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Wstęp 

 

 

 „”Wiślacy” w służbie niepodległości. Postawy patriotyczne i obywatelskie 

sportowców, działaczy i kibiców TS Wisła w latach 1906 – 1945” to temat mojej pracy 

magisterskiej. Zdecydowałem się właśnie na niego z kilku względów. Przede wszystkim 

jestem wielkim miłośnikiem najpopularniejszej dyscypliny sportowej na świecie, jaką bez 

wątpienia jest piłka nożna. O futbolu wie i słyszał praktycznie każdy. Dla większości jest to 

jednak nic innego jak 90 minut sportowej rywalizacji, która pociąga za sobą największe 

tłumy. Sprawa jest jednak o wiele bardziej skomplikowana, a fenomen piłki wykracza o wiele 

dalej poza samo pojęcie dyscypliny sportowej. I tu pojawia się kolejny powód, dla którego 

zdecydowałem się podjąć tematykę zawartą w mej pracy. Interesuję się również historią, 

ciekawią mnie także relacje społeczne, bodźce na nie odziaływujące i wszystko to, co 

powoduje ich kształtowanie się na przestrzeni dziejów. Nie mam wątpliwości, iż piłka nożna 

jest właśnie taką dziedziną ludzkiego życia, która poza tym iż decyduje o tym kto ma większy 

talent do jej uprawiania, stanowi również istotny element codziennej egzystencji nie tylko 

wielu  pojedynczych jednostek, ale i całych społeczeństw. Emocje, które generuje oraz 

wartości, które za sobą niesie mają istotny wpływ w wychowanie człowieka, które zdobyte za 

młodu, procentuje w życiu dorosłym. Świadczą o tym postaci opisywane w mojej pracy 

magisterskiej, a więc przedstawiciele bezpośredni oraz sympatycy krakowskiej Wisły. Klubu, 

którego jestem kibicem, a którego przedwojenna historia oraz postawa ludzi z nią 

związanych, absolutnie warta jest zaprezentowania szerszemu gremium. Piłka nożna, historia, 

Wisła Kraków – to trzy powody, które – ujmując rzecz w największym skrócie – 

zadecydowały o napisaniu przez mnie kilkudziesięciu stron na temat tego, jak pewne rzeczy 

wyglądały jeszcze nie tak całkiem dawno temu. 

 Moje zainteresowania będą na łamach pracy tematem moich badań. Pragnął będę 

poprzez ich owoce ukazać piłkarski fenomen, oddziaływanie tego sportu na wiele dziedzin 

ludzkiego życia. Moim celem jest prezentacja postaci z nim związanych, utożsamiających 

nieco zapomniane i z pewnością, dla dominującej dziś kultury masowej, mało popularne 

wartości takie jak honor, ojczyzna czy patriotyzm. Pragnę poprzez kolejne postaci i ich 

postawy udowodnić swoistą zależność między kulturą fizyczną, sportem oraz wojskiem i 

narodem. W dobie powszechnego konsumpcjonizmu, a także w myśl zasady iż najważniejszy 

jest pieniądz, dziś nie pamięta się już czym kiedyś było uprawianie sportu. W czasach, gdy 
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praktycznie każda jego gałąź to kolejną gałąź ogólnoświatowego biznesu, mało kto wie iż 

sport, w tym oczywiście piłka nożna, były kiedyś dla ludzi po prostu wielką pasją, 

realizowaną po godzinach zupełnie innej pracy. W swoim tekście mam nadzieję ukazać 

szczególnie znaczenie futbolu dla Polski i Polaków. Sport, który w naszym kraju pojawił się 

jeszcze w czasach zaborczych, szybko stał się spoiwem łączącym społeczeństwa, szansą na 

manifestację swojej przynależności narodowej, a w czasach choćby II wojny światowej był 

odskocznią, pokrzepieniem dla ducha oraz motorem napędowym do działań dla dobra kraju. 

Dowodem na to będą postawy ludzi związanych z jednym z najstarszych klubów piłkarskich 

w Polsce – Wisłą Kraków. Reprezentanci Towarzystwa Sportowego od momentu powstania 

klubu, aż do zakończenia największego globalnego konfliktu w historii świata, wielokrotnie 

udowadniali swoją miłość do Polski, czy to walcząc bezpośrednio na froncie, czy też 

realizując się w innych dziedzinach, zawsze jednak dbając o dobro naszego kraju. 

 Swoje badania oprę na licznych dokumentach oraz dostępnej mi literaturze. Moja 

dotychczasowa wiedza oraz zdobyte już doświadczenie będą mi pomocne w znajdywaniu 

istotnych informacji dotyczącej problematyki pracy. Z dzieł historycznych, opierał się będę na 

wiedzy Józefa Buszki, ale także na bardzo dobrym IPN-owskim opracowaniu polskiej historii 

XX wieku „Od niepodległości do niepodległości”. Szczegółowe informacje na temat 

Krakowa czerpał będę z tomów traktujących o byłej stolicy Rzeczypospolitej. Posłużę się 

„Małą encyklopedią Krakowa”, ale i oczywiście dziełami Andrzeja Chwalby, Janiny 

Bieniarzówny oraz Jana Małeckiego. Sięgnę także do kalendariów Mirosława Francicia oraz 

Czesława Brzozy. Jeśli chodzi o sport z pewnością zaglądnę do podstawy, a więc „Małej 

encyklopedii”, a przy okazji już samej piłki nożnej sprawdzę co na jej temat ma do 

powiedzenia, uważany obecnie przez wielu za najlepszego piłkarza globu, Lionel Messi. 

Książką, która przy okazji przygotowywania się do pisania niniejszej pracy, wpadła mi w ręce 

po raz pierwszy w życiu są „Kulturowe determinanty nacjonalizmu”, a w niej interesujący 

mnie tekst autorstwa Łukasza Wójtowskiego, „Futbol – tożsamość i nacjonalizm”. To 

ciekawe opracowanie zależności pomiędzy futbolem, a kwestiami narodowymi, mam nadzieję 

będzie ważnym i mocnym punktem w ciągu moich rozważań. Podobnie jak „Wojna 

futbolowa” Ryszarda Kapuścińskiego, który daje bardzo wymowne przykłady znacznie 

szerszego wymiaru piłki, aniżeli zaledwie tylko tego sportowego. Jeśli chodzi o samą Wisłę 

Kraków mam zamiar oprzeć się na licznych księgach jubileuszowych, tu warto wyróżnić 

Andrzeja Gowarzewskiego i jego tytaniczną pracę, w efekcie której niejeden klub w Polsce 

może przybliżać fanom swoją historię w bogaty i kompetentny sposób. Również warte 

zauważenia są opracowania dr Stanisława Chemicza, a więc wieloletniego trenera sekcji 
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młodzieżowych piłki nożnej Towarzystwa Sportowego. Jego dzieło na temat rozgrywek 

piłkarskich w Krakowie w czasch niemieckiej okupacji to istna skarbnica wiedzy. Ważnym i 

silnym punktem mojej pracy będzie również praca Romana Pyjosa, który opracował 

biogramy Wiślaków, spośród których wielu oddało życie za wolną i niepodległą Ojczyznę. 

Wymienia ich w swoim dziele również Bogdan Tuszyński, który w książce „Przerwany bieg” 

wspomina polskich sportowców, którzy kres swego życia znaleźli w Lesie Katyńskim, 

Charkowie oraz Miednoje. W swojej pracy posłużę się również wiedzą z internetu, w tym 

przede wszystkim ze strony www.historiawisly.pl. 

 Uznałem, iż najczytelniejszą i najbardziej przejrzystą formą pisania przeze mnie pracy 

będzie trzymanie się wydarzeń chronologicznie. O ile pierwszy rozdział traktował będzie 

jeszcze problemowo kwestie futbolowe i patriotyczne, tak trzy następne będą prezentacją 

historii krakowskiej Wisły oraz postaw ludzi z nią związanych, oczywiście w interesującym 

mnie wymiarze. Uważam, iż podział rozdziałów na czasy tyczące się walk o niepodległość, 

dwudziestolecia międzywojennego oraz II wojny światowej pomogą mi w lepszej jakościowo 

prezentacji postaw patriotycznych i obywatelskich „Wiślaków”. 

 Tak prezentuje się plan moich działań. Wierzę, iż analiza źródeł pomoże mi zgłębić 

tematykę moich zainteresowań na tyle skutecznie, iż końcowe dzieło będzie warte zadanego 

mu trudu. Poprzez swoją pracę pragnę zwrócić uwagę na fakt wielkich wartości, jakie niosła 

za sobą przedwojenna piłka, a której reprezentantami byli ludzie związani z jednym z 

najbardziej utytułowanych klubów w Polsce. Nie mam wątpliwości, iż zadanie które przed 

sobą postawiłem warte jest podjęcia. Żywię nadzieję, iż wyzwanie jakim jest cofnięcie się o 

kilkadziesiąt lat w czasie i stworzenie z blisko czterdziestu wiosen sensownej oraz wymownej 

w swoim przekazie całości, zakończy się powodzeniem.         
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Rozdział I 

Fenomen kulturowy piłki nożnej  

i jej początki na ziemiach polskich 

 

 

1.1 Sport i patriotyzm kiedyś i dziś 

 

 Celem mojej pracy jest ukazanie patriotycznych i niepodległościowych postaw 

środowiska ludzi związanych z klubem piłkarskim Wisła Kraków. Zanim jednak zacznę się 

bezpośrednio zajmować konkretnymi postaciami i wydarzeniami, pragnę ukazać szerokie 

konteksty kulturowe futbolu. Na łamach pierwszego rozdziału będę starał się wykazać, iż 

piłka, prócz tego że jest oczywiście formą sportowej rywalizacji, znajduje swoje miejsce 

także w wielu innych dziedzinach ludzkiego życia, w tym również w aspektach 

patriotycznych. Ta najpopularniejsza dyscyplina sportowa na świecie jest bowiem czymś 

zdecydowanie więcej aniżeli samym sportem właśnie. Jej fenomen jest niewątpliwy, a to z 

czego wynika, co powoduje i jak uwidacznia się w życiu codziennym, mam zamiar - w 

sposób dogłębny i nie budzący wątpliwości – ukazać. Zacznę jednak od początku, czyli od 

wyjaśnienia samego pojęcia „sportu”, „patriotyzmu”, a także wiążących ich wzajemnych nici 

połączeń. 

  Otóż sport i patriotyzm, to słowa określające postawy, czynności i zachowania, które 

towarzyszyły ludzkości od bardzo dawna. Przez kolejne stulecia w praktyce życiowej oba te 

zjawiska niejednokrotnie się przenikały, krążyły wokół siebie, by momentami stawać w 

jednym szeregu. Człowiek, pomimo iż określonych form aktywności kategorią „sportu” 

jeszcze nie nazywał, już go wszak uprawiał. Podobnie z patriotyzmem, który najpierw był 

ciałem, dopiero potem zaś stał się słowem. To co zasadniczo łączyło, łączy (?), ale na pewno 

łączyć powinno „sport” i „patriotyzm” to idea, sfera niematerialna, cel sam w sobie. 

 „Sport” według definicji „Małej encyklopedii Sportu”
1
 jest świadomą i dobrowolną 

działalnością człowieka, podejmowaną głównie dla zaspokojenia potrzeby zabawy, walki, 

popisu, ale również wewnętrznego doskonalenia cech fizycznych, umysłowych i 

wolicjonalnych. Jego istotą jest indywidualne lub zespołowe współzawodnictwo, którego 

formą zazwyczaj jest system zawodów. Charakter sportu jest nieantagonistyczny, a warunki 

                                                 
1
 Mała encyklopedia sportu, red. L. Bednarski, J. Podoski, Z. Ważny, Warszawa 1987. 
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toczonej rywalizacji są ściśle określone przez przepisy. Ma to na celu obiektywne i 

precyzyjne porównanie zdolności i umiejętności ludzkich. Wynik wyrażany jest miarami 

rzeczywistymi lub ustalonymi wskaźnikami obostrzonymi przez nadane reguły. Sport jest 

specyficzną formą zabawy i walki, wyimaginowanej gry intelektualnej lub ruchowej. Dzięki 

ruchowi przybiera postać widowiska, wyzwalającego silne emocje, tak wśród uczestników, 

jak i kibiców, publiczności. Powszechnie mówi się o istnieniu dwóch typów, czy też 

sposobów uprawiania sportu. Pierwszy z nich nazywamy wyczynowym, Ci którzy go 

uprawiają dążą do osiągnięcia jak najlepszych wyników, do ostatecznego zwycięstwa, często 

liczy się jednak samo również sam fakt uczestnictwa. Drugi rodzaj określany jest mianem 

rekreacyjnego. Tu nacisk kładziony jest na utrzymanie dobrej kondycji fizycznej czy też 

relaks. Współzawodnictwo sportowe ukazuje walor integracyjny, kształtuje więzi grup 

klasowych, koleżeńskich, czy też – co szczególnie ciekawe z punktu widzenia tematu mojej 

pracy – narodowych
2
.  

Jeśli chodzi o określenie „patriotyzm”, to wyjść musimy od słowa „patria”, która 

oznaczała rodzinę, grupę posiadającą wspólnych przodków. „Pater” z kolei oznacza „ojca”. 

Nazewnictwo, dzięki łacinie, rozpowszechniło się w innych europejskich językach. Patriota to 

człowiek kochający swoją ojczyznę, naród, jest gotów do poświęceń dla ich dobra. Postawa 

patriotyczna, chcąc pogłębić myśl, będzie to zatem postawa społeczno-polityczna, forma 

ideologii. Łączy przywiązanie do wspomnianych – narodu i ojczyzny – z jednoczesnym 

poszanowaniem innych nacji, ich suwerennych praw.  

Przykładem patrioty może być z pewnością wielki człowiek i wielki Polak, 

błogosławiony Jan Paweł II, który swoim życiem doskonale unaocznił, iż patriotyzm to nie 

tylko czynna walka na polu bitwy. Papież wielokrotnie w swych przemówieniach, gdy mówił 

o Polsce, powtarzał: „Polska, Ojczyzna, Matka nasza”. Przyznanie się do matki jest 

oczywistym stwierdzeniem swojej własnej tożsamości i przyznaniem się do więzi. Ta więź 

warunkuje cały wzrost i rozwój, a po opuszczeniu domu rodzicielskiego daje niezmazywalne 

poczucie swego pochodzenia. Jan Paweł II nie tylko mówił o miłości do Ojczyzny, on ją 

realizował w życiu codziennym. Robił to choćby poprzez krzewienie pięknej mowy polskiej, 

używając jej zawsze w sposób literacki, nigdy nie uciekał się do wygodnych skrótów 

językowych, nie posługiwał się również różnego rodzaju slangami. Jan Paweł II to przecież 

także poeta, że wspomnę tylko wiersz „Myśląc Ojczyzna…”. Bardzo dużo czytał, oczywiście 

ojczystej literatury. Często wracał do polskich pereł, odwoływał się do klasyki. W swych 

                                                 
2
 Tamże, s. 439-440. 
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licznych pielgrzymkach zawsze znajdywał sposobność by znaleźć się blisko rodaków, 

podkreślał wielokrotnie wagę języka jako spoiwa łączącego ludzi w obrębie narodów. Naród 

był dla niego czymś absolutnie ponadmaterialnym, troszczył się o niego, zawierzał Maryi, 

Królowej Polski. Miłość do niego dyktowała mu potrzebę głębokiej wiedzy historycznej, 

którą niewątpliwie posiadał i której niejednokrotnie dawał świadectwo. Oczywistym 

przykładem patriotyzmu Jana Pawła II było każdorazowe całowanie ziemi po przylocie do 

Polski w czasie swego pontyfikatu. Papież wierzył w Polskę, wierzył w swój naród, ufał iż 

jego rola duchowa choćby dla Europy, jest nie do przecenienia. Z pewnością był 

ponadczasowym, wielkim, a dla wielu niedoścignionym, patriotą
3
. 

O patriotyzmie pisał profesor Władysław Stróżewski. Jego zdaniem przy tego typu 

pojęciach warto wyjść od pierwszych myśli, intuicji z nimi związanych. I tak patriotyzm jest, 

najprościej rzecz ujmując, miłością do ojczyzny. Wynika ona niejako naturalnie, tak jak 

kochamy swoich ojców, tak krąg zatacza coraz szersze koło. Jest rodzina, społeczność, naród. 

Ojczyzna. Zdaniem Stróżowskiego „każda ojczyzna ma realizować na swój sposób pełny 

dobór wartości, w tym i najbardziej podstawowe, ale i najwyższe, obowiązujące 

powszechnie”
4
. Największa tragedią patriotyzmu jest odwrócenie się narodu od ideałów, 

dobrych samych przez się, w stronę celów, które się zabsolutyzowały ze względu na to, że są 

narodowe. Profesor przyznaje, iż obecnie patriotyzm jest zagrożony. Coraz więcej bowiem 

tzw. obywateli świata, dla których ojczyzna jest miejscem aktualnego przebywania. To zaś, w 

którą stronę wszystko ostatecznie się potoczy jest nie do przewidzenia
5
.   

 

O sporcie, patriotyzmie, ale i szerzej – o kulturze fizycznej oraz wojsku - pisał Jan 

Kęsik. W swojej książce „Wojsko Polskie wobec tężyzny fizycznej społeczeństwa 1918-

1939” zauważał ścisły związek pomiędzy kulturą fizyczną, a czynnikiem militarnym: W 

każdej epoce historycznej, wszystkich systemach politycznych rozwój kultury fizycznej 

społeczeństwa integralnie związany był z czynnikiem militarnym. Wojsko z natury swoich 

funkcji w państwie nieodmiennie wykazywało ogromne zainteresowanie tężyzną fizyczną 

obywateli, w których widziało nade wszystko przyszłych rekrutów
6
. Autor zaznacza, iż tężyzna 

fizyczna, która jako pojęcie brzmi dziś dość archaicznie, była bardzo popularna w 

międzywojennej Polsce. Dokładnie tak samo jak kultura fizyczna, która choć nie tożsama z 

                                                 
3
 W. Półtawska, Patriotyzm Jana Pawła II, [w:] Wartość patriotyzmu w edukacji szkolnej, red. naukowa ks. R. 

Ceglarek, Kraków 2011., s. 95 -103. 
4
 W. Stróżewski, O pojęciu patriotyzmu, [w:] Oblicza patriotyzmu, red. J. Sadowski, Kraków 2009, s. 95-98. 

5
 Tamże, s. 101-103. 

6
 J. Kęsik, Wojsko Polskie wobec tężyzny fizycznej społeczeństwa 1918-1939, Wrocław 1996, s. 11. 



 9 

tężyzną, w tamtych czasach używana z nią była zamiennie. I tak, jest to rzecz zdecydowanie 

szersza aniżeli sam sport. Na dowód tezy Jan Kęsik przytacza bardzo ciekawą definicję 

Leonarda Szomańskiego zdaniem którego kultura fizyczna obejmuje wychowanie fizyczne w 

powiązaniu z problemami higieniczno-zdrowotnymi, rekreację ruchową wraz z aktywnymi 

formami turystyki, sport masowy i wyczynowy oraz przysposobienie wojskowe ściśle 

połączone z wf
7
. Oczywistym jest fakt, iż praca Jana Kęsika nie odnosi się do postaw 

współczesnych, ukazuje wszak sposób myślenia ludzi z dwudziestolecia międzywojennego. 

Inaczej było w PRL-u - gdy sport był wykorzystywany jako narzędzie propagandy, a każdy 

sukces zawłaszczany przez władzę jako tę, pod której rządami Polacy święcą sukcesy – 

inaczej jest dzisiaj
8
. Obecnie bowiem sprawy wyglądają zupełnie inaczej. Żyjemy w czasach 

względnego pokoju, uprawiając sport nikt nie zaprząta sobie głowy sprawami wojskowymi. 

Tematem mojej pracy są jednak czasy minione i chcąc odnosić się do nich, nie sposób nie 

zaprezentować ogólnego sposobu myślenia na temat wojska i sportu, jakie towarzyszyły 

naszym przodkom. Tym bardziej, iż ówczesny rodzaj rozumowania niósł za sobą głębokie 

wartości i przypomnienie ich czasom współczesnym oraz ukazanie go jako punktu 

odniesienia, wydaje się być jak najbardziej na miejscu.  

 Powyższe rozważania wskazują wyraźnie, iż wojsko, naród, sport, kultura fizyczna, w 

niektórych aspektach mają ze sobą sporo wspólnego. Idąc zaś dalej, niektórzy śmiało 

stwierdziliby, iż w pewnym sensie są to naczynia połączone, które to raz w mniejszym, a raz 

w większym stopniu, łączą się ze sobą. Z drugiej strony znamiennym wydaje się być 

wrażenie, iż przekonanie o szczególnej nici porozumienia pomiędzy wymienionymi 

pojęciami dotyczy w głównej mierze ludzi urodzonych w poprzednich dziesięcioleciach. 

Wynika to z wielu czynników, generalnie jednak myślenie w innych kategoriach to znak 

upływającego czasu. W dobie panującego konsumpcjonizmu i materializmu patriotyzm dla 

wielu wydaje się być przeżytkiem. Dla każdego liczy się tu i teraz, a nade wszystko ceni się 

własne, prywatne dobro. Egoistyczne postawy są obecnie powszechne, a ludzi 

poświęcających się dla innych jednostek czy też wartości uznaje się za dziwaków. Tak 

właśnie dzieje się w przypadku omawianego patriotyzmu, który poprzez konkretne zabiegi 

określonych środowisk kojarzy się dziś młodym pokoleniom prędzej z faszyzmem, aniżeli z 

wzniosłą ideą. Kapitalnym przykładem może być tu działalność FIFA, a więc światowej 

organizacji piłkarskiej, która zawładnęła prowadzeniem rozgrywek piłkarskich na całym 

                                                 
7
 Tamże, s. 7. 

8
 Sport i polityka w dwudziestowiecznych państwach totalitarnych i autorytarnych, red. T. Gąsowski, S. 

Bielański, Kraków 2009, s. 16. 
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świecie. Pod wzniosłymi hasłami walki z rasizmem, grania „fair play” i innymi 

poruszającymi serca hasłami prowadzi swoją inteligentną i ściśle określoną politykę, która 

jest nastawiona wyłącznie na własny zysk. Ten zaś o wiele łatwiej osiągnąć pod płaszczykiem 

wspomnianych idei. Cele polityki FIFA realizują jej podorganizacje, takie jak np. UEFA, 

która to odpowiada za rozgrywki na Starym Kontynencie. W imię walki z nietolerancją jej 

przedstawiciel, podczas meczu Ligi Europejskiej na wiosnę 2012 roku  pomiędzy Wisłą 

Kraków, a Standardem Liege, nakazał zdjęcie transparentu kibiców polskiej drużyny. Brzmiał 

on „Nie trzeba być faszystą, by dbać o Ziemię Ojczystą”. Ten sam przedstawiciel nie miał nic 

przeciwko fladze fanów z Liege, na której to widniał wizerunek komunistycznego 

zbrodniarza, Che Guevary
9
. 

Podobne przykłady można mnożyć, generalnie jednak kult młodości, nowoczesności i 

absolutna pogarda dla przeszłości są tymi „wartościami”, które atakują ludzi we 

współczesnym świecie ze wszystkich stron. Nowoczesne znaczy lepsze, jeśli więc ktoś żyje 

według tradycyjnych wartości, jest po prostu gorszy. Taki przekaz w mniej lub bardziej 

bezpośredni sposób płynie z mediów i ust wszystkich tych, którym tak bardzo zależy na 

wdrożeniu postmodernistycznego podejścia do życia. Liczy się indywidualizm, on jest w 

cenie. Twórcy tego stylu życia promując coś rzekomo niepowtarzalnego i jednostkowego, 

oferują to jednak masom. Dzięki temu właśnie zarabiają, dzięki temu mają władzę i albo 

politycznie albo poprzez wspomniane media sprawują rząd dusz. Zarabiają również na 

sporcie, który to z każdym rokiem staje się raczej rozbudowaną gałęzią światowego biznesu, 

aniżeli sposobem na spędzanie wolnego czasu, pasją której realizacja jest celem samym w 

sobie. Wspominałem o ludziach z poprzednich dziesięcioleci, jako tych którzy widzieli 

związek między wojskiem, patriotyzmem, sportem i ogólnie rozumianą kulturą fizyczną. Tak 

było zwłaszcza w dwudziestoleciu międzywojennym w Polsce, gdy sport nie był uprawiany 

zawodowo, lecz dla własnej satysfakcji oraz gdy pojęcie narodu i ojczyzny stanowiło wartość, 

której nie przelicza się na pieniądze. W sposób szczególny czuli to Polacy, którzy dopiero co 

zachłystywali się życiem w niepodległym kraju. Wydaje się jednak, iż obecnie traktowanie 

czegokolwiek niematerialnie jest po prostu nie na czasie.  

 

 

 

 

                                                 
9
 http://skwk.pl/skwk/5-wazne-skwk/1081-raport-z-sektora-c-slowo-tabu-i-latajacy-snieg.html  [27 luty 2012]. 
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1.2 Fenomen piłki nożnej, konteksty kulturowe i patriotyczne 

  

Jeśli chodzi o absolutne pierwociny aktywności związanych z piłką należy cofnąć się 

ponad 2 tysiące lat wstecz. Wtedy to bowiem w Chinach, a nieco później w Egipcie, Grecji i 

Rzymie odnotowano pierwsze zabawy z kulistą formą właśnie. W średniowieczu podobnie 

bawiono się nią w Angli, Francji i we Włoszech. Już sama długa historia fantastycznie 

obrazuje nam fenomen najpopularniejszej obecnie dyscypliny sportowej świata. Piłka nożna 

znana nam w wydaniu współczesnym została wymyślona w XIX wieku przez Brytyjczyków. 

Tam w roku 1855 powstał pierwszy piłkarski klub - Sheffield Club. Tam też w roku 1863 

założono pierwszą federację piłkarską, by 8 lat później zainaugurować pierwsze rozgrywki o 

nazwie „Puchar Anglii”. W 1872 roku odbył się pierwszy mecz międzypaństwowy, 

rywalizowali wówczas ze sobą wyspiarze, a konkretniej Szkoci i Anglicy, którzy zakończyli 

potyczkę bezbramkowym remisem. Futbolowa gorączka w błyskawicznym tempie ogarniała 

kolejne połacie Europy, by wkrótce dotrzeć na krańce zarówno jednej, jak i drugiej półkuli 

globu
10

. Przez wiele dziesięcioleci był to sport plebejski, uprawiany przez każdego. Również 

każdy chętny mógł swobodnie obserwować na żywo poczynania swoich ulubieńców, dla 

których zresztą piłka nie była wówczas sposobem na życie. Piłkarze byli na codzień 

normalnymi pracownikami fabryk, sklepów, wykonywali różne fizyczne zajęcia. Trenowali 

zaś popołudniami. Przejście na zawodowstwo dało początek upadku idei, który trwa i 

postępuje na naszych oczach.  

Piłka jest obecnie potężnym biznesem, zawodnicy – pod względem umów, prawa 

pracy itd. - są normalnymi pracownikami, a Ci którzy chcą oglądać swoje ulubione drużyny 

muszą za to płacić, niejednokrotnie słone sumy. Problem, jest jednak o wiele bardziej 

złożony, futbol zaś zupełnie przypadkowo posłużył tutaj za przykład, który jednak dobrze 

obrazuje współczesną siłę pieniądza, odwieczny dylemat „mieć czy być” oraz niekończącą się 

rywalizację sfery materialnej z duchową. Powróćmy zatem do tego co nas faktycznie 

interesuje, do sportu o którym William Bill Shankly, legendarny piłkarz Liverpoolu - a po 

zakończeniu piłkarskiej kariery - już jako znakomity menedżer ekipy z miasta Beatlesów, 

mówił: - Niektórzy ludzie uważają, że piłka nożna jest sprawą życia lub śmierci. Jestem 

bardzo rozczarowany takim podejściem. Mogę zapewnić, iż jest o wiele, wiele ważniejsza
11

.  

Piłka nożna jest fenomenem daleko wykraczającym granice pojęcia dyscypliny 

sportowej. Braterstwo, honor, emocje, wszystko to odnajdzie każdy jej miłośnik, bez względu 

                                                 
10

 Mała encyklopedia sportu, red. Leszek Bednarski, Janusz Podoski, Zenon Ważny, Warszawa 1987, s. 266. 
11

 http://lfc.pl/Cytaty  [9grudnia]. 
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na to czy futbolówkę ogląda wyłącznie z poziomu trybuny, przed telewizorem czy też sam 

wprawia ją w ruch. – Wszystko co wiem o moralności i obowiązkach człowieka zawdzięczam 

grze w piłkę – powiedział niegdyś Albert Camus
12

. Ten sam filozof powiedział również, iż 

„nie zaznał większej wspólnoty z ludźmi niż na stadionie, gdy podczas meczu, wśród tysięcy 

sobie podobnych, wraz z nimi pragnie tego samego”
13

. Cytaty owe kapitalnie pokazują jak 

życiową dyscypliną jest futbol, jak uczucia z nim związane, podobne czy też wręcz tożsame 

są z tymi, które towarzyszą nam każdego dnia naszej ludzkiej egzystencji. Ciężko znaleźć 

uczucie bądź emocję, osobiście wydaje mi się to nawet niemożliwe, której nie odnajdziemy w 

piłce i całej z nią związanej otoczce. Dość wspomnieć, iż od czasu powstania, nie pochłonęło 

jej nawet piekło dwóch wojen światowych. Ba! W latach 1939-1945 choćby w Krakowie 

odbywały się regularne rozgrywki, o czym będzie okazja napisać w późniejszych rozdziałach. 

Profesjonalna gra w piłkę również dzisiaj opiera się w gruncie rzeczy na tym samym co i sto 

lat temu. Chodzi o ochotę, pociąg, radość z samej gry. No i zespół. Niech za dowód posłużą 

słowa przez wielu uważanego za najlepszego obecnie piłkarza globu, Lionela Messiego: - 

Kiedy wychodzę na boisko, nie interesuje mnie drużyna przeciwna, nie obchodzi mnie 

przeciwko komu gram. Staram się jak najlepiej robić to, co umiem, cieszyć się i pomagać 

mojej drużynie
14

.   

Piłka nożna jest fenomenem. Świadczą o tym słowa wspomnianego powyżej Billa 

Shankly’ego, czy też wypowiedzi przez Alberta Camusa. Świadczą jednak również te 

autorstwa rodaka, którego życie w sporej mierze zdeterminowane zostało właśnie przez 

futbol. Dr Stanisław Chemicz, związany zarówno z Cracovią, jak i z Wisłą (były trener grup 

młodzieżowych Białej Gwiazdy), w swojej książce pisał tak: - Futbol to coś fantastycznego. 

Wychodząc na boisko nigdy nie miałem wrażenia, że wypełniam obowiązek czy uprawiam 

zawód. Po prostu bawiłem się. W ciągu całej mojej pierwszoligowej kariery (275 rozegranych 

meczów) ani razu nie zdarzyło się, bym nie wychodził na boisko z radością
15

. 

 

Z kulturoznawczego punktu widzenia piłka nożna to zjawisko o ogromnej skali 

zasięgu i znaczenia dla kształtowania relacji społecznych, ale również politycznych. Jest 

więc, tak jak kultura fizyczna, czymś zdecydowanie przekraczającym definicję sportu. Żeby 

było jasne, piłka nożna jest sportem i co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Pamiętać 

jednak należy, iż jest to sport najpopularniejszy na świecie, co z kolei niesie za sobą kolejne 

                                                 
12

 http://www.igol.pl/article,6901.html  [7 marca 2012]. 
13

 J. Guze, Albert Camus: Los i lekcja, Warszawa 2004, s. 9. 
14

 L. Caioli, Messi. Historia chłopca który stał się legendą, Kraków 2011, s. 323. 
15

 S. Chemicz, Piłka nożna w okupowanym Krakowie, Kraków 1982, s. 5. 
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skutki. Chodzi o fenomen futbolu i wielość sfer ludzkiego życia, na które oddziaływuje oraz z 

iloma się przeplata. Piłka nożna nie zaczyna się zatem i nie kończy wyłącznie na boisku, co 

mam nadzieję udowodnić. O fenomenie futbolu spleconego z duchem patriotyzmu i 

tożsamości narodowej pisze Łukasz Wojtkowski w artykule „Futbol – tożsamość i 

nacjonalizm”. – Futbol jest sportem charakterystycznym dla poprzedniego stulecia, kiedy to 

nastąpił jego największy rozkwit i pełne ukształtowanie formy, które możemy obserwować 

dziś. Również nacjonalizm i związana z nim tożsamość narodowa, czy w węższym ujęciu – 

lokalna, jest utożsamiany z XX wiekiem. (…) dzięki pogłębionej analizie socjologicznej i 

politologicznej należy dojść do wniosku, że w historii tych zjawiska zauważalne są korelacje i 

wzajemne oddziaływania. Co więcej, współcześnie możemy egzymplifikować sytuacje, w 

których futbol (...) kształtuje tożsamość narodów i mniejszych grup społecznych
16

. W dalszej 

części artykułu Wojtkowski wspomina o kulturowym zjawisku futbolu, jako 

najpopularniejszej rozrywce współczesnych społeczeństw masowych. Rozrywka jest tu 

jednak tylko częścią prawdy. Wojtkowski również powołuje się na wspominanego już przeze 

mnie Shankly’ego, pisząc iż futbol to przede wszystkim sprawa życia i śmierci. - Sport jest 

jedną z najmocniejszych, o ile nie najmocniejszą formą wyrażania tożsamości i 

przynależności narodowej. Sport jest fragmentem matrycy życia narodowego zdominowanej 

przez media
17

. Jako zaś, że piłka nożna jest sportem na świecie najpopularniejszym, jej 

połączenia z kwestiami narodowościowymi wydają się być teraz więcej niż oczywiste. Aby 

jednak nie być gołosłownym i nie opierać się wyłącznie na teoriach naukowych pragnę 

przytoczyć kilka przykładów potwierdzających fenomen futbolu oraz jego ścisłe relacje z 

patriotyzmem i tożsamością narodową. Jest ich naprawdę znakomita ilość, wybiorę więc te 

które, mam nadzieję, w wyrazisty sposób ukażą tok mojego rozumowania. 

Fakt, iż piłka nożna występuje w pokaźnej ilości dziedzin będących elementami 

kultury, jest bezdyskusyjny. Występuje w filmie, przykładami mogą być polskie Skrzydlate 

Świnie oraz Piłkarski Poker, z zagranicznych Green Street Hooligans. Liczne są dokumenty 

tworzone na temat samej piłki, ale także kibiców. Ze sztuk teatralnych warto wymienić Nóż w 

głowie Dino Baggio w reżyserii Marka Piwowskiego
18

. Jest wiele zespołów muzycznych 

czerpiących inspiracje z najpopularniejszej dyscypliny sportowej na świecie. Ciekawym 

przykładem może być Slaven Bilic, były piłkarz reprezentacji Chorwacji, a obecnie trener 

reprezentacji narodowej kraju leżącego u wybrzeży Adriatyku. Wraz z zespołem Rawbau 

                                                 
16

 Ł. Wojtkowski, Futbol – tożsamość i nacjonalizm, [w:] Kulturowe determinanty nacjonalizmu, red. M. 

Jeziński, Toruń 2008, s. 113. 
17

 Tamże, s. 114. 
18

 Tamże, s. 115. 
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nagrał on piosenkę Vatreno Ludilo, w którym śpiewa o swojej ojczyźnie oraz o piłce nożnej 

właśnie. W ogóle kraje bałkańskie pod względem muzycznym są bardzo płodne na 

omawianym polu. W całej Europie nuci się choćby hip-hopowe kawałki niejakiego Nereda, z 

kolei wokalista niemieckiego Die Toten Hosen (kapela punk rockowa) jest fanem 

angielskiego Liverpoolu. Na jego cześć gra swoją, oczywiście rockową, wersję hymnu klubu 

(nomen omen wielki hit zespołu Gerry & The Pacemakers) - You’ll never walk alone
19

. 

Kolejne przykłady można mnożyć, chciałbym jednak jeszcze odnieść się do kilku ciekawych 

kwestii narodowościowych i lokalnych.  

Jednym z najbardziej znanych na świecie przykładów przenikania się świata polityki i 

futbolu jest FC Barcelona, która za czasów dyktatury frankistowskiej była ostoją kultury 

katalońskiej. Silne tendencje separatystyczne przetrwały tam zresztą po dziś dzień, a klub jest 

jednym z narzędzi walki politycznej w tej sprawie. W tym miejscu grzechem byłoby nie 

wspomnieć o historii, którą w „Wojnie futbolowej” ukazał Ryszard Kapuściński. Sytuacje 

tego typu, zwłaszcza w niedalekiej przeszłości, miały miejsce dość często. Chodzi o 

wspomniane przenikanie się futbolu i polityki oraz jego wpływu na nią. Kapuściński podał 

przykład reprezentacji Hondurasu i Salwadoru, które w 1969 roku rozgrywały dwumecz o 

awans na Mundial, mający się odbyć rok później w Meksyku. W pierwszym spotkaniu 

Honduras pokonał u siebie swoich rywali 1-0. Dzień przed spotkaniem miejscowi kibice całą 

noc imprezowali pod oknami hotelu gości z Salwadoru, tak by Ci w dniu meczu mieli za sobą 

nieprzespaną noc. Powiodło się. Innym, o wiele poważniejszym aniżeli wynik sportowy 

skutkiem porażki przyjezdnych, było samobójstwo Amelii Bolanios, która po stracie bramki 

przez swoją reprezentację, strzeliła do siebie z pistoletu. Z miejsca stała się niejako 

męczennicą narodu, który oczekiwał srogiej zemsty w rewanżu. To samo buczenie pod 

hotelem przez całą noc, wybite szyby i wrzucanie choćby zgniłych jaj, teraz w stronę piłkarzy 

Hondurasu, było tylko preludium do wydarzeń następnych. Eskortowani przez policję na 

stadion goście, w ciągu meczu byli jakby nieobecni, ulegli aż 3-0. Nie mogło być jednak 

inaczej, wszak atmosfera napięcia była nie do zniesienia. Cały stadion otoczony wojskiem, 

wygwizdanie hymnu, czy też wywieszenie szmaty zamiast spalonej flagi Hondurasu, zrobiły 

swoje. Wszystko to za przyzwoleniem prezydenta i ministrów republiki Salwadoru, którzy w 

dniu pogrzebu Bolanios, szli w kondukcie żałobnym. Po zakończeniu rewanżowego spotkania 

przegrani wracali w opancerzonych wozach. Ich kibice zaś zostali pobici, dwóch z nich 

zginęło. Kilka godzin później zamknięto granicę między oboma państwami. Następnego dnia 

                                                 
19

 http://lfc.pl/Hymn [7 marca 2012]. 
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nad Honduras nadleciał pierwszy samolot, który zrzucił bombę. Rozpoczęła się wojna
20

. Jeśli 

chodzi o inne przykłady ogólnonarodowe można spojrzeć na Afrykę, gdzie wiele rządów 

zostało obalonych w wyniku poniesionej porażki przez dane państwo w meczu piłkarskim. 

Tyle jednak o przykładach z zagranicy. W Polsce tradycje regionalne wspiera większość 

klubów, najmocniej widać to jednak w Poznaniu, a także na Śląsku. Z krajowego podwórka w 

pamięci pozostają mecze Polski z ZSRR, zwycięstwo w których oznaczało coś zdecydowanie 

więcej aniżeli tylko kolejne 3 punkty. Również dzisiaj mecze naszej reprezentacji z Rosją czy 

też Niemcami traktowane są w sposób szczególny i stają się rywalizacją nie tyle drużyn, co 

narodów. Piłka nożna to potężne emocje i tak, w Afryce po porażce można zostać uznanym za 

zdrajcę narodu. Argentyna z kolei już na zawsze słynąć będzie dzięki Diego Maradonie, dla 

której jest on po prostu bogiem. Tych zresztą futbol zna zdecydowanie więcej. By zakończyć 

wątek ładunku emocjonalnego, jaki generuje piłka nożna posłużę się kolejnym cytatem. Były 

prezydent Chorwacji, Franjo Tudjman, niegdyś stwierdził: - Każdy mecz wart jest 5 lat 

wysiłków dyplomacji, każdy strzelony gol wart jest więcej niż męczennik poległy w obronie 

ojczyzny
21

.         

 

 

1.3 Początki futbolu w Polsce 

 

W Polsce piłka nożna zrodziła się na przełomie wieków XIX i XX, by w tym drugim, 

oprócz pełnienia funkcji ludycznej, służyć za tworzywo spajające i podtrzymujące na duchu 

polski naród. Kraków odegrał w tym dziele rolę niebagatelną. To przecież w dawnej stolicy 

Polski swoją pierwszą siedzibę miał założony w 1919 roku, a obecnie nie cieszący się dobrą 

sławą, Polski Związek Piłki Nożnej
22

. To we Lwowie oraz właśnie tutaj w dwudziestoleciu 

międzywojennym poziom gry w piłkę kopaną stał na najwyższym w kraju poziomie. Kroku 

Galicji dotrzymywały jedynie drużyny ze Śląska. To wreszcie tutaj, a może przede wszystkim 

tutaj, powstały obecnie 2 najstarsze polskie kluby – Wisła i Cracovia. Honor jednak trzeba od 

razu oddać graczom z Lwowa, których przybycie pod Wawel miało kapitalny wpływ na 

rozwój w mieście fenomenu, jakim bez wątpienia jest piłka nożna. To właśnie dzięki graczom 

                                                 
20

 R. Kapuściński, Wojna futbolowa, Warszawa 2008, s. 138-140. 
21
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z Lwowa, Kraków poznał faktyczne zasady gry w piłkę nożną oparte na wzorcach 

angielskich
23

.  

Generalnie piłka nożna na ziemiach polskich swój początek miała właśnie w Galicji, a 

to ze względu na autonomię i spore swobody, jakie miały omawiane tereny w porównaniu z 

zaborem niemieckim i rosyjskim. Autonomia to jednak nie wszystko, potrzebni jeszcze byli 

odpowiedni ludzie. Najsilniejsze na początku ośrodki piłkarskie, Lwów i Kraków, miały to 

szczęście że kierowane były od początku przez prawdziwych pasjonatów. W leżącym dziś za 

naszą wschodnią granicą mieście futbolową gorączkę zapoczątkował profesor Eugeniusz 

Piasecki. Lekarz, teoretyk wychowania fizycznego, a także współtwórca terminologii 

harcerskiej. Nauczyciel gimnastyki, zapalony taternik i twórca Towarzystwa Gimnastycznego 

„Sokół”. Był propagatorem wychowania fizycznego. To właśnie Piasecki na przełomie 

wieków zakładał pierwsze drużyny, które uczył gry według zasad angielskich. Posiadał 

znaczną bibliotekę piłkarską, głównie po angielsku, a swoją wiedzę przekazywał młodym 

adeptom futbolowego rzemiosła
24

. W 1899 roku objął posadę nauczyciela w IV gimnazjum 

we Lwowie, gdzie zachęcał uczniów do uprawiania piłki nożnej, której sam był entuzjastą. W 

1904 roku powołał do życia klub (dzisiejsza Pogoń) o nazwie Klub Gimnastyczno – Sportowy 

IV Gimnazjum. W tym czasie od roku istniał już zespół z tegoż samego miasta o nazwie – 

Czarni. W 1905 roku powstała z kolei lwowska Lechia
25

. Te 3 kluby były podwaliną dla 

polskiej piłki nożnej, a przybycie do Krakowa IV Gimnazjum oraz Czarnych w roku1906 

było tym czynnikiem, który pozwolił na powstanie Cracovii oraz Wisły. 

Kraków wtedy już od kilkunastu lat zresztą emocjonował się piłką i stanowił 

fantastyczne miejsce do uprawiania tegoż sportu. Wszystko za sprawą dr Henryka Jordana, 

który zbierając doświadczenia z zagranicznych podróży do Niemiec i Anglii w roku 1889 

otworzył park gier i zabaw, by rok później dostarczyć Krakusom skórzaną kulę do gry. Dr 

Jordan był lekarzem i profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego, znajomym Eugeniusza 

Piaseckiego. Futbol zapamięta go jednak z pewnością dlatego, że dzięki niemu miał szansę na 

tak szybki i dynamiczny rozwój w Krakowie. Zamierzeniem Jordana było ćwiczenie 

młodzieży w sprawności fizycznej oraz grach sportowych. Już wtedy, podobnie jak we 

Lwowie, istniało Towarzystwo „Sokół”. W piłkę zaczęto jednak grać dzięki Jordanowi. 

Urodzony w 1842 roku w Przemyślu profesor był wielkim społecznikiem i właściwie 

pionierem, jeśli chodzi o promocję wychowania fizycznego w Polsce. Obieżyświat. Nauki 

                                                 
23

 MARCIN, 105 lat wiślackiego futbolu w wersji nieencyklopedycznej, Magazyn jubileuszowy „105 lat Białej 

Gwiazdy”, Kraków 2011, s. 32. 
24

 P. Pierzchała, Z Białą Gwiazdą w sercu, Kraków 2006, s. 13. 
25

 http://pogonlwow.pl/?page_id=8 [7 marca]. 
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pobierał w Tarnowie, maturę zdawał we włoskim Trieście, medycynę studiował zaś w 

Wiedniu i Krakowie. Będąc w Nowym Jorku zyskał sławę jako położnik i ginekolog. Po 

powrocie do Krakowa piął się w górę w dokonaniach naukowych, w 1895 roku został 

profesorem ginekologii i położnictwa na Wydziale Lekarskim UJ. W latach 1895 – 1901 był 

posłem na Sejm Krajowy, prezesował Komisji Sanitarnej. Wcześniej, bo w latach 

osiemdziesiątych XIX wieku, założył w dawnej stolicy Polski ogród, który dziś nazywany jest 

parkiem dr Henryka Jordana. Ów ogród właśnie był tak wyposażony, iż umożliwiał 

wykonywanie różnych ćwiczeń fizycznych, czy tez grę np. w tenisa, palanta, czy też piłkę 

nożną. Henryk Jordan, jako wielki społecznik, organizował oddziały przysposobienia 

wojskowego, urządzał wycieczki krajoznawcze, a także wygłaszał pogadanki historyczne dla 

dzieci i młodzieży. Jego ogród stał się wkrótce inspiracją do powstawania w mieście 

kolejnych placów do gier i zabaw. To pod jego okiem powstał dwuletni kurs wychowania 

fizycznego przy UJ, który jako pierwszy w Polsce kształcił nauczycieli na poziomie 

uniwersyteckim. W 1899 roku Jordan zainicjował wprowadzenie do szkół gimnastyki oraz 

instytucji lekarzy szkolnych. Był redaktorem „Przewodnika Higienicznego”, tworzył także 

inne pisma dla dzieci i młodzież. Ciekawostką może być fakt, iż odmówił proponowanej mu 

posady prezydenta miasta Krakowa. Zmarł w 1907 roku
26

.  

W przypadku obu mateczników polskiej piłki nożnej, a więc Lwowa i Krakowa, 

zauważalny jest fakt przewijania się - w kontekście sportowego pionierstwa - Towarzystwa 

Gimnastycznego „Sokół”. Otóż zostało ono założone w stolicy Wschodniej Galicji w roku 

1867 i na celu miało społeczne i sportowe wychowanie młodzieży. Z czasem przekształciło 

się w organizację paramilitarną. Oddział „Sokoła” w Krakowie został założony w roku 1885, 

a jego pierwszym prezesem był Michał Bałucki. W 1892 roku liczył sobie 1074 członków, a 

działały w nim takie sekcje jak wioślarska, jazdy konnej, kolarska, szermiercza, turystyki 

górskiej i oczywiście ćwiczeń gimnastycznych. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości 

„Sokoły” z trzech zaborów połączyły się, a siedzibą władz naczelnych stała się Warszawa. 

Towarzystwo prowadziło działalność również w środowiskach polonijnych w USA, 

Niemczech i Czechosłowacji. W 1947 roku zostało jednak rozwiązane, a jego majątek 

przekazany różnym zrzeszeniom i klubom. W 1984 roku został oficjalnie zarejestrowany, ale 

już jako Ognisko TKKF „Sokół” i dopiero 5 lat później powrócił w Krakowie do swej dawnej 

nazwy i roli jako Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” o zasięgu ogólnopolskim
27

.  
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Wracając jeszcze do samego Lwowa z pewnością należy wspomnieć także postać 

Edmunda Cenara. Tak jak dr Jordan przywiózł piłkę do Krakowa, tak on zrobił to dla stolicy 

Galicji. Również Cenar opublikował faktyczne zasady gry w książce „Gry gimnastyczne 

młodzieży szkolnej”
28

. Omawiane przykłady, kluby oraz postaci dobitnie ukazują czym była 

Galicja dla polskiego futbolu. Matka drużyn lwowskich i krakowskich dała polskiemu 

piłkarstwu jeszcze inne kluby, które zarażone przykładem dwóch wspaniałych miast 

postanowiły nie być gorsze. Resovia Rzeszów, Wisłoka Dębica, Tarnovia Tarnów, Polonia 

Przemyśl, Sandecja Nowy Sącz czy JKS Czarni 1910 Jasło to zespoły funkcjonujące po dzień 

dzisiejszy, a dzięki dacie swego założenia należą do najstarszych „teamów” w Polsce, 

jednocześnie podkreślając zasługi Galicji dla futbolowej Polski
29

. Jakby tego było mało to 

kluby właśnie z tej strony Polski zakładały pierwociny dzisiejszego PZPN-u, o którym 

również już wspominałem. Dodajmy zatem jeszcze tylko, że to kluby z Galicji w roku 1911 

założyły Związek Polski Piłki Nożnej Organizował on między innymi Mistrzostwa Galicji, a 

także był zalążkiem dla powstałego w 1919 roku i funkcjonującego do dzisiaj Polskiego 

Związku Piłki Nożnej
30

.  

Co do Krakowa, bezsprzecznie najstarsze, a zarazem najbardziej utytułowane kluby to 

oczywiście Cracovia oraz Wisła. Jako że praca dotyczy właściwie tej drugiej, pozwolę sobie 

w tym rozdziale omówić jedynie początki jej rywalki z drugiej strony Błoń. Klub mieści się 

przy ulicy Józefa Kałuży, wybitnego gracza „Pasów” i wielokrotnego reprezentanta Polski 

zarazem. O nim jednak za chwilę. Wcześniej bowiem o samym założeniu klubu i kolejnych 

powiązaniach patriotyzmu i futbolu. Wspomniany dr Jordan pragnął zaszczepić 

zainteresowaniem Polaków właśnie tym sportem ze względu na zespołowość gry, która to 

pozwalała na pielęgnację patriotycznych idei. Dziennikarz, publicysta, autore wielu książek o 

Krakowie, a zarazem wieloletni sympatyk Cracovii – Leszek Mazan – odnośnie 

społeczeństwa polskiego u progu XX wieku mówi tak: - Społeczeństwo galicyjskie popierało 

wszystko to, co dawało nie tylko świadomość o naszej narodowej tradycji, ale również tężyznę 

fizyczną, która wcześniej czy później miała się przydać w boju. To właśnie dzięki czynnikom 

wymienionym przez Mazana piłka tak szybka zaczęła zdobywać serca Polaków. Garnęła się 

do niej głównie młodzież
31

. Po raz kolejny trzeba jednak podkreślić wkład Lwowian w 

rozwój krakowskiej piłki. Pierwszy mecz odbył się pomiędzy Czarnymi, a grupką 

miejscowych gimnazjalistów 4 czerwca 1906 roku na trawiastym boisku nr XIII, oczywiście 

                                                 
28
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w Parku Jordana. Już sam wygląd wskazywał na dzielące oba zespoły różnice. Goście ubrani 

w buty „footballowe”, krótkie spodenki oraz nieznane jeszcze Krakusom nagolennice 

wyglądali absolutnie profesjonalnie w porównaniu z grupką młodzieży w odświętnych 

szkolnych mundurkach z wysokim kołnierzem i paradnych czapkach. Również kultura gry 

była tym, co wskazywało różnicę między jednymi, a drugimi. Grający indywidualnie 

krakowianie nie mieli szans z zespołową myślą lwowian i polegli 0-2. Z IV Gimnazjum 

poszło jeszcze gorzej, 4 bramki stracone przy zerowym koncie zysków tylko podrażniły 

jednak ambicje Krakusów
32

. Część z nich już wkrótce była świadkami zakładania Cracovii 

Kraków. Nad nazwą zaczęto debatować 13 czerwca. Negocjacje nie trwały długo i tak ów 

dzień oficjalnie uznawany jest za powstanie Klubu Sportowego Cracovia, który z ponad 

stuletnią historią i z pięcioma mistrzostwami Polski jest dziś rozpoznawalny w całym kraju. 

Wspominałem o Józefie Kałuży, przy ulicy którego sytuuje się stadion Pasów. Legenda klubu 

rozegrała w jego barwach 416 meczów, strzelając przy tym aż 465(!) bramek. 

Nieprzypadkowo wyborowy strzelec prowadził po zakończeniu swojej bogatej piłkarskiej 

kariery sekcję napastników Cracovii przez 18 lat. Nie od początku był jednak „Pasiakiem”, 

zanim trafił do klubu, którego później stał się legendą, kopał piłkę na Błoniach oraz w 

Podgórzu. Gdy już trafił do Cracovii, spędził w niej 20 lat, w międzyczasie występując w 

piłkarskiej reprezentacji Polski. Po zakończeniu kariery był również selekcjonerem 

reprezentacji. Kończąc opis początków klubu warto wyjaśnić skąd wzięła się wieloletnia 

tradycja rozgrywania meczu 1 stycznia. Otóż u progu 1921 roku zawodnicy wracali z zabawy 

sylwestrowej, gdy nagle jeden z nich zaproponował grę w piłkę właśnie. Tradycja przetrwała 

po dziś dzień, a wspomniany rok okazał się dla Pasów szczególny. Zostali wszak pierwszymi 

mistrzami w historii polskiej piłki nożnej
33

.     
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Rozdział II 

Powstanie Towarzystwa Sportowego Wisła Kraków 

i jego losy do końca I wojny światowej. Instytucje i ludzie nim kierujący. 

 

 

2.1 Kraków na przełomie XIX i XX wieku 

 

 Na początku XX wieku Kraków stanowił dla pozostałej części, podległej zaborcom, 

Polski i narodu rolę motora napędowego tak pod względem mentalnym, ideowym, jak i 

politycznym. Oprócz rozwoju akademickiego, stanowił również miejsce pracy rzeszy 

robotników. Dość powiedzieć, iż to właśnie w Zagłębiu Krakowsko – Chrzanowskim 

znajdowało się ich największe w Galicji skupisko
34

. Miało to również przełożenie na kwestie 

polityczne. Ciągłe tarcia socjalistów z narodowcami u progu nowego stulecia przybrały na 

sile, motorem dla tych pierwszych stała się Rewolucja Roku 1905 w Rosji. Już wcześniej 

jednak odbywały się liczne strajki. Robotnicy coraz bardziej świadomi swych praw, 

wychodzili na ulice by manifestować swoje niezadowolenie. Ożywienie na początku XX 

wieku pobudziło do jeszcze intensywniejszego działania PSL czy Polską Partię Socjal-

Demokratyczną Galicji i  Śląska Cieszyńskiego
35

. Liderem tej ostatniej i zarazem radnym 

Krakowa był Ignacy Daszyński. Urodzony w Zbarażu działacz socjalistyczny był 

wielokrotnie aresztowany i więziony, m.in. w więzieniu św. Michała
36

. Gdy po wybuchu 

rewolucji w Rosji strajki i protesty przybrały na sile również w Polsce, Daszyński 2 lutego 

1905 roku zorganizował wielką demonstrację pod pomnikiem Adama Mickiewicza. Wtedy 

też podpalił portret cara, po czym wraz z pozostałymi uczestnikami odparł szarżujący oddział 

policji
37

.  

 Podobnych manifestacji było więcej. Ogólnie ludność Krakowa i pozostałych miast 

galicyjskich dążyła do demokratyzacji życia, głównym zaś postulatem była możliwość 

głosowania w wyborach do sejmu, rad gminnych i powiatowych. Punkt kulminacyjny 

przypadł na dzień 28 listopada, gdy socjaldemokraci ogłosili jednodniowy powszechny strajk 

polityczny. W większości miast galicyjskich stanęły fabryki, warsztaty, zamknięto sklepy, 

stanęła komunikacja miejska. Sama PPSD zaś inspirowała wystąpienia itp. Jeśli chodzi o 
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dalsze działania Daszyńskiego to początkowe zachłyśnięcie determinantami Rewolucji 

Rosyjskiej nieco zelżało i radny krakowski zaczął popierać stronnictwo „starych” z PPS, 

którzy opowiadali się za działaniem w swojej sprawie i dążeniem za wszelką cenę do 

odzyskania przez Polskę niepodległości. Wynikiem tej ewolucji był list otwarty datowany na 

4 stycznia 1906 roku. Mówił on o niewiązaniu się zbyt ścisłym z rewolucją po stronie 

rosyjskiej, ale myśleniu o narodowych interesach właśnie
38

.  

 

 

2.2 Powstanie Towarzystwa Sportowego Wisła. Geneza i symbole 

 

 W takich warunkach, w okresie wyraźnego ożywienia politycznego oraz nieocenionej 

roli Krakowa pod względem ideowym i mentalnym, a także przy pełnym rozkwicie 

kulturowym dawnego stołecznego miasta, powstało Towarzystwo Sportowe Wisła Kraków. 

„Profesor II Wyższej Szkoły Realnej w Krakowie Tadeusz Łopuszański w roku 1906, a było to 

na wiosnę po zajęciach szkolnych, zatrzymał nas w klasie proponując utworzenie klubu 

sportowego. Propozycja ta zaszokowała nas do tego stopnia, że milczeliśmy, bo wprost nie 

chcieliśmy wierzyć, by coś podobnego mogło wyjść z ust i to profesora. Profesor jednak 

zrozumiał nasze milczenie i jakby nic opowiadał jak to w innych państwach rozwija się sport, 

więc i my Polacy musimy włączyć się w ten nurt. Na te słowa radość taka zapanowała, żeśmy 

zaczęli klaskać i niejednemu łza pokazała się w oku. Godziliśmy się na wszystko, że klub 

będzie nazywał się Wisła, i znowu oklaski i okrzyki „Polacy i Wisła to Polska”. Tę naszą 

Wisłę trzeba było mieć i na sercu”
39

. Tych kilka zdań naładowanych dużym ładunkiem 

emocjonalnym pochodzi ze wspomnień Romana Wilczyńskiego, zawodnika pierwszej 

drużyny Wisły Kraków z 1906 roku. Są one częścią dzieła o tytule „Wspomnienia o 

budzącym się sporcie w Krakowie w latach 1900-1906”, które to Wilczyński stworzył jako 

pracę na konkurs gazety sportowej „Tempo” z okazji 60-lecia istnienia Towarzystwa 

Sportowego Wisła
40

. Oczywistym jest fakt, iż wspomnienia kogokolwiek nie zawsze i nie w 

pełni muszą pokrywać się z historyczną prawdą. Niemniej, stanowią ważny i ciekawy element 

w dyskusji i dociekaniach, w tym przypadku, na temat początków krakowskiej Wisły, dlatego 

też postanowiłem się nimi posłużyć.   
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O samym autorze niestety nie wiadomo zbyt wiele. Prawdopodobnie był bratem 

Józefa Wilczyńskiego, generała brygady Wojska Polskiego, zamordowanego przez Sowietów 

22 września 1939 roku. Nie jest to informacja sprawdzona w stu procentach, jednakże istnieje 

prawdopodobieństwo, iż interesujący mnie Roman Wilczyński jest tym samym, który w 

latach 1918-1920 był porucznikiem wojsk kolejowych
41

. Już w pierwszym rozdziale 

zwracałem uwagę na swoistą „bliskość” wojska i sportu w owych czasach, stąd taka biografia 

Wilczyńskiego nie dziwi. Tak jak fakt, iż gro z pozostałych tworzących podwaliny 

Towarzystwa Sportowego Wisła, z wojskowością - w teorii bądź praktyce – miało wiele 

wspólnego. Zaznaczam, iż podane na temat Wilczyńskiego informacje nie są w pełni 

potwierdzone. Pozostałe natomiast są już o wiele bardziej pewne, pochodzą bowiem 

bezpośrednio z napisanych przez niego wspomnień. Bakcylem sportu miał się zarazić w 

gimnazjum, uprawiał imponującą ilość dyscyplin. Był uosobieniem budzącej się w mieście 

gorączki sportowej, którego głównymi ośrodkami były „Sokół” oraz „Park Jordana”. Poza 

nimi wszelkie gry i zabawy ruchowe praktykowano właściwie wszędzie, gdzie było to tylko 

możliwe. Wilczyński oprócz piłki nożnej uprawiał lekką atletykę, a w zimie jeździł na 

łyżwach. We wspomnianym zaś 1906 roku stał się zawodnikiem krakowskiej Wisły. 

„Przychodziliśmy na Błonia codziennie, więc znano nas już dobrze i mówiono „Wiślacy już 

przyszli”. I w mig mieliśmy partnerów. Zapał do gry był tak wielki, że nie było nawet czasu 

poznać naszych przeciwników, bo i ci nie mówili nic o sobie, ale wiedzieliśmy tylko, że byli w 

mundurkach i to nam w zupełności wystarczało”
42

 – wspomina bohater tamtych czasów.  

Kwestię nazwy, barw, symboli, strojów, herbu czy już nieco później hymnu, omówię 

niebawem. Warto bowiem wyciągnąć jeszcze kilka ciekawych i ważnych informacji z samych 

nietuzinkowych wspomnień Romana Wilczyńskiego. Otóż w obiegu myśli kibicowskiej 

funkcjonuje przekonanie, iż to Cracovia jest najstarszym polskim klubem. Według 

zwolenników tej tezy, „Pasy” zostały założone 13 czerwca 1906 roku, zaraz po turnieju z 

przyjezdnymi drużynami ze Lwowa. Naprzeciw tegoż twierdzenia wychodzi Wilczyński, z 

którego wspomnień jasno wynika, iż Wisła powstała w tym samym roku co Cracovia, miało 

to się jednak stać już na wiosnę. Również przytaczane przez niego opisy rozgrywanych przez 

Wisłę gier, dają obraz dziwnych zasad, podług których grano jeszcze przed, uświadamiającą 

Kraków wizytą piłkarzy ze Lwowa. Oczywiście, zapiski Wilczyńskiego nie są dziełem 

historycznym, wszystkich informacji w nich zawartych nie można brać za pewnik. Są jednak 
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ciekawym i zarazem kolejnym przyczynkiem do niekończącej się debaty na temat palmy 

starszeństwa pomiędzy Wisłą i Cracovią.  

Inną intrygującą, a ważną dla mojej pracy, sprawą jest opis momentu, w którym 

Tadeusz Łopuszański podejmuje decyzję o założeniu krakowskiej Wisły. Po pierwsze 

decyduje o tym jego postać. To wybitny pedagog, w latach 1919-1920 minister Wyznań 

Religijnych i Oświecenia Publicznego, profesor II Wyższej Szkoły Realnej w Krakowie, 

twórca i dyrektor szkoły eksperymentalnej Gimnazjum i Liceum imienia Książąt Sułkowskich 

w Rydzynie
43

. Drugą kwestią, na którą z pewnością warto zwrócić uwagę jest reakcja samych 

uczniów II Szkoły Realnej, którym to profesor Łopuszański zaproponował założenie drużyny 

piłkarskiej. Propozycja założenia klubu sportowego była dla nich sporym wyzwaniem. Sport 

wiązał się podówczas ze wzniosłymi zasadami, szansa zaś na reprezentowanie szkoły, miasta 

itp. w barwach sportowej drużyny, była powodem do dumy. Do tego wszystkiego dochodziły 

kwestie narodowościowe, utożsamianie zespołu z Polską i podświadome przekonanie, że 

decydując się na taką drogę, można w sposób bezpośredni przyczynić się dla dobra Ojczyzny. 

A przecież Polski na mapach świata wtedy nadal nie było. Istniała w sercach i umysłach. 

Także tych bardzo młodych, a zarazem jakże dojrzałych już, ludzi. Obraz wyłaniający się ze 

wspomnień Wilczyńskiego jest więc zatem kapitalnym świadectwem patriotyzmu, a zarazem 

bardzo bolesnym zderzeniem czasów współczesnych z ideałami naszych przodków. 

 

Mocno oddziałowujący pierwiastek polski charakteryzował wiślacki klub od początku. 

Miało to kapitalne znaczenie dla pielęgnowania tożsamości narodowej w czasach zaborów. 

Za to przywiązanie spotykały Wiślaków częste nieprzyjemności. Nigdy nie zrezygnowali 

jednak z raz obranej drogi. Być może powodem, dla którego taki stan rzeczy się utrzymywał 

były kolejne statuty klubowe z lat 1921 i 1936, które jasno określały, iż członkiem TS Wisła 

może zostać „osoba na czci nieposzlakowana”, której obowiązkiem było „zachowywać się 

zawsze i wszędzie zgodnie z wymogami człowieka honorowego, dobrego Polaka i rzetelnego 

sportowca”
44

. O obsesji Wisły na punkcie polskości pisał Manuel Rympel. Jego zdaniem, w 

dwudziestoleciu międzywojennym, „w atakach na Jutrzenkę sprzymierzała się Makkabia z 

katolicką Wisłą, stosującą do Żydów numerus nullus”
45

. Fakt jest faktem, że punkt 10 

artykułu IV statutu Wisły z 1921 roku stanowił, iż „Członkiem zwyczajnym może być każdy 

                                                 
43

 http://pl.wikipedia.org/wiki/Tadeusz_%C5%81opusza%C5%84ski  [22 marca 2012]. 
44

 http://historiawisly.pl/wiki/index.php?title=Historia_Wis%C5%82y_w_pigu%C5%82ce  [22 marca 2012]. 
45

 M. Rympel, Słowo o Żydach krakowskich w okresie międzywojennym (1918-1939), [w:] Kopiec wspomnień, 

red. J. Gintel, Kraków 1964 s. 584. 



 24 

Polak, który ukończył 18. rok życia”
46

. Rozumiejąc go więc dosłownie stwierdzić należy, iż 

Wisłę tworzyć mogli faktycznie wyłącznie Polacy. Świat zaś, wbrew pozorom, nie dzieli się 

tylko na nich i Żydów. Zdaniem Władysława Giergiela, byłego znakomitego gracza Wisły z 

lat trzydziestych i czterdziestych, przed rokiem 1939 tzw. paragraf aryjski faktycznie 

obowiązywał. Nie było go jednak w statucie, funkcjonował raczej jako rzecz umowna
47

.    

Wracając do kwestii narodowościowych warto przytoczyć jeden bardzo znamienny 

cytat. Są to słowa jednego z zawodników krakowskiej Wisły, której założenie w czasie 

panowania na galicyjskich ziemiach Austro – Węgier, w niczym nie przeszkadzało w czuciu 

się prawdziwymi Polakami. „Szliśmy zawsze wiernie w służbie pewnej, ale wielkiej idei. Czuć 

się w klubie swoim jak w domu ojczystym, oddychać pełną piersią, podkreślać na każdym 

kroku swój czysto-narodowy, a w czasach zaborczych także niepodległościowy charakter - oto 

nasza idea, której służyliśmy. Daliśmy temu niejednokrotnie wyraz na zewnątrz. Tak było np. 

w r. 1911, kiedy występowaliśmy z Austrjackiego Związku Piłki Nożnej, uznającego tylko 

zasadę państwową i przystępowaliśmy wraz z lwowskimi „Czarnymi” do tworzenia 

pierwszego na ziemiach polskich Związku Polskiego Piłki Nożnej, który był członkiem UIAFA, 

uznającej zasadę narodowości. Ta sama myśl kierowała nami, gdy jechaliśmy do bratnich 

klubów b. zaboru rosyjskiego, aby nawiązać z nimi jak najlepsze i najżywsze stosunki. 

Podobnie było i z nawiązaniem kontaktu z klubami Wielkopolski, której reprezentację 

gościliśmy u siebie w Krakowie... Tą samą ożywieni myślą oddajemy naszą szatnię, nasze 

boisko w Oleandrach organizującym się w r. 1914 Legjonom Polskim, do których zgłasza się 

także i to, co mieliśmy najdroższego, tj. gros I naszej drużyny”
48

.  

Do tych wymownych słów będzie jeszcze okazja powrócić przy okazji prezentacji już 

konkretnych postaw ludzi związanych z Wisłą, którzy czy to w Legionach, czy innych 

formacjach wojskowych, uczestniczyli we wszystkich walkach, w których to decydowały się 

losy Polski. Poznać bowiem należy wcześniej jeszcze genezę nazwy kluby, jego barwy, a 

także herb i sztandary. Otóż nie jest do końca wiadomym, kto wymyślił takie, a nie inne 

nazewnictwo dla klubu. Są bowiem różne teorie na temat początków samej nazwy. Istnieją 

źródła, które Wisłę widzą pod pierwotną nazwą „Niebiescy” bądź też „drużyną 

Szkolnikowskiego”. Ta druga pochodzić miała od faktycznego pierwszego kapitana zespołu, 

jego bramkarza, a w latach 1919-1921 prezesa całego Towarzystwa
49

. Faktem jest, iż 
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Szkolnikowski był praktycznie współtwórcą klubu, uczniem II Szkoły Realnej, który 

przygodę z piłką godził ze służbą zawodowego oficera w randze majora
50

. To właśnie 

Szkolnikowski miał zaproponować nazwę „Wisła”, co było jednoznacznym odniesieniem się 

do najdłuższej polskiej rzeki
51

. Widoczne to było również na pierwszym emblemacie na 

pierwszych koszulkach. Trykoty były niebieskie (stąd domniemanie nazwy „Niebiescy”), a na 

piersi widnieć miała czarna kula, sugerująca piłkę, przecięta wpół. Ów pasek miał zaś być 

symbolem rzeki właśnie. Tak twierdzi Roman Wilczyński, który dodaje iż klub nie był żadną 

„drużyną Szkolnikowskiego”, ani nie krył się pod żadną inną nazwą. Od początku była to 

„Wisła”, nazwa zaakceptowana przez wszystkich, tak samo jak kolor koszulek, którego 

wybór miał zaproponować profesor Łopuszański
52

. 

Jeśli chodzi o znany w całej Polsce symbol krakowskiej Wisły, również ma on 

wydźwięk narodowy i patriotyczny. Biała Gwiazda, bo o niej oczywiście mowa, na stałe 

zagościła na wiślackich trykotach pod koniec roku 1910. Było to w czasie, gdy Wisła 

rozpoczęła starania o autonomizację polskiego ruchu sportowego i uniezależnienie polskich 

klubów od zaborcy austriackiego. Niespełnienie obietnicy przez zaborcę spowodowało 

wystąpienie zespołu z Austriackiego Związku Piłki Nożnej i pomysł utworzenia Związku 

Footballistów Polskich. Propozycję skierowała oczywiście do pozostałych polskich klubów. 

Sam Związek powstał zaś w roku 1911. I właśnie tuż przed jego utworzeniem, pod koniec 

roku 1910, gwiazda na wiślackich koszulkach przybrała kolor biały, tak by wraz z 

czerwonymi strojami, o których za moment, symbolizować polskie barwy narodowe i 

zbliżające się upragnione odzyskanie niepodległości
53

. By zaś odpowiedzieć na pytanie skąd 

stroje Wiślaków stały się nagle czerwone, należy wrócić do roku 1907. Wtedy to bowiem 

doszło do fuzji drużyny Wisły i tzw. „Czerwonych” (często zwanych też, od nazwiska 

kapitana, drużyną Jenknera). Klub założony przez profesora Łopuszańskiego postanowił 

przejąć barwy wcielanej ekipy, która oprócz czerwieni, charakteryzowała się posiadaniem 

dwóch niebieskich gwiazd na swoich koszulkach
54

. Wkrótce gwiazdy zredukowano do jednej 

oraz, jak powyżej wspomniałem, zmieniono jej kolor z niebieskiego na biały. Od tej pory, po 

dziś dzień, symbolem drużyny jest Biała Gwiazda i mimo chęci zmiany tego stanu rzeczy, 

najpierw przez hitlerowców, a następnie komunistów, nigdy na stałe do tego nie doszło. 
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Wygrał upór sportowców, działaczy i kibiców. Ci ostatni mają również swój osobliwy wkład 

w kolejność występowania barw krakowskiej Wisły. Oficjalna flaga to towarzyszące od 

początku istnienia klubu kolory w kolejności czerwony, biały i niebieski. Dla fanów Białej 

Gwiazdy zaś czerwień występuje na dole, podczas gdy na samej górze widnieje kolor 

niebieski. W środku oczywiście niezmiennie występuje biel. Barwy postanowiono odwrócić 

na znak dezaprobaty fanów Wisły wobec Gwardii, która to z ramienia komunistycznych 

władz przejęła klub po II wojnie światowej. 

Obecny sztandar krakowskiej Wisły jest czwartym w historii klubu. Pierwszy niestety 

zaginął w trakcie okupacji hitlerowskiej. Dwa kolejne są nieaktualne, gwardyjskie 

nazewnictwo bowiem, na szczęście, już nie obowiązuje. Stąd na przełomie XX i XXI wieku 

Rada Seniorów TS Wisła postarała się o ufundowanie nowego sztandaru
55

. W przypadku 

herbu, przez ponad 100 lat istnienia Wisły Kraków, wielokrotnie ewoluował. Zwykle jednak 

przedstawiał, tak jak dzisiaj, czerwoną tarczę, przeciętą niebieską wstęgą z białą gwiazdą na 

środku. Symbolika oczywista, bo odnosząca się do barw, które to z kolei w dużej mierze 

wyrosły na gruncie narodowym. Podsumowując wątek symboli i całej z nimi związanej 

otoczki, należy jeszcze odnieść się do kwestii hymnu. Tu znów napotykamy na silne związki 

z Polską i samym Krakowem. „Jak długo na Wawelu Zygmunta bije dzwon, tak długo nasza 

Wisła zwyciężać będzie wciąż. Zwycięży orzeł biały, zwycięży polski ród, zwycięży nasza 

Wisła, bo to krakowski klub
56

” – brzmi pierwsza zwrotka i refren. Zarówno melodia, jak i 

słowa, oparte są na patriotycznej pieśni, bardzo popularnej przed wojną. Jej autorem był 

krakowski dramatopisarz – Konstanty Krumłowski. Pierwsza zwrotka oraz refren jego pieśni 

brzmiały tak: „Jak długo w sercach naszych choć kropla polskiej krwi, jak długo w sercach 

naszych ojczysta miłość tkwi. Stać będzie kraj nasz cały, stać będzie Piastów gród, zwycięży 

Orzeł Biały, zwycięży polski lud”
57

. Nie do końca wiadomo, kiedy pieśń przerobiono na 

współczesny kształt i kiedy zaintonowano ją na meczu po raz pierwszy. Jedne źródła podają 

pamiętny mecz z lat dwudziestych ubiegłego wieku z drużyną z Katowic (o nim szeroko w 

rozdziale następnym), inne wskazują na lata 30’. Faktem jest, iż hymn po II wojnie światowej 

był zakazany. Kibice nic sobie jednak z tego nie robili i choć a capella, ale za to z dumą i 

pełną świadomością słów, śpiewali: „zwycięży orzeł biały, zwycięży polski ród, zwycięży 

nasza Wisła, bo to krakowski klub”
58

.   
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2.3 Ludzie Wisły i ich działalność patriotyczna w okresie walk o niepodległość 

 

Powyższe przykłady i przesłania jasno wskazują, iż Wisła od zarania był czymś 

znacznie więcej aniżeli tylko klubem piłkarskim. Towarzystwo Sportowe było swoistą małą 

ojczyzną, w której pielęgnowano i na każdym kroku podkreślano swoją narodową tożsamość. 

„Zachowywać się zawsze i wszędzie zgodnie z wymogami człowieka honorowego, dobrego 

Polaka i rzetelnego sportowca” – to jedne z tych cytatów dotyczących pierwszych lat 

działalności Wisły, które nie pozostawiają wątpliwości, jakie idee i wartości przyświecały 

obecnie jednemu z najbardziej zasłużonych i utytułowanych polskich klubów. Patriotyzm był 

dla Wiślaków w cenie i objawiał się on tak na polu bitwy, jak i w czasach pokoju. Zamiana 

koloru gwiazdy, czy też – jeśli chodzi już o bardziej praktyczny wymiar – kontakty z innymi 

zespołami w zaborach niemieckim i rosyjskim, celem utworzenie wspólnego związku 

piłkarskiego, wskazują na różnorodność działań. Jan  Weyssenhoff (1889-1972) - występował 

w Wiśle w latach 1907-1920 - to przykład walki o silną i mocną Polskę, niekoniecznie z 

karabinem w dłoni. Fizyk-teoretyk, uzyskał tytuł profesora na Uniwersytecie im. Stefana 

Batorego Batorego Wilnie. W latach trzydziestych uzyskał katedrę na Uniwersytecie 

Jagiellońskim, a następnie został członkiem Polskiej Akademii Umiejętności. Jeśli chodzi o 

dokonania związane z piłką nożną, w roku 1922 wydał „Przepisy gry w piłkę nożną”
59

. W 

roku 1919 Weyssenhoff wraz z Józefem Szkolnikowskim (1889-1958) na zjeździe 

założycielskim zostali wybrani wiceprezesami Polskiego Związku Piłki Nożnej. Ten drugi, 

jak już wspominałem, był bramkarzem pierwszej drużyny w historii Wisły. Jako zawodowy 

oficer w randze majora otrzymał Krzyż Walecznych za udział w wojnie bolszewickiej
60

. W 

międzyczasie był bardzo aktywnym i prężnym działaczem. Swoje zdolności organizatorskie 

wykazywał od wczesnych lat młodości. Urodzony na Podolu Wiślak był przecież pierwszym 

kapitanem krakowskiej Wisły. To również on zaproponował nazwę zespołu i nie kto inny, jak 

właśnie Szkolnikowski, reaktywował klub po zakończeniu I wojny światowej, jednocześnie 

stając się jej prezesem. Był także prezesem Krakowskiego Okręgowego Związku Piłki 

Nożnej
61

. Kolejnym wybitnym przykładem jest Franciszek Janowski (1890-1972). Major 

Wojska Polskiego był wiceprezesem zarządu Wisły, a jego dzieło kontynuowali jego trzej 
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synowie
62

. Spośród działaczy nie można oczywiście zapominać o założycielu krakowskiej 

Wisły, patriocie, działaczu i pedagogu – Tadeuszu Łopuszańskim (1874-1955), a także 

Franciszku Adamie Obrubańskim (1892-1940). Ten człowiek - instytucja był piłkarzem, 

działaczem, sędzią, a także dziennikarzem sportowym. To w dużej mierze dzięki niemu Wisła 

już od początku swego istnienia budowana była na silnych i mocnych fundamentach. Do 

klubu trafił w roku 1913, wcześniej tworzył drużynę AZS Kraków. Po zakończeniu kariery 

został działaczem Wisły, sędziował również mecze piłkarskie, także międzynarodowe. W 

latach 1922-1924 był tzw. kapitanem związkowym, co oznaczało po prostu funkcję 

selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski. Był porucznikiem Wojska Polskiego, służył w 

kontrwywiadzie
63

. Ze względu na jego udział w II wojnie światowej będę o nim również pisał 

w rozdziale ostatnim. 

Gdy nadszedł czas wojny Wiślacy zdawali egzamin z patriotyzmu już na polu walki. 

Wstępowali do Legionów Piłsudskiego, które to zasiliło sporo zawodników z pierwszych 

historycznych składów ekipy Białej Gwiazdy, o czym wkrótce. Po zakończeniu I wojny 

światowej, w latach 1918-1921, ludzie związani z krakowską Wisłą walczyli na wszystkich 

możliwych frontach. Mierzyli się z Ukraińcami w Małopolsce Wschodniej, Czechami na 

Zaolziu, brali udział w powstaniach śląskich. Oczywiście brali także udział w walce z inwazją 

bolszewicką. Jeśli chodzi o pierwszą wojnę światową klub oddał swoje tereny na użytek 

Pierwszej Kompanii Kadrowej, która powstając z połączenia „Strzelców” oraz Polskich 

Drużyn Strzeleckich, była zalążkiem Wojska Polskiego. Stacjonowała ona w Parku 

Sportowym należącym do Wisły, w miejscu gdzie dziś stoi Dom Józefa Piłsudskiego na 

Oleandrach. Było to na przełomie lipca i sierpnia 1914 roku, skąd jednostka wyruszała na 

wojenny szlak. W tym też miejscu Marszałek przemawiał: - Wszyscy, co tu jesteście zebrani, 

jesteście żołnierzami polskimi
64

. Ci właśnie żołnierze wyruszyli wkrótce na front by walczyć 

o wolną Polskę. Byli wśród nich między innymi bracia Kowalscy i Witold Rutkowski, a więc 

wychowankowie Wisły. Wraz z żołnierzami i zarazem piłkarzami innych drużyn propagowali 

futbol w Legionach, w który nie raz grywano w wolnym czasie. Wojsko było sportowi 

przychylne, część dowódców zaś uważała grę w piłkę nożną za sport, który jest najbardziej 

zbliżony do prawdziwej walki na froncie. Sam Józef Piłsudski, aż takim miłośnikiem futbolu 

nie był, pomimo tego zezwalał na jego uprawianie, ze względu na fakt – iż jak praktycznie 

każdy sport – wpływa na rozwój fizyczny człowieka. Było to dużym plusem dla wojska, a to 
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przez jego pryzmat właśnie, patrzył Marszałek na resztę otaczającej go rzeczywistości. 

Piłsudski zgadzał się bowiem ze stwierdzeniem, iż sprawny fizycznie młody człowiek, będzie 

lepszym żołnierzem
65

. Inny czynnik, dla którego uprawiano piłkę nożną, czy tez inne sporty 

w wolnym czasie, był bardzo prozaiczny. Chodziło po prostu o zabicie czasu, zmianę 

repertuaru działań i najzwyczajniejszą w świecie rozrywkę. To rozluźniało napięcie oraz 

skutecznie integrowało żołnierzy 

Wspomniałem, iż wielu graczy z pierwszych historycznych składów Białej Gwiazdy 

brało udział w czynnej walce o odzyskanie niepodległości. Na dowód tego, dla przykładu, 

przytoczę jedenastkę z 1907 roku (już po fuzji Wisły z drużyną „Czerwonych”), z której co 

najmniej kilka nazwisk chwyciło za broń, bądź w inny patriotyczny sposób wspierało 

Ojczyznę. Antoni Poznański, Walery Górski, Jan Weyssenhoff, Ludwik Stolarski, Pustelnik, 

Franciszek Brożek, Wilhelm Ceperski, Teofil Sykała, Włodzimierz Polaczek, Jan Cudek oraz 

Witold Rutkowski
66

. Tak brzmiał pełny skład krakowskiej Wisły z czasów, gdy na 

koszulkach widniały jeszcze dwie niebieskie gwiazdy. Być może wszyscy wymienieni brali 

udział w walce na polu bitwy lub też umysłowo (choćby poprzez dokonania naukowe) 

przyczyniali się do budowy ducha patriotycznego, a także podwalin dla mocnej i silnej Polski. 

Nie o wszystkich jednak informują źródła, stąd tez po krótce opiszę dzieje tylko wybranych 

postaci.. Wśród wymienionych są dwa nazwiska, które już wcześniej padły. Jan Weyssenhoff 

oraz Witold Rutkowski. Ich przedstawiać już nie trzeba. Pierwszy naukowo, drugi z 

karabinem w ręku – obaj nie pozostawali bierni w walce o odzyskanie niepodległości. Bardzo 

ciekawą postacią w wymienionym gronie był Franciszek Brożek (1890-1940), ówczesny 

bramkarz Białej Gwiazdy. Choć żył, jak na dzisiejsze czas, niezbyt długo – 50 lat – to swym 

intensywnym i pełnym oddania sprawom i wartościom najwyższym życiem z pewnością 

przebił niejednego, dożywającego sędziwych lat. Oprócz piłki, interesował się również 

innymi sportami, w tym strzelectwem, co kapitalnie przełożył na potrzeby służby wojskowej. 

W czasie I wojny światowej wcielony został do armii austriackiej, a po zakończeniu działań 

wstąpił ochotniczo do Wojska Polskiego. Od października 1918 roku zaangażowany był w 

działalność dla Polskiej Organizacji Wojskowej. Rok później Brożek walczył na froncie 

ukraińskim, gdzie został ranny. Rany odnosił również w wojnie z bolszewikami, gdy w roku 

1920 dwukrotnie raniony był w walce tak o wolną Polskę, jak i całą Europę. „Zawsze na czele 

powierzonego oddziału przykładem bohaterskim porywający, kochany przez żołnierzy i 
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szanowany przez dowódców - był wzorem oficera frontowego" - głosiła jedna z opinii na jego 

temat. Po wydostaniu się z niewoli, powrócił do kraju w sierpniu 1921 roku i na stałe już 

związał się z wojskiem, gdzie piął się po szczeblach kariery. Za udział w wojnie polsko – 

bolszewickiej odznaczony został orderem Virtuti Militari
67

. Inną legendą tamtych czasów był 

Wilhelm Cepurski (1891-1981), który ponad 15 lat reprezentował barwy Białej Gwiazdy. Nie 

tylko piłka go jednak interesowała. Grał w szachy, tenisa stołowego, jeździł na nartach, 

łyżwach i rowerze. Poza piłką, najbardziej pociągało go jednak wioślarstwo i gdyby Polska 

występowała na Olimpiadzie w roku 1920, Cepurski reprezentowałby ją w tych dwóch 

dyscyplinach! Nazywany „lwem Wisły”, występował na pozycji lewego obrońcy. Karierę 

zakończył w roku 1922, gdy doznał poważnej kontuzji. Nie przeszkodziło mu to w zostaniu 

działaczem krakowskiego klubu. Ponadto był także nauczycielem. Wilhelm Cepurski 

uczestniczył w walkach o Polskę w latach 1918-1920 jako kapitan artylerii
68

. Ostatnią 

postacią z przytoczonego powyżej składu z 1907 roku, o której chciałbym wspomnieć, jest 

Jan Cudek (1890-1942). Urodzony w 1890 roku zawodnik występował w Wiśle w latach 

bardzo zbliżonych do Cepurskiego. Karierę zakończył w połowie lat dwudziestych. Był 

oficerem Wojska Polskiego
69

. O jego dokonaniach szerzej napiszę w rozdziale ostatnim. 

Zanim przejdę do najbardziej rozpoznawalnego w historii Wisły nazwiska, przytoczę 

jeszcze kilka sylwetek, które co prawda dla Białej Gwiazdy zaczęły grać już po zakończeniu I 

wojny światowej, ale o odzyskanie niepodległości walczyły jeszcze przed swym przybyciem 

do krakowskiej Wisły. Jednym z nich był Franciszek Turmiński (1890-1955), który w latach 

1914 – 1918 walczył na froncie wschodnim. Stacjonując we Lwowie związał się z 

tamtejszymi Czarnymi. W 1919 roku zasilił szeregi Wisły Kraków
70

. Kolejną niebagatelną 

postacią w historii klubu, ale także, a może przede wszystkim, Polski, był Marian Markiewicz 

(1895-1965). Karierę z Białą Gwiazdą na piersi rozpoczął w roku zakończenia wojny. Był 

czołowym obrońcą pierwszej drużyny i występował w niej przez 8 lat. Z zawodu był 

oficerem, doszedł do rangi pułkownika Wojska Polskiego. Uczestniczył w walkach o 

niepodległość jako Legionista. Ponadto brał udział w wojnie bolszewickiej, a w czasie II 

wojny światowej w kampanii wrześniowej. Odznaczony krzyżem Virtuti Militari, krzyżem 

niepodległości oraz pięciokrotnie krzyżem walecznych
71

. Komentarz wydaje się być zbędny. 

Następną postacią jest Stefan Śliwa (1898-1964). Ten zawodowy oficer Wojska Polskiego 
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reprezentował wiślackie barwy przez 6 sezonów, począwszy od roku 1918. W trakcie I wojny 

światowej stracił prawą dłoń, stąd na boisku występował z protezą. Uczestniczył również w 

kampanii wrześniowej. Dwa lata wcześniej, w roku 1937, został mianowany kapitanem 

Wojska Polskiego
72

. Bardzo ciekawym przypadkiem byli bracia Kowalscy. Starszy Stanisław 

(1894-1971) wraz z młodszym Władysławem (1897-1939) byli Legionistami, a następnie 

brali udział w walkach reprezentując II Korpus Hallera. Dostali się do niewoli, z której przy 

pomocy polskich robotników udało im się zbiec. Ich organizmy były tak wyczerpane, iż 

dostali zwolnienie z wojska. Nie przeszkodziło to jednak Władysławowi ponowne doń 

wstąpienie, a następnie walce z Ukraińcami i bolszewikami. Obaj bracia odznaczeni zostali 

Krzyżami Virtuti Militari oraz kilkukrotnie Krzyżami Walecznych i innymi odznaczeniami 

niepodległościowymi
73

. 

W największym możliwym skrócie przytoczyłem historie wybranych postaci 

środowiska wiślackiego, które w sposób mniej lub bardziej bezpośredni przyczyniały się do 

odzyskiwania przez Polskę niepodległości. Teraz natomiast czas już na nieco szersze 

spojrzenie na dokonania największej legendy Wisły Kraków, tak na boisku jak i poza nim. 

Czas na Henryka Reymana oraz trochę mniej znanych, choć dla Wisły i Polski również 

bardzo zasłużonych, jego braci – Jana (1902-1984) i Stefana (podobnie jak Henryk, byli 

piłkarzami Białej Gwiazdy). Pierwszy z nich był zarazem najmłodszym z trójki rodzeństwa. 

Działalnością patriotyczną zainteresował się już jako gimnazjalista. W latach 1916-1918 był 

członkiem tajnej studenckiej organizacji wojskowej, pracował również w Centralnym Biurze 

Wydawnictw Naczelnego Komitetu Narodowego. W czasie walk 1918-1920 był jeszcze za 

młody by walczyć z bronią w ręku, niemniej wstąpił do wojska ochotniczo i pełnił czynną 

służbę w Oddziale Wartowniczym w Obozie Jeńców w Krakowie. Podobnie, w Oddziale 

Wartowniczym, działał w trakcie wojny z bolszewikami. Obowiązkową służbę wojskową Jan 

Reyman odbył już w czasie pokoju. Jego brat Stefan (1898-1941) w roku 1917 wstąpił do 

Legionów jako ochotnik. Z powodu jednak kryzysu przysięgowego wylądował w armii 

austriackiej, a z nią na front włoski. Tam dostał się do niewoli. Następnie, ponownie jako 

ochotnik, wstąpił do Armii generała Józefa Hallera, z którą walczył między innymi we 

Francji. Po powrocie do kraju w maju 1919 roku, brał udział w walkach z Ukraińcami w 

Małopolsce Wschodniej, a potem w wojnie bolszewickiej. Po pewnym czasie jednak, z 

powodu przedłużających się problemów z płucami, odesłany został na urlop. W roku 1937 
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uhonorowany został Medalem Niepodległości
74

. O jego okupacyjnych dokonaniach z czasów 

II wojny światowej pisał będę w rozdziale czwartym. Przyszedł już bowiem czas na przegląd 

losów Henryka Reymana (1897-1963) w pierwszych latach jego działalności, tak piłkarskiej, 

jak i wojskowej. Do Wisły trafił w roku 1910 i pozostał jej wierny, z przerwą spowodowaną I 

wojną światową, do samego końca swojej piłkarskiej kariery. Tę zaś kończył w roku 1933. Z 

Białą Gwiazdą, nie rozstał się jednak na dobre, pozostał jej działaczem, a w późniejszych 

latach przyznano mu tytuł honorowego prezesa klubu. Był również honorowym członkiem 

PZPN, a w latach 1946-1947, selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Polski. Wcześniej zaś z 

białym orłem na piersi sam występował na boisku dwanaście razy. Był nawet przez pewien 

czas kapitanem reprezentacji Polski w piłce nożnej
75

. O jego dokonaniach sportowych będę 

jeszcze wspominał, podobnie jak o wojskowych, z których część przedstawię już teraz. 

Henryk Reyman urodził się w roku 1897, w rodzinie z dużymi tradycjami żołnierskimi, 

sięgającymi średniowiecza
76

! Od kilku pokoleń jednak zdarzało się tak, iż najstarszy syn 

zajmował się karierą urzędniczą. Podobnie miało być z Henrykiem. Los jednak chciał, że 

wybuchła wojna, a najstarszy z braci Reymanów nie widział innej drogi, jak wzięcie 

czynnego udziału w walkach o niepodległą Polskę. Informacje źródłowe są zgodne, co do 

jego początków przygody wojskowej. Najprawdopodobniej jednak nie był Legionistą, o czym 

zaświadcza osobisty dziennik Reymana. Wynika z niego, iż Henryk w latach 1914-1916 

służył w austriackiej poczcie polowej. Stać się to zaś miało ze względu na pracę w niej 

jeszcze przed wybuchem walk. Potem zaś najzwyczajniej w świecie zmilitaryzowano ją i 

wcielono jako jeden z wielu niezbędnych organów do wojska austriackiego. Praca była 

żmudna i cechowały ją ciągłe zmiany lokalizacyjne. Wynikało to z oczywistego faktu 

przesuwania się frontów wojennych. To one wyznaczały aktualne miejsca działania poczty. 

Henryk Reyman wykonywał swą pracę sumiennie, nawet wtedy, gdy chorował. A zdarzało 

mu się to dosyć często, przypomnę iż wojna rozpoczęła się gdy miał zaledwie siedemnaście 

lat. Miał problemy z zatokami, sercem, miewał częste zawroty głowy. Kilkukrotnie odsyłano 

go do sanatorium, z którego to – gdy tylko się wyleczył – zrazu wracał na miejsce pracy. W 

jej trakcie podejmował próby przeniesienia do Legionów. Niestety nie udało się i w roku 1916 

wstąpił do armii austriackiej. Na szkoleniach szybko poznano się na jego talencie, również 

pedagogicznym. Dzięki temu w trzecim roku wojny, na froncie wschodnim, dowodził już 

jednym z plutonów. Uzyskał również awans na chorążego. Pod koniec 1917 roku został 
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przeniesiony do 20 pułku, który walczył we Włoszech. Henryk znalazł się więc na tym 

samym obszarze bitewnym, co jego rok młodszy brat, Stefan. Niestety Austriacy nie 

traktowali Polaków najlepiej, wysyłali ich w najgorsze miejsca pola bitewnego, na typową 

zatratę. Henryk po bitwie pod Selano został ranny w prawe ramię. Jego odwaga nie uszła 

jednak uwadze przełożonych, dzięki czemu awansowany został do stopnia podporucznika
77

. 

Jak każdy żołnierz, również Henryk Reyman, dostawał w miarę możliwości urlopy. Często 

wracał wtedy do Krakowa, odwiedzał rodzinę, oddawał się również życiu towarzyskiemu. Do 

armii austriackiej nigdy nie wracał z wielką ochotą, w sensie świadomości pod czyim 

sztandarem walczy. Nie rozpierała go z tego powodu duma, zachowywał jednak spokój, czym 

imponował pozostałym współtowarzyszom wojennej zawieruchy. To właśnie jego 

opanowanie pozwoliło w czerwcu 1918 roku odeprzeć włoską ofensywę pod Croce. Reyman 

nie uniknął jednak konsekwencji swojej odważnej postawy, ponownie został ranny, a dwa 

odłamki tkwiły w jego nodze (a przecież był piłkarzem!) jeszcze przez długie lata. Walki pod 

Croce uczyniły z niego porucznika, Henryk został również odznaczony kilkoma medalami, 

między innymi „Srebrnym Medalem za Odwagę 2. klasy” oraz „Bronzowym Medalem za 

Zasługi z Mieczami 3. klasy”. Po rehabilitacji, którą przechodził już w Polsce, brał udział w 

kilku grach odradzającej się u schyłku wojny Wiśle. Jesienią pamiętnego 1918 roku 

uczestniczył w rozbrajaniu żołnierzy austriackich w Krakowie. Następnie zgłosił się do 

Wojska Polskiego, gdzie jako oficer został przydzielony do Legii Oficerów, w niej zaś trafił 

do oddziału konnego. Chciał trafić gdzie indziej, niestety nie było to w tamtym momencie 

możliwe. Nie było to ostatecznie i tak najgorsze dla Reymana rozwiązanie, który bardzo cenił 

sobie konną jazdę. Rok 1919 Henryk Reyman rozpoczął udziałem w kolejnej wojnie. Tym 

razem odesłany na front wschodni walczył z Ukraińcami. Raniony pod Przemyślem, na 

szczęście niezbyt groźnie, już wkrótce przeniesiony został na Śląsk Cieszyński. Tam walczył 

z agresją czechosłowacką. W marcu tegoż samego roku na krótko powrócił do Przemyśla, a 

następnie pojechał na Śląsk gdzie toczyło się powstanie. Fakt, iż Reyman na terenach Śląska 

w owym czasie przebywał jest bezsporny. Informacje źródłowe nie pozwalają jednoznacznie 

stwierdzić czy brał czynny udział w walce czy też pozostawał na jej zapleczu. Po zakończeniu 

działań, w sierpniu 1919 roku, przybył do Sosnowca. Następnie oficjalnie i na stałe przyjęty 

został do Wojska Polskiego. Przełożeni chwalili go: „Bardzo dobry – sumienny i wzorowy 

oficer. Zna przepisy i utrzymuje dobry duch w swojej komp. Jego służba jest dzielna i pod 

każdym względem skuteczna”
78

. Henryk Reyman w chwili wcielenia go na stałe do Wojska 
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Polskiego przydzielony został do 20 pułku piechoty, gdzie stacjonował. W roku 1920 wziął 

udział w wojnie polsko – bolszewickiej, w której podobnie, jak w każdej poprzedniej, 

odznaczał się z jednej strony męstwem i bohaterstwem, z drugiej zaś, tak niezbędnym w 

wojsku, opanowaniem i rozwagą
79

. 

Podsumowując, przygoda Reymana z wojskiem zaczęła się dzięki dziejowym 

przypadkom. Również dzięki nim, pierwsze lata służby spędził w armii austriackiej, miast w 

polskiej. Swą przygodę rozpoczynał jako nie do końca jeszcze ukształtowany młodzieniec, by 

po kilku latach stać się dojrzałym mężczyzną, który zna wartość życia, ma określony system 

wartości i wie, czego chce od przyszłości. Można rzec, iż wojna była dla Reymana żywiołem, 

w którym się odnajdywał. Wojsko zaś i służba w nim były spełnieniem jego życiowej misji. 

Sposób, w jaki pisał o walce nie pozostawia wątpliwości o bardzo emocjonalnym podejściu 

do tego męskiego fachu. Był tym po prostu zafascynowany. Podobnie jak Wisłą
80

. 
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Rozdział III 

Działalność środowiska Wisły Kraków w okresie dwudziestolecia 

międzywojennego 

 

 

3.1 Polska i Kraków u progu dwudziestolecia międzywojennego 

 

 Obszar Polski po odzyskaniu niepodległości wynosił 388 tysięcy kilometrów 

kwadratowych. Kraj, według spisu z 1921 roku, zamieszkiwało 27 milionów ludzi, z czego 

spory odsetek stanowiły mniejszości narodowe, wśród nich największe - ukraińska i 

żydowska
81

. Kraj miał charakter rolniczy, a postulaty miejskiego stylu życia, związane ze 

znacznym dopływem wartości kulturalnych i w ogóle cywilizacyjnych, nie mogły być zbyt 

szybko realizowane ze względu na fakt, iż większość ludności mieszkała na wsiach
82

. II 

Rzeczpospolitą czekał długotrwały proces odbudowy po ponad stuletniej niewoli. Wiele 

obszarów było zniszczonych, a całość ziem polskich wymagała ujednolicenia i likwidacji 

podziałów powstałych w wyniku przynależności do trzech różnych państw zaborczych. Pracy 

u podstaw wymagała również sfera mentalna, ludzie musieli uświadomić sobie swoją 

przynależność państwową i obowiązki z niej wynikające
83

. Niepodległość, mimo iż Polska 

zapewniła ją sobie w listopadzie 1918 roku, trzeba było jeszcze przez kilka lat po zakończeniu 

I wojny światowej walczyć, tak samo jak o końcowe ustalenie granic i zażegnanie sporów w 

najbardziej zapalnych punktach. Proces kształtowania się terytorium II Rzeczpospolitej 

zakończył się tak właściwie dopiero w roku 1922, kiedy to przyznano Polsce prawa do 

wschodniej części Górnego Śląska. Miało to ogromne znaczenie dla przyszłości Polski, która 

w znacznej mierze opierała się w latach późniejszych na górnictwie i przemyśle ciężkim
84

.  

 Jeśli chodzi o Kraków to według danych z roku 1921, zamieszkiwało go wówczas 

dokładnie 183 706 osób. Liczba ta przez cały okres dwudziestolecia międzywojennego 

wzrosła o około 80 tysięcy. Na tle reszty kraju nie był to imponujący wynik, dawne stołeczne 

miasto wyprzedzały Warszawa, Łódź, Lwów, a także Poznań, który w przeciągu 10 lat (okres 

od jednego spisu do drugiego w 1931 roku) zanotował wzrost w wysokości 45%. Wpływ na 
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słabszy rozwój Krakowa miał fakt, iż nie przeżywał on tak silnego napływu ludności jak inne 

miasta, utracił część swojej pozycji na rzecz stolicy, a także nie był ośrodkiem dynamicznego 

rozwoju przemysłu czy też handlu
85

. W Krakowie około 20% ludności stanowili Żydzi. 

Dominował oczywiście język polski oraz wiara rzymskokatolicka
86

. Skutki wojny, 

poinflacyjne zubożenie ludności i bezrobocie powodowały zwiększoną liczbą oczekujących 

na opiekę społeczną. Jej ciężar, jak w całym kraju, spoczywała na gminie. Niemniej Kraków 

w Drugiej Rzeczypospolitej był miastem liczącym się na arenie krajowej, a jego pierwszym 

powojennym prezydentem był Jan Kanty Fedorowicz (1858-1924), który pełnił tę funkcję 

przez 6 lat, do roku 1924. Należał on do grupy mieszczańskiej, reprezentował środowisko 

konserwatywne. Pochodził z rodziny kupieckiej, wykształcenie zdobywał zagranicą. W latach 

wojny Krakowa, co prawda, nie zniszczyły bezpośrednie działania zbrojne, ale jako twierdza 

w systemie obronnym Austro-Węgier, doznał wielu szkód. Najbardziej ucierpiały drogi, ulice, 

a także budynki miejskie, np. szkoły, w których kwaterowały wojska. Kraków w dużej mierze 

skupiał się wtedy na pomocy najuboższym. Generalnie był to jednak trudny okres, miasto 

coraz bardziej się zadłużało, a ogólna sytuacja gospodarcza była niewesoła. Po śmierci 

Federowicza, w Krakowie przez 2 lata władzę sprawował zarząd komisaryczny na czele z 

Władysławem Wawrauschem
87

. Co do znaczenia Krakowa na arenie krajowej, w okres 

dwudziestolecia międzywojennego wchodził on z całym bogactwem tradycji, duchowych i 

materialnych zasobów i zaraz na początku położył wielkie zasługi dla odbudowującego się 

państwa. Stało się to m. in. poprzez naukę i wysoką rangę jej krakowskiego ośrodka. Wielkie 

znaczenie miała Polska Akademia Umiejętności, która stała się najwyższą instytucja naukową 

w kraju
88

. Duże znaczenie miał także sport, w którym krakowscy reprezentanci odgrywali 

kluczowe role, szczególnie w piłce nożnej.  

 

 

3.2 Powojenna reaktywacja Wisły 

 

Ogólnie ruch sportowy w powojennej Polsce rozwijał się bardzo prężnie. Duży wkład 

miał w to kapitał zgromadzony już przed pierwszą wojną światową, tworzenie sekcji i klubów 

sportowych, które po roku 1918 miały stosunkowo łatwo i szybko się odrodzić. Warto dodać, 

że powstawały także drużyny i zespoły tworzone przez mniejszości narodowe. Dominowali 
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Ukraińcy i Żydzi. W Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym uprawiano wiele dyscyplin 

sportowych, a swoich reprezentantów osiągających bardzo dobre wyniki mieliśmy również na 

Olimpiadach. Tu należy wymienić choćby Halinę Konopacką i jej złoty medal w rzucie 

dyskiem w Amsterdamie w roku 1928, a także złoto Janusza Kusocińskiego w Los Angeles 

cztery lata później w biegu na 10 kilometrów. Medale Polacy zdobywali także w jeździectwie, 

kolarstwie, boksie, łucznictwie, wioślarstwie, szermierce, a w zimie w narciarstwie i hokeju 

na lodzie. Błyskawicznie rozwijała się, najbardziej mnie interesująca, piłka nożna. 

Dominował Kraków, który miał bardzo dobre kluby, a działacze z byłego stołecznego miasta 

rządzili Polskim Związkiem Piłki Nożnej. Także w Krakowie rozegrano pierwszy oficjalny 

powojenny mecz, a stało się to 18 kwietnia 1920 roku i było to starcie Cracovii z Wawelem, 

wygrane przez zespół „Pasów” 3-1. Rok później Polska rozegrała swój pierwszy mecz 

międzypaństwowy, o czym dalej. Już teraz warto jednak wspomnieć o jednym z 

najsłynniejszych jej meczów w historii. Było to w roku 1938 i debiucie na piłkarskich 

mistrzostwach świata. Na odbywających się we Francji zawodach, Polacy grali ze 

znakomitymi Brazylijczykami. Po heroicznym boju ulegli 5-6, a cztery trafienia zanotował as 

Ruchu Chorzów – Ernest Wilimowski. Z innych dyscyplin sportowych, w których Polska 

osiągała niezłe wyniki, warto jeszcze wymienić lotnictwo, tu sukcesy odnosili Franciszek 

Żwirko oraz Stanisław Wigura. W 1932 roku wygrali oni  międzynarodowy Challenge po 

zaciętej walce z pilotami z Niemiec. Niestety obaj zginęli w tym samym roku w katastrofie 

lotniczej w Cierlicku Górnym w Czechosłowacji
89

. 

  „Kiedyś w Polsce WF był na równi z matematyką. (…)Ubolewam nad tym, że tak nie 

jest też dzisiaj. Wtedy nie było komputerów, satelity, poczty elektronicznej, ipodów. Wszyscy 

garnęliśmy się na boisko. Tam się integrowaliśmy. To była nasz druga szkoła
90

” – powiedział 

w wywiadzie dla Stowarzyszenia Kibiców Wisły Kraków były prezes Białej Gwiazdy, 

Tadeusz Czerwiński. I miał rację, czego świetnym przykładem jest choćby Kraków po I 

wojnie światowej, który nawet jeśli nie był stolicą, to z pewnością należał do wiodących 

miast polskich pod względem nie tylko uprawiania, ale i promocji sportu, a zwłaszcza piłki 

nożnej. Ruch, który zamarł w czasie wojny, po jej zakończeniu powrócił ze zdwojoną siłą. 

Dość powiedzieć, iż na terenie dawnej stolicy Polski w roku 1921 funkcjonowało 21 klubów. 

Prym wiodły Wisła, Cracovia oraz żydowskie Makkabi i Jutrzenka
91

. Kluby rozwijały się 

dzięki społecznikom, których w tym czasie nie brakowało. Oczywiście o wynikach 
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decydowali bezpośrednio sportowcy, zawodnicy. Niebagatelny wkład jednak w rozwój 

drużyn - a przekładając to na szerszą skalę - cały sport lokalny oraz - idąc dalej - krajowy, 

mieli działacze, których zaangażowanie stało podówczas na naprawdę wysokim poziomie. 

Przekonała się o tym choćby krakowska Wisła, której reaktywacja, jak i cała działalność w 

dwudziestoleciu międzywojennym możliwa była właśnie dzięki ludziom z nią związanym i 

jej oddanym. Ta wiślacka chęć istnienia zadziwiała współczesnych obserwatorów. O 

odradzającej się Wiśle pisał „Sport” lwowski: - Garstka ludzi, związana zrazu tylko nazwą, a 

dopiero z biegiem miesięcy i lat ukochaniem wzrastającej tradycji, garstka bezdomna, garstka 

wiecznych tułaczy, garstka pogorzelców, garstka – setki razy zdało się – straconych bez 

ratunku bankrutów – oto Wisła krakowska! Ledwie wojna przycichła, wyrastają starzy 

Wiślacy jakby spod ziemi, stają znowu do warsztatu pracy i potęga woli, solidarności, potęga 

miłości ideji i ducha tych ludzi, zwycięża
92

. Wisłę odbudowywali ludzie, którzy przed I wojną 

światową często byli jeszcze w wieku gimnazjalnym. Na froncie stali się mężczyznami, co 

potwierdzali sprawnym i energicznym działaniem już po wojnie na polu organizacyjno-

sportowym. Sytuacja zaś nie była prosta, brakowało środków dosłownie na wszystko. 

Wiślacy za własne pieniądze kupowali więc sprzęt sportowy, pomagali również sympatycy 

klubu, których krąg stale się poszerzał
93

. W reaktywację Białej Gwiazdy wkład miało wiele 

osób, w tym z pewnością legenda klubu – Henryk Reyman. Nie był on jednak w tamtym 

czasie jeszcze tak znany i na tyle wpływowy, dlatego też podziękowanie za powrócenie 

zespołu do życia w roku 1919 kierowano w stronę panów Bujaka, Olejaka i Adamskiego. Nic 

by jednak z planów wymienionej trójki nie wyszło gdyby nie wspólne składki rzeszy ludzi 

uznających się za Wiślaków. To one były decydujące i niezbędne, wszak Towarzystwo nie 

posiadało po wojnie żadnego majątku
94

.  

 Według księgi jubileuszowej pierwsze nieoficjalne spotkanie Wisła Kraków rozegrała 

we Lwowie z tamtejszymi Czarnymi. 14 lipca 1918 roku Wiślacy wygrali aż 4-0, co 

podbudowało całą drużynę i skłoniło do jeszcze mocniejszych i intensywniejszych działań. 

Innego zdanie jest Paweł Pierzchała, który cytując Reymana, twierdzi iż pierwszym meczem 

była wygrana rywalizacja z Pogonią Lwów 3-0. Wiślacy wówczas nie wiedzieli na co ich 

stać, a nie chcąc hańbić dobrego imienia Wisły, wystąpili pod nazwą „Sparta”. Za kilka dni 

zaś dopiero, już pod właściwą nazwą, miała nastąpić wspomniana już wiktoria nad 
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Czarnymi
95

. W roku 1919 oficjalnie reaktywowano władze Białej Gwiazdy, prezesem został 

Józef Szkolnikowski
96

. Rozpoczęły się próby pozyskania własnego boiska, które powoli 

stawało się dla klubów warunkiem trwałej i pewnej egzystencji. Najpierw wniesiono prośbę 

do Rady Miejskiej o przyznanie gruntu pod budowę obiektu. Gdy klub taki teren wreszcie 

otrzymał, rozpoczęła się budowa, której owocem miało być powstanie stadionu krakowskiej 

Wisły. Udało się to w roku 1922. Otwarto stadion z krytą trybuną, która przypominała 

skrzyżowanie chińskiej pagody z polskim dworkiem szlacheckim, co robiło naprawdę spore 

wrażenie na widzach, których pod ową trybuną mogło zasiąść 1800. TS Wisła otrzymało tym 

samym trwałe podstawy, na których można było już budować sukces sportowy. W pierwszym 

debiutanckim meczu na nowym obiekcie, 8 kwietnia Wisła pokonała Pogoń Lwów 4-2
97

. Po 

zakończeniu I wojny światowej, a jeszcze przed otwarciem stadionu, Wisła rozgrywała szereg 

meczy sparingowych jak choćby z Cracovią, Pogonią i Czarnymi Lwów, ale także 

zagranicznymi drużynami, np. z niemieckim BBSV oraz Wackerem. Uczestniczyła również w 

rozgrywkach o Mistrzostwo Polski, które do roku 1926 toczyły się systemem pucharowym, 

zwycięzcy swoich okręgów grali między sobą o tytuł najlepszej drużyny w kraju. W ten 

sposób pierwszym Mistrzem Polski w 1921 roku została Cracovia Kraków
98

.  

 Głównym źródłem późniejszych sukcesów krakowskiej Wisły była stała troska o 

młodzież i konsekwentna polityka budowania zaplecza z własnych wychowanków. Wierzono 

w ducha lokalnego patriotyzmu, oddanie barwom klubowym, dzięki czemu wkrótce zaczęto 

zbierać owoce. Na początku nie było jednak łatwo. Przez pierwsze lata powojenne, od 1918 

so 1922 roku, Biała Gwiazda tułała się po obcych boiskach, a drużyna nie posiadała trenera. 

Dopiero w latach 1924-1925 prowadził ją legendarny Imre Schlosser (1889-1959), który 

sławą dorównywał zawodnikom węgierskiej „złotej jedenastki” z lat 50’
99

. Wisła rosła w siłę 

z biegiem czasu. Swój wydatny wkład mieli w tym wspomniani wychowankowie, a także 

działacze. Wielki wkład w budowę potęgi Białej Gwiazdy miał prezes Towarzystwa w latach 

1923-1926 – Aleksander Dembiński
100

. Do rozwoju przyczyniły się również takie osoby jak 

Stanisław Ziemiański, Marian Orzelski czy Stanisław Dobrzyński oraz dr Władysław Krupa. 

Dwóch ostatnich miało swój wkład również w budowie wielkiej i silnej Polski poprzez swoją 

działalność polityczną. Obaj piłkarze, Dobrzyński i Krupa, byli bowiem w późniejszym czasie 
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posłami Sejmu RP
101

. Władysław Krupa bezpośrednio przyczynił się też z kolei do 

największego sukcesu w historii klubu od czasów jego powstania, a więc zdobycia Pucharu 

Polski w premierowej edycji jego istnienia. W roku 1926 Wisła nie znalazła sobie równych i 

po wygranej 5 września nad Spartą Lwów 2-1 mogła się cieszyć z odniesionego 

zwycięstwa
102

.  

 Zanim przejdę do omówienia największych sukcesów Wisły w dwudziestoleciu 

międzywojennym oraz ich patriotycznym wydźwięku, pragnę wskazać na jeszcze jedno 

ciekawe i z punktu widzenia tematu mojej pracy interesujące wydarzenie związane z klubem 

z pierwszych lat po jego powojennej reaktywacji. Otóż w roku 1924 w nieoficjalnym meczu o 

Mistrzostwo Polski na stadion Wisły na zaproszenie działaczy przybył Józef Piłsudski. Biała 

Gwiazda przegrała wówczas 3-2, najważniejszym wydarzeniem dnia była jednak wizyta 

Marszałka. Pojawił się on, mimo napiętego programu, na trybunach w 9. minucie spotkania. 

Natychmiast przerwano wtedy mecz, a Piłsudskiego powitało szefostwo z prezesem 

Dembińskim na czele. Obie drużyny stanęły natomiast przed główną trybuną i wzniosły na 

cześć marszałka trzykrotny okrzyk: „Niech żyje”
103

. Takim szacunkiem cieszył się bowiem  

jeden z głównych autorów odzyskania przez Polskę niepodległości. 

 

 

3.3 Biała Gwiazda w służbie Ojczyźnie 

 

 Jeżeli brać pod uwagę aspekty patriotyczne, służby Ojczyźnie i budowania wielkiej i 

silnej Polski, ogólnie okres dwudziestolecia międzywojennego to czas pokojowej pracy 

Wiślaków dla dobra sportu., czas patriotyzmu dnia codziennego. Niemniej zdarzały się i 

bardziej pamiętne oraz gorące przypadki manifestacji swojej przynależności narodowej i 

pokazania silnej więzi łączącej z Polską. Tak było w przypadku decydującego o tytule 

Mistrzów Polski meczu w roku 1927
104

. Rozgrywany wówczas sezon był pierwszym po 

reformie rozgrywek piłki nożnej w Polsce, która zamieniła system pucharowy na, znaną nam 

dobrze z dzisiejszych czasów, formę rywalizacji ligowej – grę każdy z każdym, z meczami u 

siebie oraz na wyjeździe. W tym to też właśnie roku Wisła Kraków toczyła zażartą 

rywalizację o prymat w kraju z drużyną 1.FC Katowice, która jeszcze przed I wojną światową 
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nosiła nazwę 1.FC Kattowitz. Klub wzbudzał sporo kontrowersji, dla jednych był to zespół 

Niemców, dla innych klub rzemieślników i mieszczan Katowic, wreszcie niektórzy określali 

go mianem drużyny zwykłych Ślązaków. Powstały w 1905 roku sportowy twór, pierwotnie 

nosił nazwę Preussen 05 i założony został przez braci Emila i Rudolfa Fonfarów, dzieci 

katowickich mieszczan. Po pierwszej wojnie światowej, a dokładniej w 1922 roku, nowe, 

polskie władze administracyjne nakazały zmianę nazwy i od tej pory klub zwał się 1.FC 

Katowice. W okresie międzywojennym przez zespół przewinęło się wielu utalentowanych 

zawodników jak choćby Kossok, Wieczorek czy bramkarz Görlitz, który został nawet 

reprezentantem Polski. Klub wzbudzał wiele kontrowersji, większość naszych rodaków 

uznawała go za niemiecki, a silna niechęć widoczna była właśnie podczas wspomnianego, 

praktycznie decydującego o mistrzostwie, meczu z Wisłą Kraków w 1927 roku. Ładunek 

emocjonalny, jakie niosła ze sobą ta rywalizacja był tak duży, iż kibiców klubu z Katowic i 

tych sympatyzujących z Białą Gwiazdą rozdzielać musiał szczelny kordon policji. Samo 

spotkanie przerwane zostało w 73. minucie przy prowadzeniu Krakusów 3-0. Katowiczanie 

najzwyczajniej w świecie nie wytrzymali poziomu sędziowania zawodów, który - przyznać 

trzeba - wzbudzał wiele wątpliwości i na znak protestu zeszli z boiska
105

. Arbitrem tego 

spotkania był pochodzący z Łodzi Zygmunt Hanke
106

. Zwycięstwo, mimo towarzyszących 

mu kontrowersji, stało się faktem i miało swój wydźwięk o wiele szerszy aniżeli stricte 

piłkarski. Oto wygrała polska Wisła z klubem wspomaganym finansowo przez niemieckich 

sklepikarzy i przemysłowców, a do tego kreowanym jako reprezentanta mniejszości 

niemieckiej na Górnym Śląsku. Drużyna z Katowic była bardzo silna i wszyscy zarażeni 

bakcylem futbolu polscy kibice, całą swoją wiarę pokładali w Białej Gwieździe, która była 

wówczas jedyna równorzędną drużyną dla ekipy Kossoka i Görlitza. Zwycięstwo Wisły 

smakowało szczególnie z kilku powodów. Po pierwsze odniesione zostało na wyjeździe, po 

drugie znacznie przybliżyło zespół do historycznego – bo pierwszego – Mistrzostwa Polski, 

przede wszystkim jednak było symboliczną wygraną narodu polskiego nad niemieckim i 

niedopuszczeniem do tego by zawodnicy tego drugiego zostali mistrzami ligi polskiej. 

Mistrzem w roku 1927 została bowiem krakowska Wisła, korona króla strzelców zaś 

powędrowała do Henryka Reymana, którego rekord 37(!) goli zdobytych w jednym sezonie, 

do dziś nie został pobity
107

. Rekord tym okazalszy, iż uzyskany w lidze liczącej jedynie 14 
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zespołów. Sam zainteresowany za najtrudniejszy mecz w premierowej edycji Ligi Polskiej 

uznał właśnie rewanżowe spotkanie z drużyną z Katowic. Tak opisywał jego zakończenie: - 

Na cześć zwycięstwa naszej drużyny uformował się olbrzymi pochód, w którym wzięli udział 

wszyscy widzowie Polacy, obecni na meczu. Na czele szła orkiestra wojskowa, a w ślad za 

moją drużyną ze śpiewem na ustach „Pierwsza Brygada”, posuwaliśmy się ulicami Katowic 

aż do hotelu, a potem na dworzec kolejowy. (…) Radość Polaków śląskich zamieniła się w 

swego rodzaju manifestację narodową, była dla niej czynnikiem krzepiącym duchowo
108

.    

 Wisła powtórzyła swój sukces w sezonie następnym, kiedy to ponownie zajęła w lidze 

pierwsze miejsce i tym samym drugi raz z rzędu sięgnęła po tytuł Mistrzów Polski. W tyle 

pozostawiła ekipy Warty Poznań, Legii Warszawa, Cracovii oraz dobrze już nam znaną 

drużynę z Katowic
109

. Generalnie w drugiej połowie lat dwudziestych Biała Gwiazda była 

jedną z najmocniejszych drużyn polskiej piłki, o czym świadczy zdobycie Pucharu Polski, a 

także dwukrotne wygranie rywalizacji o prymat w kraju. Również lata trzydzieste były bardzo 

dobre w wykonaniu krakowskiej drużyny, która trzykrotnie zostawała wicemistrzem kraju, a 

cztery razy zajmowała 3. miejsce w tabeli. Bywała również czwarta, piąta oraz szósta. Nigdy 

jednak, od momentu powstanie ligi aż do rozpoczęcia II wojny światowej, nie zajęła niższej 

lokaty niż wymienione
110

. Wpływ na to miały wielkie postacie, jakie reprezentowały klub, 

czy to w garniturze w roli działaczy, czy też w sportowym stroju jako rywalizujący o 

boiskowe punkty piłkarze. Ich podejście i zaangażowanie na boisku determinowało w dużej 

mierze wychowanie oraz postawa życiowa, która oparta była na ideach patriotycznych. 

Nieustępliwość oraz walka do samego końca tak samo przydaje się w walce na froncie, jak i 

na arenie sportowej. Nie inaczej było w przypadku Wiślaków. Świetnym przykładem był 

prawdziwy gladiator tamtych czasów, jeśli chodzi o sylwetkę, sprawność i wszechstronność – 

Mieczysław Balcer (1906-1995). Uprawiał wiele sportów, w tym przede wszystkim jednak 

lekką atletykę oraz piłkę nożną. W 1931 roku został Mistrzem Polski w dziesięcioboju, 

zawody trwały dwa dni, a zaraz po nich Balcer zagrał w meczu ligowym przeciwko Czarnym 

Lwów
111

! Wisła, jak i całe środowisko krakowskie miało więcej tego typu oddanych 

sportowców i działaczy – patriotów, o czym świadczą liczne dokumenty oraz dane. Dzięki 

temu też ziemia krakowska święciła sukcesy, warto bowiem dodać iż w dwudziestoleciu 
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międzywojennym tytuły mistrzowskie zdobywała nie tylko Wisła, ale i Cracovia oraz raz, w 

1931 roku, nieco zapomniana dziś – Garbarnia Kraków
112

.  

 Wspominałem już kilkukrotnie o silnych związkach wojska oraz sportu, zwłaszcza, a 

może przede wszystkim, w latach przedwojennych. Kapitalnym przykładem łączenia tych 

dwóch sfer życia był generał brygady Wojska Polskiego Bernard Stanisław Mond, który 

jednocześnie - w latach 1929-1937 oraz na kilka miesięcy w roku 39’ – pełnił rolę prezesa 

Krakowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej. Generał Mond urodził się 14 listopada 

1887 roku w Stanisławowie, studiował prawo na Uniwersytecie we Lwowie. Brał udział w I 

wojnie światowej, w roku 1918 dowodził obroną Cytadeli w czasie walk o Lwów. Walczył 

również z Ukraińcami, bolszewikami, a w czasie kampanii wrześniowej dowodził 6 DP w 

składzie Armii Kraków. Był więźniem oflagu. Odznaczony orderem Virtuti Militari, 

czterokrotnie Krzyżem Walecznych, a także krzyżem obrony Lwowa i Wilna. Poza wojskiem 

pasjonował się również sportem, głównie futbolem, prezesował Wawelowi Kraków. Przede 

wszystkim jednak szefował krakowskiej piłce, w roku 1933 został honorowym członkiem 

KOZPN
113

. 

 Kolejnym przykładem występowania wzajemnych relacji wojskiem i sportem mogą 

być obchody jubileuszów Wisły Kraków. Towarzystwo Sportowe święciło swoje 25-lecie w 

roku 1931 oraz 30-lecie całe 5 lat później. Uroczystościom zawsze towarzyszyły zawody 

sportowe, najważniejsze były oczywiście mecze piłki nożnej. Pierwszy z jubileuszy to 

potyczki między Wisłą, Cracovią oraz drużynami lwowskimi – Pogonią i Czarnymi. 

Wszystkie drużyny przed meczami we wspólnym pochodzie, idąc ze sztandarami, 

pozdrawiały zgromadzonych kibiców. Szczególny to był czas dla najlepszego gracza Białej 

Gwiazdy i zarazem jej kapitana – Henryka Reymana, który na tych zawodach miał rozgrywać 

swój 400. mecz w barwach Wisły. Protektorat nad jubileuszem objął zaś sam generał Edward 

Rydz-Śmigły
114

. Podobnie było z uroczystościami w roku 1936, kiedy to Generalny Inspektor 

Sił Zbrojnych ponownie wziął pod swoją „opiekę” Towarzystwo Sportowe Wisła. W 

komitecie honorowym byli podówczas również między innymi ksiądz arcybiskup Stefan 

Sapieha, Kornel Makuszyński, a także prezydent miasta – dr Mieczysław Kaplicki.  Głównym 

punktem programu był natomiast mecz z londyńską Chelsea, którą Wiślacy – w obecności 
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blisko 10 tysięcy widzów – pokonali 1-0
115

. Warto dodać, iż oba jubileusze rozpoczynały 

msze święte, które za każdym razem miały miejsce w kościele Ojców Kapucynów.    

 „ Starałem się tworzyć konfraternię wśród graczy, spoić ich uczuciem przyjaźni i po 

tej drodze idąc, zmontowałem jedenastkę silną i równą. Brzydziłem się kaperowania. (…)Ale 

tego można było dokonać wtedy, gdy się wychowało piątkę ataku: Balcer, Kowalski, Reyman, 

Czulak, Adamek. Tego można było dokonać, wychowawszy środkowego pomocnika 

Kotlarczyka, grającego nieprzerwanie od roku 1924 do roku 1936”
116

. To słowa prezesa 

krakowskiej Wisły z lat 1921-1926, Aleksandra Dembińskiego. Ukazują one, że Biała 

Gwiazda i ludzie z nią związani tworzyli jedną, wielką rodzinę, dzięki czemu odnosiła wielkie 

sukcesy i budowała chwałę polskiego sportu. Przykładem jedności i wielkiego zaangażowania 

nie tylko w sport, ale i wszystko co może się przysłużyć dobru Ojczyzny, był udział 

Wiślaków w sypaniu Kopca na Sowińcu im. Józefa Piłsudskiego. Dokumentuje to fotografia, 

na której widnieją zawodnicy Białej Gwiazdy wiozący ziemię w taczkach
117

.  

 W budowie rodzinnego i patriotycznego ducha w drużynie krakowskiej Wisły 

pomagali ludzie z zewnątrz, kibice i sympatycy. Takim był malarz Vlastimil Hoffman, 

absolwent krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, który studiował pod kierunkiem Jana 

Stanisławskiego, Jacka Malczewskiego oraz Leona Wyczółkowskiego
118

. Swoje umiejętności 

łączył z życiową pasją, jaką była dla niego Biała Gwiazda. Wielokrotnie bywał na jej 

meczach, utożsamiał się z nią. Owocem tego było wiele płócien namalowanych dla klubu, 

którego po jakimś czasie został Honorowym Członkiem oraz którego Radę Seniorów tworzył. 

Hoffman malował w stylu Młodej Polski, co widoczne było w jego portretach, jak choćby 

tym w którym bohaterem był Mieczysław Balcer, jego sylwetka zainspirowała malarza do 

stworzenia męskiego aktu sportowca, który nosi tytuł „Dyskobol”. Tło dla obrazu zaś tworzy 

polski pejzaż. Podobnie jest na innych portretach, również na tych z Reymanem. Na jednym z 

nich widnieje on w wiślackim stroju, a za jego plecami znajduje się rzymska bogini 

zwycięstwa „Victoria”. Jest ona obecna także na najsłynniejszym chyba w chyba historii 

klubu obrazie, na którym widnieje cała jedenastka, a pośrodku, pomiędzy piłkarzami, 

znajduje się bogini właśnie. Obraz to upamiętnienia graczy, którzy w 1926 roku zdobyli 

piłkarski Puchar Polski
119

.Vlastimil Hoffman był Czechem z urodzenia, lecz Polakiem z 

wyboru. Po rozwiązaniu armii czechosłowackiej w 1938 roku, gdy 3 tysiące żołnierzy tej 
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armii znalazło schronienie na ziemiach polskich, Hoffman udzielił w swoim domu azylu 

późniejszemu prezydentowi Czechosłowacji Ludwikowi Swobodzie i gościł go u siebie 

jeszcze w pierwszych tygodniach II wojny światowej, już w 1939 roku
120

. 

   Henryk Reyman to postać, która w sposób oczywisty łączy interesujący mnie 

patriotyzm, wojsko oraz sport. W czasie dwudziestolecia międzywojennego, między jedną 

wojną a drugą, jako zawodowy żołnierz pełnił swoją służbę w czasie pokoju. Łączył to z grą 

w piłkę nożną, i tak jak wojsko przez całe jego życie przeplatało się z futbolem, tak i ono 

zadecydowało o zakończeniu prze niego bogatej piłkarskiej kariery. Było to w czerwcu 1933 

roku podczas meczu derbowego pomiędzy Wisłą i Cracovią. Spotkanie rozgrywane było na 

boisku Pasów, a sędziował uznany w środowisku Zygmunt Rosenfeld. Arbiter miał zdaniem 

relacji gazet podjąć w trakcie gry szereg kontrowersyjnych decyzji, co z każdą minutą 

wprowadzało coraz większą nerwowość w obozie krakowskiej Wisły. Czarę goryczy miało 

przelać uznanie bramki dla Cracovii na 4-1. Wtedy to po wymianie zdań pomiędzy 

Reymanem, a Rosenfeldem, arbiter nakazał kapitanowi Wisły opuszczenie placu gry. Po 

chwili, na wniosek zarządu zrobiła to cała drużyna Białej Gwiazdy, a mecz zakończył się 

walkowerem
121

. Według historyka futbolu, Andrzeja Gowarzewskiego Reyman miał 

powiedzieć sędziemu by ten nie zapominał, że jest [Reyman] oficerem Wojska Polskiego, a 

gdy ten zbagatelizował uwagę odpowiedział, że „nikt w tym kraju, a zwłaszcza byle sędzina, 

nie będzie ubliżał polskiemu oficerowi”
122

. Konsekwencją całego wydarzenia była kara 

nałożona na klub wiślacki za przedwczesne opuszczenie boiska w wysokości stu złotych. 

Ważniejsze było jednak rozporządzenie generała Monda, wspominanego już na łamach pracy 

prezesa KOZPN-u, który zakazał gry wojskowym w klubach cywilnych. Chciał w ten sposób 

chronić honor żołnierzy Wojska Polskiego. W wywiadzie udzielonym „Przeglądowi 

Sportowemu” powiedział: „Nie możemy dopuścić do takich wypadków, jakie mieliśmy 

ubiegłej niedzieli w Krakowie. […] Nie uchodzi, żeby oficer w służbie czynnej schodził z 

boiska wśród okrzyków i gwizdów kilkutysięcznego tłumu. Na to absolutnie zgodzić się nie 

możemy”
123

. Było to równoznaczne z zakończeniem bogatej kariery Henryka Reymana, który 

całe swe piłkarskie życie poświęcił jednemu klubowi – Wiśle Kraków. Występował w niej od 

1910 do 1933 roku, a grając w oficjalnych meczach ligowych przez niecałe 7 sezonów strzelił 

w jej barwach 109(!) bramek. Być może byłoby ich jeszcze więcej, jednak wydarzenie z 
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czerwca 1933 roku na dobre skończyło jego piłkarską karierę. Jeśli chodzi o służbę wojskową 

w międzywojniu Henryk Reyman początkowo stacjonował w Poznaniu, później przeniesiono 

go na Śląsk, gdzie jako ochotnik wziął czynny udział w III Powstaniu Śląskim. W bojach w 

okolicach Bytomia po raz trzeci w życiu został ranny. Za udział w powstaniu został później 

odznaczony Śląskim Krzyżem Powstańczym. W niepodległej Polsce służba wojskowa stała 

się dla niego zawodem, który lubił, wojsko kształtowało jego charakter, również ten 

boiskowy. W 1924 roku został mianowany kapitanem, a w 1928 roku przeniesiono go na 

krótki czas do Wilna. Nie przeszkodziło mu to jednak rozgrywać meczów piłkarskich, na 

które jeździł nocnymi pociągami. Reyman był bowiem jednym z ostatnich przedstawicieli 

romantycznego sportu, człowiekiem i sportowcem pełnym godności i honoru. W 1929 roku 

trafił na kurs oficerski do Centralnego Instytutu Wychowania Fizycznego w Warszawie, który 

po roku ukończył. W samym Instytucie pracował później jako instruktor i kierownik. 

Następnie w 1934 uzyskał awans na majora i został dowódcą I batalionu w Kutnie, gdzie 

przebywał już do rozpoczęcia II wojny światowej. By nieco rozruszać senną atmosferę tam 

panującą, Reyman aktywnie uczestniczył w organizowaniu podokręgu piłkarskiego w tym 

mieście. Był zresztą potem prezesem tamtejszego związku
124

.      

 

 

3.4 Wisła, a reprezentacja Polski 

 

 Środowisko związane z Towarzystwem Sportowym Wisła Kraków miało swój 

wydatny wkład w tworzeniu się tak polskiej ligi piłkarskiej, jak i reprezentacji narodowej. 

Tak działacze, jak i sportowcy, przyczyniali się do rozwoju futbolu w całym kraju oraz na 

arenie międzynarodowej. Jeśli chodzi o ligę, to powstała ona w roku 1927 i była efektem 

reformy rozgrywek o Mistrzostwo Polski, o które do tej pory rywalizowano w systemie 

pucharowym. O zmianie zadecydowało kilka czynników w tym nieatrakcyjność (brak 

systemu gry każdy z każdym), niesprawiedliwość (pucharowa drabinka rządzi się swoimi 

prawami), ale także i finanse (mniej spotkań, to mniej pieniędzy). Na starym systemie tracili 

bowiem wszyscy, kluby oraz związki. Na czele buntu, który zmienił oblicze polskiego futbolu 

krajowego stały Wisła oraz ekipy lwowskie. Białą Gwiazdę w walce reprezentowali przede 

wszystkim Aleksander Dembiński oraz Adam Obrubański. Wraz z pozostałymi dopięli 

swego, owocem czego było powstanie Polskiej Ligi Piłki Nożnej
125

. 
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 O reprezentacji Polski, zaczęto myśleć tuz po założeniu Polskiego Związku Piłki 

Nożnej. Chciano by wystąpiła na Igrzyskach Olimpijskich w Antwerpii w 1920 roku. Plany 

pokrzyżowała jednak wojna z bolszewikami oraz niezbyt korzystna sytuacja organizacyjno-

finansowa polskiej centrali. Na pierwszy oficjalny mecz reprezentacji kraju nad Wisłą trzeba 

było czekać do roku 1921. Wydatny wkład w rodzącej się w bólach ekipy z białym orłem na 

piersi miał Józef Szkolnikowski, pierwszy selekcjoner w historii polskiej piłki nożnej. Trzeba 

bowiem wiedzieć, iż funkcje selekcjonera oraz trenera nie były w tamtych czasach ze sobą 

tożsame. Szkolnikowski jako kierownik Wydziału Gier PZPN odpowiadał za przygotowania 

drużyny do pierwszego meczu. Spotkanie odbyło się 18 grudnia 1921 roku w Budapeszcie, 

gdzie ulegliśmy Węgrom 0-1. Samego selekcjonera na miejscu nie było, a drużyną z ławki 

kierował oddelegowany do tego, ówczesny trener Cracovii, Węgier Imre Pozsonyi. Rewanż 

odbył się w Polsce w roku następnym, dokładnie 14 maja i był to pierwszy oficjalny mecz 

reprezentacji Polski przed własną publicznością. Tym razem przegraliśmy 0-3. Nie wyniki 

były tu jednak najważniejsze. Istotniejszy był sam fakt powstania reprezentacji i kolejny 

powojenny przejaw odradzającego się na wszystkich możliwych płaszczyznach narodu 

polskiego. Walnie przyczyniali się do tego Wiślacy, w tym wspomniany Szkolnikowski, który 

– co ciekawe – na mecz z Węgrami nie powołał żadnego z graczy Białej Gwiazdy. W duchu 

obiektywizmu uznał, iż są w kraju lepsi od nich zawodnicy. Sam mecz zaś z Madziarmi był 

niejako darem od losu i ukłonem ze strony rywali. Polska bowiem, jako niezrzeszona w 

strukturach FIFA (przystąpiła do niej w roku 1923), nie mogła rozgrywać spotkań z 

reprezentacjami do niej należącymi. Węgrzy nic nie robili sobie jednak z tych formalności, 

dzięki czemu możliwe było rozegranie obu spotkań
126

. Ogólnie w okresie międzywojennym 

Wiślacy wielokrotnie reprezentowali Polskę w piłce nożnej. Strzelali również dla niej bramki. 

Tu prym wśród zawodników Białej Gwiazdy wiedzie wspominany już kilkukrotnie 

Mieczysław Balcer, który zdobył dla kraju w oficjalnych spotkaniach aż 8 bramek. To 

dorobek znaczący, zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę iż wziął on udział w 10 

spotkaniach. Liczba ta również jak na tamte czasy nie była taka mała, wcześniej bowiem 

reprezentacje nie rozgrywały tylu spotkań ile ma to miejsce teraz. Oprócz Balcera gole dla 

Polski zdobywali także Reyman (5), Kowalski, Kisielieński i Adamek po dwie, a także 

Czulak i Habowski, którzy zanotowali po jednym trafieniu
127

. Co do ilości występów w 

pierwszym zespole narodowym najwięcej zanotowali ich bracia Kotlarczykowie – Jan oraz 
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Józef. Wielkie wiślackie talenty grające na pozycji pomocników w latach 30’ zanotowały na 

swoim koncie kolejno 20 i 30 występów w narodowej kadrze
128

. Łącznie na 83 spotkania 

rozegrane przez Polskę w latach międzywojnia, Wiślacy wystąpili w 56-ciu z nich
129

. Do 

najważniejszych należały te rozgrywane na Olimpiadzie. W 1924 roku odbywała się ona w 

Paryżu, Polska rozegrała tylko jedno spotkanie, z Węgrami, które zakończyło się sromotną 

kleską, 0-5. Kapitanem reprezentacji był wówczas Henryk Reyman, a ponadto z Wiślaków 

wystąpili Zdzisław Styczeń i Mieczysław Wiśniewski oraz Władysław Krupa, który to jednak 

całe spotkanie spędził na ławce rezerwowych. W Paryżu był również jeden z pierwszych 

bramkarzy i współzałożyciel Towarzystwa Sportowego, Franciszek Brożek, który tym razem 

reprezentował kraj w strzelectwie sportowym. Wraz z drużyną zajął na Olimpiadzie 15. 

miejsce. Również w drużynie, tyle że biegając, występował Stanisław Ziffer. Niestety bez 

większych sukcesów. Wiślaków znajdujemy jeszcze na Olimpiadzie roku 1936, która miała 

miejsce w Berlinie. Spory sukces osiągnęli piłkarze, którzy zajęli 4. miejsce przyczynił się do 

tego młodszy z Kotlarczyków – Józef. Poza nim olimpijczykiem był również bramkarz 

Edward Madejski, który jednak obserwował zmagania z ławki rezerwowych. W obwodzie 

pozostawał Alojzy Sitko, który co prawda do Berlina nie pojechał, ale przez PZPN był 

oficjalnie zgłoszony i w kraju oczekiwał ewentualnych sygnałów o potrzebie przybycia i 

wspomożenia reszty kolegów z drużyny. Poza piłkarzami w Berlinie występowali również 

wiślaccy koszykarze – Paweł Stok oraz Edward Szostak. Oni, podobnie jak reprezentanci 

Polski w piłce nożnej, zajęli 4 miejsce w swoim turnieju. Sukces tym większy, iż w zawodach 

brało udział 21 reprezentacji z innych krajów
130

.     
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IV rozdział 

Ludzie „Białej Gwiazdy” na boisku i na froncie 

w czasie II wojny światowej 

 

 

4.1 Kraków w 1939 roku 

 

 W Krakowie zbliżającą się wojnę wyczuwano podskórnie już dobrych kilka miesięcy 

przed jej nadejściem. W mieście panowała gorączka, na której fortunę zbijali Ci, którzy w 

czasach zamętu potrafią wykorzystać najlepiej fakt powszechnego niepokoju i 

zdezorientowania. Oto prawdziwy „boom” przeżywali wszelakiego rodzaju wróżbici oraz 

producenci senników i horoskopów. Każdy bowiem chciał wiedzieć jaka czego przyszłość tak 

kraj, jak również, a może przede wszystkim, jego samego. Ludzie masowo udawali się 

również do kościołów, by w konfesjonałach znaleźć drogę do wiecznego zbawienia. 

Okazywało się w tym czasie, iż jesteśmy narodem bardzo wierzącym. Poza spowiedzią, 

ludzie w przyśpieszonym trybie brali śluby, z czego z kolei cieszyli się jubilerzy, którzy jako 

producenci i sprzedawcy obrączek oraz pierścionków zaręczynowych mieli w roku 1939 

pełne ręce roboty. Pozytywem tamtego okresu była z pewnością ogólnospołeczna solidarność. 

Ludzie wymazywali z pamięci wzajemne waśnie, skupiali się na powszechnej pomocy i 

budowaniu poczucia jedności. Jak się okazuje wszystkie wymienione zachowania i czynności 

nie były tak do końca objawem niezdrowej paniki. Zagrożenie ze strony rosnącej w siłę armii 

Hitlera było całkiem realne, a potęgowała je bliskość potencjalnego agresora. Kraków od 

zachodniej granicy dzieliło bowiem w dwudziestoleciu międzywojennym około 100 

kilometrów. Podobnie niedaleko było na Słowację, która to w tamtym czasie stała się 

sprzymierzeńcem III Rzeszy
131

. Również władze miasta przeczuwały, iż nadchodzi najgorsze. 

Już w marcu pamiętnego 39’ roku Kraków został oplakatowany prezydenckimi 

obwieszczeniami o ochotniczym zaciągu do służb ogólnomiejskich obrony przeciwlotniczej i 

przeciwgazowej. Przyjmowano kobiety w wieku 17-50 lat oraz mężczyzn z przedziału 16-50. 

Przeprowadzano również próbne alarmy przeciwlotnicze, a media za swoim pośrednictwem 

propagowały patriotyczne postawy. Rada ministrów podjęła decyzję o rozpisaniu 

wewnętrznej pożyczki na obronę i artylerię przeciwlotniczą
132

. Zabezpieczano także 

                                                 
131

 A. Chwalba, Dzieje Krakowa. Kraków w latach 1939-1945, Kraków 2002, s. 7. 
132

 Cz. Brzoza, Kraków między wojnami: Kalendarium 28 X 1918 – 6 IX 1939, Kraków 1998 s. 390. 



 50 

krakowskie zabytki, a czyniono to w największej tajemnicy. Jeżeli chodzi o mieszkańców 

miasta, ustalono tzw. „domowy zapas wojenny”, a więc zaopatrzenie w długoterminową 

żywność. Na pięcioosobową rodzinę przypadać miało m.in. 30 kg ziemniaków i mąki oraz po 

10 kg kasz. Do tego warzywa i inne niezbędne artykuły spożywcze codziennego użytku
133

.  

 Gdy 1 września 1939 roku nad Polskę, a w tym nad sam Kraków, nadleciały pierwsze 

nazistowskie samoloty i spuściły pierwsze bomby, na ucieczkę zdecydowali się 

przedstawiciele urzędów oraz władze miasta. Miało to miejsce 4 września. Jeśli chodzi o 

ludność, część uciekła, a część z pozostałych na miejscu rabowała, co popadnie. Ci, którzy 

zdecydowali się na ucieczkę, w głównej mierze udawali się na tułaczkę w kierunku 

wschodnim. Działo się to w dniach od 3 do 5 września przy jednocześnie trwających 

bombardowaniach. Do ewakuacji skłaniały również informacje o szybko postępującej 

ofensywie niemieckiej i załamaniu się linii obronnej armii „Kraków” pod wodzą generała 

Szyllinga. Jeśli chodzi o sam Kraków, drogi były zablokowane, a sklepowy asortyment 

szybko zaczął się wyczerpywać. Bramy miasta nazistowscy oprawcy przekroczyli dokładnie 6 

września 1939 roku
134

. Kraków stał się stolicą dla nowo powołanego tworu – Generalnego 

Gubernatorstwa, na czele którego stanął Hans Frank, a miało to miejsce 12 października. 26. 

dnia tego samego miesiąca ludność żydowska została zobowiązana do pracy przymusowej, a 

od 1 grudnia do noszenia białych opasek. Były to pierwsze antyżydowskie zarządzenia 

okupanta
135

. Generalnie mieszkańcy Krakowa po kilku tygodniach od napaści zaczęli powoli 

wyzwalać się ze swoistego marazmu, który to przyniosła za sobą wojna. Problemem było 

przystosowanie się do nowych warunków życia, które w dużej mierze zależały od 

społecznych nastrojów. Te zaś na początku nie były najlepsze i nie był to tylko efekt 

militarnej klęski Polski, ale i upadek Zachodu, naszych teoretycznych sprzymierzeńców. 

Poczucie beznadziei w momentach, w których informowano o kolejnych połaciach Europy 

zajmowanych przez Niemców, było powszechne, a poza niemieckimi żołnierzami 

stacjonującymi w mieście, ciężko było szukać uśmiechniętych i promiennych twarzy
136

. 

Przygnębiający obraz powoli zaczął się jednak zmieniać. Wpływ na to miały pewne dziedziny 

życia, które to w trakcie trwania wojny okazały się być pierwiastkami niezbędnymi w 

budowie pozytywnego i wciąż wierzącego ducha narodu. Jedną z tych dziedzin życia, która 

spajała mieszkańców wielu miast w Polsce i która pozwalała się odrywać od szarej 

rzeczywistości i czarnych myśli, był sport. Szczególnie piłka nożna. Wybitnie odczuli to 
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mieszkańcy miasta Krakowa, dla których rozpoczęcie wojny tylko na kilka miesięcy 

zdezorganizowało funkcjonowanie jednej z ich ulubionych rozrywek. Rozrywki, która 

dodawała energii i pasji, tak do codziennego życia, jak i walki z okupantem. Nie straszne były 

łapanki, aresztowania, czy jednoznacznie brzmiące napisy nad stadionami – „Nur für 

Deutsche”. Mieszkańcy miasta nie zamierzali ulegać jawnej dyskryminacji i gdy nie dało się 

grać w jednej dzielnicy, przenosili się do drugiej. Niebawem ruszyły także regularne 

mistrzostwa Krakowa. Powstało wiele konspiracyjnych drużyn, w tym oczywiście krakowska 

Wisła. Zespoły tworzono na prędce spośród piłkarzy którzy w mieście pozostali, którzy nie 

walczyli bezpośrednio na froncie i którym udało się zachować wolność. Grano na boiskach 

peryferyjnych, jeżdżono również na mecze wyjazdowe. Wymagało to nie lada odwagi i często 

pomysłowości. Tych jednak jakże ważnych cech, zwłaszcza w obliczu wojennej zawieruchy, 

Krakusom nie brakowało, dzięki czemu dawali radość tak sobie, jak i pozostałym 

rozkochanym w futbolu mieszkańcom miasta, dla wielu których piłka, oprócz silnego 

patriotycznego przekazu iż istniejemy i nie damy sobie odebrać naszej wolności, była jak 

zbawienie w czasach gdy nie wiadomo było co przyniesie jutro
137

. 

 

 

4.2 Okupacyjne mistrzostwa Krakowa 

 

 W momencie wybuchu II wojny światowej Wisła nadal była jedną z najlepszych ekip 

piłkarskich w kraju. Świadczy o tym zajmowane w sezonie roku 1939 drugie miejsce w 

tabeli. Biała Gwiazda ustępowała podówczas tylko wielkiemu Ruchowi Chorzów z 

niesamowitym Ernestem Wilimowskim w ataku
138

. Mające się odbyć 4 września derby z 

Cracovią nie doszły już do skutku i nie miało na to wpływu oficjalne zawieszenie działalności 

wszelkich organizacji, w tym sportowych, przez Prezydenta Miasta Krakowa z trzeciego dnia 

pamiętnego miesiąca 39’ roku. Życie wszak samo zdążyło się już zdezorganizować i nikt o 

zdrowych zmysłach nie myślał w pierwszych dniach wojny o grze w piłkę nożną
139

. 

Świadomie piszę, iż o futbolu w Krakowie zapomniano tylko w pierwszych dniach wojny, 

gdyż już parę tygodni później, w październiku, rozegrano pierwsze od momentu rozpoczęcia 

niemieckiej okupacji spotkanie piłkarskie. Na boisku w Bronowicach krakowska Wisła 

podjęła ekipę Krowodrzy. Mecz rozegrany został dokładnie 22 października 1939 roku i 
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zakończył się wynikiem 3-1 dla Białej Gwiazdy, a strzelcami bramek byli Giergiel, Hausner i 

Cholewa (wszyscy Wisła), honorowe trafienie dla przegranych zanotował z kolei Wrona. Nie 

jednak rezultat był tego dnia i w związku z tym wydarzeniem najważniejszy. Najistotniejszym 

faktem tamtego popołudnia była fantastyczna, budująca społeczna postawa. Powiedzenie 

okupantowi wyraźnego „nie” i pokazanie, że bez względu na wydarzenia nasze życie toczy 

się dalej i chcemy by działo się to w sposób normalny. Liczba 4 tysięcy ludzi, bo tylu według 

relacji zgromadziła rywalizacja, na towarzyskim spotkaniu dopingujących obie drużyny robiła 

wrażenie i pokazywała siłę polskiego ducha w kilka tygodni po utracie wolności. Wśród 

kibiców sporo było ludzi młodych, na meczu miano ponoć wznosić antyniemieckie okrzyki. 

Krótko mówiąc mecz stał się okazją do manifestacji swoich myśli i przekonań, na co władze 

niemieckie nie mogły pozostać obojętne. Przejęte takim obrotem sprawy udaremniły 

rozegranie zapowiadanych na następną niedzielę wielkich derbów Krakowa pomiędzy Wisłą i 

Cracovią. Była to jednak i tak niewielka represja w porównaniu z innymi jesiennymi 

wydarzeniami, jakie miały miejsce w mieście. Aresztowania profesorów uczelni oraz 

nauczycieli szkół średnich – te wydarzenia zdominowały końcówkę roku 1939 w 

Krakowie
140

. Dokładnie 6 listopada 1939 roku gestapo aresztowało 186 profesorów i 

wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego, których najpierw przewieziono do Wrocławia, a 

następnie do obozu koncentracyjnego Oranienburg – Sachsenhausen
141

. Nastawienia ludzi 

futbolu, dla których wydawało się iż nie było rzeczy niemożliwych, wciąż było jednak silne i 

nie poddawało się marazmowi bieżących wydarzeń. W czasie gdy na świecie trwały 

śmiertelne zmagania oraz panował bezład i bezprawie, w Krakowie toczono spór o regulamin 

rozgrywek o mistrzostwo miasta, które formalnie ruszyły w roku 1940. Mimo iż nie była to 

rozrywka bezpieczna, a wiele spotkań przerywały łapanki, w piłkę grano i piłce kibicowano. 

Nawet jeśli jedno spotkanie kończyło się przymusową ucieczką w kartofle czy też pomiędzy 

nagrobki pobliskiego cmentarza, ta sama rzesza zainteresowanych i rozmiłowanych w futbolu 

pojawiała się na potyczce następnej w innym miejscu. Nie do końca jasna jest postawa 

samych Niemców wobec takiego stanu rzeczy. Teoretycznie wszelkie imprezy sportowe były 

zakazane, kluby miały być rozwiązane, a ich majątek przekazany okupantowi. Z drugiej 

strony naziści jakby nie chcieli dostrzec tych setek i tysięcy ludzi gromadzących się, czy to na 

Błoniach krakowskich, czy na boisku Garbarni oraz Olszy. Co więcej, istnieją zdjęcia z 

meczów na których wśród sympatyków można dostrzec niemieckich żołnierzy. Ta duża 

tolerancja dla uprawiania futbolu, mimo teoretycznego zakazu, zdawała się wynikać z faktu 
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wyjścia przez Niemców z założenia, iż lepiej by Polacy grali - ot choćby - w piłkę właśnie, 

niż konspirowali
142

. Dr Georg Niffke, pełnomocnik do spraw sportu w Generalnym 

Gubernatorstwie, na pytanie krakowskich działaczy o możliwość podjęcia przez mieszkańców 

miasta piłkarskich rozgrywek odpowiedział: - Polacy mogą to robić na tyle, na ile jest to 

możliwe poza polskimi organizacjami
143

. Polacy zatem robili to, grali w piłkę nożną i naginali 

wszelkie możliwe zasady, bo skoro w praktyce nikt szczególnie im w tym nie przeszkadzał, 

nie widzieli powodu dla którego mieliby tego nie robić. Tym bardziej, iż piłka jako sport stała 

się dla Krakowa w trakcie II wojny światowej tym elementem, który dawał wiarę 

mieszkańcom miasta i przekonywał ich, że Polacy jako naród cały czas trwają i nie składają 

broni. Piłka owszem, jak to miała w swym pierwotnym założeniu, służyła wzajemnej 

rywalizacji, bardziej jednak niż ciało budowała w tamtym okresie ducha. Była symbolem 

pragnienia wolności narodu, które tak naprawdę nigdy nie zostało złamane
144

. 

 Odwołane z powodu napiętej atmosfery derby Krakowa z września 1939 roku oraz nie 

odbycie się ich w planowanym kilka tygodni później terminie, nie przeszkodziło faktowi ich 

ostatecznego rozegrania na wiosnę roku następnego. Była to wiosna z powiewem optymizmu, 

ludzie powoli otrząsali się z wydarzeń sprzed kilku miesięcy i jak gdyby nigdy nic próbowali 

normalnie żyć. Również życie sportowe, choć do normy miało jeszcze bardzo daleko, 

zdawało się powoli budzić z nieprzewidzianie długiego snu. Na krakowskich Błoniach co rusz 

widywało się uprawiających przeróżne sporty amatorów, ale i tych którzy przed wojną na 

poważnie zajmowali się konkretnymi dyscyplinami. Wśród nich byli oczywiście piłkarze. 

Wspominana, a odkładana, „Święta Wojna” pomiędzy Wisłą i Cracovią odbyła się dokładnie 

5 maja 1940 roku i zakończyła się pewnym zwycięstwem Białej Gwiazdy 3-0. Oczywiście 

drużyny nie wystąpiły w swoich normalnych i pełnych składach, Pasiacy musieli np. dobierać 

sobie zawodników z ludwinowskiej ekipy Garbarni. Sam mecz zaś doszedł do skutku głównie 

dzięki sporym wysiłkom Ignacego Książka i Antoniego Malczyka po stronie Cracovii oraz 

Piotra Jędrzejczyka i Jana Ławnika z krakowskiej Wisły, i stał się bezpośrednim 

przyczynkiem do zawiązania w sierpniu 1940 roku turnieju, uznanego później za oficjalne 

mistrzostwa Krakowa
145

. Dość oryginalnie brzmiała jego pierwotna nazwa - „Turniej dla 

zespołów piłkarskich byłych klubów krakowskich, rozwiązanych rozporządzeniem władz 

niemieckich”. Oficjalnym zaś powodem dla stworzenia zawodów i podtrzymywania go w 

egzystencji było „utrzymanie zawodników b. drużyn w kondycji fizycznej, z wyłączeniem 
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jakichkolwiek dążności politycznych czy wyznaniowych”
146

. To zaś, iż de facto powody były 

nieco inne, a polityka nie tyle gościła, co często była po prostu głównym ogniwem 

rozgrywania spotkań, było już zupełnie inną sprawą. Ważne było to, iż tego typu rozgrywki 

mogły w ogóle mieć miejsce, a że sposób i oficjalna determinacja jego powstania była taka 

jak w cytacie, absolutnie nikomu z uczestników nie przeszkadzało. Warto wiedzieć, iż główni 

twórcy turnieju, a zarazem członkowie komitetu składali sobie już tylko znaną przysięgę. W 

większości byli oni zresztą żołnierzami Związku Walki Zbrojnej, a nieco później Armii 

Krajowej
147

. Mecze zaś rozgrywano w większości w Parku Sportowym Juvenia, który 

dzierżawił jeden z głównych członków komitetu organizacyjnego, Aleksander Wodka
148

. 

Drużyny grały bez tradycyjnych polskich emblematów. Nie inaczej było w przypadku 

krakowskiej Wisły, która w czasie okupacji, w większości spotkań, występowała bez swojej 

tradycyjnej Białej Gwiazdy. Z koszulek odpruł je znakomity gracz Wiślaków, Władysław 

Giergiel. Generalnie Towarzystwo, podobnie jak pozostałe krakowskie kluby tuż po 

wkroczeniu Niemców do miasta, straciło swój niemal cały ruchomy majątek, który to 

ulokowany był w pomieszczeniach klubu. Działaczom udało się schować tylko część sprzętu, 

a także klubowy sztandar, które ukryto w krakowskich wodociągach. Tam bowiem pracowało 

wielu zawodników i działaczy Białej Gwiazdy. Niestety i schowane rzeczy wkrótce uległy 

konfiskacie, gdy w 1940 roku gestapo aresztowało dr Tadeusza Orzelskiego (prezes 

Towarzystwa Sportowego w latach 1933-1949
149

), który był również dyrektorem 

wodociągów. Przeprowadzona rewizja zrobiła swoje, a Wisła na zawsze straciła należące do 

niej dobra. Straciła również stadion, który został zarekwirowany wraz z urządzeniami i 

sprzętem sportowym jeszcze w październiku 1939 roku. Sam obiekt z kolei w czasie wojny 

służył jako ośrodek sportu dla Niemców, wojska i cywili.
150

.  

Wracając do mistrzostw Krakowa, rozpoczęły się one dokładnie 7 sierpnia 1940 roku, 

a pierwszym mistrzem z czasów II wojny światowej został nie kto inny jak krakowska Wisła, 

która wyprzedziła zespoły AKS-u, Wodociągów oraz Cracovii, która w premierowej edycji 

zawodów uplasowała się tuż „za pudłem”, na czwartej pozycji. Ogólnie turniej rozgrywany 

był w spokojnej atmosferze, bez większych problemów ze strony niemieckiej, co z kolei 

skusiło działaczy do rozegrania w roku 1940 jeszcze jednego turnieju, zwanego 
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„błyskawicznym”. W nim również triumfowali zawodnicy Białej Gwiazdy
151

. Jednym z 

najważniejszych powodów gry było budowanie silnej więzi z kibicami. Bez nich wszystkie 

turnieje rozgrywane w trakcie II wojny światowej nie miałyby żadnego sensu. Cieszyło więc 

zatem liczne grono odbiorców i zainteresowanych oraz powszechny entuzjazm publiki. 

„Stwierdzić jednak bezstronnie trzeba, że publiczność niemal na każdych zawodach dopisała, 

niejednokrotnie (2000-3000). Nawet zainteresowanie polskim sportem przeszło do umysłów 

publiczności niemieckiej, którą można było w pokaźnej liczbie zaobserwować na ważniejszych 

zawodach” – czytamy w sprawozdaniu Aleksandra Wodki
152

. Dobrej atmosferze i budowaniu 

całej otoczki wiary i przyjaźni pomagała również kawiarnio-piwiarnia znajdująca się na 

terenie Parku Juvenia. W niej to toczono niekończące się dysputy na temat futbolu, ale i 

przyszłości kraju i całego narodu. Park „stanowił osłonę dla nielegalnej działalności 

sportowej na boisku piłkarskim tego parku i dla wzajemnych kontaktów organizacyjno-

sportowych. Polacy - działacze i zawodnicy - siedzący w kawiarni lub piwiarni nie wzbudzali 

większego zainteresowania Niemców, wstępujących dla wypicia piwa. To właśnie tutaj przy 

poszczególnych stolikach ustalano składy zespołów, załatwiano pożyczkę butów i 

kostiumów…”
153

. 

W roku 1941 działacze, piłkarze i kibice również mieli wielką ochotę na rozegranie, 

już po raz drugi w czasie okupacji, piłkarskich mistrzostw Miasta Krakowa. Rozgrywki długo 

jednak czekały na swoje wznowienie. Powodem były złe warunki atmosferyczne – sroga i 

długa zima - oraz sytuacja polityczna na froncie wschodnim, na który nieustannie 

transportowano siły niemieckie szykujące się do uderzenia na Moskwę. W samym mieście 

wzrosła również liczba aresztowań. Atmosfera nie była wybitnie sprzyjająca, co ostatecznie 

nie przeszkodziło futbolowym „zapaleńcom” po raz kolejny utrzeć nosa okupantowi i w jego 

bezpośrednim sąsiedztwie rozgrywać mecze piłkarskie
154

. Turniej tym razem nazywał się 

„Turniejem o mistrzostwo Parku Juvenia”
155

. Zainicjowała go kolejna Święta Wojna, której 

wynik znamionował o wiele bardziej wyrównaną rywalizację w sezonie 1941, aniżeli miało to 

miejsce rok wcześniej. 1-1 to rezultat, który był dobrym prognostykiem dla ciekawych i 

trzymających do końca w napięciu rozgrywek. I takie też one były, wszak na koniec okazało 

się iż krakowska Wisła oraz Cracovia mają taką samą liczbę punktów. Potrzebne było zatem 

rozegranie dodatkowego, decydującego meczu. W jego trakcie, 19 października, „Pasy” 
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dwukrotnie obejmowały prowadzenie, by na koniec ulec jednak ubiegłorocznym mistrzom 2-

3. Tym sposobem Wisła po raz drugi z rzędu została piłkarskim Mistrzem Krakowa
156

. 

Towarzystwo Sportowe godnie uczciło więc rok, w którym obchodziło jubileusz 35-lecia 

istnienia. Z tej okazji rozegrano oczywiście turniej, poprzedzony wcześniej odprawieniem 

mszy świętej w kościele SS Norbertanek na Zwierzyńcu. Po zakończonym nabożeństwie w 

samo południe w Parku Juvenia na zaimprowizowanej akademii płomienne przemówienie 

wygłosił, po aresztowaniu przez gestapo dr Tadeusza Orzelskiego uznawanego za 

nieoficjalnego prezesa Towarzystwa, emerytowany kapitan Wojska Polskiego – Roman 

Bober
157

. Przemowa była bardzo podniosła i dotyczyła sportu jako elementu niezwykle 

istotnego w budowie i krzepieniu wiary polskiego społeczeństwa w trudnych dla niego 

czasach. Obejmowała również sportowców, którzy oddali życie za wolność narodu i 

ojczyzny. Przybyłych na uroczystość było przeszło tysiąc ludzi, którzy potem długo 

oklaskiwali kapitana Bobera. Nikt w owym czasie nie robił sobie nic z faktu, iż zaraz obok – 

na Błoniach – SA odbywała swoje wojskowe ćwiczenia. Gdy przemowa się skończyła 

rozpoczęto mini-turniej, w którym klasą sam dla siebie był AKS, który w końcowym 

rozrachunku wyprzedził nie tylko Wisłę, ale i zespół Zwierzynieckiego oraz Cracovię
158

. Jeśli 

chodzi o sezon roku 1941 miał on niestety przykre dla wszystkich miłośników futbolu 

zakończenie. Oto wypowiedziano dzierżawę obiektu Parku Sportowego Juvenia 

Aleksandrowi Wodce. Spowodowane to było niemieckimi planami rozbudowy pobliskiego 

toru konnego. W wyniku tego symboliczny dla Krakowa w wymiarze sportowym oraz 

patriotycznym obiekt musiał zaprzestać funkcjonowania. Decyzji tej niezwykle żałowano, 

oczywistym był problem nowej lokalizacji dla ewentualnych, przyszłych rozgrywek. Ciężko 

było się jednak pogodzić również z utratą miejsca, w którym wytwarzał się wyjątkowy 

klimat, a którego kawiarnia była świadkiem ustaleń, rozmów, negocjacji i tego wszystkiego 

co pomagało okupowanym mieszkańcom podtrzymywać się wzajemnie na duchu. Utracono 

kawiarnię, w której wymieniano się nowinami z frontów, a także w której przesiadywały 

ikony polskiego świata piłkarskiego, takie jak chociażby Kałuża czy Balcer
159

.  

Pozbawione boiska z prawdziwego zdarzenia krakowskie środowisko piłkarskie w 

roku 1942 nie było w stanie zorganizować regularnych rozgrywek sportowych. Problemem 

był również wzrost aresztowań i łapanek, które tym razem skutecznie uniemożliwiły 
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zorganizowanie czegoś na szerszą skalę
160

. Nie znaczy to jednak, że tego nie próbowano. 

Znaleziono nawet w miarę spełniającą podstawowe warunki do gry lokalizację. Była nią łąka 

usytuowana w Bronowicach. Na peryferie miasta Niemcy stosunkowo rzadko zaglądali, była 

więc spora szansa, iż będzie to miejsce właściwe. 14 czerwca Wisła pokonała tam Garbarnię 

2-0. Widzów, jak na odległość od centrum całkiem sporo, bo półtora tysiąca. Niestety 

zaplanowany na tydzień później, pojedynek odwiecznych rywali – Wisły i Cracovii - już się 

nie odbył. Był to wynik pozyskanej informacji, jakoby niemieccy okupanci mieli szykować 

na organizatorów, piłkarzy oraz kibiców, zasadzkę. To ostatecznie ukróciło myśl o rozegraniu 

kolejnych mistrzostw miasta w roku 1942
161

. Wiślacy żądni byli jednak gry, udawali się więc 

na mecze wyjazdowe. Grali za cukier, mąkę i inny prowiant
162

. Grali jednak przede 

wszystkim dla siebie i dla publiczności. Tak było w Ojcowie i Skale, tak było również w 

Warszawie. Do stolicy Polski piłkarze udali się jako reprezentacja Krakowa. Kontakt ze 

stołecznymi działaczami – Tomaszem Jarosińskim i Aleksandrem Zarankiem – załatwił 

Wiślak, Artur Woźniak. Sam też wystąpił w wyjazdowych spotkaniach, podobnie jak inni 

wirtuozi piłki Białej Gwiazdy, tj. Mieczysław Gracz oraz Władysław Giergiel. Kraków na 

Mazowszu najpierw pokonał reprezentację Piaseczna 3-2, a następnie zremisował z 

mieszkańcami mazowieckiej wsi Gołków 2-2
163

. Warto nadmienić, iż piłkarze podróżowali z 

Małopolski pociągiem wśród worków soli i innych towarów. Wynagrodzeniem była jednak 

sama gra oraz wdzięczność mieszkańców, zwłaszcza tych z Gołkowa, którzy w podzięce za 

urozmaicenie im czasu przygotowali dla swych gości wieczorek artystyczny
164

. Drugim 

przykładem wyjazdowej eskapady w roku 1942 był dla Wiślaków Ojców, gdzie wraz z 

innymi krakowskimi graczami pokonali tamtejszy zespół Skały 5-2. Białą Gwiazdę 

reprezentowali wówczas Serafin, Mordarski, Giergiel i Rupa. Niewinna na pozór wyprawa 

wkrótce napędziła jednak uczestnikom sporo strachu. Oto niejaki Henryk Bobula ostrzegł 

działaczy Wisły, iż gestapo rozpytuje się o personalia zawodników, którzy w koszulkach 

Wisły grali w Ojcowie. W środowisku zalecono powszechną ostrożność, a osławione trykoty 

ukrył u siebie opiekun Wiślaków, Stefan Dyras. Sprawa niebawem przycichła, a wraz z nią 

całe piłkarskie życie w Krakowie
165

. 

Rok 1943 był czasem powrotu do rozgrywek o mistrzostwo Krakowa. Zanim jednak 

do nich doszło, grano szereg spotkań towarzyskich, było także wiele meczów wyjazdowych, 
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głównie na Mazowszu, a to ze względu na fakt zacieśnienia współpracy z Warszawskim 

Okręgowym Związkiem Piłki Nożnej. Jeśli chodzi natomiast już o same mistrzostwa 

zmieniono nieco ich procedurę. Brak obiektu Juvenii wymusił grę na obiektach starych, 

zasłużonych, ale znajdującymi się poza ścisłym centrum, klubów. Zawody, ze względu na 

śmierć generała Władysława Sikorskiego, nie rozpoczęły się planowo, tj. 12 lipca, ale 6 dni 

później
166

. Nie było co do tego jednak wątpliwości, należało bowiem uczcić pamięć 

przywódcy Walczącej Polski. Drużyny grały w 3 grupach eliminacyjnych, z których 

zwycięzcy stworzyli grupę finałową. W ostatnim spotkaniu decydującym o mistrzostwie 

spotkały się, a jakże, Wisła oraz Cracovia. Pasy miały wielką ochotę na przełamanie, 

utrzymującej się od początku wojny, hegemonii największej rywalki. 17 października 1943 

widzowie zgromadzeni na obiekcie Garbarni byli świadkami pasjonującego widowiska. 

Mimo braku bramek, emocji nie brakowało. W ostatniej minucie spotkania sędzia Tadeusz 

Mitusiński podyktował sporną jedenastkę dla Cracovii. Nie mogący się pogodzić z tą decyzją 

Mieczysław Gracz kopnął sędziego, a kierownik Wisły – Władysław Żak – zadecydował o 

opuszczeniu przez drużynę placu gry. To jednak nie był koniec, a dopiero początek potężnej 

awantury, w której uczestniczyli już sami kibice obu drużyn. Wtargnęli oni na boisko i 

rozpoczęli regularną bijatykę. Walki przeniosły się z Ludwinowa, aż na Rynek Podgórski. 

Oczywiście nie mogło to ujść uwadze Niemców, na szczęście obeszło się bez większych 

konsekwencji. Być może dlatego, że komendantem Podgórza był Austriak Hans Mitschke, 

były piłkarz jednego z zespołów wiedeńskich. Całe zajście miał skwitować stwierdzeniem, iż 

kibice piłkarscy na całym świecie są tacy sami. Wydarzenie oczywiście odbiło się szerokim 

echem w krakowskim świecie piłkarskim, Cracovii przyznano walkower, a Wisłę ukarano 

grzywną w wysokości 500 zł. Piłkarskim Mistrzem Krakowa zostały oczywiście Pasy
167

. W 

roku 1943 miały miejsce jeszcze wyjazdy Wiślaków na mecze do Limanowej oraz Miechowa. 

Spotkanie z reprezentacją tego drugiego miasta wspominał Mieczysław Gracz: - Mecz 

rozgrywano w inicjatywy Mieczysława Gołębiewskiego, przy gwarantowanym przez oddział 

partyzantów pełnym bezpieczeństwie – „chłopców z lasu”; każdy z nich był uzbrojony w 

karabin, a na ramieniu miał biało-czerwoną opaskę”
168

.  

Sezon roku 1944 rozpoczął się od meczu pojednania pomiędzy Wisłą, a Cracovią, 

arbitrem ponownie był Tadeusz Mitusiński. Tym razem lepsza była Biała Gwiazda, która 

pewnie pokonała Pasy 4-0. W maju ruszyły kolejne, ostatnie już, jak się później okazało, 
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mistrzostwa Krakowa w czasach okupacji niemieckiej. Zostały one przerwane na dwie kolejki 

przed końcem rozgrywek. Powodem takiego stanu rzeczy była tzw. „czarna niedziela”, kiedy 

to w mieście urządzono gigantyczną łapankę. W jej efekcie zatrzymano 8 tysięcy mężczyzn! 

Do tego momentu na prowadzeniu w tabeli był Nadwiślan. Rozegrany jednak jakiś czas 

później zaległy mecz Wisły i jej zwycięstwo oznaczało kolejny tytuł mistrzowski dla Białej 

Gwiazdy
169

. Najważniejszym wydarzeniem całego piłkarskiego roku w Krakowie był jednak 

mecz, który odbył się 28 maja na boisku Garbarni. Oto naprzeciw siebie stanęli piłkarze 

Wisły oraz Warszawskiego Towarzystwa Czarnych, klubu utworzonego w 1944 roku przez 

stołeczną Polonię. Spotkanie zgromadziło na trybunach 15 tysięcy (!) widzów, a owacje 

zgotowane piłkarzom przez publiczność były wyraźną manifestacją wspólnoty i 

patriotyzmu
170

. Inicjatorem spotkania był niezrównany w tej kwestii Artur Woźniak, a w 

organizacji pomagali ponadto inni Wiślacy: Mieczysław Bieniek, Stefan Dyras i Józef 

Worytkiewicz. To, czym był tamten mecz, najlepiej oddają słowa gracza Białej Gwiazdy, 

Henryka Serafina: - Ukazanie się na boisku piłkarzy warszawskich, zostało przyjęte przez 

widzów olbrzymią owacją, która przerodziła się w manifestację wspólnoty i jedności 

narodowej, jakiej nie potrafiły zdławić terrorystyczne działania niemieckiego okupanta. Samo 

spotkanie zakończyło się wiktorią Wiślaków w stosunku 4-0
171

. 

 W styczniu 1945 sowieci „oswobodzili” dawną stolicę Polski z rąk niemieckich 

okupantów. Jaki sposób na uczczenie tego wydarzenia wybrało piłkarskie środowisko 

Krakowa? Oczywiście rozegrano mecz piłki nożnej. Oczywiście grała Wisła z Cracovią. 28 

stycznia na swoim stadionie Biała Gwiazda ograła rywalkę 2-0. O wiele ważniejsze były 

jednak wydarzenia przedmeczowe, płomienne przemówienie Aleksandra Wodki oraz 

odśpiewanie przez ponad 10 tysięcy gardeł narodowego hymnu
172

. Wojna się skończyła, 

skończyły się też zatem rozgrywki o mistrzostwo okupowanego Krakowa. Zawody, które 

przez kilka lat pozwalały mieszkańcom miasta oddychać powietrzem, którego tlen miał w 

sobie spotęgowaną ilość wiary. Zawody, które były manifestacją własnej przynależności 

narodowej i niezłomnego ducha wolności. Bez nich Kraków z pewnością byłby inny przez 

lata wojennej zawieruchy. Przynajmniej dla sporej części społeczeństwa. Wydatny wkład 

miała w to krakowska Wisła, jej działacze i piłkarze. Jeden z nich, Artur Woźniak, po latach, 

tak wspominał okupacyjne zawody: - Piłkarskie rozgrywki w okresie okupacji miały duże 

znaczenie dla utrzymania polskości, wytworzenia nastroju niezałamywania się, budzenia 
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patriotycznego ducha. Nie przez cały okres okupacji byłem w Krakowie. Musiałem – ze 

względów konspiracyjnych – w pewnej chwili to miasto opuścić i przenieść się do Warszawy. 

Utrzymywałem jednak stały kontakt z kolegami z Krakowa aż do momentu mego aresztowania 

w czasie powstania warszawskiego i wywiezienia do obozu w Mathasuen. Wisła grała mecze z 

Warszawą raz w Piasecznie, a dwa razy w Gołkowie. Ten drugi mecz w Gołkowie odbył się 

przy ubezpieczeniu przez partyzantów, którymi dowodził bramkarz warszawskiej Polonii 

Burkacki. Ja sam, będąc w Warszawie, zorganizowałem wyjazd drużyny warszawskiej do 

Krakowa na mecz, który odbył się na boisku Garbarni przy olbrzymiej liczbie widzów. 

Ciekawe, iż Niemcy tym razem nie zwrócili na te tłumy uwagi i mecz toczył się bez żadnych 

przeszkód. Potem zawiozłem warszawiaków do Nowego Targu, gdzie rozegraliśmy mecz z 

drużyną Podhala. Byliśmy niezwykle zadowoleni, że Polacy mogli oglądać zawody sportowe, 

że mimo ryzyka mieli odwagę tłumnego zbierania się. Tymi meczami dowiedliśmy, że mimo 

łapanek, mimo wielkiego niebezpieczeństwa nie ustępujemy, że chcemy żyć pełnym życiem
173

. 

 

 

4.3 Wiślacy na froncie II wojny światowej 

 

 W czasie II wojny światowej część Wiślaków grała w okupacyjnych mistrzostwach 

Krakowa, inni walczyli z nieprzyjacielem na froncie. Wielu działaczy i piłkarzy Białej 

Gwiazdy w latach 1939-1945 zdawało po raz kolejny egzamin z patriotyzmu poprzez czynną 

walkę, bądź udział w konspiracji. Brali udział w Kampanii Wrześniowej, a następnie walczyli 

na polach bitewnych najkrwawszego okresu w dziejach świata. Byli w Wielkiej Brytanii i we 

Francji, kiedy formowano Wojsko Polskie, widzimy ich również w Armii generała Andersa. 

Walczyli z bronią w ręku pod Narvikiem, Tobrukiem, w bitwie o Anglię, bitwie o Monte 

Cassino, Falaise, a także wyzwalali z dywizją gen. Maczka Holandię i Belgię. Część 

Wiślaków, armia sowiecka pozbawiła możliwości walki o wolność już w roku 1939. Wtedy to 

wraz z ponad 20 tysiącami innych Polaków, wśród których było ponad 10 tysięcy oficerów 

wojska i policji, zamknięto ich w celach jenieckich i na mocy decyzji najwyższych władz 

Związku Radzieckiego z dnia 5 marca 1940 roku potajemnie mordowano, a następnie 

grzebano w lasach, głównie w Katyniu, Miednoje oraz Charkowie
174

. Piłkarze Białej Gwiazdy 

w czasie II wojny światowej wielokrotnie prezentowali postawy gorącego patriotyzmu czy to 

na boisku czy poza nim, odznaczając się męstwem oraz bohaterstwem. Niektórzy polegli w 
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bezpośredniej walce, innych zmogły nieludzkie warunki obozowe
175

. Większość Wiślaków 

działało również w polskim Państwie Podziemnym, byli w strukturach politycznych, ale także 

jako żołnierze w ramach ZWZ/AK. Ciekawostką może być fakt, iż narciarze Towarzystwa 

Sportowego Wisła wykorzystywani byli jako kurierzy pomiędzy rządem polskim na 

uchodźstwie, a krajem. Ci, którzy konspirowali zajmowali się dosłownie wszystkim, jedni 

parali się produkcją fałszywych dokumentów tożsamości, inni produkowali broń i materiały 

wybuchowe, wreszcie pozostali brali udział w akcjach bojowych i partyzanckich, a także 

prowadzili tajne nauczanie. Za wszystkie wymienione czynności niejednokrotnie płacili 

życiem. Znali jednak cenę swej działalności i nie wahali się przy wyborze takiej, a nie innej 

drogi. Nade wszystko cenili bowiem sobie wolność i wartość niepodległej Ojczyzny
176

.  

 Do części postaci, ze względu na czynny udział w walce w czasie II wojny światowej, 

obiecałem powrót we wcześniejszym rozdziale, jak choćby do Franciszka Brożka, Adama 

Obrubańskiego czy też braci Kowalskich. Otóż pierwszy z nich zginął w Charkowie w roku 

1940 rozstrzelany przez NKWD. Generał brygady Wojska Polskiego II RP, Legionista i jeden 

z dowódców walk w obronie Lwowa, Józef Jaklicz (1894-1974) pisał o jednym z założycieli 

krakowskiej Wisły tak: - Zawsze na czele powierzonego oddziału przykładem bohaterskim 

porywający, kochany przez żołnierzy i szanowany przez dowódców – był wzorem oficera 

frontowego. Jego śmierć była wielką stratą nie tylko krakowskiego, ale całego polskiego 

sportu
177

. Podobnie jak Brożek, w Charkowie, zginęli też dwaj inni działacze związani z 

Towarzystwem Sportowym i byli to major Wojska Polskiego Fryderyk Schwenk oraz 

mianowany pośmiertnie przez ś.p. prezydenta Lecha Kaczyńskiego, generałem brygady, Jan 

Gabryś
178

. Ten drugi, poza II wojną światową, walczył również w czasie pierwszego 

globalnego konfliktu, brał również udział w walkach o niepodległość Polski w latach 1918-

1920. Jeśli chodzi o Adama Obrubańskiego oprócz faktu bycia działaczem krakowskiej 

Wisły, był także dziennikarzem Ilustrowanego Kuriera Codziennego, w skrócie IKC. Jego 

redakcyjny kolega mówił o nim: - Samotny i milczący asceta, miał w sercu przysłowiowe 

złoto i jedną tylko >>skazę<< na swym sumieniu: żywiołowe umiłowanie swej ukochanej 

Wisły. W tym klubie zakochany i zaślepiony. Wiedział o tym i nigdy sam nie pisał do 

>>Ikaca<<, jak dziennik nazywano, recenzji z dwu dorocznych ligowych spotkań Wisły i 

Cracovii. Tej świętej wojny nie tykał i to był już mój wyłączny przywilej. I jeszcze jedna opinia 

na temat Obrubańskiego: - Niezwykle silna indywidualność. Jak każdy znakomity prawnik 
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miał wspaniale cięty język, choć tylko w mowie, bo pisał znacznie słabiej, choć był 

dziennikarzem. Podziwiałem go i ceniłem, choć był w jednej osobie, za przeproszeniem, 

wieprzem, lisem, tygrysem i orłem. Myślę, że byłby dumny z takiej oceny, a dla Wisły oddałby 

wszystko. Tak się też stało. Uczestnik Kampanii Wrześniowej, schwytany przez sowietów, 

osadzony w Kozielsku, a następnie zamordowany w Lesie Katyńskim
179

. Na wschodzie 

również kres swojego życia znalazł jeden z braci Kowalskich, Władysław. Oficer rezerwy 

Wojska Polskiego w stopniu kapitana uczestniczył w Kampanii Wrześniowej i zginął 21 

września w Chodorowie na Ukrainie, gdzie został rozstrzelany przez sowietów. Więcej 

szczęścia miał starszy Stanisław, który również walczył u progu wojny w roku 1939, na 

szczęście uniknął niewoli, a po zakończonej wojny i demobilizacji pracował aż do emerytury 

w gwarectwie w Rudzie Śląskiej
180

. Na froncie wschodnim miał również zginąć inny Wiślak, 

Jan Nawara. Stało się to w Gusarach 29 marca 1942 roku
181

. 

  Wielu działaczy i piłkarzy Białej Gwiazdy ginęło w obozach niemieckich, głównie w 

Oświęcimiu. W Auschwitz żywota dokończyli zawodnicy tacy jak Ferdynand Pachner
182

, 

podpułkownik Wojska Polskiego Jan Cudek
183

, Stefan Lubowiecki, Juliusz Oleksik, 

Bronisław Serafin, Władysław Szumilas czy też Antoni Łyko oraz brat Henryka Reymana, 

Stefan. Wszyscy oni zostali rozstrzelani pod ścianą śmierci
184

. Jeśli chodzi o Stefana 

Reymana okoliczności jego pojmania przez gestapo nie są jasne, a podawane wersję kłócą się 

ze sobą. Pewnym jest natomiast, iż uznawany za najbardziej utalentowanego piłkarsko z trójki 

braci, trafił do Auschwitz 21 lutego 1941 roku, gdzie miał zostać rozstrzelany pod ścianą 

śmierci bloku 11, w grupie tzw’ plastyków”, dnia 3 czerwca tego samego roku
185

. Z 

wymienionych postaci warto szczególnie poświęcić kilka zdań również Antoniemu Łyce, 

świetnemu piłkarzowi Białej Gwiazdy z lat trzydziestych. Nie był on wychowankiem Wisły, a 

do drużyny trafił z Rakowiczanki. Łyko został aresztowany przez gestapo 5 kwietnia 1941 

roku w miejscu w pracy, tj. w krakowskich wodociągach. Był więźniem politycznym, a to ze 

względu na jego działalność konspiracyjną. Wydany na niego wyrok śmierci był efektem 

wykrycia przez Niemców tworzonej przez niego siatki konspiracyjnej w pewnej 

ubezpieczalni. Według Adama Cyry został rozstrzelany w dniu jednej z największych 

masowych egzekucji w obozie 3 lipca 1941 roku. Łyko miał się udawać na egzekucję w 
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samych spodniach, bez butów i koszuli, a do tego skrępowany drutem kolczastym. Nie zginął 

od razu, dwukrotnie próbował się podnosić, aż dobił go strzałem w głowę jeden z oficerów 

SS. Zdaniem Stanisława Chemicza z kolei, Łyko zginął rok później, a do chwili śmierci miał 

pracować w obozowej ślusarni
186

. W innym niemieckim obozie, w Mauthausen - Gusen, w 

niewyjaśnionych okolicznościach śmierć poniósł obrońca Białej Gwiazdy, Stanisław 

Szczepanik
187

. Z kolei w roku 1944 zginęło dwóch wiślackich działaczy. Pierwszy z nich, 

Aleksander Żaczek, pod koniec sierpnia 44’ roku został przeniesiony do KL Neuengamme i 

zmarł z wycieńczenia koło Stamberga. Również do Neuengamme został wywieziony 

współzałożyciel Towarzystwa Sportowego, Włodzimierz Polaczek. Trafił tam po Powstaniu 

Warszawskim. Zmarł pod koniec roku, bo 30 grudnia w Köln – Hohenlinde
188

.  

 Jeszcze na początku wojny, bo w roku 1939 w Przegorzałach rozstrzelano byłego 

gracza krakowskiej Wisły z lat dwudziestych, Gustawa Rogalskiego. W tym samym roku 

zginął, tyle że w Krakowie, Władysław Waśniowski. W Krakowie zresztą ginęli także inni 

zawodnicy Białej Gwiazdy. W 1943 roku samobójstwo popełnił Aleksander Pychowski. 20 

października gestapo okrążyło kamienicę, w które mieszkał i ten w obawie przed niemieckimi 

torturami odebrał sobie życie. Jak się później okazało, naziści poszukiwali kogoś zupełnie 

innego
189

. W Krakowie rozstrzelano 29 stycznia 1944 roku Mieczysława Koczwarę, który 

przed wojną grał w Wiśle oraz Klubie Sportowym Podgórze
190

. W tym samym roku, u zbiegu 

ulic Lubisz i Botanicznej, Niemcy zabili Bronisława Makowskiego, pseudonim „Dago”. 

Makowski był aktywnym działaczem krakowskiego ruchu oporu
191

. 

 Dla części Wiślaków uczestniczących w walkach z okupantem los był łaskawy i 

pozwolił ujść im z życiem, mimo piekła szalejącej wojny. Kimś takim był wielokrotnie 

wymieniany już w tym rozdziale przy okazji opisu rozgrywek o mistrzostwo okupowanego 

Krakowa, znakomity piłkarz Wisły, ale i sprawny organizator, Artur Woźniak. Jako zawodnik 

wydawał się być kompletny, jeśli chodzi o wykonywane przez siebie rzemiosło. Urodzony w 

1915 piłkarz był znakomitym technikiem, świetnie dryblował, ale i znakomicie planował 

kolejne akcje na boisku. Los zadrwił jednak z niego, bo mimo nietuzinkowych umiejętności 

trafił na okres, w którym Wisła nie sięgnęła po mistrzostwo kraju. Karierę w klubie rozpoczął 

tuż po wielkich jej sukcesach z końca lat dwudziestych, a zakończył po II wojnie światowej, 2 
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sezony przed zdobyciem przez Białą Gwiazdę kolejnego tytułu najlepszej drużyny w kraju
192

. 

Artur Woźniak znany był pod pseudonimem „Artur”. Tak też było w czasach jego 

działalności w ruchu oporu po roku 1939. Gdy w Krakowie za swe „antyniemieckie 

dokonania” groziło mu aresztowanie, przeniósł się do Warszawy. Tam jednak został 

schwytany 24 sierpnia 1944 roku w czasie Powstania Warszawskiego. Był więziony w obozie 

koncentracyjnym w Mauthausen – Gusen, gdzie pozostawał do dnia oswobodzenia jednostki, 

tj. do 5 maja 1945 roku
193

. Innym Wiślakiem, który walczył w czasie II wojny światowej i nie 

poległ, był Witold Gieras. Uczestnik Kampanii Wrześniowej, internowany na Węgrzech, 

powrócił jednak do kraju w roku 1940. Dożył późnych lat, w wieku 88 lat zmarł w 1985 roku 

w Krakowie
194

. Szczęście sprzyjało również słynnemu duetowi Wiślaków, braciom Filkom. 

Starszy z nich, Michał, służył w Armii Krajowej pod pseudonimem „Konrad”. Odznaczył się 

męstwem między innymi we wrześniu 39’ roku w bitwie pod Pszczyną, gdzie walczył 20 pułk 

piechoty Ziemi Krakowskiej 6 dywizji piechoty, wchodzącej w skład Armii „Kraków”
195

. 

„Pod Pszczyną zginęło wielu naszych żołnierzy. Kolega mój (sierżant podchorąży), z którym 

razem służyliśmy w wojsku zginął. Jako dowódca cekaemu poderwał się przeciwko czołgom i 

stał jakby był zapamiętany. Wycofywaliśmy się później koło Krakowa” – wspominał po latach 

Filek, który po zakończonej Kampanii Wrześniowej, po powrocie do domu, zaangażował się 

w działalność konspiracyjną
196

. Konspirował również młodszy brat Michała Filka, 

Władysław. Był członkiem nielegalnej organizacji Batalionów Chłopskich pod pseudonimem 

„Kornek”. W czasie wojny grał również w rozgrywkach o mistrzostwo Krakowa, występował 

w drużynie AKS, która była niejako filią Wisły, posiadającą w owym czasie tylu 

utalentowanych graczy, iż dla wszystkich nie starczało miejsca. Stąd część z nich 

występowała w wymienionym AKS-ie właśnie
197

. Współtworzył go także przedwojenny 

znakomity bramkarz krakowskiej Wisły, reprezentant Polski, uczestnik Olimpiady w Berlinie 

w 1936 roku Edward Madejski. W czasie II wojny światowej działał w konspiracji właśnie 

pod przykrywką Amatorskiego Klubu Piłkarskiego, którego rzeczywista nazwa brzmiała 

Armia Krajowa – Sport
198

. Nie udało mu się jednak uniknąć aresztowania przez 

gestapowców, efektem czego było spędzenie kilku miesięcy w celi śmierci w Stanisławowie. 

Po wojnie występował w Polonii Bytom, której był współzałożycielem i twórcą jej nazwy. W 

                                                 
192

 Tamże, s. 24. 
193

 Tamże, s. 46. 
194

 R. Pyjos, dz. cyt., s. 23. 
195

 A. Gowarzewski, Kolekcja klubów. Wisła Kraków…, s. 46. 
196

 http://historiawisly.pl/wiki/index.php?title=Micha%C5%82_Filek  [25 kwietnia 2012]. 
197

 R. Pyjos, dz. cyt., s. 20. 
198

 A. Gowarzewski, Kolekcja klubów. Wisła Kraków…, s. 27. 



 65 

roku 1956 w Polsce Ludowej został ponownie aresztowany i skazany za szpiegostwo. Trzy 

lata spędził w więzieniu, zrehabilitowano go dopiero po latach. Wyrok okupił jednak utratą 

zdrowia i rozpadem rodziny. Zmarł w samotności i opuszczeniu w Bytomiu w 1996 roku
199

. 

Wybitnie niesprawiedliwy i okrutny los spotkał człowieka, który o sobie samym powiedział 

kiedyś tak: - Jestem dumny, że byłem reprezentantem Polski. Na piłkarskich stadionach ze 

wszystkich sił starałem się godnie walczyć o jej sławę. Nie szczędziłem wysiłku, aby trwać w 

boju o jej wolność podczas wojny i okupacji. Nie czułem bólu, gdy po "wyzwoleniu" więziono 

mnie za to, że pragnąłem być patriotą. Zapominam o goryczy, że ponad pół wieku fałszowano 

historię, a to przecież jest i moje życie
200

.  

 W konspiracji działał także wieloletni prezes Towarzystwa Sportowego Wisła oraz 

dyrektor Wodociągów Miejskich, Tadeusz Orzelski, przypłacił to pobytem w obozie w 

Oświęcimiu
201

. Jako dyrektor wodociągów przygarnął w czasie wojny do pracy niektórych 

wiślackich piłkarzy. Tam też przez jakiś czas przechowywano część majątku Białej Gwiazdy, 

o czym wspominałem wcześniej. Sam Orzelski oprócz obowiązków pracowniczych i 

klubowych intensywnie konspirował, był między innymi jednym z inicjatorów powołania do 

życia Organizacji Orła Białego, pierwszej podziemnej organizacji utworzonej w Krakowie po 

agresji wojsk niemieckich. Orzelski był także Komisarzem Cywilnym w Krakowie z nadania 

generała Karaszewicza – Tokarzewskiego, który przewodził podówczas Służbie Zwycięstwu 

Polski. Przez następne miesiące Orzelski pozostawał czołowym działaczem polskiego 

Państwa Podziemnego w Obwodzie nr 4 ZWZ. Był znaną postacią w Krakowie, wracający z 

Kampanii Wrześniowej Wiślacy chcący włączyć się w działalność konspiracyjną, udawali się 

właśnie do niego po radę. Tadeusz Orzelski został aresztowany we wrześniu 1940 roku i 

osadzony w więzieniu na Montelupich. Nie zdradził się jednak ze swojej szerokiej 

działalności. W styczniu 1941 wysłano go do obozu w Auschwitz, skąd po kilku tygodniach 

powrócił na Montelupich by skonfrontować zeznania z innymi aresztowanymi, którzy nie 

wytrzymywali niemieckich tortur. Sam jednak nie był już w najlepszym stanie, dlatego 

odesłano go do szpitala św. Łazarza w Krakowie. Mimo, iż jego życie wisiało na włosku, nie 

zapominał o współtowarzyszach, których w miarę możliwości ostrzegał przed planowanymi 

nazistowskimi akcjami. Tadeusz Orzelski ostatecznie cudem uszedł z życiem, a to dzięki 

brawurowej akcji kontrwywiadu Okręgowego Komitetu Robotniczego PPS i odbiciu jego 
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samego z rąk gestapowców. Resztę okupacji spędził w podwarszawskim Międzylesiu, gdzie 

pod przybranym nazwiskiem dr. Oremusa udzielał lekcji języka angielskiego
202

. 

 Ostatnimi postaciami, które przeżyły piekło wojny, a o których pragnę wspomnieć są 

bracia Reymanowie. Jan i Henryk mieli więcej szczęścia niż wspomniany już Stefan, który 

zginął w obozie w Auschwitz. Jan Reyman był doktorem chemii, a w czasie II wojny 

światowej brał czynny udział w walce podziemnej. Był członkiem Związku Walki Zbrojnej – 

Armii Krajowej przy szefie sztabu do specjalnych zadań. Za swoją działalność trafił do 

Oświęcimia, a po trzech latach przeniesiono go do Gross – Rosen, a następnie do obozu Dora 

– Nordhausen
203

. Stamtąd szczęśliwie został uwolniony w styczniu 1945 i powrócił do kraju, 

gdzie doczekał licznych odznaczeń wojskowych i państwowych
204

. Co do Henryka, w 

momencie wybuchu II wojny światowej był on już doświadczonym zawodowym żołnierzem, 

uczestnikiem licznych walk o niepodległość Polski, co opisałem w rozdziałach 

wcześniejszych. Do Kampanii Wrześniowej przystępował z optymizmem, wierzył w 

umiejętności tak swoje, jak i pozostałych polskich dowódców i żołnierzy. Jako major Wojska 

Polskiego dowodził wówczas I batalionem 37 pułku piechoty Ziemi Łęczyckiej im. księcia 

Józefa Poniatowskiego. Moment samej agresji to jednoczesne mianowanie Reymana na 

podpułkownika, w którym to stopniu pozostał już do końca swojej wojskowej kariery. 13 

września jego pułk dotarł nad Bzurę, gdzie przez kilka następnych dni trwała krwawa bitwa, 

w której poległo wielu żołnierzy, a jeszcze więcej zostało rannych. Ranny został również sam 

dowódca. Henryk Reyman w wyniku swej bohaterskiej postawy, trafił do niewoli niemieckiej 

i jako jeniec wojenny został przeniesiony do szpitala w Rawie Mazowieckiej. Czekał go więc 

los jeńca oflagu. Dzięki żonie udało mu się jednak zbiec i uniknąć przykrych konsekwencji. 

Niemieckie poszukiwania nie przyniosły skutku. Mimo iż, machina hilterowskich organów 

ścigania ruszyła pełną parą w lutym 1940 roku, nazistom nie udało się go dopaść. Reymanowi 

groził w razie schwytania wyrok śmierci. Na szczęście gestapo oraz niemiecka prokuratura 

nie były w tym przypadku skuteczne w swych działaniach. Zapewne też między innymi 

dzięki temu, Henryk Reyman, mógł nadal cieszyć się życiem i po ucieczce ze szpitala dostać 

się do Krakowa. Tam przez prezesa Orzelskiego został oficjalnie zwolniony z obowiązku 

służby dla podziemnej polskiej organizacji. Decyzja ta była powodowana zbyt znaną personą 

samego Reymana, jego poszukiwaniem i wyrokiem na niego wydanym przez nazistów. 

Dowodem na fakt istniejącego niebezpieczeństwa było ukazanie się jego nazwiska w 
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publicznym wykazie poszukiwanych dla Generalnego Gubernatorstwa. Reyman początkowo 

znalazł schronienie w podkrakowskich Łagiewnikach. Te jednak okazały się zbyt bliskim 

sąsiedztwem do centrum miasta Krakowa. Po rodzinnej naradzie, podpułkownik WP 

zdecydował się więc na wyjazd do Tarnobrzegu, w którym – jak się ostatecznie okazało – 

przebywał aż do czasu zakończenia wojny. Oficjalnie pracował tam jako gajowy i leśniczy w 

majątku Tarnowskich. Nieoficjalnie wiadomo, iż na tyle ile mógł, angażował się w lokalne 

życie konspiracyjne. Nie było to jednak bardzo trudne, dzięki Państwu Rawskim bowiem u 

których mieszkał, posiadał kontakt z organami ZWZ/AK stacjonującymi w i okolicach 

Tarnobrzegu. Będąc anonimowym dla lokalnych władz niemieckich wiedział dokładnie kto 

morduje chociażby miejscowych Żydów, co skrupulatnie odnotowywał, a swe informacje 

przekazywał dalej. Reyman pomagał w tych latach również między innymi w transporcie 

broni. Działo się to pod pretekstem handlu rybami i rakami, pod spodem których znajdowało 

się to co było najpotrzebniejsze dla czynnej walki żołnierzy Armii Krajowej. Po zakończonej 

wojnie Henryk Reyman został poddany powszechnej podówczas wojskowej weryfikacji. 

Jasnym było iż jego życiowe dokonania nie mają zbyt wiele wspólnego z ideami nowego 

polskiego okupanta, a wojskowa kariera wiślackiej legendy musi dobiec końca
205

. Ciężko 

natomiast jednoznacznie ocenić jego postawę w czasie II wojny światowej. Znany z 

waleczności i wcześniejszego męstwa, po bitwie pod Kutnem oraz ucieczce ze szpitala 

postanowił pozostać w ukryciu. Paweł Pierzchała w swojej książce poświęconej Henrykowi 

Reymanowi za powody takiego postępowania podaje oficjalne zwolnienie przez Tadeusza 

Orzelskiego z obowiązku służby dla podziemnej polskiej organizacji. Jako osoba zbyt znana 

oraz na której ciążył wyrok śmierci, pozostawanie w ukryciu, tak jak wielu dowódców w 

tamtym czasie, było rzeczą normalną. Dlaczego jednak nie zdecydował się na czynne 

działanie w konspiracji? Czy wpływ na to mógł mieć zły stan psychiczny po przegranej 

Kampanii Wrześniowej, a co za tym idzie jakieś wewnętrzne załamanie? Niestety dostępne 

mi źródła nie pozwoliły na uzyskanie jednoznacznej odpowiedzi. 
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Zakończenie 

 

 

 Historia krakowskiej Wisły od czasu jej założenia do zakończenia II wojny światowej 

jednoznacznie pokazuje, jak wielki wymiar, nie tylko sportowy, ale również kulturowo – 

społeczny stanowi najpopularniejsza dyscyplina sportu na świecie, jaką jest piłka nożna. To 

fenomen wymykający się encyklopedycznym definicjom, przekraczający znane powszechnie 

granice i wkradający się w przeróżne dziedziny ludzkiego życia. Futbol to z pewnością coś 

więcej niż sam sport, a dla fanatyków i miłośników jest wręcz nieodzowną częścią ich 

ziemskiej egzystencji. To co martwi to fakt, iż dla wielu nie stanowi już, tak jak kiedyś, 

prawdziwej pasji. Piłka nożna w dzisiejszych czasach została w dużej mierze wchłonięta i 

przetrawiona przez biznes, którego jako sport, stała się po prostu kolejną gałęzią. To z kolei 

rodzi zjawiska negatywne, jak choćby korupcję. Zanika duch prawdziwego fair play, które to 

fair jest dziś często już tylko z nazwy. Kiedyś piłka była nie tylko sposobem na spędzenie 

wolnego czasu, ale tworzyła również element wychowawczy. Wpajała zasady, uczyła pracy w 

zespole, pokazywała hierarchię. To ona dowodziła, że walka do końca często przynosi owoce, 

a wiara w końcowe zwycięstwo oraz nieustępliwość są tymi cechami, które warto 

pielęgnować i doskonalić. Przekonali się o tym ludzie żyjący w latach wojennej zawieruchy, 

którzy przenosząc ideały z boiska na pole walki, niejednokrotnie wychodzili na tym w 

najlepszy możliwy sposób. To co jeszcze różni piłkę współczesną od tej przedwojennej jest z 

pewnością sama ochota i radość z gry. Kiedyś nie było tyle możliwości, tyle rozrywek, dzieci 

i młodzież uganiały się więc za piłką, często brakowało wolnych skwerów do gry. Dziś 

boiska często świecą pustkami, młodzi jeśli wybierają piłkę, to zwykle na Play Station. 

Postępujące wraz z rozwojem techniki lenistwo i dostrzeganie „wartości” w cyberprzestrzeni 

wydaje się być jednak chorobą cywilizacyjną, na którą ciężko będzie znaleźć skuteczne 

lekarstwo. 

 W swojej pracy pokazałem wiele przykładów swoistego mieszania się sportu i jego 

wartości oraz wojska, czy też kwestii narodowościowych. Wydaje mi się, iż udowodniłem, że 

piłka nożna stanowiła dla Polaków w okresie wojny ważny element życia, była czynnikiem 

pokrzepiającym, dawała rozrywkę, ale i była okazją do budowania silnego ducha, 

pokazywania swojej dezaprobaty wobec okupanta. W czasie pokoju zaś służyła budowaniu 

ogólnospołecznej więzi, a sami piłkarze poza uprawianiem sportu, na co dzień byli 
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zawodowymi żołnierzami. Tak w miejscu pracy, jak i realizując swoją pasję rozwijali się więc 

fizycznie, jedno wspomagało drugie.  

 Oczywiście nie ma możliwości udowodnienia, iż to gra w piłkę, czy też ogólnie 

uprawianie sportu, miało decydujący czy w ogóle jakiś większy wpływ na kształtowanie 

charakteru młodych ludzi, tak iż potem w czasie wojny odznaczali się bohaterskimi czynami. 

Zastanawiająca jest jednak ta nić połączenia, to przenikanie się dwóch światów, świata sportu 

i wojska. W swej pracy pokazałem bardzo dużą ilość przykładów ludzi związanych z klubem 

piłkarskim Wisła Kraków, którzy walczyli o niepodległość Ojczyzny. Również cała otoczka 

wokół Towarzystwa Sportowego, barwy, symbole, hymn itd. były tworzone w oparciu o 

Polskę i związane z krajem nad Wisłą. Przyznam, iż zaczynając pisanie pracy posiadałem 

pewną wiedzę na temat klubu i jego związków z budowaniem niepodległej Polski. Nie 

sądziłem jednak, iż przykładów postaw konkretnych ludzi znajdę aż tak wiele. Dla kibiców 

krakowskiej Wisły w powszechnej świadomości funkcjonuje Henryk Reyman, ze względu na 

swe dokonania boiskowe oraz wojskowe. Pisząc tę pracę poznałem jednak gro innych 

„Wiślaków”, którzy niejednokrotnie wykazywali się o wiele większym bohaterstwem niż 

owiany legendą Reyman. Zastanawiać może więc fakt, iż tak wiele wiemy na temat jego 

persony, a wielu innych jest, może nie tyle zapomnianych, co po prostu nie istnieje wiele 

dokładnych informacji na ich temat. Osobiście wydaje mi się, iż powodem dla którego to 

właśnie Henryk Reyman jest na piedestale są niezaprzeczalnie imponujące boiskowe 

dokonania, które to w parze z działalnością wojskową, czynią z niego postać wręcz idealną. 

Ikonę, do której zawsze można się odwołać. Tak jednak jest w przypadku wielu innych 

polskich klubów, których to kibice skupiają się zazwyczaj wokół jednej wybranej właśnie 

takiej ikony. To już temat jednak na inne rozważania. 

 Jeśli chodzi o moją pracę cieszę się, iż udało mi się udowodnić, iż sport, piłka nożna, 

szczególnie w tamtych czasach stanowiła bardzo ważny pierwiastek narodowościowy. 

Śpiewany przy okazji spotkań polski hymn, rozmowy w rodzimym języku były niczym 

codzienna lekcja patriotyzmu, która nie pozwalała najważniejszym wartościom odejść w 

zapomnienie. Tak było w czasach zaborów. Bez względu jednak na sytuację polityczną, piłka 

była i dziś nadal jest istotnym katalizatorem zacieśniającym społeczne więzi. Mecz kończy się 

po 90 minutach i doliczonym czasie gry. Czasem dogrywce. Dla kibiców trwa on jednak 

często jeszcze przez wiele godzin po jego faktycznym zakończeniu. Dyskutuje się o nim, 

komentuje, snuje plany, co do następnych potyczek. Tak powstają relacje międzyludzkie, 

tworzą się przyjaźnie, które gdy grono jest większe, rozrastają się do rozmiarów lokalnych 

społeczności. Wśród nich zaś każda chce się wyróżniać, mieć swoją tradycję i historię, 
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pokazywać swoją wyższość nad innymi. Tak piłka rozrastała się w Polsce, a jej popularność z 

roku na rok rosła. Powstała nowa grupa. Mam tu na myśli całe środowisko skupione wokół 

życia piłkarskiego, działaczy, ale i samych trenerów, graczy, którzy stworzyli bardzo ciekawą 

społeczność, coś na kształt bardzo specyficznego, ale jednak, ruchu niepodległościowego. To 

oczywiście również procentowało w latach wojny i dowodzi, że dosłownie wszyscy skupieni 

wokół futbolu czerpali z tego określone korzyści. Nie tylko piłkarze, nie tylko działacze. 

Również kibice. 

 Podsumowując, uważam że zdecydowanie warto było zająć się tą tematyką i 

poszerzyć tak swoje horyzonty, jak i ewentualnych czytelników mojej pracy. Mimo, iż rzecz 

dotyczy czasów minionych, warto o nich mówić i mieć wiedzę na ich temat. Jak bowiem 

wiadomo, nie da się żyć w oderwaniu od przeszłości, a do tego co dobre zawsze warto 

wracać. Zwłaszcza, jeśli było lepsze, niż zastane oferty rzeczywistości. 
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