas rozgrywki nie były łatwe, gdyż wśród samych tylko drużyn krakowskich
mieliśmy groźnych rywali. W finałowym spotkaniu Wisła zdołała jednak pokonać najbardziej
niebezpiecznego lokalnego przeciwnika, wygrywając z Koroną 4:2 i zdobywając tym samym prawo
reprezentowania Krakowa. Mistrzostwa juniorów – z udziałem drużyn z innych województw odbyć
się miały w sierpniu tego roku w Sierakowie koło Poznania. Jeszcze na długo przed wyjazdem raz z
wszystkimi sympatykami piłkarstwa przeżyłem wiele niezapomnianych chwil w okresie jubileuszu 30lecia istnienia TS Wisła.
Chelsea pokonana w Krakowie
Wiosna 1936. – w związku z zakrojonymi na szeroką skalę przygotowaniami piłkarzy polskich
do Igrzysk Olimpijskich w Berlinie – przyniosła cały szereg spotkań międzynarodowych. Gościliśmy
wówczas w kraju wiele drużyn zagranicznych, między innymi przybył zespół zawodowców pierwszej
ligi angielskiej – Chelsea.
Anglicy przyjechali do Polski poprzedzeni sławą rozgromienia nieoficjalnej reprezentacji
Holandii 6:0 i wysokimi zwycięstwami w Danii. OO tym, że reprezentowali oni istotnie wysoką klasę
opinia publiczna miała możność się przekonać po łatwym zwycięstwie futbolistów angielskich nad
polską kadrą olimpijską w Warszawie.
Drugie swe spotkanie w Polsce Chelsea rozegrać miała w Krakowie, gdzie została zaproszona
przez Wisłę na uroczystości jubileuszowe tego klubu.
Szczupły stadion krakowski wypełniony był w tym dniu po brzegi.
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Tłumy widzów na meczu WisłaChelsea, 24 maja 1935 roku
Zrozumiałe podniecenie widzów, niepokój o wynik (byle tylko nie jakaś „dwucyfrówka” na
prezent jubileuszowy), wreszcie chęć jak najszybszego ujrzenia jedenastki gości sprawiły, że bez
większego zainteresowanie obserwowano w oczekiwaniu na „wielką grę” przedmecz juniorów.
Broniłem wówczas bramki Wisły w spotkaniu z reprezentacją IX Gimnazjum. Po naszym meczu
utworzyliśmy szpaler, przez który witane huraganami braw wkroczyły na boisko drużyny gości i
jubilatów.

”Po naszym meczu
utworzyliśmy szpaler,
przez który witane
huraganami
braw
wkroczyły na boisko
drużyny
gości
i
jubilatów”
Gospodarze rozpoczęli grę z kompleksem niższości, niezbyt wierząc we własne siły w
zawodach z tak renomowanym przeciwnikiem. Wisła grała jednak z wielkim poświęceniem i ambicją,
toteż chociaż mijała minuta za minutą – Anglikom nie udawało się zmusić Madejskiego do kapitulacji.
Piłkarze Chelsea, których atak grał wówczas mało znanym u nas systemem „WM” raz po raz
przedzierali się na pole karne gospodarzy. Center napadu, długonogi Mills co chwila dalekimi
przerzutami wypuszczał skrzydłowych. Rudowłosy łącznik Argue, najgroźniejszy zresztą zawodnik w
linii ataku niezmordowanie usiłował przedrzeć się z piłką przez linię obrony krakowian.
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Wszystkie usiłowania gości były jednak daremne. Wisła grająca w jubileuszowym nastroju
rozbijała i powstrzymywała akcje przeciwnika, a w miarę upływu czasu ataki gospodarzy zaczęły
stawać się coraz groźniejsze. Gra Wiślaków porwała kibiców. Nawet najbardziej zagorzali przeciwnicy
„Czerwonych” byli teraz cała duszą za nimi. Tu nie szło już przecież o wynik klubowy.
Gorąco oklaskiwano Madejskiego w bramce za piękne parady, jako obrońca wielkiego
formatu prezentował się Sitko, niezawodne były interwencje Kotlarczyków. Zmuszeni do obrony
Anglicy, podniecenie napotkanym oporem zaczęli grać już nie twardo, ale wprost brutalnie. Mnożyły
się faule i rzuty wolne.
- Wskazówka boiskowego zegara zbliżała się do cyfry 45. Oczekiwano na gwizdek sędziego,
sygnalizujący przerwę – i wtedy nieoczekiwanie padło rozstrzygnięcie. W zamieszaniu
podbramkowym jeden z obrońców gości dotknął piłkę ręką. Rzut karny!
Do piłki podszedł Łyko i ustawił ją dokładnie na „jedenastce”. Na trybunach widzowie
wstrzymywali oddechy, najbardziej przesądni przesłonili oczy. Krótki bieg skrzydłowego Wisły i mimo
rozpaczliwej obrony Woodleya – piłka zatrzepotała w siatce. Huragan oklasków był nagrodą za celny
strzał. W powietrzu fruwały laski i kapelusze – a za kilka sekund gwizdek sędziego oznajmił pauzę.
Po przerwie mecz stracił na atrakcyjności. Coraz częściej dochodziło do konfliktów. Pomocnik
Chelsea – Miller upomniany przez sędziego ostentacyjnie splunął w jego stronę. Za nieobliczany ten
gest zostaje wykluczony z boiska – Anglik nie chce jednak zejść i rozpoczynają się targi. Dopiero na
skutek perswazji trenera drużyny angielskiej winowajca opuścił teren gry.
Wynik nie uległ już zmianie i tak to Wisła zapisała w swym albumie jeszcze jeden cenny
sukces, którego echa odbiły się daleko poza granicami kraju. Bramka, jaką zdobył Łyko, była jedyną,
którą Anglicy stracili w czasie ówczesnego tournée po kontynencie, a przegrana w Krakowie jedyną
ich porażką.
Z początkiem sierpnia 1936 r. wraz z całą drużyną juniorów Wisły wyjechałem na obóz do
Sierakowa. Przebywało tam wówczas jedenaście drużyn z całego kraju. Żyliśmy wyłącznie piłką, której
nie było dla nas nigdy dosyć. Od wczesnych godzin rannych do późnego wieczora uganialiśmy po
boisku, urozmaicając sobie ćwiczenia piłkarskie gimnastyką, pływaniem i grami sportowymi.
Uprawianie różnych dyscyplin składało się na ogólną sprawność fizyczną każdego z nas, której
pozazdrościć mogliby nam z pewnością wszyscy chyba obecni juniorzy.
Sprawdzianem naszych umiejętności był tzw. dziesięciobój piłkarski, w skład którego
wchodziło między innymi strzelanie z woleja, z ustawionej w miejscu piłki do połowy boiska,
główkowanie, kapkowanie, żonglerka piłką i trafienie piłką do bramki z „dropsztyku”1.
Aż 9-ciu zawodników Wisły uplasowało się w pierwszej dziesiątce w punktacji dziesięcioboju.
Pierwsze trzy miejsca zajęli Gracz, Legutko i Rupa. Wyróżnił się zwłaszcza Mietek Gracz, podbijając
piłkę głową 365 razy. Rekord ten nie łatwo doprawdy pobić. O świetnym przygotowaniu i talencie
Gracza świadczył też fakt, że w dziesięcioboju zdobył on sam więcej punktów niż cała drużyna
lwowskiej Lechii. Wisła zajęła pierwsze miejsce w siatkówce nożnej, a ja zwyciężyłem w strzelaniu z
„dropsztyku”.

1

Dropsztyk – strzał „z kozła”, zaraz po odbiciu się piłki od ziemi. Por. drop goal w rugby.
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Ilustrowany
Kurier
28 sierpnia 1935

Codzienny,

Do finału turnieju o mistrzostwo Polski zakwalifikowały się poznańska Warta i Wisła.
Poznaniacy stawili zacięty opór i szala zwycięstwa długo przechylała się raz w jedną, a raz w drugą
stronę. Lepsze wyszkolenie i kondycja przesądziły jednak o naszym sukcesie. Wygraliśmy 3:0.
Zwycięstwem nad Wartą zapewniliśmy sobie równocześnie tytuł mistrza Polski juniorów.
Wielki ten sukces napawał nas słuszną dumą. Nasza gra podobała się trenerom i piłkarzom innych
zespołów. Dodatnie oceniono też mój debiut w bramce, mimo że we wszystkich niemal meczach
turniejowych grałem nerwowo, podniecony dużą stawką zawodów.
Pamiętny dzień
W następnym roku – 1937 – czyniłem dalsze postępy starając się naśladować mych starszych
sławnych kolegów: Koźmina, Madejskiego i Albańskiego. Nasz zespół juniorów miał już wtedy
ustaloną markę. Rozgrywaliśmy zawody z silnymi przeciwnikami, odnosząc w nich przeważnie
zwycięstwa.
Był 5 września. Przedpołudniem jako bramkarz rezerwowy uczestniczyłem w zawodach
rozgrywanych przez drużynę Ib. Na wczesne popołudnie wyznaczono termin rozpoczęcia wielkich
derbów piłkarskich, jakie od lat niezależnie od pory roku i formy drużyn emocjonują cały sportowy
Kraków. Mecz Cracovia – Wisła ściągnął na stadion biało-czerwonych rekordową na ówczesne
stosunki ilość 7 tysięcy widzów.
Gdy zbliżałem się do boiska zawody już się rozpoczęły. Głośne brawa i okrzyki widzów
sygnalizowały wielką skalę przeżywanych emocji. Przecisnąwszy się przez grupę stojących przy furtce
wejściowej ludzi spostrzegłem szatnego Wisły – Boligłowę, który zauważywszy mnie podbiegł szybko i
zawołał:
- Chodź prędko do szatni. Będziesz bronił!
Nic nie rozumiejąc ze zdziwieniem patrzyłem na mego rozmówcę. Z szatni, ujrzawszy nas
przez okno, wybiegł teraz trener Pychowski i bez słowa wciągnął mnie do wnętrza.
- Co się stało?
Krótko streszczono mi przebieg wydarzeń na boisku.
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- Nie ma chwili czasu do stracenia! Madejski po zderzeniu z Zembaczyńskim doznał kontuzji. Nie
mamy rezerwowego, bo Geruli nie otrzymał zwolnienia z wojska. W bramce stoi w tej chwili nasz
prawoskrzydłowy – Bolek Habowski. Masz go zastąpić!
Z drewnianych schodków przerzuconych przez betonowy tor kolarski zaskoczony
nieoczekiwanym biegiem wypadków, na sztywnych nogach schodziłem na boisko. Gdy zbliżyłem się
do bramki – z trybun odezwały się zdziwione głosy:
- Kto to?
Nie szczędzono gorzkich proroctw.
- Jurek w bramce – będzie piątka! Takie opinie nie dodawały mi bynajmniej otuchy, której zresztą
wcale nie miałem.
Przeciw mej bramce grał groźny atak Cracovii, o której ot piątce wiele już słyszałem.
Najniebezpieczniejszymi w tej linii byli: Korbas, oraz dwaj skrzydłowi Zembaczyński i Skalski.
Kiedy wszedłem na boisko była 20 minuta gry. Do pauzy utrzymywał się wynik bezbramkowy.
Grałem z tremą. Gdy chwytałem piłkę klękałem na oba kolana, obawiając się, by nie przeszła mi ona
między nogami. Robinsonując przy groźnym strzale Korbasa upadłem w pewnej chwili na twarz i
straciłem przytomność. Podbiegł do mnie nasz obrońca Szumilas.
- Nic Ci nie będzie, nawet ładnie to obroniłeś – pocieszał.
Jerzy Jurowicz atakowany przez Józefa
Korbasa piąstkuje piłkę. Ilustrowany Kurier
Codzienny, 9 września 1937
Losy meczu długo się ważyły. Czas
płynął przeraźliwie wolno. Na boisku mnożyły
się sytuacje, okazje uciekały jedna za drugą, pod
wielkim zegarem wisiały jednak wciąż cyfry 0:0.
Niejednokrotnie bramka zdawała się wisieć w
powietrzu, nie było jednak nikogo, kto
zrealizowałby marzenia widzów.
Do Cracovii uśmiechnął się los w
momencie gdy się tego najmniej spodziewano.
Biało-czerwoni mieli uprzednio dużo więcej
pozycji, które zasługiwały na wykorzystanie.
Były sytuacje, kiedy gracz Cracovii stał przed
pustą bramką – gospodarzom nic jednak nie
wychodziło. Decydujący strzał padł w zupełnie
innych okolicznościach.
Gdy po rogu pod bramką Cracovii piłka
znalazła się na środku boiska, przejął ją
prawoskrzydłowy Skalski. Wyrwał ostrym
szpurtem. Odbiłem strzał, przed bramką
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zakołowało się, a nadbiegający Zembaczyński z kilku kroków strzelił celnie w róg. Była 14 minuta po
pauzie.
Kto zna atmosferę „świętych wojen” krakowskich – ten wie, jak wiele ambicji wkładają w nie
gracze, gdy do końca meczu pozostaje tylko 30 minut. Nie powiodło się tym razem napastnikom
Wisły – przegraliśmy 0:1.
Puszczona bramka mocno mnie speszyła, ale po zawodach Bolek Habowski, z którym byłem
bliżej zaprzyjaźniony, pocieszył mnie zapewniając, że strzał z którego Cracovia uzyskała decydujący o
zwycięstwie punkt był nie do obrony.
Madejski szybko wyleczył się z kontuzji i zajął swe miejsce. Ja broniłem do końca sezonu w
drużynie juniorów.
Tak pierwsza drużyna Wisły jak i my juniorzy przeżyliśmy u schyłku sezonu wielki dzień. 14
listopada w ostatnim meczu mistrzowskim ligowcy pokonali AKS, plasując się na 5-tym miejscu w
tabeli, a my zdobyliśmy ponownie zaszczytny tytuł mistrza Polski.
Finałowy mecz rozegrany został w Warszawie, a za przeciwnika Wisła miała groźny zespół
lwowskiej Pogoni.
Mecz odbyć się miał w niedzielę – zbiórkę zawodników wyznaczono w piątek w godzinach
wieczornych. Już na długo przed umówionym terminem większość z nas oczekiwała przed Głównym
Dworcem. Podnieceni, dyskutowaliśmy i naszych szansach i podróży do Warszawy. Wielu z nas miało
ujrzeć stolicę po raz pierwszy w swym życiu.
W Warszawie po wyjściu z dworca udaliśmy się wprost na stadion Legii. Obiekt ten z pięknym
boiskiem i dużymi trybunami sprawił mocne wrażenie. Ulokowano nas w znajdującej się w pobliżu
dużej sali.
Po kilkunastu minutach otworzyły się drzwi i jeden za drugim weszło jedenastu graczy Pogoni.
Było jednakowo ubrani, w białych dżokejkach na głowach, przewyższali nas wzrostem. Przybysze
zajęli przeciwległą połowę sali, a z rozmów, jakie między sobą prowadzili, biła pewność, że przyjechali
po tytuł mistrza. Mecz z Wisłą traktowali właściwie jako formalność.
Sobotnie godziny popołudniowe wykorzystaliśmy na lekki trening. Wcześnie udaliśmy się na
spoczynek – ale w nocy długo przewracali się wszyscy na posłaniach.
- Jutro finał. Czy uda nam się powtórzyć sukces z ubiegłego roku? – Ta dręcząca myśl spędzała nam
sen z powiek.
- Pilnujcie troskliwie Drechera, Jedynak i Wolanina – przestrzegał nas nazajutrz bezpośrednio przed
rozpoczęciem zawodów kierownik Ławnik. Słusznie zwracał uwagę na tę niebezpieczną trójkę ataku
Pogoni. Byli to rzeczywiście utalentowani piłkarze, którzy wkrótce awansowali do ligowej drużyny
tego zespołu.
Losowanie, krótka rozgrzewka – i pierwsza moja interwencja, kiedy robinsonując wybiłem na
róg niebezpieczny strzał. Pewni siebie przeciwnicy zyskali z początku przewagę. Stopniowo, w miarę
upływu czasu nasz atak coraz częściej gościł pod bramką Pogoni, a na kilka minut przed pauzą jedn ze
strzałów Obtułowicza znalazł drogę do bramki rywali.
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Po pauzie utrzymywaliśmy korzystny dla nas wynik, górując nad przeciwnikiem ambicją i ofiarnością.
Gdy zabrzmiał końcowy gwizdek sędziego ogarnął nas szał
radości. Zadowolony z wyniku i naszej postawy kierownik zaprosił
nas teraz do znanej w latach przedwojennych w Warszawie cukierni
Gajewskiego. Na wyścigi pałaszowaliśmy słodycze i ciastka,
pochłaniając ich rekordowe ilości. Weseli i roześmiani, dowcipkując
przez całą drogę powrotną wracaliśmy z triumfem do Krakowa.
Odznaka za Mistrzostwo Polski Juniorów, 1937 r.

Na drugi dzień po powrocie zamieszczone w prasie sportowej recenzje sygnalizowały: „Wisła
doczeka się pociechy ze swych młodzików, z korzyścią dla całego polskiego piłkarstwa”.
Z dumą i radością czytałem komentarze „Spokojny i pewny bramkarz Wisły ma poważny
udział w zwycięstwie”.

Drużyna juniorów Wisły – mistrz Polski 1937 r. Jerzy Jurowicz stoi drugi z prawej
- Nie zmarnowałem chyba czasu. Dwa minione lata czynnej kariery piłkarza, okraszonej debiutem w
ligowym spotkaniu – to nie łatwa szkoła. To jednak przecież prawdziwa szkoła hartu i woli –
powtarzałem sobie wielokrotnie.
Dzięki systematycznym treningom grałem coraz lepiej, nie brakowało jednak i momentów,
kiedy bliski byłem załamania. Niejednokrotnie, mimo że przed meczem zaciskając zęby składałem
postanowienie, iż nie puszczę żadnej bramki „choćby nie wiem co”, piłka obok moich wyciągniętych
rozpaczliwie rąk wpadała do siatki. Nieraz połknąłem też sporą porcję wymówek.
- Nie od razu Kraków zbudowano – pocieszali jednakże w zwątpieniu starsi koledzy. Szybko zgasły
gwiazdy wielu utalentowanych piłkarzy, którzy zmarnowali swój talent, lekceważąc regularny trening.
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Tylko wytrwałą, upartą pracą, nie poddając się zwątpieniom osiągniesz formę, której zazdrościć ci
będą inni – radzili.
W zimowe wieczory…
- To „Koźmin”, ten duży szlifowany – „Szczepaniak”, w ataku zdobyty za atrakcyjny znaczek Urugwaju
nowy gracz „Piec”. Z taką paczką muszę wygrać…
Precyzyjnie naciskane ślizgały się guziki po prostokątnym politurowanym blacie stołu. Modna
w tym okresie wśród moich rówieśników gra wypełniała długie zimowe wieczory. Czułem się już
jednak zbyt „dorosłym”, to też krótko trwał mój guzikowy zapał, ustępując miejsca zamiłowaniu do
hodowli gołębi.
„Końcate, dominikany, sercate czy pstrywki” – wszystkie tak zwane krótkodzioby i ich
zwyczaje zajmowały mi wolne od treningów i pracy chwile. Przy gołębniku wykonanym przez mego
ojca spędzałem wiele godzin.
Okres zimowej przerwy mijał w tych warunkach szybko, tym bardziej, że wiele czasu
poświęcałem zajęciom w szkole wieczornej. Pracowałem jako praktykant w drukarni prasowej w
oddziale chemigrafii – wieczorami uczęszczałem do szkoły zawodowej.
W miarę zbliżania się sezonu 1938 mnożyły się pogłoski o rezygnacji Madejskiego. Jego
zatargi z kierownictwem klubu przybrały ostrą formę i bramkarz Wisły zażądał zwolnienia2.
- Kto zostanie jego następcą?
W drużynie Wisły było wówczas trzech rezerwowych bramkarzy: Geruli, Brudny i ja. Na kogo z
nas padnie wybór?
Z niecierpliwością oczekiwaliśmy decyzji, która zapadła na bankiecie poprzedzającym
rozpoczęcie sezonu. Przy omawianiu składu ligowego kierownictwo sekcji oświadczyło:
- Pozycję bramkarza powierzmy naszemu młodemu zawodnikowi – Jerzemu Jurowiczowi.
Czułem się bardzo szczęśliwy – ale równocześnie postanowienie kierownictwa zmobilizowało
mnie do jeszcze wytrwalszej pracy nad sobą. Wreszcie po rozegraniu kilku spotkań towarzyskich,
jakie zazwyczaj poprzedzały rozpoczęcie mistrzostw ligowych, nadszedł dzień 10 kwietnia.
Pierwszym naszym przeciwnikiem w rozgrywkach ligi był chorzowski AKS, drużyna należąca w
tym czasie do najsilniejszych. Mecz zakończyliśmy wynikiem bezbramkowym, w kolejnym spotkaniu
zremisowaliśmy w Łodzi z ŁKS-em. Następnej niedzieli czekał nas mecz z Cracovią, do którego białoczerwoni przystępowali jako mistrz Polski. Wielkie derby miały być dla mnie nowym, poważnym
egzaminem.
Wcześniej niż zwykle przyszedłem tego dnia do szatni. Stadion huczał już gwarem rozmów.
Byłem początkowo spokojny, ale później nastrój przedmeczowej tremy udzielił się i mnie. Siedząc na
ławce pod ścianą małej, ciemnej szatni koledzy przebierali się, narzekając na niedopasowane buty i
rzekomo ciasne koszulki. Były to oczywiście urojone wymysły, w zdenerwowaniu urastające jednak

2

Konflikt między Madejskim i zarządem klubu miał się rozpocząć w październiku 1936 roku, gdy bramkarz Wisły
wstawił się za odsuniętym od składu za niesportowe zachowanie Antonim Łyko. W efekcie Madejski także
został zawieszony na kilka spotkań.
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do problemów. Każdy z graczy starał się ubierać w rzeczy już używane – nowe według tradycji
piłkarskiej nie przynosiły bowiem szczęścia. W myśl tej samej niepisanej, ale konsekwentnie
zachowywanej tradycji wstrzymywałem się zawsze z podpisywaniem listy zawodników. Czyniłem to
dopiero jako trzeci lub czwarty z kolei, mimo że pozycja bramkarza figurowała na początku protokołu.
Po przebraniu wybiegliśmy przed szatnię i następował teraz ceremoniał próbowania piłek,
których kilka znajdowało się zawsze w zapasie. Najlepiej grać było piłką już raz poprzednio użytą – ale
wybór zależał również od pogody, wiatru i terenu.
Powróciwszy do szatni skupiliśmy się wokół trenera. Był nim wtedy były lewoskrzydłowy
praskiej Sparty, znany internacjonał – Mazal. Krótko streścił nam taktykę gry, jakiej winniśmy się
trzymać i rozdzielił zadania. Jeszcze kierownik rzucił kilka uwag o fair grze – i dobijając buty o framugę
drzwi wybiegliśmy na boisko.
Po chwili na zielonej murawie pojawili się piłkarze biało-czerwonych, witani z trybun
skandowanymi wierszami:
Korbas strzeli gola, bo już taka nasza wola
Lub
Już Cracovii idzie składnie, zaraz pewnie bramka padnie.
Mimo gorącego dopingu, zawody nie przyniosły jednak biało-czerwonym oczekiwanego
sukcesu. Mecz, jak to się najczęściej w historii „świętych wojen” zdarzało, zakończył się wynikiem
remisowym.

Jerzy Jurowicz ubiega w walce o piłkę Józefa Korbasa. Wisła – Cracovia, 1 maja 1938
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Imieninowa niespodzianka
Na mecz z Wartą do Poznania jechaliśmy z nadzieją, że wreszcie tym razem uda nam się
przecież nawiązać z rywalem wyrównaną walkę.
Zbliżały się imieniny naszego kierownika sekcji, który podkreślając wagę spotkania zachęcał
nas, by dobrym wynikiem uczcić przyjemny dla niego dzień. Przyrzekliśmy solennie…
Wisła miała w Poznaniu już od lat wyrobioną markę. Na boisku Warty zgromadziło się ponad
cztery tysiące widzów, co wtedy było swego rodzaju rekordem. Wylosowaliśmy niekorzystnie. W
pierwszej połowie grałem pod wiatr i słońce. Dramatyczny moment przeżyłem tuż po rozpoczęciu
meczu, ale piłkę, której nie mogłem dosięgnąć – szczęśliwie wybił na róg obrońca.
- Ciężki to będzie mecz – pomyślałem. Już pierwsze zagrania napadu gospodarzy potwierdziły me
przypuszczenia. Kwintet ofensywny Warty w składzie Nawrot, Gendera, Scherfke, Kazimierczak i
Szwarc – miał swój dobry dzień.
4 minuta gry. Wybiegłem z bramki do centry Nawrota – i w powietrzu minąłem się z piłką.
Nim zdążyłem odwrócić głowę, piłka po celnym strzale Gendery zatrzepotała już w siatce, a przez
trybuny przeszedł huragan braw i okrzyków. Nasi napastnicy speszeni utratą bramki grali nerwowo.
Tymczasem napór przeciwnika nie słabł ani na chwilę…
Znów niebezpieczny moment. Przy piłce Scherfke. Mija pomocnika, obrońcę, nikt mu już nie
zagrozi. Błyskawicznie decyduję się: wybiegam z bramki naprzeciw, by zmniejszyć kąt strzału.
Scherfke to jednak nie lada technik. Jakby od niechcenia trącił piłkę lekko podbiciem. Rzuciłem się do
niej – i nie dosięgnąłem… Wolno, przeraźliwie wolno piłka toczyła się do bramki, już, już przekroczy
namalowaną wapnem linię… W ostatniej chwili wyrosłemu jak spod ziemi obrońcy Sitce udaje się
jednak wybić ją w pole.
Na szczęście przyszły krótkie odprężenie. Gra nieco się wyrównała, a pod koniec pierwszej
połowy za strzału Mietka Gracza zdobyliśmy bramkę.

Robinsonada Jerzego Jurowicza na meczu Warta Poznań – Wisła Kraków, 8 maja 1938 r.
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- Grajcie dołem, ciągle dołem! I ostro i szybko. Nie tak delikatnie! Trzeba przejść do ataku. Ten mecz
musimy wygrać – pouczał w czasie przerwy trener Mazal.
Wybiegliśmy na boisko po przerwie z mocną wolą zwycięstwa. Szybko przyszedł jednak kres
nadziejom. Znów zamieszanie pod naszą bramką. Nawrot podaje, przyjmuje piłkę Gendera,
błyskawicznie przerzuca do Scherfkego i nie zdążyłem się nawet spostrzec, kiedy sitka ugięła się pod
ostrym strzałem.

Interwencja Jerzego Jurowicza, Warta Poznań – Wisła Kraków 6:2, 8 maja 1938 r.
Gra toczyła się teraz stale na naszej połowie.
- Jeszcze przecież nie wszystko stracone – próbowałem się uspokoić.
Z trudem, dopiero po meczu zdołałem sobie przypomnieć krótki okres między 15-tą a 20-tą
minutą gry. Na boisku nie miałem czasu na zastanawianie się. Bez przerwy niemal wybiegałem,
rzucałem się z jednego rogu bramki w drugi, wyciągnięty jak struna chwytałem górne piłki. Mimo
całego poświęcenia i mego wysiłku Warta zdobyła w tym czasie trzy bramki.
Broniliśmy się z determinacją. Pomoc Wisły cofnęła się do tyłu, niewielki był jednak tego
efekt, gdyż nasi boczni pomocnicy nie byli w stanie zatrzymać szybkich skrzydłowych gospodarzy.
Toteż w 32 minucie gry po pauzie po raz szósty wyciągałem piłkę z siatki.
Końcowe minuty przeszły spokojnie. Warta zadowoliwszy się wynikiem nie wysilała się
zbytnio. Wiśle udało się jeszcze zdobyć drugą bramkę.
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- No rzeczywiści, imieninowy prezent – skomentował porażkę kierownik. Takiego lania trzeba się
naprawdę wstydzić.
W milczeniu opuściliśmy szatnię.
- Przepuściłem sześć bramek – powtarzałem sobie w myślach – znów opanowało mnie zwątpienie.
Początek sezonu nie był dla nas pomyślny. Jeden za drugim remisy, później fatalna porażka w
Poznaniu dawały Wiśle niską lokatę w tabeli. Postanowiliśmy rzucić wszystko na szalę. Punktem
przełomowym miał stać się mecz z Ruchem, niepokonanym jeszcze wówczas i kroczącym od sukcesu
do sukcesu.
Wisła w pokiereszowanym składzie, z Brudnym w bramce (kontuzja nie pozwoliła mi wziąć
udziału w tym meczu) zagrała jak za najlepszych czasów. Ruch zszedł z boiska pokonany 3:1, co
stanowiło wówczas wielką sensację mistrzostw.
Dramatyczny mecz Polski
Uwaga sportowej opinii coraz mocniej koncentrowała się wówczas na bliskim już terminie
międzypaństwowego meczu z Brazylią, która miała być przeciwnikiem Polski w ćwierćfinałowym
spotkaniu III piłkarskich mistrzostw świata.
Na boiskach, w kawiarniach, w tramwajach i klubach toczono gorące dyskusje, oceniając
szanse naszej reprezentacji w spotkaniu z egzotycznym przeciwnikiem.
Horoskopy nie były różowe, pomimo że w ostatniej próbie piłkarze polscy zademonstrowali
wysoką klasę, gromiąc w Warszawie Irlandię 6:0. Wynik meczu w Strasburgu trzymał w napięciu całą
Polskę – zwycięstwo dawałoby nam przecież miano potęgi piłkarskiej.
- Ciężko nam będzie wywalczyć we Francji mistrzostwo świata. Wierzę w Was jednak i spodziewam
się, że zajmiecie miejsce zaszczytne, godne naszego kraju – tymi słowami żegnał piłkarzy brazylijskich
prezydent republiki.
Prezydent był jednakże w swej mowie znacznie bardziej wstrzemięźliwy niż opinia kraju, która
głośno dawała wyraz nadziejom na uzyskanie we Francji pełnego sukcesu. Żegnano piłkarzy Brazylii
hasłem „Teraz albo nigdy”, a zawołanie to stało się dewizą całego sportu brazylijskiego i
wyjeżdżających do Europy graczy.
Nie licząc się z kosztami przeprowadzono gigantyczne przygotowania. Wyjazd piłkarzy
brazylijskich kosztował 500 milionów rejs, z czego ćwierć miliona stanowić miały premie dla graczy.
Byli to bowiem przecież wyłącznie zawodowcy o wcale nie skromnych wymaganiach.
Brazylijczycy przywieźli ze sobą nie tylko własnego kucharza, ale i szereg specjalnych potraw,
byleby tylko stworzyć dla siebie warunki jak najbardziej podobne do domowych. Między innymi
wśród przywiezionych przez gości zza oceany wiktuałów znalazły się spore zasoby fejeanu – fasoli,
która dla Brazylijczyków jest tym, czy dla nas ziemniaki.
Drużyna brazylijska liczyła 24 zawodników, a wszystkie pozycje były dublowane. Już pierwsze
treningi wykazały, że byli to istni kuglarze piłki. Cudów zręczności dokonywał zwłaszcza „Czarny
brylant” – zwinny jak pantera środkowy napastnik Leonidas. Miał on godnych siebie współpartnerów
w prawym łączniku Luizenho, zwanym wśród piłkarzy brazylijskich „królem strzelców” i w świetnym
skrzydłowym Da Silva. Obserwatorzy treningów piłkarzy brazylijskich nie mieli złudzeń. Potęga
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piłkarska przyjechała na podbój Europy. Pełny podziw wzbudzały przede wszystkim precyzyjne strzały
Leonidasa, który na poprzednich mistrzostwach świata we Włoszech zmusił do kapitulacji słynnego
bramkarza hiszpańskiego Zamorrę.
Nadszedł wreszcie 5 czerwca. Wracałem z treningu z boiska Wisły wraz z grupą kolegów.
Rozmieszczone na Deptaku głośniki radiowe rozpoczęły właśnie transmisję ze Strasburga.
Był to rzeczywiście najbardziej chyba dramatyczny w dziejach polskiego piłkarstwa mecz.
Wygrała Brazylia 6:5, ale drużyna polska była równorzędnym przeciwnikiem wirtuozów piłki.
Trzykrotnie zdobywaliśmy wyrównujące bramki, w normalnym czasie mecz skończył się wynikiem
remisowym 4:4. Zadecydowała dogrywka, w której straciliśmy dwie bramki, strzelając przeciwnikowi
tylko jedną. Porażka nie uszczupliła dobrej renomy naszego futbolu, gdyż ulegliśmy przeciwnikowi
reprezentującemu najwyższą klasę.
Brazylijczycy radowali się z wygranej z iście południowym temperamentem. Ryk syren,
wybuchy petard i rakiet oznajmiły zwycięstwo piłkarzy brazylijskich w ich rodzinnym kraju. Na ulicach
w Rio de Janeiro tworzyły się pochody z transparentami, na których widniał wynik meczu. W godzinę
po zawodach wyszły nadzwyczajne dodatki gazet, które w mig zostały rozchwytane.
Piłkarze Brazylii nie mieli jednak szczęścia w dalszych spotkaniach, zajmując w ostatecznej
klasyfikacji trzecie miejsce. Tytuł mistrza świata zdobyła reprezentacja Włoch, zwana wówczas
Squadra d’Azurra. Włosi pokonali w finale Węgry 4:2.
Z dalszych spotkań mistrzowskich letniego sezonu 1938 mocno utkwił mi w pamięci mecz z
Warszawianką, rozegrany na naszym boisku w anormalnych warunkach. Tuż przed rozpoczęciem
zawodów ołowiane chmury pokryły niebo. Lunął deszcz, który przemienił się w ulewę. Wśród huku
grzmotów i blasku błyskawic rozpoczęto grę i prowadzono ją w tych niesamowitych warunkach przez
45 minut. Pod bramkami i na środku boiska potworzyły się błotniste bajora, gdzie piłka momentalnie
grzęzła. Napastnicy nasi strzelali celniej i Wisła wygrała 3:1.
Na półmetku mistrzostw zmierzyliśmy się w Warszawie z Polonią. Mimo że gospodarze
prowadzili do przerwy 2:0, mecz wygrała Wisła 3:2. Niejednokrotnie przeżywałem w tym spotkaniu
ciężkie chwile, zmuszony do częstych interwencji. Śliską piłkę (spotkanie rozgrywane było w czasie
deszczu) nie łatwo było utrzymać w rękach.
- Poda – czy strzeli?
Spod przymrużonych powiek obserwowałem manewry jednego z napastników gospodarzy –
Kuli. Ten nie namyślał się dłużej. Strzelona mocno piłka wysokim łukiem przekreśliła niebo.
Wiedziałem już, że nie można wierzyć w wyczucie; mocne odbicie od ziemi – zaciśnięta pięść zawisła
w próżni.
- Goool! – zawrzało z trybun.
Czułem się bardzo źle, rozbity i zdenerwowany.
- Nie mogę już dalej bronić – rzuciłem w stronę rezerwowego, który okryty nieprzemakalnym
płaszczem stał w pobliżu słupka – zastąp mnie.
Brudny przyglądał mi się uważnie. Pytające spojrzenie rzucił na znajdującego się w pobliżu
trenera i stanął między słupkami.
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Mocno speszony ubrałem jego płaszcz i do końca meczu statystowałem jako widz.
Podobny przebieg miał rewanżowy mecz z Warszawianką w Warszawie. Znowu, pomimo że
piłkarze warszawscy zdobyli dwie pierwsze bramki, wygraliśmy 3:2, a bohaterem spotkania był
Mietek Gracz, którego po końcowym gwizdku sędziego znieśliśmy z boiska na ramionach.

„Król kibiców”
W mych wspomnieniach kilka chociażby uwag chciałbym poświęcić „żelaznym” kibicom.
Liczna ich grupa zajmująca zwykle miejsca w górnej części środkowej trybuny, nie tylko nie
opuszczała żednego ze spotkań ligowych, ale regularnie obserwowała wszystkie nasze treningi.
Wł. Konopek, „Neściu”, Fr. Kura, Szpurna, ojciec jednego z późniejszych zawodników Wisły
Snopkowskiego – oto kilka nazwisk najbardziej wytrwałych zwolenników Wisły. Przewodził im p.
Nowak, zwany „królem kibiców”. Z zawodu krawiec, często w miarę swych możliwości przyczyniał się
do ratowania nadwyrężonej garderoby graczy.
Z uwagą śledzono postępy młodych piłkarzy, oceniano formę ligowców, ustalano składy.
Kibice zazwyczaj jako ostatni opuszczali boisko, dopiero tuż przed zamknięciem bramy. Tworzyli oni
jak gdyby nieoficjalny, drugi zarząd klubu, przeżywali radości i klęski na równi z zawodnikami, a wielu
z nich to „chodzące encyklopedie piłkarstwa”.
Rekord bramek padł na meczu Wisły z Wartą. Tego jeszcze w Krakowie nie było. Spokojni i
flegmatyczni zazwyczaj krakowscy zwolennicy piłki oniemieli wprost od gradu goli. Sytuacje zmieniały
się jak w kalejdoskopie. To Wisła prowadziła 2:0, to za chwilę przeważała już Warta 4:2. Świtał znów
promień nadziei, gdy na tablicy widniały cyfry 4:3, ale nadzieja się rozwiała gdy przewaga gości
wyrażała się rezultatem bramkowym 7:4. Ostatecznie mecz zakończył się zwycięstwem Warty 7:5.
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W jesieni 1938 Wisła pozyskała z A-klasowego klubu Podgórze bramkarza Koczwarę.
Zadebiutował on w ligowej drużynie 2 października w derbach z Cracovią zakończonych zwycięstwem
biało-czerwonych 2:1. Do końca sezonu broniliśmy bramki Wisły na zmianę z Koczwarą.
Kilkakrotnie w ciągu sezonu występowałem również w drużynie juniorów Wisły, która
podobnie jak w ubiegłych latach zakwalifikowała się do finału mistrzostw Polski. Mecz finałowy odbyć
się miał przed międzypaństwowym spotkaniem Polska – Norwegia. Długo trwały jednak targi, kto ma
być naszym przeciwnikiem. W meczu półfinałowym między Unią Lublin a Pogonią Równe doszło do
wielu uchybień formalnych i zarząd PZPN nie mógł rozstrzygnąć, która z drużyn winna być
dopuszczona do finału. Za względu na późną porę roku spotkanie finałowe juniorów postanowiono
następnie przełożyć na sezon 1939.
W mistrzostwach ligowych pierwsze miejsce przypadło ponownie drużynie Ruchu. Wisła
uplasowała się na trzeciej pozycji. Początkowo nasze niepowodzenia spowodowane były słabą formą
ataku, który jednak w miarę upływu mistrzowskich niedzieli stale się poprawiał. W drugiej rundzie
zniknęły całkowicie „zerowe” wyniki serii wiosennej. Obok Artura na świetnego piłkarza i rasowego
napastnika wyrósł znany z temperamentu na boisku Mietek Gracz, dobrze zaaklimatyzował się w
drużynie Filek, a Habowski i Łyko byli skrzydłowymi o poważnych walorach bojowych.
Coraz mniej dawał się odczuć ubytek Kotlarczyka, gdyż Gierczyński nieźle potrafił załatać lukę
powstałą po wycofaniu się tego doskonałego pomocnika. Filarem obrony był Szumilas, natomiast
Sitko nie spełnił pokładanych w nim nadziei.
Miniony sezon był dla mnie świetną szkołą. Grałem przeciw wszystkim najgroźniejszym
napastnikom ligowym. Miałem wiele dobrych momentów, za które zbierałem brawa i uznanie – nie
brakło jednak również chwil słabości.
W meczu z Ruchem w drugiej rundzie, przegranym przez Wisłę 2:4, za doświadczenia zapłaciłem
przepuszczeniem możliwego do obrony strzału Wodarza. Znany wówczas napastnik śląski,
powoływany wielokrotnie do reprezentacji Polski, słynął na boiskach całego kraju z mocnych,
fałszowanych strzałów.
- Chwytaj strzały Wodarza na dwa razy – doradzał w czasie meczu Kotlarczyk.
Zastosowałem się do tej rady. Rzeczywiście nie było innego wyjścia. Gdy strzelał Wodarz
podbijałem piłkę rękami lekko w górę i dopiero wtedy ściągałem ją na piersi.
Byłem wówczas najmłodszym graczem w drużynie Moi starsi koledzy polubili jednak swego
siedemnastoletniego bramkarza – a ja umiałem ocenić ich przyjaźń.
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Fragment meczu Ruch Hajduki Wielkie
(Chorzów) – Wisła Kraków 4:2, 4 września
1938 r.

Nieoczekiwane emocje Belgów
Jednym z pierwszych sukcesów wcześnie rozpoczętego sezonu 1939 było rekordowe
zwycięstwo 5:1 odniesione nad „odwiecznym rywalem” – Cracovią. W spotkaniu tym atak Wisły
grający w składzie Giergiel, Cholewa, Artur, Gracz i Filek dał prawdziwy koncert gry. Bohaterem
spotkanie był zdobywca trzech bramek – Giergiel.
Z kolei przyszły dwa remisy z AKS i Garbarnią, a później dwutygodniowa przerwa w
mistrzostwach spowodowana międzypaństwowymi spotkaniami z Belgią i Szwajcarią.
Mecz z Belgią rozegrany w Łodzi zakończył się remisem 3:3. Gdy sędzia odgwizdał koniec
zawodów Belgowie przeżyli emocjonujące chwile. Gwizdek sędziego dał bowiem zarazem sygnał do
wtargnięcia publiczności na boisko.
Na Zachodzie dzieje się to tylko wtedy, gdy publiczność chce pobić graczy lub sędziego, a
ponieważ Belgowie w ostatniej niemal chwili strzelili wyrównującą bramkę sądzili więc, że widzowie
chcą się z nimi za to rozprawić. Gracze belgijscy puścili się przeto biegiem w stronę szatni, ale biegnąc
zauważyli, że widzowie oklaskują ich.
To zupełnie Belgów uspokoiło i wtedy zeszli wolno z boiska wśród owacji publiczności.
Dopiero gdy się zebrali razem wybuchnęli jak na komendę śmiechem – dowcipkując z tych, którzy
najszybciej uciekali.
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Prawdziwie nieprzyjemna przygoda spotkała Belgów dopiero po powrocie do domów. Celnicy
belgijscy przeprowadzili szczegółową rewizję i pozabierali im pamiątki, które wieźli z Polski. Nawet
podarunek PZPN został oclony.
Na najbliższą niedzielę wyznaczony był w stolicy mecz Polski ze Szwajcarią. Przed zawodami
obu państw miał zostać rozegrany finał mistrzostw juniorów za rok 1938. Naszym przeciwnikiem była
drużyna lubelskiej Unii.
Niewiele wiedzieliśmy o przeciwnikach, a znając własne siły byliśmy prawie pewni
zwycięstwa. Pragnęliśmy go gorąco. Zdobycie po raz trzeci mistrzostwa Polski – to byłby przecież dla
nas olbrzymi, a sądziliśmy że i zasłużony, sukces.
Do przerwy przebieg gry zdawał się potwierdzać nasze przypuszczenia. Prowadziliśmy 1:0.
Po pauzie w zamieszaniu podbramkowym Unia zdobyła wyrównanie. Zachęceni bramką
lublinianie coraz częściej gościli na naszym polu karnym, nasz atak nie potrafił natomiast
przeprowadzić żadnej skutecznej akcji.
- No, Jurek! Spokojnie! Nie denerwuj się – uspokajał stojący za bramką trener Mazal.
Jego przestrogi nie wiele jednak pomogły. Po chwili po raz drugi wyjąłem piłkę z siatki.
… Jeszcze jeden atak przeciwników. Daleki strzał skrzydłowego. Patrzę na piłkę i błyskawicznie
oceniam – przejdzie nad poprzeczką.
Głośne „jeeest” z trybun. Stałem na linii bramkowej zaskoczony i jakby sparaliżowany.
- Zawaliłeś – krótkie stwierdzenie obrońcy, który podszedł po piłkę, było lakonicznym, ale jakże dla
mnie przykrym potwierdzeniem faktu.
Do końca meczu zostało niewiele minut. Napastnicy Wisły dwoili się i troili na boisku, zdobyli
jedną bramkę – ale to wszystko, na co ich było stać.
Końcowy gwizdek sędziego stał się dzwonem pogrzebowym naszych nadziei. Przybicie
porażką, ze wstydem opuszczaliśmy boisko. Byłem całkiem złamany. Przecież gdybym nie przepuścił
tej fatalnej trzeciej bramki wynik mógłby być inny.
Krótkie tylko odprężenie przyniosło obserwowanie meczu Polski ze Szwajcarią, zakończonego
wynikiem remisowym 1:1. Później znów powróciły złe myśli. Wracaliśmy do Krakowa rozżaleni, a
powrót ten to jedna z najsmutniejszych kart mych przeżyć.
Najdroższe wspomnienia
Mecz finałowy w Warszawie z lubelską Unią był moim ostatnim występem w drużynie
juniorów Wisły. Zamknąłem nim jakże wzruszające dla mnie przeżycia pierwszych oficjalnych
występów na boisku.
- A więc przecież ziściły się moje pragnienia – przypominałem sobie nieraz broniąc bramki zespołu
chłopców z białą gwiazdą na piersiach o marzeniach bramkarza „Tornado”. Dumny byłem z
minionych lat i przywiązany całym sercem do swego klubu, podobnie zresztą jak i moi koledzy. Z ust
do ust powtarzaliśmy sobie wydarzenia sprzed kilku lat, kiedy to działacze i zawodnicy Wisły
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odwiedzali w szpitalu przebywającego tam jednego z doskonałych pomocników pierwszej drużyny –
Jezierskiego.
Gracz ten poddać się miał wkrótce ciężkiej operacji. Gdy do jego łóżka podeszli koledzy,
mocno uścisnął im dłonie i wzruszonym głosem poprosił:
- Przyjdźcie, proszę, jeszcze raz i koniecznie przynieście mi koszulkę Wisły. Chcę ją mieć przy sobie…
Niezapomniane to naprawdę lata. Trzeba było wiedzieć, z jaką starannością
przygotowywaliśmy się do każdego spotkania. W grę każdy z nas wkładał całe serce i zapał.
Mistrzostwa juniorów – to były dla nas wydarzenia epokowe. Nie było nic ważniejszego. Nie mieliśmy
oklasków tysięcy widzów, nie grano nam hymnów i nie witano oklaskami, nieraz wypadało grać w
arcytrudnych warunkach. A jednak wszystkie rozegrane w zespole juniorów Wisły spotkania mocno
utrwaliły się w mej pamięci i do dziś uważam je za najdroższe wspomnienia w mojej karierze piłkarza.
II runda mistrzostw ligowych rozpoczęła się po przerwie wakacyjnej 20 sierpnia. Pierwszy
mecz z Warszawianką, w którym w miejsce Koczwary broniłem bramki Wisły, zakończył się naszym
zwycięstwem 4:2.
W tydzień później rozegrane zostało w Warszawie międzypaństwowe spotkanie z Węgrami.
Piłkarze polscy odnieśli w tych zawodach największy chyba w międzywojennym dwudziestoleciu
sukces, zwyciężając groźnego przeciwnika 4:2.
Węgry byli pierwszą reprezentacją, z którą drużyna Polska rozegrała swe oficjalne spotkanie
międzypaństwowe. Było to w 1921 roku w Budapeszcie. Wygrali Węgrzy 1:0. W dalszych spotkaniach,
których byłe jeszcze 9, trzykrotnie zwyciężyła Polska, 6 razy wygrali Węgrzy.
Po meczu 27 sierpnia bilans międzypaństwowych spotkań reprezentacji Polski zamykał się
cyfrą 94. Z tej ilości spotkań Polska wygrała 33, odniosła 42 porażki, a 33 razy padł wynik remisowy.
W mrokach okupacji.
Na początku drugiej rundy rozgrywek mistrzowskich w 1939 roku Wisła zajmowała drugie
miejsce w tabeli, mając duże szanse w walce o mistrzowski tytuł. 3 wrześnie czekał nas mecz z
Cracovią. Zapowiedziane na ową pamiętną niedzielę spotkanie nie doszło jednak do skutku. Nad
Polską przeciągała już fala wojny…
Wielu piłkarzy krakowskich nie powołanych do służby wojskowej wraz z tłumami uchodźców
opuściło miasto. Na galarze z towarem popłynął Wisłą Mietek Gracz, pieszo powędrował Władek
Giergiel.
- Jurek, musimy i my uciekać – zwrócił się do mnie jeden z moich kolegów.
Pociągnęliśmy wraz z falą ludzi uciekających nie wiadomo dokąd. Dotarłem aż do Lublina,
przy czym w drodze w okolicach Kraśnika dostaliśmy się pod obstrzał nieprzyjacielskiej artylerii i kilka
godzin przeleżeliśmy skryci w kartoflisku.
Dopiero po kilku tygodniach powróciłem do Krakowa. Wracali i inni koledzy – ci z wojska i ci z
ucieczki. Początkowo rozważano nawet możliwość kontynuowania rozgrywek mistrzowskich i na
próbę rozegrano pod koniec października towarzyskie spotkanie z Krowodrzą. Nastrój, jako panował
wówczas wśród 4000 obecnych na meczu ludzi szybko otworzył okupantom oczy. Z miejsca zabronili
też dalszych rozgrywek.
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Nie tylko jednak zakaz rozgrywania spotkań miał doszczętnie zniszczyć polski sport. W ślad za
nim poszło zarekwirowanie stadionów sportowych, między innymi Cracovii i Wisły, które
przeznaczono „Nur fur Deutsche”, oraz konfiskata wszelkiego sprzętu klubowego.
Nad Polską rozciągnął się mrok okupacji. Ale sportowcy nie łatwo się poddają. Odeszli
wprawdzie od nas Pazurek, Joksz, Stankusz czy Góra do utworzonego przez okupanta „Deutsche Turn
und Sportgemeinschaft3” wyrzekając się polskości za cenę dodatkowych kartek żywnościowych,
mimo wysiłków okupanta nie zamarł jednak ruch sportowy.

Stadion Wisły zajęty przez okupanta
Po ciężkiej zimie 1939/40, po sukcesach wojsk niemieckich na wiosnę 1940 roku we Francji,
wbrew – jak się pozornie wydawało – wszelkiej logice, zaczęliśmy nieśmiało wychodzić z piłką na
krakowski Błonia. Dla Polaków nie było żadnych rozgrywek, a my zdawaliśmy sobie sprawy, że
właśnie sport może stać się środkiem przeciw nastrojom przygnębienia.
Druga młodość Juvenii
Po konfiskacie naszych boisk sportowych odżył teraz na nowo plac Juvenii, niewielkiego
stadionu położonego w kąciku Błoń. Tutaj to właśnie do pewnego okresu czasu udało się nam
zwodzić hitlerowców i rozgrywać zawody piłkarskie.
Na Juvenii odbył się pierwszy w okresie okupacji turniej o mistrzostwo Krakowa. Było to w maju 1940
roku.
Drugi turniej mistrzowski, w którym również brałem udział broniąc bramki Wisły, odbył się w
tym samym roku i na tym samym boisku w jesieni. Ze względu na godzinę policyjną grano w
3

Z inicjatywą założenia DTSG Krakau miał się do okupanta zgłosić Wilhelm Góra, były gracz Cracovii pochodzący
ze Śląska. DTSG rozgrywał swoje mecze na zarekwirowanym stadionie Wisły
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skróconym czasie 2 x 15 minut. W rozgrywkach uczestniczyło 14 zespołów, a pierwsze miejsce
przypadło ponownie Wiśle, przez AKS (nowopowstała wówczas drużyna, w składzie której grali
między innymi Madejski, Skalski, Cisowski i Cholewa).
Jerzy Jurowicz w 1940 roku
W drużynie Wisły ze starych ligowców grali wówczas
właściwie tylko Artur, Gracz, Szumilas i Giergiel – reszta to
młodzi zawodnicy rezerwowi, jak Legutko, Serafin, Waśko,
Rupa, Obtułowicz i Cisowski.
Drugi rok okupacji – 1941 – rozpoczęliśmy z wielkimi
ostrożnościami towarzyskim spotkaniem z Cracovią w dniu 18
maja. Jeszcze na 6 minut przed końcem prowadzili białoczerwoni 1:0 i dopiero egzekwowany przez Giegiela rzut karny
wyrównał wynik. Zremisowaliśmy 1:1, a ponieważ okupanci –
przynajmniej na razie – nie reagowali – postanowiono
rozpocząć rozgrywki mistrzowskie.
1 czerwca na boisku Juvenii stanęło 12
drużyn: Cracovia, Wisła, Zwierzyniecki, Garbarnia,
AKS, Wawel, Dębnicki, Bloki, Groble, Kazimierz,
Sparta i gospodarze stadionu. Już pierwsze
spotkania pozwoliły poznać, że poziom zespołów
jest wysoki i mistrzostwa zapowiadają się
emocjonująco.
Do najlepszych należały jednak dwie
odwieczne rywalki – Cracovia i Wisła. Bez porażki
stanęły też oba te zespoły do bezpośredniego
pojedynku.
I znów, podobnie jak przez kilku
miesiącami, w pierwszej połowie meczu
prowadziła Cracovia ze strzału Młynarka. I znów –
mimo przygniatającej przewagi po pauzie –
atakowi Wisły nie udało się zmienić wyniku. Ale
na 3 minuty przez końcem spotkania, za
przewinienie obrońcy Cracovii sędzia dyktuje rzut
karny. Giergiel balansem ciała myli bramkarza
Pokusę, strzelając w przeciwny róg bramki.
Wejście na stadion Juvenii, maj 1941
Dla mnie ten mecz był pamiątkowy i z innych powodów. Ojciec mój do tej pory nie
interesował się sportem i nie uczęszczał na mecze. W tym właśnie dniu po raz pierwszy w swoim
życiu wybrał się na zawody i obserwował nasz mecz. Stanął za moją bramką, ale nie znając reguł gry
nie wiedział, co się właściwie na boisku dzieje. Kiedy Cracovia zdobyła prowadzenie, zaczął oklaskiwać
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przeciwników. Dopiero uwagi oburzonych, stojących obok niego kibiców Wisły wyprowadziły go z
błędu. Po meczu przyznał, że zawody bardzo mu się podobały.
Rozgrywki trwały. W sobotnie popołudnie i w niedziele nie zawiadamiani przez nikogo
przychodzili na boisko Juvenii kibice. Cały niemal sportowy Kraków miał tutaj swe nieoficjalne rendezvous. Była to przecież – choć nieoficjalna – jedyna dostępna Polakom przyjemności i rozrywka.
Oczywiście atmosfera na meczach nie była bynajmniej sielankowa. Tak gracze, jak i widzowie nieraz
najedli się strachu, zwłaszcza że w bezpośrednim sąsiedztwie Juvenii odbywały się dość często
ćwiczenia oddziałów SS.
O zdobyciu tytułu mistrzowskiego przez Wisłę zadecydowało dopiero drugie spotkanie
lokalnych rywali. Rozegrano je w fatalnych warunkach atmosferycznych 19 października, przy
padającym deszczu ze śniegiem. Zaczęliśmy grę w dziesiątkę z gorączkującym Worytkiewiczem w
pomocy, który zresztą swój występ przepłacił później przewlekłą chorobą. Ostatecznie wygraliśmy po
ciężkiej walce 3:2, przy czym decydująca o zwycięstwie bramka padła na kilka minut przed końcem
meczu ze strzału Giergiela.
Pamiętny jubileusz
W tym samym roku Wisła obchodziła jubileusz 35-lecia istnienia. Nastrój nie był radosny.
Dookoła szalała wojenna zawierucha, mnożyły się represje, a niemal w przeddzień jubileuszu
aresztowany został jeden z najlepszych graczy Wisły – Szumilas, który rozstrzelany zginął w obozie
oświęcimskim. Uroczystości jubileuszowe obchodziliśmy więc w nastroju ponurym. Podczas
akademii, jaka odbyła się pod gołym niebem na kortach Juvenii przemawiający wówczas najstarszy
działacz Wisły – Bober – wezwał wszystkich obecnych – a na uroczystości zgromadziło się kilka tysięcy
ludzi – do uczczenia pamięci sportowców padłych w walce z faszyzmem. Wzruszający ten moment
wspominam żywo do dziś – obok o kilkadziesiąt metrów ćwiczyły w tym czasie oddziały hitlerowskiej
policji.

Jubileusz 35-lecia Wisły, przemawia Roman Bober. Jurowicz stoi drugi z lewej. 21 września 1941
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W rozegranym z okazji jubileuszu turnieju piłkarskim Wisła uplasowała się na II miejscu.
Tymczasem represje ze strony okupantów w stosunku do sportowców stawały się coraz
bardziej groźne. Coraz więcej osób aresztowano i wywożono do obozów koncentracyjnych. Wśród
krakowskich organizacji sportowych coraz mnie było chętnych, którzy gotowi byli by narażać się
kontynuując działalność sportową.
W akcji tępienia wszystkiego co polskie pod koniec 1941 roku faszyści zdewastowali jedyne
dostępne nam do tej pory boisko Juvenii. W roku 1942 nie rozgrywano więc już prawie żadnych
spotkań piłkarskich. Odbył się wprawdzie jeden mecz na prowizorycznym boisku w Bronowicach, w
którym pokonaliśmy Garbarnię 2:0, ale był to równoczesny początek i koniec sezonu. Życie sportowe
zamarło zupełnie – mistrzostwa Krakowa nie udało się zorganizować.
Na wiosnę 1943 bestialstwa okupanta trwały nadal i wydawało się, że o grze w piłkę nie
będzie mowy. Próbowano jednak rozgrywać spotkania na boiskach prowincjonalnych, położonych z
dala od Krakowa.
Barwne koszulki piłkarzy wyciągnięte gdzieś z lamusa pojawiały się wówczas kilka czy
kilkanaście nawet kilometrów za ostatnim przystankiem tramwajowym. Dużą popularnością cieszyło
się boisko w Borku Fałęckim, Łagiewnikach – grano na Wieczystej i na przeciwległym krańcu miasta w
Bronowicach, wreszcie na torfiastym boisku Łobzowianki, położonym za Małymi Błoniami.
Tylko na dorywcze spotkania pozwalano sobie wykorzystywać bliżej śródmieścia położone
boisko Garbarni, kompletnie zresztą zniszczone. Okupanci rozebrali trybunę, zniknęły też ogrodzenia i
parkany.

Mecz Wisła-Cracovia na boisku w Łagiewnikach, 1943 rok
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Spotkania towarzyskie rozgrywane na peryferiach miasta zdopingowały działaczy i
zawodników. Postanowiono zaryzykować zorganizowanie mistrzostw. Poprzedziły je eliminacje, które
wyłoniły 6 najlepszych drużyn. Były to zespoły: Wisły, Cracovii, Grobli, Garbarni, Dąbskiego i
Krakowianki.
Jak i w poprzednich sezonach prym dzierżyli nadal starzy rywale Cracovia i Wisła. Spotkania
obu tych zespołów rozgrywane w czasie okupacji, mimo trudnych warunków i niebezpieczeństw, nie
straciły nic na swej zaciętości. Z całą ambicją walczyły oba zespoły o zwycięskie bramki.
Trzeba przyznać, że był to długi, bo kilkuletni okres supremacji Wisły. Poczynając od 1941 r.
do pierwszego spotkania po wyzwoleniu „Wiślacy” wychodzili z pojedynków ze swym
najgroźniejszym rywalem obronną ręką.
Ostatni rok okupacji
Wcześnie stosunkowo rozpoczęliśmy sezon piłkarski w ostatnim roku okupacji 1944. W
Krakowie hitlerowców było coraz mniej – ostatnie rezerwy wysyłano na front wschodni, próbując
daremnie zresztą powstrzymać zwycięską ofensywę Armii Radzieckiej, urzędy i instytucje
ewakuowano do Rzeszy. Toteż w tych warunkach już wiosna przyniosła obfity plon rozgrywek. Był to
zresztą chyba najbardziej dla sportowców żywotny okres w ciągu całej okupacji.
Do rozgrywek mistrzowskich zgłosiła się w tym roku rekordowa wprost ilość drużyn – ponad
40. Ponieważ trudne byłoby przeprowadzenie mistrzostw w jednej grupie, tym bardziej że różny był
poziom, zdecydowano się na utworzenie namiastki „Ligi Wojewódzkiej”, w skład której weszło 12
drużyn.
Tymczasem w wielkiej ofensywie letniej wojska radzieckie podeszły pod Tarnów. Wzmogły się
znów represje okupanta, tysiące ludzi gnano do budowy umocnień i fortyfikacji, mających
przeszkodzić zwycięskiemu pochodowi Armii Radzieckiej. W lecie tego roku wielu sportowców i
sympatyków sportu obserwujących nasze mecze padło ofiarami faszystowskiej policji, która na
boiskach przeprowadzała masowe obławy.
Długa jest lista strat, które sport polski i krakowski poniósł w czasie okupacji. Wielu z
doskonałych wówczas graczy nigdy już nie wystąpiło na zielonej murawie stadionu.
Z rąk barbarzyńskiego wroga zginęli między innymi A. Łyko i Szumilas, rozstrzelany został w
1944 roku młody zawodnik Cracovii Wojtan. Poniosło śmierć wielu zasłużonych działaczy, jak Dr.
Latacz, Br. Serafin, jeden z organizatorów naszych mistrzostw – Kizlich i inni. W przeddzień ucieczki
hitlerowców z Krakowa, w pamiętnej akcji na Dąbiu rozstrzelano całą prawię drużynę Dąbskiego,
zespół, który posiadał wielu doskonałych piłkarzy uczestniczących w rozgrywkach mistrzowskich
jeszcze przed dwu laty. Ich nazwiska pozostaną długo w naszej pamięci.
List strat wśród działaczy sportowych obejmuje też jakże popularne i świetne znane,
wszystkim entuzjastom piłkarstwa nazwisko Józefa Kałuży, który zmarł w jesieni 1944 r.
Śmierć Kałuży dotknęła nas boleśnie. O przywiązaniu do tego tyloletniego działacza, który
potrafił sobie zjednać sympatię wszystkich piłkarzy bez względu na ich przynależność klubową,
najlepiej świadczy fakt, że nad jego mogiłą składały wieńce delegacji z różnych zakątków kraju. Na
cmentarzu podgórskim 13 października 1944 roku żegnali go z żalem krakowscy sportowcy. Nie dożył
już Kałuża tych radosnych chwil, które przyniósł nam styczniowy poranek 1945 r. kiedy do Krakowa
wkroczyła wolność.
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Pierwszy mecz w wyzwolonym Krakowie
18 stycznia 1945 roku Armia Radziecka wyzwoliła Kraków. W 10 dni po tym historycznym,
pamiętnym dla mieszkańców Krakowa dniu rozegrano pierwsze w naszym mieście zawody piłkarskie.
Boisko Wisły, na którym grano, pokryte było kilkunastocentymetrową warstwą śniegu.
Porządkowi oznaczyli tylko linie bramkowe, boczne i ustawili chorągiewki w rogach,
natomiast nie byli w stanie uprzątnąć boiska, toteż piłkarze grzęźli po kostki w śniegu.
Na trybunie Wisły zebrała się 2-tysięczna grupa krakowskich entuzjastów piłkarskich, którzy
już swobodnie, bez narażania swego życia, mogli obserwować zawody. Wzruszenie chwytało za
gardło zarówno widzów, jak i samych zawodników, gdy po powitaniu czterech drużyn: Cracovii, Wisły,
Juvenii i Zwierzynieckiego, odśpiewano hymn narodowy „Jeszcze Polska nie zginęła…”
W pierwszym meczu spotkały się drużyny Juvenii i Zwierzynieckiego, zawody te zakończyły się
wynikiem remisowym 2:2. Po tym spotkaniu na boisko Wisły wbiegły jedenastki „odwiecznych”
rywali Cracovii i Wisły, w wypłowiałych koszulkach o barwach swych klubów, które przechowywano
podczas okupacji, wierząc, że po latach niewoli ubiorą je ponownie piłkarze tych drużyn.
O normalnych prowadzeniu meczu nie mogło być mowy. Śnieg utrudniał przeprowadzenie
planowanych akcji i prowadzenie piłki, starano się więc przerzucać ją górą i biec do dalekich podań.
Zawody rozegrane w skróconym terminie 2 x po 30 minut przyniosły zwycięstwo Wiśle w stosunku
2:0 (0:0). Pierwsza bramka dla Wisły padła z „samobójczego” strzału pomocnika Cracovii Filo, a drugą
zdobył Giergiel na kilka minut przed końcem meczu.
Ubrany w swój czarny sweter stanąłem w bramce na boisku, na którym nie grałem od 6 lat.
Trudno się dziwić memu wzruszeniu, gdy znów mogłem ogarnąć wzrokiem stare trybuny Wisły,
wypełnione jak niegdyś publicznością, gdy zobaczyłem ośnieżony Kopiec Kościuszki, górujący nad
stadionem, i znajome topole przy Alei 3-ego Maja, które otaczały boisko Wisły. Znów po 6-ciu latach
wojny grałem na swoim boisku w towarzystwie mych kolegów, którzy na pewno przeżywali podobne
chwili wzruszenia, jakie towarzyszyły mi w tym pierwszym meczu po wyzwoleniu.
W spotkaniu z Cracovią oprócz mnie grali: Jarczyk i Serafin w obronie, Waśko, Legutko i
Worytkiewicz w pomocy, oraz Giergiel, Cisowski, Rupa, Mordarski i Łyko II w ataku. Ten ostatni był
bratem lewoskrzydłowego pierwszej drużyny Wisły, grającego przed wojną, który zginął w obozie
oświęcimskim.
Po pierwszym meczu przyszły dalsze, rozgrywane niemal co tydzień mimo silnego mrozu i
śniegu, jaki panował w lutym 1945 roku w Krakowie. Reaktywowały swe drużyny piłkarskie liczne
krakowskie kluby sportowe, wokół których grupowali się zawodnicy grający w nich jeszcze przed
wojną i działacze. Sport polski znów zaczął pulsować bujnym życiem.
W koszulce reprezentanta
Powyciągano ukryte w zakamarkach kostiumy, reperowano stare, przyniszczone futbolki,
organizowano coraz więcej spotkań – w miarę upływu tygodni coraz to więcej drużyn pojawiało się
na boiskach. Prócz spotkań towarzyskich reprezentacja Krakowa rozegrała na wiosnę 1945 r.
pierwsze spotkania międzymiastowe. Uczestniczyłem w nich, broniąc barw Krakowa między innymi w
spotkaniach ze Śląskiem i Warszawą.
Mecz ze Śląskiem był moim debiutem w reprezentacji Krakowa. Po raz pierwszy przypadł mi
wówczas zaszczyt włożenia reprezentacyjnej koszulki z herbem naszego miasta. Być powołanym w
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skład reprezentacji – to zaszczy nie lada. Aby na to zasłużyć, trzeba było naprawdę być dobrym
piłkarzem.
Duma rozpierała mą pierś, kiedy w szatni przed meczem naciągałem koszulkę reprezentanta.
Nie wiedziałem jak się zachować, co mówić, jak się poruszać w towarzystwie starszych, rutynowanych
kolegów. Po meczu wygranym przez Kraków 5:0 chodziłem przez kilka dni dumny jak paw. Wydawało
mi się, że wszyscy patrzą na mnie i wskazują palcem:
- Otóż ten, który wczoraj tak wspaniale obronił szereg groźnych strzałów napastników śląskich.
Wiele jeszcze razy grałem później w reprezentacji Krakowa, ale ten pierwszy występ dał mi
chyba najwięcej radosnych przeżyć i emocji.
Uczucia, jakiego doznawałem, nie potrafi zapewne zrozumieć nikt, kto tego choć raz nie
przeżył, kto nie zajmował się sportem. Ileż głębokich przeżyć kryją w sobie chwile, kiedy wybiega się z
reprezentacyjną drużyną na boisko, kiedy po skutecznej robinsonadzie tysięczne tłumy widzów
oklaskują zawodnika oddającego strzał i bramkarza, który strzał ten obronił.
W spotkaniach towarzyskich Wisła kroczyła od zwycięstwa do zwycięstwa. Pierwszej porażki
doznaliśmy dopiero 15 lipca w derbach z Cracovią, której ulegliśmy 1:2. W drużynie naszej wystąpił
wówczas po raz pierwszy po kilkuletniej przerwie Artur, który okres wojny przeżył w faszystowskich
obozach koncentracyjnych.
Okupacja pozostawiła na nim niezatarte ślady, ale mimo to Artur zadziwiał swą ruchliwością i
wniósł do gry elementy, które zjednały mu już od kilkunastu lat sławę na wszystkich boiskach Polski.
Po przegranej z Cracovią nie było jednakże czasu na żale i lamenty. W kilkanaście dni później
lotem błyskawicy obiegła Kraków wieść: przyjeżdżają piłkarze Sleskiej Ostravy. Nasz mecz z
Czechosłowakami miał być pierwszym po wojnie międzynarodowym spotkaniem w Polsce.
Krakowscy entuzjaści piłki, którzy przybyli by obserwować ten mecz, mieli nie lada biesiadę.
Piłkarze Ostravy pokazali futbol pierwszej klasy, imponowali zwłaszcza misterną, koronkową robotą
środkowej trójki napadu.
Wisła grając przeciw tak rutynowanej drużynie wzniosła się na najwyższy poziom,
przewyższając gości ambicją i ofiarnością. W linii napadu „Czerwonych” zadebiutował w tym meczu
na lewym łączniku Kohut – były gracz Nadwiślanu. Mimo że prowadziliśmy 1:0 a następnie 2:1,
zeszliśmy z boiska pokonani 2:4.
„Postrach bramkarzy”
Po miesiącu, w którym to okresie nie próżnowaliśmy, wygrywając z Cracovią 2:0, Wisła
gościła ponownie futbolistów czechosłowackich. Tym razem piłkę nożną w doskonałym wydaniu
zademonstrowała w Krakowie praska Slavia, zwyciężając Cracovię 4:1 a Wisłę 6:1.
Ponad 20 tysięcy widzów zebrało się wówczas na stadionie Wisły. Wybiegłem na boisko z
tremą.
- Pamiętaj Jurek, że będziesz grał przeciwko Bicanowi – ostrzegali przed meczem koledzy. Znany ten
zawodnik, nazywany popularnie „postrachem bramkarzy”, cieszył się zasłużoną sławą. Przechodził
wspaniale defensywę przeciwnika, kierował rozumnie atakiem i strzelał przy tym z każdej pozycji i
odległości.
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Nagłówek gazety Start, 3 września 1945
O umiejętnościach Bicana przekonałem się wkrótce po rozpoczęciu zawodów. Za faul sędzia
podyktował rzut wolny. Strzelał Bican z odległości około 20 metrów. Zanim zdążyłem po gwizdku
arbitra ustawić się w bramce – piłka strzelona wspaniałą bombą trzepotała już w siatce.
Był to sezon pod znakiem częstych występów futbolistów z CSR. Po występach Slavii zawitała
do nas ponownie Sleska Ostrava. Czasy wygrali po raz drugi z Wisłą – ale nazajutrz ulegli reprezentacji
Krakowa 0:2. Grałem w bramce – i na tej pozycji okazałem się lepszy od mego vis-a-vis Schaefera,
który przecież był wysokiej klasy bramkarzem.
Wkrótce po tym gościliśmy reprezentację Pragi. Kraków przegrał 1:3, a na drugi dzień w
niedzielę reprezentacja Polski Południowej uległa 0:2.
W bogatym sezonie na osobną uwagę zasługuje wysokie zwycięstwo Krakowa nad Śląskiem
12:2. Sezon zakończyliśmy towarzyskim spotkaniem z Cracovią (po raz czwarty w tym roku)
wygrywając mecz 2:1. W napadzie biało-czerwonych wystąpili wówczas po raz pierwszy bracia
Różankowscy.
Pierwszy rok po okupacji przyniósł sporo sukcesów reprezentacji Krakowa, która stanowiła
wówczas właściwie nieoficjalną reprezentację Polski. Ogółem I reprezentacja Krakowa rozegrała w
1945 roku dziewięć spotkań, z czego wygrała 6, 2 zremisowała, a jeden mecz przegrała. Barw
Krakowa broniłem w tym sezonie w sześciu spotkaniach.
Z zamętu i chaosu, jakie w życiu sportowym spowodowała okupacja, krystalizowało się
tymczasem coraz mocniej oblicze nowego, masowego sportu. Na początku 1946 roku w kartotekach
ówczesnego KOZPN figurowało 8963 zgłoszonych piłkarzy, uczyniono duży krok dla odbudowy i
rozbudowy boisk, podzielono kluby na klasy.
Właściwy sezon rozpoczęliśmy 25 lutego towarzyskim meczem z Legią. Wśród zgłodniałych
wrażeń „wyposzczonych” przez długi okres zimy kilkuset najbardziej zapalonych kibiców, którzy
przybyli wówczas na boisko, znalazło się kilku narciarzy. Istotnie, boisko w tym dniu nadawało się
raczej do rozgrywania zawodów narciarskich, gdyż pokryte było grubą warstwą śniegu.
W rozgrywkach eliminacyjnych Wisła zakwalifikowała się do klasy A po zwycięstwie nad
drużyną Dalinu, w której grało pięciu braci Święchów.
Czy znów tragiczny wypadek?
Takie właśnie tytuły pojawiły się na szpaltach krakowskich gazet z końcem kwietnia 1946
roku. Co stało się z reprezentacyjną grupą piłkarzy polskich, którzy jako zespół Związków
Zawodowych udali się w tym czasie w daleką podróż do Francji?
Niepokojono się powszechnie brakiem wiadomości o losie zawodników. Rozdzwoniły się
telefony, urzędy i instytucje alarmowano telegrafami, nasi najbliżsi martwili się i niepokoili. Na
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szczęście szybko przyszło wyjaśnienie, a zamiast rozsiewanych plotek o rzekomej katastrofie, której
ofiarami paść miała cała ekipa, nadeszły informacje o naszych występach na boiskach.
Był to mój pierwszy w życiu wyjazd za granicę kraju. W podniosłym, uroczystym nastroju
wystartowaliśmy z warszawskiego lotniska, aby po kilku godzinach lotu srebrzystym „Iłem”
wylądować w Kopenhadze. Kilka godzin przerwy w podróży – i wkrótce na lotnisku Paryża przywitali
nas delegaci ambasady polskiej i Polonii francuskiej.
Paryż oczarował nas wszystkich. Zachwyceni pięknem i urokiem miasta zwiedzaliśmy jego
zabytki, muzea, Louvre, zadzieraliśmy głowy pod Łukiem Triumfalnym, cieszyliśmy się z jazdy metrem.
Tysiące samochodów na ulicach, ruch, gwar – a wieczorem morze neonów pozostawiały
niezapomniane wrażenia.
Pierwszy mecz rozegraliśmy w Reims. Naszym przeciwnikiem była reprezentacja Francji
złożona w większości z zawodników, którzy niedawno odnieśli zwycięstwo nad CSR. Wygraliśmy 2:0.
Zawody obserwowała liczna Polonia polska, przybyła do Reims z odległych nawet o 200 i więcej
kilometrów miejscowości. Zachwyceni postawą i naszymi umiejętnościami, zadowoleni z wyniku, nasi
rodacy urządzili po meczu burzliwą owację. Zasypano nas kwiatami i pomarańczami, każdy z graczy
otrzymał po kilka upominków.
Następny mecz mieliśmy rozegrać znów w Paryżu. Podróż autobusem obfitowała w szereg
nieprzyjemnych niespodzianek i defektów. Do stolicy Francji przyjechaliśmy z wielkim opóźnieniem,
na kilka godzin przez wyznaczonym terminem meczu z Włochami. Trudno było w takich warunkach
spodziewać się sukcesu, ale porażka 0:5 nie odzwierciedlała różnicy siły i była stanowczo zbyt wysoka.
Włochom, skład których oparty był na znanych internacjonałach i zawodowcach, sprzyjało wyjątkowe
szczęście.
Po turnieju paryskim wyjechaliśmy na północ Francji. W dwóch meczach drużyna nasza
pokonała reprezentację II Okr. PZPN we Francji, a następnie reprezentację emigracji polskiej. Nasze
występy spotkały się z pozytywną oceną prasy francuskiej i emigracyjnej, której sprawozdania
wyróżniały przede wszystkim Gracza, Parpana oraz bramkarzy – Skromnego i mnie.
Nasz pobyt we Francji stanowił zarazem wielkie wydarzenie dla większości polskich
emigrantów. Licznie zjawiali się oni na boiska, obserwując rozgrywane przez nas zawody,
dopingowali, przeżywali wraz z nami radość zwycięstw i gorycz porażek. Nic dziwnego – byliśmy
przecież dla tych ludzi żywą częścią rodzinnego kraju. Wiele chwil spędziliśmy razem. Zapraszani
przez nadzwyczaj serdecznych i uprzejmych gospodarzy, chętnie odwiedzaliśmy rodziny polskich
górników.
Nieraz oczy naszych rodaków szkliły się łzami tęsknoty za rodzinnymi stronami, nieraz małe,
ledwo odrosłe od ziemi dzieciaki, wychowane przecież w obcej szkole, z dumą chwaliły się przed nami
czysto, poprawnie – i z serca wymawianym słowem: Polska.
Zwykle zaraz po przekroczeniu progu mieszkania zasypywano nas lawiną pytań.
Opowiadaliśmy bez wytchnienia o tragicznych latach okupacji, o odbudowującym się życiu,
dzieliliśmy się naszymi troskami i kłopotami. Wypowiadane do rodaków słowa budziły u nich
wspomnienia, przypominały piękno i urok rodzinnego kraju. Często też żegnając gospodarzy
słyszeliśmy zapewniania:
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- Do zobaczenia – w kraju. Mamy już dość emigracyjnej tułaczki. A przecież w Polsce tyle kopalń czeka
na ręce do pracy. Niech i nas przy niej nie zabraknie.
Kilka miesięcy po powrocie z Francji dowiedzieliśmy się, że istotnie wiele rodzin, wśród
których gościli polscy piłkarze, powróciło do rodzinnego kraju i osiedliło się na Ziemiach Zachodnich.
Kiedy bilet kosztuje 2,5 q węgla…
W czasie pobytu w Paryżu miałem sposobność obserwować rozegrany na stadionie Colombes
międzypaństwowy mecz piłkarski Francja – Anglia.
Już na trzy godziny przed zawodami trybuny wypełnione były do ostatniego miejsca, mimo że
cena biletu w wolnym handlu równała się wartości 2,5 q węgla.
Po wspaniałych zwycięstwach Francji nad Czechosłowacją i Austrią w spotkaniu tym Francuzi
triumfowali po raz trzeci wygrywając 2:1. W obu reprezentacjach grali piłkarze o ustalonej marce. W
zespole Francji oprócz doskonałego bramkarza Darui podziwialiśmy pomocników Cuissarda i Leduca,
a w ataku zwinnego jak pantera Ben Barka.
Filarami drużyny angielskiej byli Lawton, skrzydłowy Matthews i 40-letni już wówczas prawy
łącznik Derby County – Carter.
W kraju sezon, podobnie jak i poprzedni, obfitował w wiele spotkań międzynarodowych.
Wkrótce po wizycie mistrza Szwecji Kamraterny, która zremisowała z Cracovią 1:1, przybyła do
Krakowa reprezentacja armii angielskiej, występująca pod nazwą Armii Renu.
Przeciwnikiem piłkarzy angielskich miała być drużyna Wisły, wzmocniona kilku zawodnikami
Cracovii. W bramce zespołu gospodarzy grał Rybicki – ja byłem wyznaczony na bramkarza
rezerwowego.
Anglicy tracą flegmę
Pierwszy po wojnie występ piłkarzy angielskich w Krakowie nie przyniósł im sukcesu.
Przeciwnie, ponad 30 tysięcy widzów opuszczało największe wówczas w naszym mieście boisko
Garbarni z niesmakiem, komentując niekulturalne zachowanie się gości.

Anglicy narzucili z miejsca mordercze tempo, grali ostro, atakując ciałem. Niestety, kiedy
drużyna krakowska przetrzymała impet przeciwnika, a górując nad zespołem gości ambicją i sercem
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ruszyła do kontrataku – futboliści Armii Renu stracili przysłowiową flegmę i panowanie nad nerwami.
Grali teraz już nie ostro, ale po prostu brutalnie.
Zaczęło się od incydentów w pierwszych minutach gry, kiedy obrońca Rickaby odepchnął
brutalnie Bobulę.
- Oho, kto wie czy nie powtórzy się wypadek z meczu z Chelsea – myślałem leżąc za bramką i
przypominając sobie wrażenia z występu Anglików sprzed 10-ciu laty na jubileuszu Wisły.
Me przypuszczenia sprawdziły się niestety w zupełności. Należący zawsze do najbardziej fair
grających Artur został w chwilę później sfaulowany, to samo spotkało Gracza, który otrzymał
uderzenie w twarz. Tylko dzięki wysokiej kulturze kapitana Wisły – Filka I – udało się zażegnać
incydenty, ale nadużywający siły fizycznej gości stracili sympatię widowni, która wygwizdała Anglików
w chwili opuszczania przez nich boiska.

Spięcie na meczu Wisła-Armia Renu, Przekrój 30 czerwca 1946
Nic dziwnego, że w tych warunkach sama gra straciła na wartości. A szkoda, bo jeśli chodzi o
umiejętności piłkarskie, to widać było że Anglicy są doskonałymi zawodnikami i umieją dosłownie
wszystko.
Prowadzenie zdobyli goście już w 7 minucie. Pod koniec pierwszej połowy wyrównującą
bramkę uzyskał Różankowski. Po pauzie prowadzenie objęła ponownie Armia Renu.
… Do końca meczu już nie wiele minut. Doping widowni zmusza graczy krakowskich do
największego wysiłku. Wtem, po jednym z ataków gospodarzy obrońca angielski Dougal dotyka piłki
ręką na polu podbramkowym. Gwizdek: karny. Do sędziego podbiegają Anglicy, gestykulując i żywo
wyrażając swój sprzeciw. Przewinienie było jednak zbyt jaskrawe i arbitrowi zawodów nie pozostało
nic innego, jak zdecydowanym ruchem raz jeszcze wskazać na „jedenastkę”.
W zupełnej ciszy jaka zaległa stadion Giergiel ustawił piłkę na białym punkcie. Cofnąwszy się
kilka kroków oparł szpic buta o murawę i spojrzał w stronę przyczajonego w bramce Dawsona.
Rozpęd – i strzał! Widownia szaleje z radości – wspaniała robinsonada bramkarza gości okazała się
daremna. Na tablicy pod zegarem zmieniono numery. 2:2. Wynik utrzymał się już do końca spotkania.
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W następnym okresie, zdobywszy mistrzostwo jednej z grup klasy A, po zwycięstwach nad
Cracovią oraz Garbarnią – Wisła zakwalifikowała się do rozgrywek o mistrzostwo Polski. W pierwszym
meczu pokonaliśmy przemyski Czuwaj – ale wkrótce już okazało się, że Kraków nie będzie terenem
finałowych bojów.
W kolejnym spotkaniu mistrzowskim Wisła przegrała nieoczekiwanie ze stołeczną Polonią. O
naszej porażce zadecydowała ostatnia minuta gry. Przez długi okres zawodów przy naszej przewadze
w polu utrzymywał się wynik remisowy 2:2. Ale gdy wskazówka zegara muskała już cyfrę 45 daleki
przerzut piłki wywołał zamieszanie na naszym polu karnym. Zdezorientowany kotłowaniną, nie
mogąc w gęstwinie nóg odszukać piłki, ani się spostrzegłem, kiedy ta znalazła się w mej bramce. W
wyrównaniu nie mogło być już mowy. Pozostało zaledwie tyle czasu, by zacząć grę od środka.
Końcowy gwizdek sędziego oznaczał, że w finale mistrzostw Polski nie będzie tym roku reprezentanta
Krakowa. Było to srogim zawodem dla licznych w naszym mieście entuzjastów futbolu. Poziom
krakowskiego piłkarstwa był bowiem wówczas niewątpliwie wysoki. Reprezentacja Krakowa zdobyła
puchar im. Kałuży, dwa czołowi zawodnicy klubów krakowskich – Gracz i Parpan – zostali przez PZPN
zgłoszeni jako kandydaci do reprezentacji Kontynentu na mecz przeciwko Anglii.
Sezon 1947 rozpoczął się od podziały najlepszych 28 drużyn krajowych na trzy grupy, z
których trzy najlepsze zespoły zakwalifikować się miały do ligi. Wisła znalazła się w grupie trzeciej, w
której grały również trzy Polonie: z Warszawy, Bytomia i Świdnicy.
Do drużyn o tej nazwie mieliśmy pecha. Nasz pierwszy mecz eliminacyjny z zespołem
świdnickim żywo przypominał przebieg spotkania z końca ubiegłego roku, kiedy to pechowo
ulegliśmy Polonii warszawskiej. Tym razem to my wprawdzie wygraliśmy 3:2, ale długo utrzymywał
się wynik remisowy.
W przerwie rozgrywek eliminacyjnych oczekiwał nas międzymiastowy mecz Kraków – Sofia.
Bułgarzy przybyli do naszego miasta odniósłszy przedtem zdecydowane zwycięstwo nad Warszawą
2:0.
Nie po raz to pierwszy piłkarze krakowscy uzyskali wynik lepszy niż nieoficjalna reprezentacja
Polski. Zespół Krakowa zaprezentował się wspaniale, a ponieważ fama o wysokiej wartości Bułgarii
nie była w niczym przesadzona, mecz należał do nadzwyczaj emocjonujących i nie odbiegał
poziomem od najlepszych spotkań międzynarodowych.
Prawdziwej sztuce piłkarskiej gości przeciwstawiła nasza drużyna zapał i imponującą ambicję.
Najbardziej dramatyczny okres meczu – to druga połowa. Przy stanie 1:1 sędzia podyktował
rzut karny. Strzelał Giergiel, ale sędzia zarządził powtórkę, bo bramkarz Bułgarów jeszcze przed
strzałem wybiegł z bramki. Powtórka Flanka nie zmusiła doskonałego Kostova do kapitulacji.
Tempo stało się iście mordercze, obie drużyny zdawały sobie sprawę, że każda następna
bramka przyniesie rozstrzygnięcie. Padło ono w 19 minucie, kiedy Bobula przytomnie przerzucił piłkę
nad wybiegającym bramkarzem gości.
Po utracie bramki Bułgarzy szaleli wprost na boisku, dążąc za wszelką cenę do wyrównania.
Miałem wtedy „pełne ręce” roboty, niebezpieczne były zwłaszcza strzały środkowego
napastnika Sofii – Laskova.
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Zaledwie w tydzień później znów wielki międzynarodowy sukces. Wisła pokonała VSC Debrecen 5:2.
Był to mecz, który z pewnością jeszcze na długo pozostanie w pamięci tych, którzy go
przeżywali i obserwowali. Zespół węgierski przybył w najlepszym składzie, z reprezentantami kraju
Szento i Kollathem na czele. Węgry nie zawiedli, demonstrując w Krakowie znane ogólnie zalety
węgierskiej szkoły futbolowej, a że przegrali i to wysoko – to już wyłącznie było zasługą wspaniałej w
tym dniu formy zespołu krakowskiego.
Tak dobrze, jak w tym spotkaniu, Wisła nie grała już od lat.
W drużynie naszej wyróżnił się M. Gracz, „bezpośredni sprawca” zwycięstwa, zdobywca 4
bramek. Wspomagał on w ciężkich chwilach naszą obronę. Przy stanie 2:1 przejąwszy piłkę sprzed
mej bramki i wygrywając po drodze kilka pojedynków przedryblował z nią aż na pole karne
przeciwnika, by tam zakończyć rzadko oglądany na boiskach rajd celnym i skutecznym strzałem. O
mojej roli w tym pamiętnym meczu pisało wychodzące wówczas w Krakowie pismo sportowe Start:
„Bramkarz Wisły rozstrzygnął o ilości straconych przez ten zespół bramek. Trzeba podkreślić
styl i brawurę obronionego na krótko przez przerwą strzału lewego łącznika Kissa, kiedy to widownia
nie wiedziała koto bardziej nagrodzić oklaskami, czy świetnego strzelca, który wolejem posyłał ostry
strzał w sam róg bramki, czy bramkarza Wisły, który równie piękną jak i efektowną paradą zażegnał
niebezpieczeństwo”.
Mecz z Debrecenem utkwił w mej pamięci jeszcze z innego powodu. Centra
lewoskrzydłowego na prawą stronę, piłkę dostaje na nogę prawoskrzydłowy – tyle jeszcze zdążyłem
zaobserwować z akcji rozgrywającej się w bezpośredniej bliskości bramki. Napastnik węgierski
kropnął z 3 metrów – piłka uderzyła mnie w głowę i zostałem najprawdopodobniej znokautowany.
Jak bokser po silnym ciosie rozciągnąłem się bez przytomności na trawie. Kiedy oprzytomniałem,
pierwszą moją myślą było sprawdzić, czy padła bramka. Na szczęście za zegarowej tablicy nie
zmieniono cyfry – odbiwszy się od mej głowy, piłka wyszła w pole.
Kraków gromi Brno
Nie wiele czasu minęło od pięknego zwycięstwa na Sofią – a reprezentacyjna jedenastka
Krakowa święciła nowy triumf. Drużyna z herbem naszego grodu na piersiach w składzie: Jurowicz,
Gędłek, Barwiński, (Flanek), Jabłoński I, Parpan, Jabłoński II, Giergiel, Gracz, Nowak, Kohut i Bobula
zdeklasowała Brno 7:1.

Nagłówek gazety Start, 23 czerwca 1947
Krakowianie zasłużyli w tym spotkaniu na wszystkie pochwały. Zwycięstwo mogłoby nawet
być wyższe, mimo że przed meczem niewielu było chyba takich, którzy przewidywaliby wygraną
gospodarzy.
Goście grali doskonale technicznie, ładnie dla oka, stosując głośny wówczas system WM. To
właśnie się na nich zemściło, tym bardziej że gospodarze zdołali narzucić gościom swój sposób gry –
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krótkie, dokładne podania, wypuszczanie w uliczki, jednym słowem wszystkie tradycyjne arkana
„krakowskiej szkoły”.
Czechosłowacy byli już u kresu sił. W czasie przerwy w szatni zdenerwowanie i zmęczeni czuli
się bezradni wobec doskonałej gry krakowian.
Przy stanie 7:0 na 3 minuty przed końcem goście uzyskali honorowy punkt. Po rzucie z rogu
Prohaska zdobył główką bramkę, przy obronie którego to strzału bynajmniej się nie popisałem.
W następnych tygodniach prócz rozgrywek eliminacyjnych broniłem bramki Krakowa w
meczu ze Śląskiem, a następnie jako bramkarz rezerwowy pojechałem z reprezentacją Polski do
Sztokholmu na mecz ze Szwecją. Po powrocie Wisłę czekało eliminacyjne spotkanie z warszawską
Polonią, z którą mieliśmy „porachunki” za zeszłoroczną porażkę. Prócz samego wyniku wszystkich
naszych zwolenników trzymało w napięciu pytanie: kto będzie strzelcem setnej bramki dla Wisły?
W eliminacjach najlepszych drużyn krajowych prowadziliśmy zdecydowanie na czele tabeli,
mając 99 zdobytych bramek przy 7 straconych. W czołówce tabeli „króla strzelców” z równą ilością po
33 strzelone bramki pierwsze miejsca zajmowali dwaj najlepsi nasi napastnicy – Gracz i Kohut. Który z
nich, względnie który z ich kolegów, zdobędzie setną, jubileuszową bramkę?
W tych to nastrojach zakłady przed meczem stały wysoko za Wisłą. Liczono się powszechnie z
udanym rewanżem drużyny krakowskiej. Jak to jednak często właśnie w takich wypadkach bywa,
typowana na pewnego zwycięzcę Wisła zagrała słabiej niż oczekiwano i wywalczyła zaledwie skromne
cyfrowo zwycięstwo tylko 2:1.

Jubileuszową bramkę zdobył Kohut w 38 minucie gry. Podczas przerwy meczu szczęśliwemu
strzelcowi wręczyli juniorzy Wisły laurowy wieniec z cyfrą 100 i napisem „Życzymy dwusetnej
bramki”.
Rozgrywki eliminacyjne zakończyły się sukcesem Wisły, AKS i Warty, które to drużyny zajęły
czołowe miejsca w swoich grupach. W pierwszym meczu finałowym ulegliśmy w Krakowie Warcie
0:2. Następne spotkanie Wisły przełożono, gdyż wraz z Flankiem i Graczem zostaliśmy wyznaczeni w
skład reprezentacji Polski na mecz z Jugosławią.
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Klęska w Belgradzie
Dzień 19 października 1947 nazwano „czarną niedzielą” polskiego futbolu. Jak grom z jasnego
nieba spadła wiadomość o kompromitującej porażce w Belgradzie. Przegraliśmy 1:7, a mimo że przed
meczem nie liczono na zwycięstwo, to wynik ten, oznaczający sromotną klęskę, był zgoła czymś
nieoczekiwanym.
Bardziej przesądni wiązali z kompromitującym wynikiem w Belgradzie ponure perspektywy.
Meczem z Jugosławią rozpoczęła bowiem nasze reprezentacja piłkarska drugą setkę spotkań
międzypaństwowych w historii piłkarstwa polskiego. Start nie był rzeczywiście pomyślny, ani dla
reprezentacji, ani dla mnie, który po raz pierwszym przywdziałem w tym spotkaniu koszulkę z Białym
Orłem.
Podróż pociągiem do stolicy Jugosławii była długa i męcząca. Po przybyciu do Belgradu, gdzie
zgotowano nam serdeczne powitanie, wraz z kilku innymi zawodnikami poszliśmy oglądać boisko. Nie
byliśmy bynajmniej zachwyceni jego stanem: z gliniastej nawierzchni tylko gdzie nie gdzie sterczały
kępki trawy.
Piłkarzy polskich znano jeszcze przed wyjazdem doskonale. Wszystkie czołowe dzienniki
belgradzkie i czasopisma sportowe zamieściły na tytułowych stronach obszerne wiadomości o sporcie
polskim, ilustrowane fotografiami naszych piłkarzy. Obok fotografii podano dokładną datę urodzenia
zawodników, przynależność klubową, oraz ilość zawodów rozegranych w reprezentacyjnej drużynie.
Wbiegliśmy na boisko. Serdeczne powitanie zamieniło się w żywiołową manifestację 35tysięcznej widowni z chwilą, gdy jedenastka polska rozrzuciła wśród widzów wiązanki kwiatów.
Przemówienia powitalne, krótka rozgrzewka i gwizdek sędziego rozpoczął grę.
Jugosłowianie z impetem ruszyli do ataku – nim zdążyłem na środku bramki nakreślić nogą
linię (które ułatwiała mi zawsze ustawianie się między słupkami) już zmuszony byłem interweniować.
Od pierwszych sekund gry zrobiło się „gorąco”.
Najgroźniejszym w drużynie gospodarzy był słynny „tank”, bombardier „czerwonej gwiazdy”
– Jezerkić.
Czwarta minuta gry. Po centrze Czajkowskiego piłkę otrzymał Bobek i strzelił ostro. Rzuciłem
się w porę i wypiąstkowałem piłkę, ale w tym samym momencie stojący na „spalonym” Jezerkić dobił
ją do siatki.
Utrata bramki jeszcze bardziej speszyła Polaków. Chaotyczna gra obrony i pomocy polskiej
spowodowała, że napastnicy gospodarzy raz po raz gościli na naszym polu bramkowym. W 10
minucie padła druga bramka, a w dwie minuty później było już 3:0.
8 minut zażartej walki – i znów dwie dalsze bramki zdobyte przez Jugosłowian w minutowym
odstępie. Kiedy w chwilę później padła szósta bramka, strzelona znów przez Jezerkicia – opadły mi
ręce… Po 35 minutach na tablicy figurowała już 7-ka.
W czasie przerwy w szatni wszyscy mieli pretensje do wszystkich. Padały ostre słowa, kłótnię
rozładował dopiero trener Kuchar.
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Po pauzie Jugosłowianie już się nie wysilali. Wynik 7:0 utrzymywał się bez zmian aż do
końcowych minut, kiedy to Cieślikowi udało się zdobyć honorowy punkt dla Polski. Przyglądałem się
grze zza bramki. Speszonego niepowodzeniami zastąpił mnie w drugiej części meczu Skromny.
W ponurych humorach udaliśmy się wieczorem na bankiet. Przebiegł on w miłym nastroju,
gospodarzom podobały się nasze piosenki, toteż w mig ocenili, że jesteśmy znacznie lepszymi
śpiewakami niż piłkarzami.
Z Belgradu już samolotem, nie chcąc narażać się na męczącą podroż, ekipa polska udała się
do Bukaresztu, gdzie w tydzień „po przesławnym laniu” reprezentacja nasza miała zmierzyć się z
Rumunią. Na wynik – pamiętając o belgradzkiej klęsce – oczekiwano w kraju z lękiem i trwogą. Na
szczęście drużyna polska, w składzie której zaszły pewne zmiany (mnie zastąpił Skromny, Flanka –
Barwiński) uzyskała remis 0:0.
Krakowiaczek jeden…
Wróciliśmy do kraju i do rozgrywek finałowych o mistrzostwo Polski. Zrewanżowaliśmy się
nich AKS-owi, wygrywając w Chorzowie 4:1. Ślązacy przyjęli mnie niezbyt gościnnie, bowiem gdy
nasza jedenastka wybiegała na boisko grupka kilkunastoletnich chłopców zanuciła głośno w takt
skocznej melodii:
Krakowiaczek jeden
Pojechał na Belgrad
Puścił bramek siedem
Niespeszony tym „przywitaniem” wcale dobrze i według opinii prasy „wygrana była w dużej
mierze zasługą bramkarza Jurowicza, który zademonstrował najwyższą klasę i piękny styl”.
Nadszedł kulminacyjny punkt mistrzostw: wyjazd do Poznania na mecz z Wartą, która
prowadziła w tabeli finałów różnicą dwóch punktów. W razie zwycięstwa Wisły o tytule mistrza Polski
decydowałby trzeci mecz na neutralnym terenie.
Niestety gorące życzenia naszych zwolenników pozostały w strefie marzeń. Przegraliśmy 2:5,
a piłkarze poznańscy zdobyli dzięki zwycięstwu tytuł mistrza Polski. Przegraną w Poznaniu
sprawiliśmy przykrą niespodziankę Arturowi, który w tym właśnie mecze żegnał się z drużyną,
postanowiwszy wycofać się z czynnego życia sportowego.
Ruszyła liga
Po 10 latach przerwy w mistrzostwach ligowych spowodowanych wojną i okupacją, w
połowie marca 1948 roku 14 drużyn powołanych do ekstraklasy wystartowało znów do walk o
mistrzowskie punkty. Wśród najlepszej 14-tki znalazły się trzy krakowskie drużyny: Wisła, Cracovia i
Garbarnia.
Start ligowy wypadł dla nas pomyślnie. „6 do kółka przegrały czarne koszule” – tak oto
komentowali kibice wynik pierwszego meczu z drużyną stołecznej Polonii. W następnych spotkaniach
graliśmy ze zmiennym szczęściem, aż do smutnego dla nas dnia…
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Nagłówek gazety Piłkarz, 16 marca 1948 r.
Kompromitującej porażki 2:7, jakiej doznaliśmy w zawodach z Rymerem, nikt się nie
spodziewał. Obserwowałem ten mecz, leżąc rozciągnięty na trawie za bramką, w której stał
zastępujący mnie Smolarek. Obok spod krzaczastych brwi przypatrywał się grze trener Kuchynka,
który właśnie przybył z Pragi, by objąć funkcję wychowawcy naszej drużyny.
- A czemu Ty nie grasz? – zwrócił się do mnie.
- Jestem w słabej formie – odpowiedziałem speszony.
Zawiązała się rozmowa, którą przerwał dopiero gwizdek sędziego. Wraz z całą drużyną,
żegnani przez kibiców drwiącymi okrzykami, z pochyloną głową opuszczałem boisko.
W szatni panowało posępne milczenie – później wybuchła kłótnia. Napastnicy obwiniali
obrońców i bramkarza. Ci z kolei nie szczędzili gorzkich wymówek graczom ataku za ich niezaradność
strzałową. Spór przerwał zdecydowany głos nowego trenera:
- Chłopcy, piłka jest okrągła. Głowy do góry! Za tydzień czeka nas następny mecz!
Kuchynka rozpoczął z nami regularne treningi.
Więcej uwagi niż poprzednicy zwracał na kondycję i nieraz
do utraty sił musieliśmy wybiegać po schodach wiodących
na szczyt trybuny.
- Pojta sem, pojta sem – ja wam jeszcze coś rzeknę – w
mowie, która była jakąś mieszaniną słów czeskich i
polskich skłaniał ćwiczących do przyswajania sobie coraz
to nowszych sztuczek technicznych, równocześnie
rozszerzając zasób taktycznych wiadomości o grze. Nie
łatwo go było zadowolić.
- To jest jeszcze tego malo – powtarzał wielokrotnie.
- Do ciala, do ciala – stało się częstym i
charakterystycznym powiedzeniem znanego niegdyś na
boiskach całej prawie Europy internacjonała.
Josef Kuchynka
Praca trenera zaczęła przynosić oczekiwane rezultaty. Graliśmy z meczu na mecz lepiej i w
wysiłku odrabialiśmy stracony teren. Dystans punktowy dzielący nas od czołówki zmniejszał się.
Kroczyliśmy teraz od zwycięstwa do zwycięstwa, rosła spoistość drużyny i ambicje.
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Pozycję lidera okupowała Cracovia. Wisła znajdowała się w tabeli na drugim miejscu. Nic więc
dziwnego, że na finiszu bezpośredni pojedynek obu rywali ściągnął na boisko Cracovii dziesiątki
tysięcy widzów.
Wielki ten mecz, oczekiwany od tygodni, zakończył się remisem 1:1, który nie zadowalał
żadnej ze stron. Sympatycy obu drużyn czuli się mocno zawiedzeni. Przybyli oni na boisko zaopatrzeni
w dzwonki, trąbki oraz dwie pokaźnych rozmiarów chorągwie klubowe. Po każdej udanej akcji w
chwilach dopingu odzywały się dzwonki, a „senior-kibic” machał na prawo i lewo flagą. W kilka chwil
po strzelonej przez Wisłę bramce rozległ się na widowni chóralny śpiew. Słowa hymnu klubowego
szybko zamarły jednak na ustach Wiślaków: groźny atak Cracovii zatrzymany został nieprawidłowo
przez obronę Wisły na polu karnym. „Jedenastka”.
Strzał Jabłońskiego – udaje mi się wybić piłkę w pole – i znów słychać radosne dźwięki trąbek
i dzwonków.
W przedostatniej kolejce spotkań prowadzącej już wówczas w tabeli punktowej Wiśle
niespodziewanie popsuł szyki Widzew. Zremisowaliśmy 2:2, a Wisła może mówić o wielkim szczęściu,
że zdołała wywieść z Łodzi jeden punkt. Obroniłem rzut karny, ale i tak na 5 minut przed końcem
gospodarze prowadzą jeszcze 2:0. Dopiero resztką sił dokonany zryw naszych napastników
doprowadził w ciągu dwóch minut do wyrównania.
Po zakończeniu rozgrywek prowadziliśmy w tabeli przed Cracovią lepszym stosunkiem
bramek, przy jednakowej ilości zdobytych punktów.
Decydować miał trzeci mecz
Na teren „świętej wojny” wyznaczono neutralne boisko Garbarni, a dniem decydującej batalii
był 5 grudnia. Już na kilka dni przedtem Kraków żył tym meczem – w niedzielę od rana dwa słowa:
Cracovia i Wisła, były na ustach wszystkich. Kilkunastotysięczny tłum sympatyków obu drużyn ciągnął
od wczesnych godzin rannych na ludwinowski stadion, który na długo przed meczem był wypełniony
do ostatniego miejsca.
Wiele osób musiało zrezygnować z oglądania zawodów, bowiem nawet to największe
wówczas boisko nie było w stanie pomieścić wszystkich chętnych. Bilety począwszy od mostu
Dębnickiego podskakiwały w cenie w miarę zbliżania się do stadionu.
Nawet pogoda dostosowała się w tym dniu do finału mistrzowskiego. Początkowo było
pochmurno, ale w miarę upływu czasu chmury rozpędził lekki wiatr, błysnęło słońce.
W szatni wszyscy zdenerwowani. Głośną rozmową oszukiwaliśmy przedmeczową tremę.
Zbliżała się godzina rozpoczęcia gry…
Cóż może być piękniejszego, bardziej pociągającego dla zwolenników piłkarstwa, jak te
uroczyste, świąteczne nastroje, poprzedzające rozpoczęcie zawodów. Ile emocji i przeżyć kryje się
przy pozornie spokojnym zajmowaniu miejsc, odszukiwaniu w tłumie znajomych twarzy, wymienianiu
pozdrowień.

Raz jeszcze sprawdziłem listę zawodników, ująłem w dłonie piłkę – jako kapitan drużyny
wybiegłem pierwszy, a za mną pozostali zawodnicy.
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W chwilę później na boisku pojawił się
sędzia w asyście dwu bocznych arbitrów, a
następnie huragan braw powitał wbiegającą
drużynę biało-czerwonych.
Ceremoniał
losowania
boisk.
Podrzucona w górę moneta zalśniła w słońcu i
opadła na trawę. „Reszka” – rozpoczynamy grę.
Cracovia wybiera boisko.
Już w 3 minucie sensacja. Kilka krótkich
zagrań obu ataków – zamieszanie pod bramką
Cracovii, ostry, daleki, ale niemniej celny strzał
naszego pomocnika Legutki – i Wisła prowadzi
1:0.
Mamy przewagę w polu – akcje
przeciwników kończą się zazwyczaj na linii pola
karnego. Obrońcy dwoją się i troją, byle tylko
nie dopuścić przeciwnika do strzału. Po raz
pierwszy interweniuję dopiero w 20 minucie
gry. Wybieg do dalekiego strzału Poświata
omal nie kosztował bramki, poślizgnąłem się
bowiem na zamarzniętym boisku i niewiele
brakowało, a wypuściłbym piłkę z rąk. W kilka
chwil później znów niebezpieczny, bo bliski i z
woleja strzał tego samego gracza paruję z
trudem, wybijając piłkę nad poprzeczkę.
Jurowicz interweniuje w meczu Wisła-Cracovia, 1948 r.
Na zegarze wskazówka zbliża się już do końcowej cyfry.
- No, chyba już nic się nie stanie – westchnąłem z uczuciem ulgi… Ale uwaga! Pędzi z piłką Jabłoński II,
popularnie zwany na boisku „żyletką”, przerzuca do Poświata, ten centruje, a nadbiegający jak wicher
Różankowski II strzela główką. Rzucam się rozpaczliwie, wyciągam jak struna, ale niestety daremnie…
Rozpoczynamy grę – ale przy piłce znów Różankowski. Czaję się na linii bramkowej, nie
jestem jednak w stanie uchronić drużyny przed stratą drugiego punktu. Szeliga z bliskiej odległości
płaskim, przyziemnym strzałem z gatunku tych, które uważałem osobiście za najbardziej groźne,
podwyższył wynik.
W czasie przerwy gorąca narada w szatni: postanawiamy postawić wszystko na jedną kartę.
Po wznowieniu gry napastnicy ruszają z impetem, ale mimo wysiłków nie udaje się sforsować
żelaznej linii pomocy Cracovii. W krytycznej sytuacje, kiedy wydawało się, że już, już padnie
wyrównująca bramka – Jabłoński rzuca się pod nogi gotującemu się do strzału Cisowskiemu.
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W chwili, gdy cała nasza niemal drużyna skoncentrowała się pod bramka przeciwnika – znów
Różankowski II wyłapał piłkę. Przyznaję się, nie miałem szczęścia do tego zawodnika. I tym razem jego
strzał był dla mnie zaskakujący – 3:1.
Mimo przewagi przeciwników nie dajemy za wygraną. Jeszcze kilka strzałów, jeszcze Jabłoński
I ratuje główkując z linii bramkowej po wybiegu Rybickiego – i sędzia odgwizduje koniec meczu.
Szaleństwo jakieś ogarnęło sympatyków Cracovii. Pękły bariery, tłum jak powódź zalał boisko.
Biało-czerwoni porwali na ramiona swego kierownika – Izdebskiego – i wśród wiwatów trybun oraz
chóralnego śpiewy „sto lat, sto lat” wynieśli go do szatni.
Tak więc tytuł mistrza Polski zdobyła Cracovia – nam, którzy zniechęceni i źli chyłkiem niemal
opuszczaliśmy szatnię – przypadło wicemistrzostwo.
W tym samym sezonie Kraków zdobył ponownie puchar Kałuży, co oprócz wyników Wisły i
Cracovii świadczyło o wysokim poziomie futbolu w naszym mieście. Prócz rozgrywek pucharowych
reprezentacja Krakowa dwukrotnie mierzyła się z reprezentacją Pragi. Broniłem w obu tych
spotkaniach, które zakończyły się zwycięstwem Czechosłowaków 4:2 i 1:0.
Początek 1949 roku przyniósł szereg przemian w strukturze naszego sportu. Wisła zaliczona
została do pionu Gwardii i w pierwszych spotkaniach mistrzowskich występowała pod nazwą
Gwardia-Wisła. W samej drużynie też zaszły zmiany. Powrócił do czynnego życia sportowego nasz
dawny prawoskrzydłowy Władek Giergiel, byliśmy bardzo zadowoleni z trenera Kuchynki, idealnie
układała się współpraca drużyny z nowym kierownictwem sekcji.
W mistrzostwach ligowych wystartowaliśmy gromiąc na stadionie łódzkim ŁKS 8:2. Po serii
dalszych zwycięstw objęliśmy prowadzenie w tabeli. Passę sukcesów przerwała dopiero w 8-mej
kolejce mistrzostw Cracovia, wygrywając z nami 1:0.
Niezasłużona porażka
Gdyby nie sędzia węgierski Danko, któremu w zupełności brak kwalifikacji na arbitra
międzynarodowego, oraz gdyby Wasz Cieślik grał przez cały czas, mecz z pewnością zakończyłby się
zwycięstwem Polski, co z przebiegu gry wynikało z całą wyrazistością.
Tak właśnie scharakteryzował przebieg międzypaństwowego spotkania Polska – Rumunia,
rozegranego w Bukareszcie i zakończonego zwycięstwem gospodarzy 2:1, trener drużyny rumuńskiej.
Nie najlepiej rozpoczął się więc tegoroczny sezon międzypaństwowy, ale porażka w spotkaniu, w
którym grałem w drużynie polskiej, była tym razem naprawdę niezasłużona. Doskonale spisujący się
Cieślik został brutalnie sfaulowany przez co nasz atak doznał znacznego osłabienia.
W okresie Zielonych Świąt gościliśmy na naszych boiskach czołowe zespoły piłkarskie
Czechosłowacji. Drużyny polskie nawiązały z nimi wyrównane walki, a w Krakowie Gwardia-Wisła
dzielnie stawiła czoła należącej do ekstraklasy europejskiej praskiej Sparcie.
- Wiece przecież doskonale, kim są nasi przeciwnicy – tłumaczył przed zawodami Kuchynka. Sparta to
wielokrotny mistrz CSR, drużyna groźnych techników.
Nie ulękliśmy się jednakże sławnych nazwisk reprezentantów – Koksteina, Cejpa czy
Seneckyego. Niezrażeni renomą przeciwnika zagraliśmy najładniejszy podobno mecz w sezonie. W
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naszym zespole nie było słabego punktu – na specjalne wyróżnienie zasłużył zwłaszcza szybki,
przebojowy i zacięty Kohut, zdobywca czterech bramek.
Zwycięstwo Wisły 5:3 zaskoczyło nie tylko kibiców, którzy jak zwykle w takich okazjach
tłumnie przybyli na boisko. W porażkę nie chcieli uwierzyć przede wszystkim sami piłkarze Sparty, o
czym świadczył między innymi fakt, że po strzelonej przez Kohuta piątej bramce obrońcy
czechosłowaccy chwycili się rozpaczliwie za głowy… Nie mogli pogodzić się z myślą, że ich słynny
zespół przegrywa „w jakimś tam Krakowie”.
W mistrzostwach ligowych zdobyliśmy tytuł wiosennego mistrza po zwycięstwie 3:0 nad
Ruchem, w którym to spotkaniu zadebiutował w Wiśle na pozycji stopera Szczurek. Ten sam
zawodnik popisał się doskonałą grą w krótki czas później, grając w II reprezentacji Polski w meczu z
Węgrami w Gdańsku. O wyniku tego spotkania zadecydował ostatni kwadrans, kiedy nasza
defensywa opadłszy z sił nie potrafiła skutecznie bronić bramkowego przedpola. Przegraliśmy 0:3.
Strzały były precyzyjne, żadnego z nich nie mogłem obronić.
Po przerwie wakacyjnej drugą rundę mistrzostw rozpoczęliśmy w Poznaniu meczem z
Kolejarzem. W pojedynku dwóch bramkostrzelnych ataków lepszymi okazali się tym razem
gospodarze, zwyciężając 2:1. Po wygranej Poznań szalał z radości. Wieczorem, a nawet późno w nocy,
na ulicach miasta widać było spore grupki uradowanych kibiców, objawiających w sposób zbyt może
głośny zadowolenie ze zwycięstwa.
Zwycięstwo w Sofii
W kilka tygodni później jako bramkarz II reprezentacji Polski wyjechałem do stolicy Bułgarii.
Szczerze mówiąc, w spotkaniu z przeciwnikiem, który cieszył się dobrą sławą, nie wierzyliśmy w
możliwość sukcesu. Gdy jednak po ceremoniach powitalnych stanąłem między słupkami bramki,
przyszło uspokojenie. Na pozycji lewego obrońcy grał Flanek, z którym byliśmy doskonale zgrani.
Do pauzy Polacy utrzymali wynik bezbramkowy. W 25 minucie po przerwie z rzutu wolnego,
egzekwowanego z odległości ponad 20 metrów, decydującą jak się później okazało bramkę zdobył dla
naszych barw Baran.
W chwilę po tym przeżyłem najbardziej dramatyczny moment meczu. Wybiwszy się wysoko
do centry prawoskrzydłowego gospodarzy wypiąstkowałem piłkę, ale tak nieszczęśliwie, że ta zamiast
w pole odbiła się w kierunku własnej bramki. W ostatniej chwili uratował jednakże tragiczną sytuację
Flanek.
Gdy zabrzmiał końcowy gwizdek i drużyna nasza schodziła z boiska otoczyła mnie grupa
małych chłopców, prosząc o autografy. W szatni wzajemnym gratulacjom i uściskom nie było końca.
Ze zwycięstwa cieszyliśmy się jak dzieci, a drużyna złożyła mi podziękowanie za dobrą grę.
W mistrzostwach ligowych – jeszcze przed zakończeniem rozgrywek Wisła zdobyła zaszczytny
tytuł. Cała nasza drużyna, a wraz z nami i kibice, szaleli z radości. Nie było jednak czasu na czułości –
za tydzień czekał mnie mecz międzypaństwowy z Czechosłowacją. Niestety w Witkowicach ulegliśmy I
reprezentacji CSR 0:2. Mimo że Czechosłowacy byli drużyną lepszą mecz był do wygrania, gdyby nasz
atak lepiej kombinował i więcej strzelał.
Kolejnym moim występem w reprezentacji Polski był mecz z Albanią. Piłkarze polscy nie
popisali się w tym spotkaniu. Uzyskany wynik remisowy mógł zadowolić gospodarzy, ale opinia
sportowa słusznie oceniła nasz wyjazd do Tirany jako nieudany.
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Po dwóch tygodniach znów międzypaństwowy mecz – z Rumunią. Było to 13 z kolei spotkanie
obu reprezentacji. Już od wczesnych godzin rannych tłumy sunęły na stadion olimpijski we
Wrocławiu. Ponad 70 tysięcy ludzi przybyło tutaj z Wrocławia, Katowic, Krakowa, Łodzi, wypełniając
trybuny do ostatniego miejsca. Ta ilość widzów stanowiła wówczas rekord nienotowany do tej pory
na polskich stadionach.
Bohaterem spotkania był Cieślik, zdobywca wszystkich bramek. Rumuni grali ostro i szybko.
Przy większej dozie szczęścia mogliśmy wprawdzie uzyskać zwycięstwo, ale z remisu 3:3 byliśmy w
zasadzie zadowoleni.
Z początkiem czerwca tegoż roku Polska grała na dwu frontach z Węgrami. Najlepsi piłkarze
Europy rozprawili się z nami bez większego wysiłku. Mogliśmy im przeciwstawić to co zawsze:
ambicję i ofiarność. Atuty te, wystarczające w Tiranie i we Wrocławiu, były jednak zbyt słabe by
nawiązać bardziej wyrównaną walkę z takimi piłkarzami jak Węgrzy. Pierwsza reprezentacja przegrała
w Warszawie 2:5. Ja grałem w drugim zespole polskim, a spotkanie rozegrane w Diósgyőr zakończyło
się również zwycięstwem Węgrów 2:0.
Mój najpiękniejszy dzień
6 sierpnia 1950 roku – to dzień, który był ukoronowaniem mej kariery sportowej. Wraz z 15
czołowymi sportowcami Polski: Rakoczy, Głażewską, Jędrzejowską, Cieślikiem, Adamczykiem,
Grzechowiakiem, Gremlowskim, Morończykiem, Marusarzem, Stawczykiem, Szymurą, Vogtem,
Tobołą i Vereyem – otrzymałem tytuł Zasłużonego Mistrza Sportu.
Są w życiu każdego sportowca momenty radosne, dumne – i chwile niepowodzeń. Są dni,
które laurem zwycięstwa wieńczą długi okres wyrzeczeń i usilnych przygotowań, a są i takie, kiedy
mimo najlepszej woli „nic nie wychodzi”, kiedy drobny błąd, ułamek sekundy niweczy czasem i
największy wysiłek zawodnika. W mej karierze sportowej przeżyłem jedno i drugie.
Droga do tytuły zasłużonego mistrza sportu nie była łatwa. Bez wytrwałej pracy, bez
wyrzeczeń, systematycznych treningów trudno zyskać pozycję dobrego sportowca.
Pamiętałem dobrze okres przedwojenny, gdy sport polski, wiele ówczesnych klubów i
związków sportowych, kierowanych było przez działaczy luźno tylko związanych z życiem sportowym i
często dbających przede wszystkim o zyski osobiste. Wysokie ceny biletów zamykały wielu ludziom
wejście na zawody. Za parkanem ogradzającym boisk oczekiwali na wynik meczu prawdziwi
entuzjaści sportu, których nie było stać na zakupienie biletów. Niektórym z nich udawało się
wprawdzie zmylić czujność kontrolerów i wślizgnąć na boisko przez dziurę w płocie, ale reszta czekała
cierpliwie na otwarcie bram wejściowych, aby chociaż przez chwilę móc obserwować zawody.
Awans do ligowej drużyny Wisły zawdzięczałem w tych warunkach wyłącznie pracy nad sobą,
w czym dopomogli mi trenerzy Spojda i Mazal.
Okres okupacji – to stracone w karierze sportowej lata. Tuż po wojnie z pełnym zapałem
zabrałem się jednakże ponownie do treningu. Grałem coraz lepiej, coraz więcej cenili mnie też moi
koledzy klubowi. Po zakończeniu długoletniej kariery przez naszego dotychczasowego kapitana
drużyny – Artura Woźniaka, z końcem sezonu 1947 zostałem wybrany przez kolegów kapitanem
jedenastki Wisły. Ten dowód zaufania był dla mnie szczególnie przyjemny i wzruszający.
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Jako czynny zawodnik doskonale potrafiłem ocenić pomoc, jakiej oczekiwał sport ze strony
państwa ludowego. Opieka zarządu klubu, życzliwość zwierzchników w pracy – wszystko to wpływało
wybitnie na utrzymanie się mej formy.
Podróż do Warszawy dłużyła się, ale było też sporo czasu by wspominać minione lata.
Wspomnienia nasuwały się właściwie same…
Krakowskie Błonia, „łąki Golihofera”… Kilkunastoletni chłopcy boso, w przyniszczonych
ubrankach z zapałem uganiają się za szmacianką. Wielkie to święto, kiedy gra się skórzaną piłką.
Wymówki w domu, pierwszy prawdziwy mecz oglądany przez dziurę w parkanie i niezwalczone
pragnienie: zostać juniorem!
Biegnie czas, boisko Wisły, pierwsze oficjalne zawody juniorów – potem już szybko pierwsze
upojenie – bronię barw drużyny, która zdobyła mistrzostwo Polski juniorów.
W pamięci przerzucam znów kilka kart mego albumu wspomnień. Z pożółkłych fotografii…
nie, nie, te wspomnienia, choć odległe w czasie, są przecież wciąż jeszcze pełne barw i świeże.
Choćby i to:
Wrześniowy dzień. Przed boiskiem Cracovii tłum ludzi, Przepycham się nerwowo. Mecz
dwóch odwiecznych rywalek już się rozpoczął.
Po chwili, najbardziej dla mnie nieoczekiwanie stałem na linii bramkowej. Byłem jednym z
jedenastu ligowców drużyny z białą pięcioramienną gwiazdą, a brawa widzów upajały jak opium…
Ciężkie, trudne lata okupacji. W pewnej mierze i one wypełniły się licznymi migawkami z
przeżywających drugą młodość Błoń, z położonych gdzieś na peryferiach, gdzie łatwiej było można
zmylić czujność okupanta boisk – ale przecież nad wszystkim dominowało wówczas pragnienie
odzyskania wolności, pragnienie zemsty nad hitlerowskimi oprawcami, których terror i nienawiść
wryły się w pamięć długą, tragiczną listą strat polskich sportowców.
Wreszcie nadeszła chwila. Przyszedł 18 stycznia, a wkrótce potem pierwszy mecz w
wyzwolonym Krakowie. Jakże mocno przeżywałem dzień, kiedy w kilkanaście tygodni później po raz
pierwszy w życiu wybiegłem na boisko w koszulce z herbem Krakowa. I wreszcie szczyt marzeń, o
którym kiedyś wstydziłem się nawet pomyśleć. W składzie reprezentacji Polski jako bramkarz – Jerzy
Jurowicz.
Radosne, upojne to chwile. Ale oto czekał mnie jeszcze radośniejszy moment.
Nazajutrz, choć mocno po męsku ścisnąłem dłoń przewodniczącego GKKF – Motyki
wręczającego mi dyplom – to przecież w tej samej chwili pod powiekami zakręciły się łzy. Nie
wstydziłem się ich…
Tytuł zasłużonego mistrza sportu wieńczący moje wysiłki sportowca nie zwalniał mnie
bynajmniej od dalszej pracy nad sobą. Postanowiłem mocno, że w miarę swych sił będę starał się być
nie tylko przodownikiem sportu na boisku, ale że swym przykładem zachęcę młodzież to uzyskiwania
jak najlepszych wyników sportowych.
Wisła znów mistrzem
W sezonie piłkarskim 1950 Gwardia-Wisła powtórzyła sukces z ubiegłego roku, zdobywając
ponownie tytuł mistrza Ligi. Emocjonujący był zwłaszcza finisz rozgrywek, kiedy to szanse
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prowadzących w tabeli drużyn – naszej i Ruchu – wyrównały się. Decydowała ostatnia niedziela
ligowa. Brakło nam wprawdzie na końcu wspaniałego finiszu, opanowania nerwowego i ulegliśmy
radlińskim górnikom, ale równocześnie Ruch stracił dalszy punkt i tytuł mistrzowski po raz drugi
zdobyła Wisła.

Po serii rozgrywek ligowych, jakie zapoczątkowały sezon 1951 r., w których jak dotychczas
broniłem bramki Wisły, powołany zostałem w skład reprezentacji piłkarskiej CRZZ. Z blisko
dwutygodniowego pobytu w NRD, w czasie którego rozegraliśmy trzy spotkania w Berlinie, Dreźnie i
Lipsku, przywiozłem miłe wspomnienia. Występy polskich sportowców w NRD stały się manifestacją
przyjaźni obu narodów. Rozgrywane przez nas spotkania zamieniały się w wielkie sportowe święta
Berlina, Drezna i Lipska, a kilkudziesięciotysięczna publiczność oklaskiwała naszą grę i sukcesy. Z
trzech spotkań do najlepszych należał mecz w Lipsku, zakończony zwycięstwem Polaków 4:1.
Rekordowa bramka
Jak długa jest historia rywalizacji Cracovii i Wisły nie zdarzyło się jeszcze, aby w 20 sekundzie
po rozpoczęciu gry padła bramka. Tak właśnie stało się w drugiej rundzie rozgrywek ligowych 1951
roku, kiedy w meczu „świętej wojny” Gracz zdobył dla nas prowadzenie. Po tym spotkaniu GwardiaWisła umocniła się na czele tabeli ligowej, a w kilka tygodni później po raz trzeci z rzędu zdobyła
mistrzowski tytuł. W okresie całego sezonu ligowego straciliśmy zaledwie trzynaście bramek, co było
rzeczywiście swego rodzaju rekordem i wystawiało dobre cenzurki defensywie Wisły.
Do najciekawszych wydarzeń piłkarskich sezonu należał występ w Krakowie drużyny Dynamo
Tbilisi. Wygrali piłkarze radzieccy 3:0. Gra Dynamo, wicemistrza ZSRR, dostarczyła niezapomnianych
wrażeń. Mecz ten długo z pewnością pozostanie w pamięci krakowskich entuzjastów piłki,
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niewątpliwie najdłużej pamiętać go będzie nasz pomocnik – Wapiennik, któremu właśnie w tym dniu
urodził się syn.

Ze względu na przygotowania do olimpiady w
Helsinkach system rozgrywek piłkarskich 1952 uległ
istotnym zmianom. Najlepsi piłkarze zgrupowani zostali w
trzech ośrodkach olimpijskich, a pozostałe drużyny
pierwszej ligi podzielone na dwie grupy rozpoczęły
rozgrywki i Puchar Zlotu.

Przekrój, 24 grudnia 1951
W pierwszym meczu eliminacji XV Igrzysk Olimpijskich piłkarze polscy wygrali z amatorską
reprezentacją Francji 2:1. W kolejnym spotkaniu ulegliśmy w tym samym stosunku Danii, odpadając z
dalszych rozgrywek. Mistrzem olimpijskim została drużyna Węgier po zwycięstwie w finale nad
Jugosławią 2:0.
Piłkę, której użyto przy rozgrywaniu finałowego spotkania, otrzymało fińskie muzeum
sportowe w Helsinkach. Figurują na niej 22 podpisy złożone przez graczy obu drużyn – finalistów
turnieju.
W spotkaniach ligowych, które rozpoczęły się dopiero jesienią, Gwardia uplasowała się
dopiero na drugim miejscu. Mistrzem została Unia Chorzów. Z zespołu Wisły odszedł w tym sezonie
Mietek Gracz, który zagrał tylko kilka spotkań. Zadebiutowali natomiast w naszej drużynie Piotrowski,
Rogoza i Kościelny.
Jak co roku braliśmy udział w rozgrywkach o Puchar Polski. Z eliminacji pucharowych utkwił w
mej pamięci półfinałowy mecz z CWKS. Była to najdłuższa chyba w historii polskiego piłkarstwa
rozgrywka.
W pierwszym meczu we Wrocławiu mimo dwóch dogrywek utrzymał się wynik
bezbramkowy. W kilka dni później obie drużyny spotkały się ponownie w Warszawie. I znów po
upływie 90 minut zawody zakończyły się bezbramkowo. Dopiero w dogrywce udało się Wieczorkowie
z przypadkowego strzału uzyskać zwycięska bramkę. Zasłonięty nie interweniowałem i spostrzegłem
piłkę dopiero gdy ta zatrzepotała już w siatce. Licząc łącznie czas obu spotkań decydująca o
zwycięstwie „wojskowych” bramka padła dokładnie dopiero 257 minucie gry.
W następnym roku 1953 uplasowaliśmy się mistrzostwach ligowych na ich półmetku za Unią
Chorzów. Mecze II rundy rozgrywaliśmy już na nowym stadionie, którego oddanie do użytku
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nastąpiło w Święto Odrodzenia. W rozegranym w tym dniu międzynarodowym spotkaniu GwardiaWisła zremisowała z węgierskim zespołem Kinizsi4 2:2.
Koniec sezonu miał równocześnie przynieść zakończenie mej czynnej kariery sportowca.
Zniechęcony, załamany wieloma ciężkimi kłopotami rodzinnymi, postanowiłem zawiesić buty
piłkarskie na kołku.
- Mam już przecież za sobą 20 lat gry. Trzeba zrobić miejsce młodszym… - powtarzałem sobie, by
rozproszyć żal i wątpliwości. Nie łatwo było mi rozstawać się z boiskiem…
Na pożegnanie sezonu piłkarskiego 7 grudnia przewidziany był mecz towarzyski z Ogniwo-Cracovią.
- Właśnie w derbach zadebiutowałem w ligowej drużynie Wisły przed 16 laty – pomyślałem. Niech
mój ostatni występ na boisku zbiegnie się również z historią „świętej wojny”.
Tak też się stało. Przed ostatnim tym spotkaniem, przegranym przez Wisłę 1:5, kierownictwo
Ogniwa Cracovii urządziło mi uroczyste pożegnanie, wręczając pamiątkowe upominki.
W ciągu pierwszej połowy następnego roku już tylko jako widz odwiedzałem stadiony
sportowe. Kiedy znalazłem się na trybunie głęboko przeżywałem fragmenty gry, zwłaszcza akcje
podbramkowe.
- Tak już chyba zostanie – myślałem. Miało być jednak inaczej…
Któregoś dnia na początku lata odwiedziłem mych kolegów w lokalu klubowym Gwardii-Wisły.
- A może byś jeszcze zagrał? – zaproponował zobaczywszy mnie kierownik drużyny Latacz.
- Czym skorupka za młodu nasiąknie… Spróbuję! – odrzekłem, nie wierząc jednak właściwie bym miał
jeszcze powrócić na boisko. Moi przyjaciele, z którymi byłem w bliskim kontakcie, skłonili mnie bym
wyjechał z drużyną na towarzyskie zawody ze Stalą w Radomiu.
W szatni, kiedy ubierałem mój wysłużony już czarny sweter z białą jedynką, odczułem, że ktoś
natarczywie mi się przygląda. Odwróciwszy się zauważyłem w otwartych drzwiach znanego arbitra –
Bukowskiego, który sędziował w minionych latach wiele spotkań Gwardii-Wisły.
- To tutaj w Radomiu szuka Pan formy? Sędzia Bukowski nie taił swego zdziwienia, pamiętając o mej
kilkumiesięcznej przerwie.
Gdy znów stanąłem między słupkami bramki, pasja gry porwała mnie na nowo. Po powrocie
do Krakowa rozpocząłem więc regularny trening, a w II rundzie mistrzostw ligowych kierownictwo
sekcji powołało mnie ponownie w skład pierwszej jedenastki.
Nie były to dla Gwardii-Wisły łatwe chwile. Porażki sypały się jedna za drugą, a po którejś z
rzędu przegranej znaleźliśmy się na przedostatnim miejscu w tabeli.
- Będzie z nas z pewnością „czerwona latarnia” ligi – pesymistyczne nastroje w drużynie zdawały się
ogarniać wszystkich.

4

Ówczesna nazwa Ferencvárosi Budapeszt
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Zasłużony Mistrz Sportu – Jerzy Jurowicz
W tych warunkach hamletowskie „być albo nie być” zaciążyło nad spotkaniem z poznańskim
Kolejarzem, którego wynik miał decydujące znaczenie. Poznaniacy nie byli nigdy łatwym
przeciwnikiem. I tym razem groźny ten zespół zmusił nas do maksymalnego wysiłku. Najważniejsze
znaczenie miał jednak fakt, że dzięki wygranej uratowaliśmy się przed spadkiem, który to gorzki los
spotkał wówczas Budowlanych Chorzów i naszego „odwiecznego” rywala Ogniowo-Cracovię.
W okresie przerwy zimowej straciliśmy dalszych, przywiązanych do barw klubowych
zawodników. Z gry zrezygnowali Mamoń i Kohut. Ten drugi był bez wątpienia największym w
powojennym okresie talentem piłkarskim w kraju.
Rozgrywki 1955 roku zaczęliśmy więc w osłabionym składzie. Ze „starych” zawodników
pozostali jeszcze w drużynie prócz mnie Szczurek, Mordarski i Dudek.
Wisła grała ze zmiennym szczęściem. Do naszych sukcesów należało zdecydowanie
zwycięstwo nad chorzowskim Ruchem, który wyjechał z Krakowa z bagażem 6-ciu bramek.
W tym to okresie na skutek decyzji GKKF wiele spośród kół sportowych powróciło do
dawnych tradycyjnych nazw. Na szpaltach gazet i czasopism pojawiły się znów w tytułach: Garbarnia,
Cracovia, Lechia… Wróciła do swej tradycyjnej nazwy również i krakowska Wisła.
Wykorzystując wolny termin w II rundzie rozgrywek ligowych rozegraliśmy w jesieni tego
roku niecodzienne spotkanie. Po jednej stronie boiska stanęli znani w całym kraju od lat piłkarze
Wisły: Flanek, Szczurek, Dudek, Łyko II, bracia Filkowie, Gracz, Wandas, Cisowski i Jaskowski oraz
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Kohut. Broniłem bramki tego zespołu „old-boyów”, a naszym przeciwnikiem była drużyna złożona z
młodych zawodników Wisły, w skład której wchodzili Kalisz, Szymeczko, Budka, Snopkowski, Jędrys,
Michel, Machowski, Kościelny, Adamczyk, Gamaj i Budek.
W polu przewagę mieli młodzi, ale drużyna „old-boyów” potrafiła się doskonale bronić.
„Weteran Jurowicz zagrał w tym spotkaniu jak za najmłodszych lat” – relacjonowała nazajutrz prasa
sportowa. Wygraliśmy 1:0, a zwycięską bramkę zdobył Jaskowski.
Rozgrywki ligowe zbliżały się tymczasem do końca.
- Tym razem to już naprawdę mój ostatni mecz.
Postanowienie to podjąłem przed zawodami z chorzowskim Ruchem. Graliśmy w Chorzowie
zaległe spotkanie w tydzień po zakończeniu mistrzostw. Smutny, listopadowy dzień sprzyjał
nastrojom pożegnania się z boiskiem. Tym mocniej też przeżyłem to spotkanie, w którym zresztą
kilkakrotnie przychodziły mi z pomocą poprzeczki i słupek. Ruch wystąpił bez Cieślika, ale zdaniem
kibiców rozegrał przeciwko Wiśle najlepszy mecz w sezonie.
Po zdobyciu drugiej bramki dla gospodarzy radość i podniecenie publiczności śląskiej zdawały
się nie mieć granic. Kapelusze, czapki, szaliki wylatywały w powietrze, trybuny stadionu
rozbrzmiewały okrzykami i kipiały wrzawą. Zawodnicy wydobywali z siebie resztki sił i jak opętani
uganiali za piłką. W tej chwili właśnie prowadził ją przy nodze środkowy napastnik Ślązaków. Celne
podanie do prawoskrzydłowego, który z kolei wypuścił w uliczkę nadbiegającego łącznika. Ten
przedryblował naszego pomocnika i podał piłkę na pole karne, gdzie pojawił się znów grający na
środku ataku Alszer. Ledwo dotykając piłki w biegu przedłużył on podanie na lewe skrzydło. Tam
dopadł ją Pohl II, przebiegł kilka kroków i nie patrząc prawie na bramkę strzelił. Zanów zatrzepotała
siatka…
To, co nastąpiło później można by chyba porównać z jakąś detonacją. Wszyscy, którzy
znajdowali się na stadionie krzyczeli, gwizdali, wiwatowali…
Jeszcze kilkanaście minut gry i końcowy gwizdek sędziego oznajmił tym razem dla mnie już
nie tylko zakończenie kolejnego spotkania…

Zakończenie
I tak oto mój pamiętnik, moje wspomnienia z kariery piłkarskiej, dobiegły końca. Nie
poruszyłem w nich wszystkiego, ograniczając się do najciekawszych wydarzeń. Krótko też tylko
naszkicowałem sylwetki moich kolegów z boiska, z których niejeden ma z pewnością niemniej
ciekawe i bogate wrażenia.
Jest faktem, że w obecnym okresie nie posiadamy zbyt wielu utalentowanych piłkarzy. W
drużynach ligowych grają zawodnicy, których umiejętności nie wyrastają ponad przeciętność. Stąd
trudne zadania naszych trenerów, mających ustalić skład kadry reprezentacyjnej.
W pierwszych latach po wojnie każda drużyna ligowa posiadała kilku bardzo dobrych
zawodników. Do takich właśnie należeli w Wiśle Flanek, Szczurek, Giergiel, Gracz, Kohut, Mardarski i
Mamoń, w Cracovii: Rybicki, Gędłek, Parpan, bracia Jabłońscy, Bobula, bracia Różankowscy, w
Garbarni – Nowak. Nic dziwnego, że skład naszej drużyny reprezentacyjnej opierał się wówczas na
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piłkarzach krakowskich, uzupełnionych tylko najlepszymi zawodnikami z innych okręgów, jak Suszczyk
i Cieślik z Ruchu, Spodzieja z AKS, Anioła i Białas z Kolejarza Poznań, Borucz z Polonii, Baran i Łącz i
Hogendorf z ŁKS. Było więc w czym wybierać.
Rola bramkarza nie jest bynajmniej łatwa. Gdy zawiodą pomocnicy, gdy obrońcy dopuszczą
napastników przeciwnej drużyny do strzału z najbliższej odległości – wówczas cały ciężar
odpowiedzialności za bramkę, a nieraz za końcowy wynik meczu, spoczywa na barkach bramkarza.
Od jego umiejętności, od przytomnej interwencji, od błyskawicznego refleksu zależy wówczas
wszystko…
Nieraz w swej karierze sportowej przeżywałem takie momenty, gdy wydawało się, że bramka
jest już nieunikniona. I wówczas tylko przytomność w ocenie sytuacji, błyskawiczna decyzja i
interwencja zapobiegały „nieszczęściu”. Ten szybki refleks, ta pewność siebie nie spadły mi
oczywiście z nieba, lecz były wynikiem długoletniej pracy, rutyny i doświadczenia. Uczyłem się na
przepuszczonych fatalnie bramkach w moich pierwszych występach na boisku, wyciągałem wnioski z
błędów i starałem się grać lepiej w następnych spotkaniach.
Od juniora „Tornado” do Zasłużonego Mistrza Sportu. Długa była droga mej kariery
piłkarskiej. U jej schyłku mam jedno tylko jeszcze pragnienie, by młodszy kolega, który objął po mnie
pieczę nad bramką najstarszego klubu polskiego – Wisły, przysporzył mu tyle sukcesów i pięknych
chwil, jakie stały się mym udziałem w okresie przeszło dwudziestoletniej „służby” pomiędzy dwoma
białymi słupkami bramki…

KONIEC

Jerzy Jurowicz w 1981 roku
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