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Od autora
Gdy w 1918 roku Rzeczpospolita odzyskiwa³a niepodleg³oœæ, Warszawa liczy³a oko³o miliona
mieszkañców. Ludnoœæ ta znajdowa³a ró¿ne recepty na to by swoje ¿ycie ubarwiæ, by uczyniæ je
szczêœliwszym. Jedn¹ z nich by³ sport. Pocz¹tkowo traktowany nieufnie, ale po dziesiêciu latach
funkcjonowania RP, stanowi¹cy jedn¹ z podstawowych rozrywek warszawiaków. Kultura fizyczna
upowszechni³a siê tak dalece, ¿e uprawianie gimnastyki, jeŸdziectwa, tenisa czy lekkoatletyki sta³o
siê czymœ powszechnym i modnym. Na mecze pi³karskie czy bokserskie przychodzi³o kilka tysiêcy
osób, a zdobywcy z³otych medali olimpijskich — warszawiacy: Halina Konopacka i Janusz Kusociñski stali siê bohaterami narodowymi. Ich tryumfalny przejazd ulicami stolicy, ogl¹da³y dziesi¹tki tysiêcy ludzi, a ich zdjêcia ukazywa³y siê na pierwszych stronach gazet. Urokowi sportu ulegali ludzie nauki i sztuki, profesorowie uniwersyteccy i znani aktorzy. Adolf Dymsza by³ sta³ym goœciem pi³karskich
meczów,1 podobnie jak inne gwiazdy przedwojennej estrady: Micha³ Znicz, Józef Kempa, a tak¿e
Zula Pogorzelska. Profesor Marceli Handelsman by³ w komitecie budowy stadionu „Skry”, a rektor
UW Mieczys³aw Micha³owicz stale dba³ o opiekê medyczn¹ nad sportowcami. Profesor ASP Edward
Wittig, bêd¹c prezesem AZS, podarowa³ sw¹ rzeŸbê „£ucznik” najlepszemu zawodnikowi.
Magnetyzm sportu dzia³a³ te¿ na ludzi znajduj¹cych siê u szczytu w³adzy i trybuny honorowe podczas najatrakcyjniejszych zawodów pêka³y w szwach od wa¿nych goœci. Mecze pi³karskie obserwowali m.in.: Józef Pi³sudski, Edward Rydz-Œmig³y i Kazimierz Sosnkowski. Konkursy hipiczne ogl¹da³
Boles³aw Wieniawa-D³ugoszowski, a turnieje tenisowe premier — Julian Nowak czy minister skarbu
Ignacy Matuszewski. Gdy sport sta³ siê modny, na stadiony zacz¹³ zagl¹daæ œwiat polityki. Prezesami warszawskich klubów sportowych byli: prezydent Warszawy Zygmunt S³omiñski, naczelnik ¿andarmerii Jan Jur-Gorzechowski i genera³owie Stanis³aw Rouppert, Kazimierz Sosnkowski, Marian
Sztejffert czy Leopold Gebel. Partie polityczne próbowa³y zdyskontowaæ tê popularnoœæ, zak³adaj¹c
swoje kluby sportowe, a znani politycy stawali na czele ró¿nego rodzaju zrzeszeñ sportowych: np.
Kazimierz Pu¿ak (Zwi¹zek Robotniczych Stowarzyszeñ Sportowych) czy Henryk Rosmarin (Zwi¹zek
„Makkabi” — Polska).
Sport wyrabia³ hart ducha i poczucie dyscypliny, wiêc nic dziwnego, ¿e w szeregach sportowców
warszawskich w latach 1918-39 znajdowa³y siê osoby znane z póŸniejszej dzia³alnoœci pozasportowej. Sportowcami sto³ecznych klubów byli m.in.: politycy komunistyczni Wanda Wasilewska i W³odzimierz Sokorski (oboje „Skra”), karykaturzyœci Eryk Lipiñski (AZS) i Edward A³aszewski („Polonia”),
bohaterowie Getta Micha³ Klepfisz („Jutrznia”) i Natan Tytelman („Gwiazda”), Powstania Warszawskiego Eugeniusz Lokajski („Warszawianka”) oraz narodowy bohater Grecji, filmowy „Agent nr 1”
Jerzy Iwanow-Szajnowicz (AZS).
1

„Stadjon” 1928, nr 3, s. 4. Adolf Dymsza tak mówi³ o tym w wywiadzie: „Najbardziej lubiê gdy Polonia wygrywa bo sam jestem cz³onkiem

tego klubu. [...] Sam grywam z pasj¹ w drugiej Polonii, a w sezonie trenujê pilnie”.
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Sto³eczne kluby ¿y³y nie tylko sportem. Licznie powstawa³y te¿ sekcje: turystyczne, kulturalno-oœwiatowe czy towarzyskie. Przy niektórych klubach dzia³a³y sekcje teatralne, chóry sportowe, czy nawet orkiestry. Jeœli organizacja sportowa mia³a do tego warunki, prowadzi³a czytelnie i ró¿nego rodzaju kursy,
np. prawa jazdy. Kluby sportowe, wychodz¹c z za³o¿enia, ¿e „sportowiec powinien byæ kulturalnym cz³owiekiem, bo sport jest przecie¿ gr¹ gentelmenów”,2 organizowa³y: „wieczorki poezji sportowej” i koncerty poœwiêcone muzyce i pieœniom sportowym. Wszystko to mo¿e dzisiejszego czytelnika zaskakiwaæ,
choæ nie powinno, bo przecie¿ na igrzyskach olimpijskich w okresie miêdzywojennym przyznawano medale w dziedzinie sztuki i zapewne sport warszawski szed³ zgodnie z ówczesnym duchem czasu.
Niespodziewane mo¿e te¿ byæ twierdzenie zawarte w mej pracy, ¿e kluby sportowe ¿ywo bra³y
udzia³ w polityce, wiêkszoœæ z nich powi¹zana by³a z któr¹œ z partii politycznych i partiom swym s³u¿y³a. Na neutralnoœæ polityczn¹ mog³y sobie pozwoliæ tylko najsilniejsze jak „Polonia” czy „Warszawianka” oraz kluby fabryczne.
Celem niniejszej pracy jest rzetelna ocena dzia³alnoœci tych towarzystw i grup, które funkcjonuj¹
do dziœ oraz ocalenie od zapomnienia dorobku sportowego nieistniej¹cych ju¿ klubów.
Mam te¿ ambicje ukazania si³y sto³ecznego sportu poprzez pryzmat dzia³alnoœci klubów warszawskich, oceniaj¹c ich dokonania jedn¹ miar¹, poprzez pokazanie liczebnoœci sportowych organizacji
i ich oddzia³ywania na mieszkañców stolicy, tak¿e w sferze pozasportowej. Zwracam te¿ uwagê na
odwrotn¹ zale¿noœæ, tj. jak ¿ycie spo³eczno-polityczne Warszawy rzutowa³o na funkcjonowanie klubów sportowych i jak organizacje te przystosowywa³y siê do zmian gospodarczo-politycznych II RP.
G³ównym celem niniejszej encyklopedii jest udokumentowanie, ¿e sport, choæ pomijany w wielu
opracowaniach historycznych, by³ wa¿n¹ czêœci¹ ¿ycia spo³ecznego Warszawy.
Osi¹ mej pracy jest klub sportowy rozumiany jako „stowarzyszenie zrzeszaj¹ce ludzi w celu uprawiania ró¿nych dyscyplin sportu, organizowania imprez i zawodów sportowych, oraz upowszechniania kultury fizycznej”.3 Przeanalizowa³em dzia³alnoœæ klubów sportowych z Warszawy i okolic w latach 1918-39. Cezura nie wymaga komentarza, zaœ pod s³owem „okolice” rozumiem miejscowoœci
oddalone o najwy¿ej 20-30 km od stolicy. Kluby funkcjonuj¹ce np. w Pruszkowie, Wo³ominie, Markach czy Brwinowie bra³y ¿ywy udzia³ w kontaktach z klubami sto³ecznymi, uczestniczy³y najczêœciej w Mistrzostwach Warszawy i nale¿a³y do warszawskich okrêgowych zwi¹zków. Ju¿ jednak kluby z odleglejszych miast Mazowsza, np. P³ocka, Sochaczewa, Radomia czy Wyszkowa, nawet jeœli
wchodzi³y w sk³ad WOZPN czy WOZLA, tworzy³y swoje autonomiczne podokrêgi. Dru¿yny tych klubów zjawia³y siê w Warszawie rzadko, a wp³yw sto³ecznego sportu na dzia³alnoœæ sportow¹ tych
miast by³ zbyt s³abo widoczny. Zdajê sobie sprawê, ¿e w kilku przypadkach ta granica jest s³abo widoczna. Jeœli w swych badaniach uwzglêdni³em „Huragan” z Wo³omina, to dlaczego tego nie uczyni³em wobec radzymiñskiego „Mazura”? W tym miejscu zastrzegam sobie prawo do takiej interpretacji: dru¿yny z Wo³omina by³y czêstymi goœæmi w stolicy, w odró¿nieniu od sportowców radzymiñskich, wiêc pomimo zbli¿onej odleg³oœci od Warszawy, jednych opisujê, a drugich — nie.
W swej pracy nie uwzglêdniam klubów uczniowskich, to jest takich, które funkcjonowa³y w szko³ach i koncentrowa³y siê niemal wy³¹cznie na szkolnych rozgrywkach. Kluby takie nie prowadzi³y sa2

„Prace kulturalne w zwi¹zkach i klubach” w „Strzelec”, 14 V 1938, nr 18, s. 20.

3

Ma³a encyklopedia sportu, t. I, Warszawa 1985, s. 274.
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modzielnej polityki, funkcjonowa³y na u¿ytek szko³y i by³y kierowane najczêœciej przez miejscowego
nauczyciela. Pewnym wyj¹tkiem jest tu „Ascola”, która jednak tylko w pocz¹tkach swego istnienia
by³a klubem typowo uczniowskim.
Poza moimi zainteresowaniami s¹ te¿ dru¿yny garnizonowe i pu³kowe, dopóki nie przeistoczy³y
siê w du¿o bardziej samodzielny WKS.
Opisuj¹c dokonania poszczególnych klubów, koncentrowa³em siê na przedstawieniu zbiorowego
wysi³ku jego cz³onków. W³aœnie dlatego w pracy tej czytelnik nie znajdzie zbyt wielu not biograficznych s³awnych sto³ecznych sportowców. Gwiazdy sportu warszawskiego przedstawiam krótko, odsy³aj¹c w przypisach do ju¿ istniej¹cych publikacji, najczêœciej biografii.
Niniejsza ksi¹¿ka sk³ada siê z czterech czêœci. Czêœæ I — ma uk³ad encyklopedyczny i zawiera
podstawowe informacje o 176 klubach. Wiadomoœci te daj¹ ogólne pojêcie o klubie, jego strukturze,
liczebnoœci i osi¹gniêciach.
Czêœæ II — poœwiêcona jest historii rozwoju warszawskiego sportu do 1939 roku. Ukazuje si³ê oddzia³ywania sto³ecznego sportu i udowadnia, ¿e kultura fizyczna by³a wa¿n¹ czêœci¹ ¿ycia spo³ecznego Warszawy. W czêœci tej znajdziemy wykaz warszawskich uczestników igrzysk olimpijskich oraz omówienie
wk³adu mieszkañców stolicy w rozwój najpopularniejszych dyscyplin sportowych. Tam te¿ umieszczone
s¹ tabele dotycz¹ce najpopularniejszej dyscypliny — pi³ki no¿nej.
Czêœæ III — ukazuje warunki w jakich funkcjonowa³y warszawskie kluby, a czêœæ IV — omawia ich pozasportow¹ dzia³alnoœæ.
Bior¹c pod uwagê popularnoœæ sportu w przedwojennej stolicy, a tak¿e wielorakie p³aszczyzny
oddzia³ywania klubów sportowych na warszawiaków, zaskakuj¹ca jest konstatacja, ¿e Warszawa,
jak do tej pory, nie doczeka³a siê jednolitego opracowania dotycz¹cego rozwoju sportu na jej terenie. Prawdê t¹ sformuowa³a ju¿ Henryka M³odzianowska, w 1970 roku pisz¹c o miêdzywojennym
sporcie sto³ecznym.4 Niestety, ani autorka, ani nikt inny — mimo up³ywu niemal 40 lat — nic w tej
materii nie zmienili. Nie ma szerszych informacji o kulturze fizycznej w ksi¹¿kach traktuj¹cych o historii Warszawy. Bardzo niewiele wiadomoœci o sporcie znajduje siê w pracach Jana Bystronia pt.
„Warszawa”, Mariana Marka Drozdowskiego i Andrzeja Zahorskiego pt. „Historia Warszawy”. Nieco
lepiej jest w „Encyklopedii Warszawy” gdzie zamieszczono kilkadziesi¹t hase³ dotycz¹cych sto³ecznego sportu.
Podobnie jest w monograficznych opracowaniach podwarszawskich miejscowoœci. W kilkusetstronicowych ksi¹¿kach dotycz¹cych przesz³oœci Marek czy Wo³omina5 informacja poœwiêcona tamtejszym klubom, zajmuje niespe³na stronê. Jeszcze gorzej wygl¹daj¹ „Dzieje Woli”,6 w której to pozycji
sportowi w ogóle nie poœwiêcono miejsca, a przecie¿ ta dzielnica stworzy³a kilkadziesi¹t instytucji
sportowych! Niewiele lepiej wygl¹daj¹ te¿ pozycje traktuj¹ce o ¿yciu najwiêkszej mniejszoœci narodowej Warszawy. Marian Fuks, pisz¹c o spo³ecznoœci ¿ydowskiej, tylko fragmentarycznie dotyka problemu kultury fizycznej ¯ydów.7
4

Henryka M³odzianowska, „Zarys dziejów warszawskiego sportu w latach 1918-39” w Warszawa 1918-39, 1970.

5

Zbigniew Paciorek, Marki. Dzieje, tradycja, kultura, Marki 2004 oraz Dzieje Wo³omina i okolic.

6

Dzieje Woli, Warszawa 1974 oraz Historia Woli pod red. Karola Mórawskiego, Warszawa 2000.

7

Marian Fuks, ¯ydzi w Warszawie, Poznañ 1997, s. 351-354.
7
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Ostrze¿enia wypowiedziane przez prof. Tadeusza £epkowskiego, ¿e „nieuznawanie sportu jako
wa¿nej, integralnej czêœci narodowej historii prowadzi do jej okrojenia, a nawet do zafa³szowania” nie
znalaz³y, jak widaæ praktycznego zastosowania.8
Byæ mo¿e spowodowane jest to lekcewa¿¹cym stosunkiem do sportu i niedocenianiem roli, jak¹
odgrywa (i odgrywa³a) kultura fizyczna w naszym ¿yciu. Zapewne w³aœnie dlatego w uczelniach humanistycznych tylko sporadycznie powstawa³y prace naukowe daj¹ce obraz funkcjonowania organizacji sportowych w minionym czasie. Lukê tê próbowa³y zape³niæ uczelnie wychowania fizycznego, powo³uj¹c katedry historii kultury fizycznej. Efektem jest ukazanie siê wielu cennych opracowañ,
do dziœ nie trac¹cych na swej aktualnoœci.9 Niestety, znaczna czêœæ autorów innych opracowañ historycznych firmowanych znakiem AWF ma problemy z warsztatem historycznym, z krytyczn¹ analiz¹ Ÿróde³ i z tym wszystkim czego, mo¿na siê nauczyæ podczas studiów historycznych.
Ten w³aœnie niedostatek da³ siê zauwa¿yæ w pracy doktorskiej Barbary Pêdraszewskiej — dotycz¹cej sportu warszawskiego okresu miêdzywojennego — obronionej w 2005 na sto³ecznej AWF. Praca
ta opiera siê, miêdzy innymi, na ksi¹¿kach mog¹cych byæ Ÿród³em wiedzy kibica sportowego, ale nie
historyka. Autorka nie wymienia w bibliografii ¿adnych archiwaliów, nie przejrza³a licznych zbiorów
prywatnych ani Ÿróde³ normatywnych, przegl¹daj¹c ówczesn¹ prasê wed³ug przypadkowego doboru. Obce jej te¿ s¹ wszelkiego rodzaju statystyki, które doskonale mog¹ obrazowaæ si³ê sto³ecznego
sportu. Pracy tej mo¿na wytkn¹æ setki b³êdów, jak: ustawiczne mylenie klubów (np. „Or³a” z „Orlêciem”, „Jutrzni” z „Jutrzenk¹”) i zupe³ne niedostrzeganie wp³ywu ¿ycia politycznego i samorz¹dowego na funkcjonowanie sto³ecznego sportu. Razi te¿ infantylizm takich przemyœleñ jak: „hokej w stolicy mia³ bardzo trudne warunki rozwoju, gdy¿ dyscyplina ta mog³a siê rozwijaæ tylko w okresie mroŸnych zim”.10
Innego rodzaju b³êdy zawieraj¹ prace historyków sportu z epoki PRL. Do najbardziej znanych nale¿¹ opracowania Henryka Laskiewicza. Do dziœ imponuj¹ wieloœci¹ i ró¿norodnoœci¹ wykorzystanych Ÿróde³ i mog³yby stanowiæ wzorzec pod tym wzglêdem. Ra¿¹ jednak natrêtn¹ marksistowsk¹
interpretacj¹. Cytowana ró¿nego rodzaju statystyka jest tak podawana, by przekonaæ czytelnika
o wielkoœci tzw. „robotniczego sportu”, jak równie¿ o przeœladowaniu klubów pozostaj¹cych pod
wp³ywami oœrodków lewicowych.11
Nie by³em jednak zupe³nie pozbawiony pomocy w postaci wartoœciowych prac badawczych dotycz¹cych sportu warszawskiego, a zw³aszcza funkcjonowania tak wa¿nego ogniwa jakim by³y kluby sportowe.
Obroniona w 2005 roku na Uniwersytecie Warszawskim praca doktorska Jaros³awa Rokickiego na
temat ¿ydowskich organizacji sportowych w II RP uzupe³nia lukê dotycz¹c¹ sportu tej mniejszoœci
8

Tadeusz £epkowski, Cz³owiek i historia, Warszawa 1977, s. 40. Na pozycjê tê zwróci³ moj¹ uwagê Ryszard Wryk.

9

Przyk³adem takim mo¿e byæ praca bêd¹ca od 45 lat Ÿród³em wiedzy o pocz¹tkach sportu warszawskiego: A. Brymas, K. H¹dzelek, „Ogro-

dy zabaw i Gier Ruchowych im. W. E. Raua w Warszawie” w „Wychowanie Fizyczne i Sport” 1960, nr 4.
10

Barbara Pêdraszewska, Warszawski sport w okresie dwudziestolecia miêdzywojennego. Praca doktorska pod kierunkiem prof. Karola Po-

znañskiego, AWF Warszawa 2005, s. 339. W sprzecznoœci z moj¹ ocen¹ stoi recenzja prof. Jerzego Nowocienia (AWF), który proponowa³
wyró¿niæ tê prace jako bardzo dobr¹.
11

8

Henryk Laskiewicz, „Robotnicza kultura fizyczna w Polsce w latach 1918-1939” w „Sport robotniczy”, t. VI, Warszawa 1971.
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narodowej. Autor ustali³ rzeczy, które — wydawa³o siê — s¹ ju¿ nie do ustalenia i choæ praca ta dotyczy ca³ej Polski, to jednak wielokrotnie korzysta³em z doœwiadczeñ i wiedzy swego kolegi.12 Niezwykle cenna jest te¿ praca doktorska Ryszarda Wryka „Akademicki Zwi¹zek Sportowy 1908-39”,13
która bada dokonania pionu akademickiego sportu w ca³ej Polsce. Informacje w tej pozycji, dotycz¹ce sto³ecznego AZS, s¹ rzetelne i niezwykle przydatne w mojej pracy. Wysoko te¿ trzeba ceniæ prace monograficzne dotycz¹ce poszczególnych klubów jak WTC, WTW, WKW czy WT£.14
Czytelnik, chc¹c dowiedzieæ siê o sile pozosta³ych sto³ecznych klubów sportowych, musi siêgaæ
do opracowañ przygotowanych przewa¿nie przez dziennikarzy, dzia³aczy sportowych i entuzjastów
danego klubu. Tak powsta³e ró¿nego rodzaju „Ksiêgi Jubileuszowe”, nie pozbawione pewnych walorów, maj¹ jedn¹ wspóln¹ skazê. Z regu³y autorzy, œwiadomie czy nie, s¹ bezkrytyczni wobec dokonañ w³asnej organizacji. W pracach tych historia klubu jest mitologizowana, a niewygodne fragmenty z dziejów klubu pomijane. Czêste jest te¿ przesuwanie daty powstania klubu, a¿ do granic absurdu. Po 1965 i ca³ej epoce PRL, powsta³y ksi¹¿ki: „WKS Legia 1916-66”, „70 lat Czarnych Koszul”
i „SKS Warszawianka”, z których ka¿da ma sporo na sumieniu.
Prace takie, wobec jednoczesnego braku kompleksowego i wiarygodnego opracowania dotycz¹cego klubów warszawskich, s¹ masowo cytowane przez media, a tak¿e niestety przez niektórych historyków, co u³atwia zakorzenienie siê nieprawdziwych stereotypów. Jednak najgorzej przedstawia
siê sytuacja z histori¹ organizacji sportowych, które ju¿ dziœ nie istniej¹. Ich tradycja nie jest pielêgnowana i powoli popadaj¹ w niepamiêæ dzieje tak s³awnych przed wojn¹ potêg jak: „Korona”, „Makabi” czy „Gwiazda”.15
Jednym z podstawowych Ÿróde³ informacji o klubach warszawskich by³a prasa sportowa z okresu
1918-39. Rzecz jasna, ¿e w „Przegl¹dzie Sportowym”, „Raz, dwa, trzy” i „Stadjonie” znajdziemy wiele
informacji o najwa¿niejszych klubach stolicy, ale gdzie znaleŸæ informacje o mniejszych organizacjach?
W tym przypadku szalenie pomocna by³a pozycja Bogdana Tuszyñskiego „Prasa i Sport”. Dziêki tej
pracy wiemy o istnieniu takich ma³o znanych tytu³ów prasowych jak: „Sport i Wychowanie Fizyczne
G³uchoniemych”, „Nasze Sprawy” czy „Makabi” — wydawanych przez sto³eczne kluby sportowe.
12

Jaros³aw Rokicki, ¯ydowskie organizacje sportowe i turystyczne w Polsce w pierwszej po³owie XX wieku. Praca doktorska pod kierunkiem

prof. Jerzego Tomaszewskiego, Uniwersytet Warszawski 2005.
13

Ryszard Wryk, Akademicki Zwi¹zek Sportowy 1908-39, Poznañ 1990. Doktoraty J. Rokickiego i R. Wryka s¹ byæ mo¿e prze³omem w trak-

towaniu historii sportu na uczelniach humanistycznych (pierwsza rozprawa broniona na UW druga na UAM). Obaj autorzy natychmiast stali siê znanymi i cenionymi fachowcami w swej dziedzinie.
14

Bogdan Tuszyñski, 100 lat WTC i kolarstwa polskiego, Warszawa 1986, S³awomir Wilk, Warszawskie Towarzystwo Cyklistów w Roczniki nauko-

we AWF w Warszawie, t. XXII, 1977, s. 293, Ryszard L. Kobendza, Warszawskie Towarzystwo Wioœlarskie 1878-1939, Gorzów Wlkp. 2003 oraz Maria Rotkiewicz, 100 lat wioœlarstwa kobiecego w Warszawie, „WKW 1912-49” w „Wychowanie fizyczne i higiena szkolna”, 1986, nr 6 i 7, s. 223 i 267.
15

Praca o „Legii” np. nie zauwa¿a olimpijczyka Szrajbmana, ale za to przypisuje sobie osi¹gniêcia szpadzistów — olimpijczyków z lat 1924

i 1928, nale¿¹cych do AZS Kraków. Ksi¹¿ka o „Polonii” niemal nie zauwa¿a K. Sosnkowskiego, bêd¹cego prezesem klubu najd³u¿ej w historii. Brak opracowania dotycz¹cego sportu warszawskiego jest tym dziwniejszy, ¿e szereg mniejszych oœrodków (£ódŸ, Kraków, Poznañ)
posiada ju¿ takie prace dotycz¹ce swego regionu. S¹ to: Andrzej Bogusz, £ódzkie kluby sportowe, £ódŸ 1992, Roman Wasztyl, Rozwój sportu robotniczego w Krakowie, Kraków 1982, Teresa Zió³kowska, „Rozwój materialnej infrastruktury kultury fizycznej w Poznaniu” w Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce, AWF Wroc³aw 1993.
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Bardzo pomocna w poszukiwaniu materia³ów prasowych by³a te¿ „Bibliografia Warszawy” penetruj¹ca ok. 70 gazet wychodz¹cych w stolicy. Tej pozycji zawdziêczam wiele cennych informacji
o sto³ecznym sporcie, wydrukowanych w periodykach, w których trudno by³o siê spodziewaæ tematów zwi¹zanych z kultur¹ fizyczn¹: „Praca i Sztuka” lub „Kino i teatr”.
W poszukiwaniu materia³ów stara³em siê te¿ dotrzeæ do prasy niskonak³adowej: zwi¹zkowej, lokalnej, fabrycznej czy bran¿owej. W ten sposób znalaz³em ciekawe informacje drukowane w „Drukarzu
Zwi¹zkowcu”, „Kolejarzu Zwi¹zkowcu”, „Wiadomoœciach W³ochowskich” czy te¿ „Echu Pruszkowa”.
Przy tych pozycjach niezbêdne okaza³o siê skonfrontowanie informacji prasowych z opracowaniami
historycznymi poszczególnych dzielnic i z pamiêtnikami mieszkañców.
Ze wzglêdu na to, ¿e przedwojenne kluby sportowe by³y w du¿ym stopniu podporz¹dkowane organizacjom spo³eczno-politycznym, niezbêdna okaza³a siê znajomoœæ periodyków reprezentuj¹cych
okreœlon¹ opcjê polityczn¹: „Robotnika”, „Walki”, „Orlêcia”, „Kuriera Warszawskiego”, „Czynu”
i „Warszawskiego Dziennika Narodowego”. Z oczywistych wzglêdów musia³em te¿ przejrzeæ gazety
¿ydowskie ukazuj¹ce siê w Warszawie: „Nasz Przegl¹d”, „Ewa” i „5 rano”.
Wiadomoœci uzyskane z gazet zosta³y skonfrontowane z ró¿nego rodzaju materia³ami wspomnieniowymi znanych sportowców: Jadwigi Jêdrzejowskiej, Janusza Kusociñskiego, Feliksa Stamma,
Adama Papée oraz z drukami urzêdowymi, aktami normatywnymi i sprawozdaniami. Nale¿¹ do nich
np. „Komunikaty Oficjalne” PZPN, „Sprawozdania z dzia³alnoœci...” (WTC, WTW, WT£, WOZLA), „Kalendarz informacyjno-encyklopedyczny na rok...” czy te¿ „Statystyka ZRSS”. Czêœæ z nich dostêpna
by³a w bibliotekach, czêœæ jednak mo¿na by³o znaleŸæ tylko w archiwach.
W moich poszukiwaniach archiwalnych najcenniejsze okaza³o siê Centralne Archiwum Wojskowe,
gdzie znajduje siê ok. 200 teczek dokumentów PUWFiPW. W aktach tych znalaz³em korespondencje
z PUWFiPW takich klubów jak: „Warszawianka”, AZS, „Polonia” czy „Legia”, ale te¿ ma³ych
organizacji jak „Pr¹d”, „G³uchoniemi” czy „Delfin”. W tym¿e archiwum przejrza³em te¿ teczki
personalne oficerów stoj¹cych na czele warszawskich klubów sportowych. W mniejszym stopniu
okaza³y siê owocne poszukiwania w Archiwum Miasta st. Warszawy i Archiwum PAN. W obydwu
instytucjach znalaz³em jedynie kilka zdjêæ i dokumentów potrzebnych do mej pracy. Niewielk¹ liczbê, ale za to istotnych archiwaliów, znalaz³em w Archiwum Akt Nowych, wartoœciowe zdjêcia
wydoby³em z Archiwum Dokumentacji Mechanicznej i Muzeum Historii Warszawy. Przedmioty
muzealnej wartoœci znalaz³em w Muzeum Sportu i Turystyki (np. sztandar „Zorzy”, a tak¿e dokumenty dotycz¹ce WTC i WTW).
Z zupe³nie innego powodu owocne by³y poszukiwania w archiwach uczelni wy¿szych. W archiwum
Uniwersytetu Warszawskiego wa¿ne by³y dokumenty studiuj¹cych tu sportowców i dzia³aczy przedwojennych (np. Micha³a Hamburgera czy Stefana Grodzkiego). W Archiwum AWF zaœ interesowa³y
mnie najbardziej prace magisterskie sprzed 40-50 lat, które potraktowa³em nie jako opracowania,
lecz jako Ÿród³a. Ich autorzy bowiem, pisz¹c o klubach przedwojennej Warszawy, bardzo czêsto
opierali siê na bezpoœrednich relacjach osób znaj¹cych z autopsji sport sto³eczny II RP, a spisane wywiady z tymi osobami by³y autoryzowane.
Odwiedzi³em tak¿e regionalne instytucje: Muzeum Policji, Gazownictwa oraz Ziemi Otwockiej,
a w ka¿dej z tych placówek zdoby³em dane dotycz¹ce klubów: PKS, „Œwit” (klub gazowniczy) i OKS
Otwock.
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Poszukiwania archiwalne nie skoñczy³y siê na wy¿ej wymienionych placówkach. Du¿¹ wiedzê na
interesuj¹cy mnie temat zdoby³em w kilkunastu klubach sportowych, które odwiedzi³em. Przy niektórych dzia³aj¹ ko³a seniorów,16 a mo¿noœæ bycia na zebraniu dawnych sportowców, do dziœ pamiêtaj¹cych ka¿dy szczegó³ wa¿nego dla nich meczu sprzed 70 lat, uwa¿am za du¿y zaszczyt. Wspomnienia oldbojów da³y mi obraz tego, co nie zawsze przekazuje dokument czy prasowa relacja. W kilku
wypadkach wspomnienia te — w formie wywiadu — spisa³em.17 W kilku klubach znalaz³em starannie przechowywane i nigdy wczeœniej nieogl¹dane przez historyka, odrêcznie pisane klubowe kroniki, gêsto poprzetykane zdjêciami. Najcenniejsze z nich posiadaj¹: „Piast” Piastów, „Polonia” (a¿
dwie, pisane niezale¿nie od siebie), „Przysz³oœæ” i „Warszawianka”. Nieco dokumentów otrzyma³em
te¿ w „Orle”, „Okêciu” i AZS. Prawdziwym zaskoczeniem by³a wizyta w Muzeum „Huraganu”
Wo³omin, gdzie jest przechowywana kronika klubowa i sztandar z okresu miêdzywojennego.
Dziêki ¿yczliwoœci starszych entuzjastów sportu mog³em mieæ wgl¹d w archiwa rodzinne W³adys³awa Szczepaniaka („Polonia”), Stanis³awa Mielecha („Legia”) i Mieczys³awa Rudziñskiego (AZS).

16

Przy tej okazji bardzo dziêkujê Ko³om Seniora „Polonii”, „Przysz³oœci”, „Warszawianki”, AZS i „Œwitu” za ¿yczliwe przyjêcie.

17

Spisane materia³y to wywiady ze Zdzis³awem Sosnowskim (pi³karzem „Fortu Bema”), Zdzis³awem Gierwatowskim („Orkan”) i Julianem

D¹browskim („Warszawianka”).
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