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„Spod Wawelu na olimpijski stadion” 
Wspomnienia Józefa Kotlarczyka 

 

Z pewnością nie trzeba go przedstawiać! Znają go wszyscy 

zawodnicy, działacze! Ba, co bardziej zaawansowani w „piłkarskiej 

wiedzy” kibice znają go! No bo przecież ładny „kawałek” polskiego 

footballu wiąże się z tym nazwiskiem. Ale cóż! Trzeba było poczekać 

do jesieni, gdy opustoszeją boiska, gdy trener ma wreszcie chwilę 

czasu… Powiedział nam p. Józef Kotlarczyk wiele ciekawych rzeczy. 

Na nowo odżywały tamte odległe, a tak piękne chwile. Sport ma to 

do siebie, że żyje na co dzień, od niedzieli do niedzieli, zaś to co było 

kiedyś raczej wspomina się od święta. Tymczasem wspomnienia 

sportowe mogą być pasjonującą lekturą. Nikogo więc nie zmuszając 

– zapraszamy do lektury – tym bardziej, że opowiada najlepszy 

pomocnik, jakiego miało polskie piłkarstwo. 

 

Miałem chyba 7 lat. Mieszkałem w Krakowie. Nieopodal płynęła Wisła. Tam nad jej brzegiem, 

na małej łączce, poznałem się z piłką. I mimo że od tamtych lat upłynęło pół wieku, mimo że grałem 

na stadionach całej niemal Europy, że zasmakowałem wszelkich przyjemności jakie daje sport, a piłka 

nożna w szczególności, do tamtych chwil wracam najchętniej. Przecież gdyśmy na naszej łączce 

rozgrywali „mecze” football zdobywał sobie coraz większą popularność pod Wawelem. Rozpoczynała 

się święta wojna Wisły z Cracovią, pierwsi zagraniczni trenerzy (Czech Kożeluch i Węgier Pozsony), 

mecze międzynarodowe, wszystko to oczywiście ogromnie nas interesowało i dopingowało do 

kopania.  

Ojciec (jak zresztą chyba większość ówczesnych rodziców) bez specjalnego entuzjazmu 

przyglądał się naszym wyczynom. Lecz na szczęście w kopaniu szmacianki „czynnie” nie przeszkadzał. 

Wagę ojcowskiej ręki poznałem ze starszym bratem Jaśkiem tylko wówczas, gdy buty gwałtownie 

domagały się szewca. Z konieczności więc kopało się na bosaka. Oprócz brata Jaśka, który o cztery 

lata starszy, wcześniej poznał się z piłką – był jeszcze w domu najstarszy – Teofil. Ten był jednak 

urodzonym działaczem i myślę, że jemu w dużej mierze zawdzięczam dalszą karierę. A było to tak… 

Teofil zasiadał w Zarządzie „Nadwiślanina” – klubu, który działał w dzielnicy, gdzie 

mieszkaliśmy. Toteż wkrótce mając 15 lat, ubrałem prawdziwą koszulkę piłkarską „Nadwiślanina”. 

Graliśmy w C-klasie. Pomocnikiem wówczas nie byłem. Imponował mi raczej atak, strzelanie 

bramek… Moi koledzy i ja mieliśmy niemałą smykałkę do strzelania bramek. W 1927 r. zdobyliśmy 

mistrzostwo swojej grupy C klasy nie przegrywając żadnego meczu, a konto strzelonych bramek 

zamknęło się cyfrą 104. Bramkarz nasz wyjął tylko 6 razy piłkę z siatki. Weszliśmy do B klasy, 

eliminując „po drodze” odwiecznego naszego rywala „Orła”, w którym grał już wówczas świetny 
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później polski lewy obrońca Heniek Martyna. Oczywiście wszystkie te kluby działały w cieniu Wisły i 

Cracovii. Było też zupełnie normalne, że „pasiaki” oraz „wiślacy” wyławiali co lepsze talenty, a gwoli 

prawdy trzeba powiedzieć, że zazwyczaj było z czego wybierać. Tylko z „Nadwiślanina” wyszli tacy 

piłkarze: bracia Jabłońscy, Józef Kohut, Szczurek, bracia Batorowie, Korbas, Bartyzel i inni.  

Nadwiślanina zdradził najpierw Jasiek. Poszedł do „Wisły, bo był od dawna jej gorącym 

kibicem. Toteż często odwiedzał boisko „czerwonych”. Pewnego dnia kierownik II drużyny 

gorączkowo i bezskutecznie poszukiwał po wszystkich kieszeniach papierosów. Jasiak podsunął mu 

wówczas paczkę „Egipskich”. Od tego czasu Jasiek został członkiem „Wisły”. Dopiero jednak po kilku 

latach udało mu się zagrać pierwszy mecz w ligowej jedenastce. W 1927 roku ja z zazdrością 

patrzyłem tylko jak Jasiek grał najpierw w rezerwie, a potem w I drużynie. Toteż kiedy w 1927 r. 

Jasiek zaproponował mi przejście do Wisły, nie zastanawiałem się długo. I znalazłem się w wiślackich 

szeregach.  

 

Na zdjęciu od lewej: Pychowski, Józef Kotlarczyk, Ketz, Adamek, Czulak, Makowski, Kaczor, Władysław 

Krupa, Folga, Łukiewicz, Stefan Wójcik, Henryk Reyman; u dołu: Bajorek, Jan Kotlarczyk, Balcer, Jan 

Reyman, Skrynkowicz 

W lidze trwała przerwa. Wisła, oprócz doskonałej pierwszej drużyny posiadała niewiele 

gorsze rezerwy, które z reguły zdobywały mistrzostwo klasy A, nie mogąc jednak ze zrozumiałych 

względów walczyć do wejście do ligi, w której grała przecież pierwsza drużyna „czerwonych” (nie 

tylko Nadwiślanin co roku dostarczał dziesiątki dobrze zapowiadających się zawodników). 
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Kiedy przyszedłem do Wisły nazwisko „Kotlarczyk” dzięki doskonałej grze Jaśka znaczyło w 

Krakowie już wiele. Toteż gdy tylko zmieniłem barwy klubowe chciano mnie niezwłocznie 

wypróbować. Okazja nadarzyła się szybko. Drużyna rezerw jechała do Chrzanowa na mecz z 

tamtejszym Sokołem. Wstawiono mnie do drużyny na pozycję prawego łącznika. Mecz wygraliśmy w 

cuglach 7:1 (3:1), a ja, nowicjusz, strzeliłem pierwszą i piątą bramkę.  

To był mój pierwszy i ostatni mecz w drużynie rezerw. Oceniono, że potrafię grać i 

pojechałem na ligowy mecz do Warszawianki.  

Zanim opowiem o moim ligowym debiucie w Warszawie przeciwko Warszawiance, słów kilka 

o ogólnej sytuacji, w jakiej znalazło się polskie piłkarstwo w pamiętnym dla mnie roku 1927. Kraków, 

jak powiedziałem poprzednio, był nie tylko kolebką polskiego piłkarstwa, ale i siedzibą naczelnych 

władz – Polskiego Związku Piłki Nożnej. Tak się jakoś złożyło, że we władzach PZPN zasiadali w lwiej 

części działacze Cracovii.  

Był to okres tzw. „wielkiej Cracovii”, która w tym czasie posiadała już bardzo silny skład. Kiedy 

jednak i pozostałe zespoły montowały nie gorsze jedenastki, opiekunowie „pasiaków” w ówczesnym 

PZPN pilnie baczyli, aby nie stała się ich ulubieńcom krzywda. Poza tym PZPN był raczej 

konserwatywny i nie dopuszczał myśli o żadnej zmianie.  

Nie zawsze podobało się to „Wiśle”, lwowskiej „Pogoni”, „Czarnym”, „Legii”, 

„Warszawiance”, toruńskiemu „TKS”, łódzkim „Turystom”… 

Toteż w 1927 r. „Wisła” w porozumieniu z „Czarnymi” i „Pogonią” Lwów postanowiła wezwać 

inne czołowe kluby i założyć „ligę”. Propozycja „Wisły” została przyjęta przez dalszych 13 klubów 

(„IFC”, „Warta”, „Pogoń”, „Legia”, „Turyści”, „ŁKS”, „Polonia” Warszawa, „Czarni”, „TKS” Toruń, 

„Hasmonea”, „Ruch”, „Warszawianka”, „Jutrzenka”). Cracovia oczywiście nie poparła propozycji 

„buntowników” i przez okres dwóch sezonów1 pozostawała poza jej szeregami. „Pasiacy” liczyli na 

krach finansowy ligi i powrót do Canossy (czytaj PZPN) zbuntowanych klubów. Tak się jednak jak 

wiadomo nie stało. Rozgrywki ligowej od samego początku cieszyły się ogromną popularnością. 

Wszyscy bardziej utalentowani piłkarze przeszli z klubów A-klasowych do ligowych. W ten sposób 

poziom drużyn ligowych znacznie przewyższał poziom pozostałych zespołów. Mecze też były ciekawe. 

Tymczasem w prasie trwała prawdziwa „burza”. Działacze PZPN z ówczesnym prezesem dr 

Cetnarowskim2 na czele nie chcieli ustąpić publikując wiele złośliwych artykułów pod adresem 

twórców ligi. Ci oczywiści nie pozostawali dłużni. Wszystko to nam nie pomagało, toteż z prawdziwym 

zadowoleniem przyjęli wszyscy po rocznej „wojnie” zawarcie pokoju. „Cracovia” znalazła się w kręgu 

drużyn ligowych.  

Przyznacie, że we wcale ciekawym czasie rozpoczynałem karierę ligowca. Znacie już całą 

sytuację – toteż wróćmy na boisko, albo najpierw – dworzec krakowski, skąd wyjeżdżaliśmy do 

Warszawianki.  

 

                                                           
1
 Tj. przez wiosnę i jesień 1927 

2
 Edward Cetnarowski (1877-1933) był wówczas jednocześnie prezesem PZPN i Cracovii. 
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Plakat zapowiadający mecz Warszawianka-Wisła w 1927 roku.  

Już chyba trzy dni przed meczem miałem tremę. Im bliżej wyjazdu tym większą. Na nic 

zdawały się uspokajania Jaśka. Jak sobie pomyślałem o „towarzystwie” w jakim miałem zagrać, to po 

prawdzie wolałbym zachorować. Postrach bramkarzy Henryk Reyman (obecny kapitan PZPN), na 

prawym skrzydle Adamek, na lewym łączniku Jan Reyman, na lewym skrzydle Balcer, ludzie złoci! I ja 

żółtodziób, na prawym łączniku… Jak sobie pomyślałem, że w bramce „Warszawianki” gra ówczesny 

Szymkowiak3 – reprezentant Polski Domański, to skóra mi cierpła na karku. Ale nie było rady. Z 

walizeczką w dłoni i sercem na ramieniu wyszedłem po podróży na warszawskie ulice. Powitał nas już 

tam kapitan WP i drużyny Henryk Reyman. O tym sławnym wówczas piłkarzu Wisły, „etatowym” 

królu strzelców (a strzelał rocznie w lidze ponad 30 bramek) słyszałem wiele. Jako wojskowy miał 

                                                           
3
 Nawiązanie do Edwarda Szymkowiaka (1932-1990), etatowego bramkarza Reprezentacji Polski w czasach, gdy 

opublikowane zostały niniejsze wspomnienia. 
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wiele trudności z wyjazdami na mecz. Warszawska Legia bowiem miała na niego wielki apetyt. 

Tymczasem Reyman pozostał wierny „białej gwieździe” i nie chciał nawet słyszeć o zmianie barw. 

Toteż robiono i jemu i Wiśle wiele nieprzyjemnych żartów. Reyman służył niemal z reguły w jednostce 

pozakrakowskiej. Na mecz dojeżdżał, uprzednio zawiadamiając klub telegraficznie. Zdarzało się, że po 

takim telegramie Ministerstwo Spraw Wojskowych wysyłało nagle w sobotę Reymana na 

nieprzewidzianą inspekcję. Mówiono, że to robota Legii. Ile w tym prawdy nie wiem do dziś, fakt, że 

kiedyś Wisła grała w 10, bo w ostatniej chwili Reyman zamiast przyjechać na mecz, pełnił służbę 

oficera rontowego4. Toteż aby tego uniknąć zawsze potem jeździliśmy z rezerwowym. Jeśli już mowa 

o tym wspaniałym piłkarzu, to muszę powiedzieć, że cieszył się on olbrzymim autorytetem i wszyscy 

słuchali go, jakbyśmy byli żołnierzami.  

Ale zaczął się mecz z Warszawianką. Myśmy „szli na mistrza”, podczas gdy Warszawianka 

grawitowała w dolnych rejonach mistrzowskiej tabeli i groził jej spadek do A klasy. Toteż walka nie 

była łatwa. Wygraliśmy mecz 2:0, a ja z tego pojedynku pamiętam taki oto moment. Otrzymałem od 

Reymana piłkę na „talerz”. Z kilku metrów mogłem zdobyć bramkę. Nie wiem jak to się stało, że 

chciałem z nią wjechać do samej siatki. Sztuka nie udała się, Domański jak pantera wyskoczył, zabrał 

mi piłkę, ale przy okazji zostałem przez niego sfaulowany. Sędzia podyktował jedenastkę. H. Reyman 

nie chciał jej egzekwować i polecił to wykonać swojemu bratu – Janowi. Strzał Jana Domański obronił 

i dopiero wówczas Henryk Reyman grożąc mi palcem przy nosie, srogo na mnie spoglądając, wbił mi 

do głowy następujący morał: „mogłeś smarkaczu strzelać, a nie wjeżdżać z piłką do bramki”… 

Pamiętam to do dziś. 

 

                                                           
4
 Ront – patrol wojskowy 
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Potem było jeszcze kilka wyjazdów. Jeden z nich do Torunia, gdzie tamtejszy TKS przyłączył 

się do ligi i spisywał się w pierwszym roku zupełnie dzielnie, zajmując ostatecznie 10 miejsce na 14 

zespołów. Miasto pierników bardzo mi się podobało. No bo to przecież Kraków północy, ale gdyby mi 

ktoś wówczas powiedział, że za lat 30 będę trenerem w pobliskiej Bydgoszczy, ba… gdybym wiedział, 

że młodszy syn obrońcy TKS – Norkowskiego, będzie za lat 31 królem strzelców I ligi, serdecznie bym 

się uśmiechnął z tego „żartu” i kupił w zamian dużego piernika. Ale cóż, stało się. 

Mimo bohaterskiej obrony Norkowskiego, w Toruniu wygraliśmy 7:2, a rewanż w Krakowie 

15:0. W następnym roku również w Toruniu wygraliśmy 7:2 a w Krakowie 9:0, przy czym TKS 

pożegnał się w 1928 r. z ligą i odtąd Pomorze już do roku 1954 nie miało przedstawiciela w 

ekstraklasie państwowej. Mówiąc o tych latach muszę przypomnieć, że zarówno w 1927 r. jak i w 

1928 moja „Wisła” zdobyła dwukrotnie tytuł mistrza Polski, mając w 1927 r. 40 punktów i stosunek 

bramek 95:32, zaś w 1928 r. na 15 zespołów 42 punkty i stosunek bramek 98:36. 

Zanim jednak w 1928 r. uzyskaliśmy mistrzostwo Polski, przeżyłem jeszcze dwukrotnie wielką 

tremę, a zarazem wielką radość. Wyjeżdżaliśmy do Chorzowa na mecz mistrzowski z tamtejszym 

Ruchem. Chorzowianie już wówczas zaliczali się do czołowych zespołów, Wisła przecież szła na 

mistrza i dlatego nie mogła nikogo lekceważyć. Na krakowskim dworcu okazało się, że zachorował 

nasz prawy pomocnik – Wójcik (ojciec obecnego świetnego koszykarza Wisły) i kierownictwo zespołu 

podjęło taką oto decyzję: rezerwowy zawodnik zagra na prawym łączniku, a ja zasilę linię pomocy. 

Ogarnęła mnie trema. Nigdy dotychczas nie grałem w pomocy. Nie znałem swoich możliwości 

na nowej pozycji, a mecz był dla nas bardzo ważny. Przyznam się szczerze, że z mieszanymi uczuciami 

przejąłem tę decyzję. No bo z jednej strony żal było ataku, gdzie przecież strzela się bramki, a to jest 

w końcu przyjemne i efektowne, z drugiej cieszyłem się, że będę grał w jednej linii z bratem Jaśkiem 

(grał na centrze pomocy). Muszę też przypomnieć, że wówczas pomocnicy mieli zupełnie inne 

zadania niż dziś. Pilnowaliśmy skrzydłowych, zaś obrońcy stali obok siebie z tyłu, bacząc na łączników 

i efektowymi długimi wykopami wyjaśniali sytuacje podbramkowe. Ruch miał przecież zawsze 

dobrych skrzydłowych… tremę miałem więc znowu niezgorszą… 

Już jednak po pierwszych minutach spotkania zorientowałem się, że ta pozycja „leży” mi 

nadzwyczajnie. Lewoskrzydłowy Ruchu wiele sobie piłki nie pokopał na tym meczu, wygranym zresztą 

przez nas 4:0. W pomeczowych recenzjach zgodnie podkreślano, że byłem najlepszym zawodnikiem 

na boisku. I ten właśnie mecz zaważył na całej mojej dalszej karierze piłkarskiej. „Jesteś urodzonym 

pomocnikiem” – zawyrokowali koledzy, brat Jasiek, kierownictwo i trener5.  

A tymczasem szybko zbliżał się termin spotkania międzypaństwowego z Czechosłowacją. 

Nasz południowy sąsiad był wówczas potęgą piłkarską w Europie. Czesi mieli na rozkładzie już wiele 

reprezentacji, o których pokonaniu my mogliśmy tylko marzyć. Selekcja przed tym meczem była więc 

duża. Mimo to znalazłem miejsce w reprezentacyjnej jedenastce. Naturalnie moim partnerem w 

pomocy byli Jasiek i Bajorek. Oczywiście decyzję kapitana przyjąłem ogromnie zadowolony. No bo 

przecież osiągnąłem na swej piłkarskiej drodze jeden z najważniejszych celów. Zdobyłem miejsce w 

                                                           
5
 Wisła nie miała formalnie trenera w 1927 roku, Józef Kotlarczyk ma prawdopodobnie na myśli któregoś z 

działaczy Białej Gwiazdy, ewentualnie Henryka Reymana, który jako kapitan drużyny poniekąd zastępował 
szkoleniowca. 
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reprezentacji. Biała koszulka z orłem czekała na mnie. Z drugiej strony zdawałem sobie sprawę z 

odpowiedzialności. W szatni Cracovii (bo na jej boisku rozgrywaliśmy to spotkanie) koledzy – 

„wyjadacze”, co to już niejeden mecz rozegrali w reprezentacji, dodawali mi otuchy. Trochę mi to 

pomogło – ale nadal nie bardzo wiedziałem, jak i kiedy znalazłem się na boisku. Półprzytomny 

wysłuchałem hymnów państwowych i oficjalnych przemówień. Dopiero gwizdek sędziego przywrócił 

mi częściowo spokój, a kiedy raz i drugi odebrałem piłkę skrzydłowemu CSR, uspokoiłem się zupełnie. 

W tym dniu zresztą graliśmy wszyscy dobrze. Spotkanie przyniosło remis 2:2, co było powszechną 

niespodzianką. Wszyscy liczyli bowiem na naszą ciężką porażkę.  

Tak więc pierwszy okres mej kariery miałem za sobą. W przeciągu roku awansowałem z B-

klasowego Nadwiślanina, poprzez ligową Wisłę do reprezentacji Polski6. W najśmielszych nawet 

marzeniach nie wyobrażałem sobie takiego obrotu sprawy. Stałem u progu wielkiej, jak mi mówiono, 

kariery. Co ty dużo się rozpisywać! Byłem z siebie bardzo zadowolony… ale równocześnie bardzo 

chciałem grać lepiej w piłkę. Śniły mi się już dalsze mecze międzynarodowe, olimpiada… 

To ostatnie słowo, chyba największe dla każdego sportowca amatora, utkwiło mi specjalnie 

mocno w pamięci. Wprawdzie w 1932 r. piłkarze nie pojechali do Los Angeles (za duży koszt) – ale 

byłem przecież młody, pełen zapału i do Berlina w 1936 r. chciałem już koniecznie pojechać. Tak się 

też stało, ale przedtem było wiele atrakcyjnych spotkań. W lidze Wisła niemal z reguły plasowała się 

w czołówce, zdobywając w owym czasie 2-razy wicemistrzostwo Polsk. Zyskaliśmy też sobie miano 

najrówniejszej drużyny w Polsce. Trochę było pecha z tym tytułem mistrza. Zawsze się tam ktoś 

znalazł, kto nas ostatecznie wyprzedził. Sporo graliśmy meczów międzypaństwowych i to u siebie jak i 

zagranicą. Nie pamiętam ich wszystkich, nie zliczę dziś przeciwników. W każdym razie graliśmy w 12 

krajach europejskich – Belgii (najczęściej), Francji, Holandii, Danii, Italii, Jugosławii, Szwecji, CSR, 

Łotwie, Niemczech, Węgrzech, Rumunii… 

Obok przyjemności sportowych – football dawał niejednokrotnie możność zamanifestowania 

również uczuć patriotycznych. Zwłaszcza na Śląsku w latach, o których wspominałem. Niemcy mieli 

tam bardzo silne kluby. Pamiętam, było to w 1927 roku – w pierwszym roku ligi. Nasze mistrzostwo 

zależało od wygrania w Katowicach z tamtejszym bardzo silnym IFC. Gdybyśmy przegrali, tytuł 

zdobywał ten właśnie klub niemiecki. Cóż to była za atmosfera. W pobliżu boiska silne oddziały 

wojskowe, na stadionie policja. To na wypadek ekscesów szowinistów niemieckich. Kiedyśmy 

prowadzili już 2:0 potrafili oni wtargnąć na boisko. Szybko jednak przywrócono porządek. Kiedy 

strzeliliśmy trzecią bramkę, przeciwnicy nie wytrzymali, opuścili boisko. Tytuł zdobyła polska drużyna. 

Co się potem działo! „Śląskie kibice” zrobiły taką manifestację, jakby sam prezydent do Katowic 

przyjechał. Ze stadionu do hotelu odprowadził nas olbrzymi pochód rozentuzjazmowanych kibiców. 

Nie koniec na tym. Tłum nie ustępował – Henryk Reyman musiał z okna hotelowego wygłosić 

przemówienie, przyjęte naturalnie entuzjastycznie.  

Jak już wspomniałem, na Olimpiadę do Los Angeles nie pojechałem, gdyż decyzją Polskiego 

Komitetu Olimpijskiego drużyna piłkarska z uwagi na wysokie koszta, w Olimpiadzie udziału nie brała. 

Byłem jednak młody, stałem właściwie u progu swej wielkiej kariery, wierzyłem, że do Berlina w 4 

lata później piłkarska reprezentacja Polski pojedzie, że ja znajdę się wśród wybrańców kapitanatu.  

                                                           
6
 W rzeczywistości mecz z Czechosłowacją odbył się w 1929 roku. 
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Wreszcie na początku 1936 r. otrzymałem wiadomość. Wspólnie z Jaśkiem zaliczeni 

zostaliśmy w skład olimpijskiej kadry. Marzyłem już o olimpijskich wawrzynach, po nocach śniło mi się 

podium zwycięzców, jako kapitan drużyny otrzymywałem gratulacje, wypełniony kilkudziesięcioma 

tysiącami widzów stadion szalał, wznosił okrzyki, a my zadowoleni, uradowali, ze złotymi medalami 

wracaliśmy do Polski, w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku. Wprawdzie w sny nie wierzyłem i 

nie wierzę do dziś, ale byłem przed wyjazdem spokojny, że wstydu Polsce nie przyniesiemy.  

Nadeszła olimpijska przysięga. Jasiek i ja składaliśmy ją wobec generała Monda7 na 

krakowskim rynku. Ślubowaliśmy godnie i z honorem bronić barw swego kraju w niedaleko 

oddalonym Berlinie. Fakt zaliczenia nas do olimpijskiej kadry powitaliśmy jeszcze sumienniejszymi 

przygotowaniami, jeszcze pilniej na boisku Wisły uganialiśmy za piłką, prowadziliśmy tryb życia 

niczym zakonnicy. O paleniu papierosów, a co 

nie daj Boże – piciu wódki, mowy nie było. W 

doskonałych nastrojach, w wysokiej formie 

zameldowaliśmy się na polecenie kapitana 

związkowego w Warszawie. Tu dwa tygodnie 

przed Olimpiadą pod okiem trenerów Niemca 

Otto Kurtha i Spojdy z poznańskiej Warty 

mieliśmy szlifować formę przez wyjazdem. 

Wśród 25 piłkarzy na końcowy egzaminacyjny 

obóz przed Olimpiadą, znajdował się również 

Wilimowski. Lewy łącznik chorzowskiego 

Ruchu był wówczas najlepszym polskim 

napastnikiem, na każdym meczu zdobywał po 

kilka bramek, choć nie posiadał piorunującego 

strzału. Umiał zawsze znaleźć się z piłka w 

odpowiednim sąsiedztwie bramki, na metrze 

kwadratowym boiska wykołować trzech 

obrońców, zwodem ciała zmylić bramkarza i ku 

zdumieniu tysięcy kibiców, wjechać z piłką do bramki… Nikt z nas nie wyobrażał sobie, by bez 

Wilimowskiego jechać do Berlina. Tymczasem na kilka dni przed wyjazdem na Olimpiadę, 

kierownictwo PZPN dowiedziało się, iż po przysiędze olimpijskiej Wilimowski pił wódkę na Śląsku, a 

więc tym samym złamał przysięgę. Nie zastanawiano się długo. Wieczorem, przy kolacji, kazano 

spakować mu walizkę, dano na bilet i jedź bracie do Chorzowa. Nie zapomnę nigdy Wilimowskiego, 

myśmy wybiegli na gimnastykę poranną, a on, filar polskiego napadu, płacząc opuszczał boczne 

boisko Legii z walizeczką w ręku i wyjeżdżał z Warszawy. Przed Berlinem Wilimowski trenował 

niesłychanie sumienne, był w „dużym gazie”, koniecznie chciał bronić barw Polski, choć w jego żyłach 

płynęło sporo niemieckiej krwi. Może właśnie dlatego chciał pokazać swoim ziomkom co potrafi… 

 Nadszedł długo oczekiwany dzień wyjazdu do Berlina. Wydano nam olimpijskie stroje, 

komplety sportowe. Gdy byłem sam, nawet parę razy dziennie przymierzałem marynarkę, spodnie. 

Byłem dumny i zadowolony z siebie. W krótkim przecież czasie z C-klasowego Nadwiślanina poprzez 
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 Bernard Mond (1887-1957) – generał Wojska Polskiego, prezes Krakowskiego Okręgowego Związku Piłki 

Nożnej. 
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Wisłę znalazłem się w reprezentacji kraju na Olimpiadę. Jeszcze teraz, gdy jestem w Krakowie, 

spoglądam na marynarkę, którą chowam i cenię nade wszystko. Ona przypomina mi piękne chwile na 

berlińskim stadionie, gdy pokonaliśmy Węgrów 3:0, gdy wygrywaliśmy z Anglikami 5:4, choć 

prowadziliśmy już 5:1. I chyba ten mecz z Anglikami zadecydował, że nie zajęliśmy lepszej, niż czwarta 

– lokaty w świecie, choć i to uważano za ogromny sukces. W drugim meczu eliminacyjnym Anglicy 

wykończyli nam Szerfkego, na prawego łącznika na kolejny mecz z Austrią delegowaliśmy z 

konieczności Musielaka z HCP Poznań. A-klasowy piłkarz przeżywał wielką tremę, a co gorsze, po 20 

minutach, w których chciał grać za całą drużynę, wykończył się i do ostatniego gwizdka decydującego 

dla nas meczu na boisku statystował. Z Austriakami przegraliśmy nie wysoko 1:2, ale nie weszliśmy do 

finału i w najlepszym wypadku mogliśmy walczyć o trzecie i czwarte miejsce z Norwegią. Pamiętam 

jak dziś. W przerwie meczu z Austrią przyszedł do naszej szatni Jan Kiepura. Niewesołe mieliśmy 

miny. Kiepura pocieszał nas, że jeszcze nic straconego, że wygramy… Życzył powodzenia, przyrzekał 

zaciskać kciuki wspólnie ze swoją żoną. Na nasze dictum, że nie powinien nas „ustawiać”, gdyż wiemy 

doskonale co robić, Jasiek z Sosnowca odpowiedział: 

- Co wy myślicie, że nie znam się na piłce? Grałem przecież kilka lat w Sosnowcu, w Unii. 

Nie pomógł optymizm Jaśka Kiepury. Mecz przegraliśmy, gdyż – co ukrywać – zagraliśmy 

spotkanie dość słabo, a na domiar złego w „dziesiątkę”. 

Nie przywiązywaliśmy już większego znaczenie do ostatniego meczu z Norwegią. Porażka z 

Austrią załamała drużynę, byliśmy już trzema pierwszymi meczami mocno zmęczeni, więc przeciwko 

reprezentantom kraju fiordów wystawiliśmy rezerwową drużynę, w której nie grał ani Jasiek, ani ja, 

ani też Heniek Martyna. Lekceważenie Norwegów przepłaciliśmy brązowym medalem. Mecz koledzy 

przegrali 2:3 i ostatecznie zajęliśmy czwarte miejsce. Potem wszyscy żałowali i zgodnie twierdzili, że 

gdyby na prawej obronie grał Martyna albo ja, Norwedzy nie mieliby prawa spotkania wygrać. 

Wystarczyło pokryć ich lewego skrzydłowego, a atak ich nie istniałby. Lewoskrzydłowy Norwegii 

szybki jak błyskawica napastnik, doskonały strzelec, trzykrotnie ulokował w meczu piłkę w siatce, 

pieczętując zwycięstwo swojej drużyny. Gdyby ktoś umiał go pokryć wygralibyśmy mecz o brązowy 

medal. 

Co tu dużo gadać! Wracaliśmy do kraju w nienajlepszych humorach. Jeszcze nigdy polski 

football nie był tak blisko olimpijskiego medalu. Przecież w 16 lat później w Helsinkach przegrała 

Polska już w ćwierćfinałach. Prasa i opinia publiczna miała w tej sprawie nieco odmienne zdanie. 

Uważano, że piłkarze wypadli zupełnie dobrze – stawiając pomyślne horoskopy przed naszym 

footballem na piłkarskie mistrzostwa świata w roku 1938. I miano wówczas dobrego „nosa”. 

Wprawdzie przegraliśmy eliminacyjny mecz w Strasburgu z Brazylią, ale dopiero po dogrywce 5:6, a 

legendarny, czarny wirtuoz piłki, Leonidas, aż buty zdjął – taką mieliśmy silną defensywę.  

Ale wróćmy do Warszawy. Po powrocie do Polski cała ekipa olimpijska została przyjęta na 

zamku przez ówczesnego prezydenta – prof. Mościckiego. Najlepsi zostali udekorowani państwowymi 

odznaczeniami. Na mojej piersi srebrzył się Krzyż Zasługi. 

Tak więc jeden etap mojej piłkarskiej kariery zakończył się. Wymarzony start olimpijski 

miałem za sobą. Podobno byłem jednym z najlepszych pomocników turnieju berlińskiego. Ani jednak 

nie myślałem o zakończeniu kariery. Przeciwnie, czułem się dobrze – chciałem jeszcze grać i to jak 



 

Historiawisly.pl 

najdłużej. Tymczasem po olimpijskich przeżyciach wróciła ligowa rzeczywistość. Mieliśmy szanse na 

mistrza – toteż trzeba było walczyć na całego. Niestety! Świetny wówczas zespół Ruchu zagarnął nam 

sprzed nosa mistrzostwo, zdobywając je po raz czwarty z rzędu. My uzyskaliśmy drugie miejsce.  

Następny rok ligowy nie przyniósł Wiśle sukcesów. Po nierównym sezonie plasujemy się na 5 

pozycji. Mistrzem została nasza stara rywalka Cracovia, która w 1937 wróciła do ligi i nikt nie był w 

stanie zahamować jej triumfalnego marszu po mistrzowski tytuł. Również nie szczęściło się Wiśle w 

1938 r. Bezkonkurencyjny był Ruch, który też po raz piąty zdobył mistrzostwo Polski. W walce o 

drugie miejsce ubiegła nas Warta. 

Tymczasem nad Europą zbierały się coraz groźniejsze chmury wojny. Już podczas pobytu na 

Olimpiadzie czuło się, że pod przykrywką sportu hitlerowskie Niemcy chcą zademonstrować światu 

swoją siłę, prężność i gotowość do zmiany kostiumu sportowego na mundur wojskowy. Byli 

fantastycznie przygotowani, zdyscyplinowani jak żołnierze. W wolnych chwilach – spacerując po 

Berlinie, widziałem wielką ilość mundurów, czarnych, żółtych, brunatnych i zwykłych „feldgrau”8. 

Teraz po 3 latach hitlerowscy sportowcy – już nie w mundurach ale jako żołnierze stali na naszych 

granicach. Naturalnie wszystkie te fakty dopiero później skojarzyły się w taki logiczny sens .Wówczas 

w 1939 roku zajęty byłem przede wszystkim ligą. Po 12 kolejkach (10 drużynowa ówczesna liga miała 

18 rund) byliśmy na drugim miejscu, znowu na Ruchem, mając tylko o 2 punkty mniej9. Byliśmy w 

dobrej formie i chcieliśmy wreszcie sięgnąć po tytuł mistrza, który przecież od roku 1928 stale nam 

się wymykał. Niestety wybuch wojny pokrzyżował wszystko. Na tym właściwie mógłbym zakończyć 

swe wspomnienia! Myślę jednak, że warto poświęcić jeszcze parę słów faktom, o których mało się 

dziś mówi – sportowi podczas okupacji. To bardzo ciekawe, jak mimo surowych zakazów niemieckich 

graliśmy mecze, ba wyjeżdżaliśmy nawet do Warszawy. Ja w tych meczach, zwłaszcza w późniejszych, 

już nie grałem – ale moi koledzy z Wisły, Krowodrzy, Garbarni, Cracovii nie zawiesili butów na 

przysłowiowym kołku. Rozpoczęliśmy bardzo wcześnie, bo już 22 października 1939 r. z Krowodrzą. 

Pamiętam, że Wisła wystąpiła w składzie: Jurowicz, Szumilas, Serafin, ja, Gierczyński, M. Filek, 

Hausner, Gracz, Cholewa, Giergiel. Wygraliśmy 3:1, a zwycięstwo oklaskiwało 4 tysiące ludzi. Po 

meczu tym Niemcy wydali oficjalny zakaz rozgrywania meczów, stadiony Wisły, Cracovii i Olszy były 

„nur für Deutsche”. Straciliśmy też cały klubowy sprzęt.  

Nikogo to jednak nie załamało. Rozgrywki przeniesiono na zapomniane boisko Juvenii na 

Błoniach i w 1940 roku rozgraliśmy I mistrzostwa Krakowa. Tytuł zdobyła Wisła, przed Krowodrzą i 

Garbarnią. Następne jesienne mistrzostwa Krakowa zgromadziły już 14 drużyn (Wisła I i II, „takież” 

Cracovia, Zwierzyniecki, Prądniczanka, Wawel, Juvenia, Bloki, Dębnicki, Sparta, AKS, Wodociągi 

Miejskie). Wiele nazw dziś nie istnieje. Były to jednak drużyny typowo okupacyjne: takie na przykład 

„Wodociągi” zorganizował mój brat, AKS do „spółki” wiślacy z cracoviakami itd. Jesienne mistrzostwa 

Krakowa wygrała Wisła. W następnym roku przypadał jubileusz 35-lecia Wisły i 20-lecia 

Zwierzynieckiego. Mimo okupacji uroczystości odbyły się. Oczywiście turniej jubileuszowy był 

punktem kulminacyjnym, aczkolwiek muszę tu dodać, że na kortach Juvenii odbyła się jedyna tego 

rodzaju akademia jubileuszowa – podczas gdy za ścianką żywopłotu odbywały się ćwiczenia żołnierzy 
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 Feldgrau – po niemiecku dosł. polowa szarość. Kolor niemieckich mundurów wojskowych w pierwszej połowie 

XX wieku 
9
 Oraz o dwa mecze rozegrane mniej 
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hitlerowskich. W turnieju jubileuszowym zwyciężył AKS, przed Wisłą, Cracovią i Zwierzynieckim. Tytuł 

mistrzowski uzyskała Wisła, bijąc Cracovię. W 1942 roku życie sportowe osłabło. Boisko Juvenii 

zabrali Niemcy, zamknięto malutką kawiarenkę – centrum ówczesnego życia sportowego Krakowa. 

Tu spotykali się starzy działacze, zawodnicy wszystkich krakowskich klubów. Pomysłowość 

sportowców nie miała jednak granic. W Bronowicach pod Krakowem wybudowano świetnie 

zakonspirowane boisko. W inauguracyjnym meczu Wisła wygrała z Garbarnią 2:0. W następnym roku 

na Wielkanoc polscy piłkarze „Urdeutsche Stadt Krakau” wyjechali na mecz z polskimi piłkarzami 

„Stadt Warschau”. W stolicy życie sportowe rozwijało się równie bujnie – a nawet miało większe 

możliwości rozwoju niż w Krakowie – w stolicy „General Gouvernement”. Mecze rozegrane zostały z 

uwagi na większe bezpieczeństwo w Piasecznie. Pierwszy mecz wygrał Kraków 3:1, drugi 

zremisowano 1:1. Ponieważ w Krakowie życie sportowe ustało, więc często grupka piłkarzy 

krakowskich jeździła do stolicy, aby zasilać tamtejsze zespoły w meczach o mistrzostwo Warszawy. 

Potem w Krakowie trochę się „rozluźniło” i zaczęto znowu kopać pod Wawelem. Wszystko to 

oczywiście było namiastką prawdziwego sportu. Ale nie ulega dla mnie dziś wątpliwości – że właśnie 

ta namiastka pozwoliła wielu ludziom łatwiej przetrwać okupacyjny koszmar. Idea zaś prawdziwego 

czystego amatorskiego sportu – z pewnością w tej namiastce dominowała. 
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