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 Drużyna piłkarska klubu Marymont
podczas rozgrywek o mistrzostwo
Warszawy w 1943 roku

Okupacyjny futbol
Artur Pasko

Polska była jedynym krajem okupowanym w Europie, w którym
za uprawianie sportu i organizowanie widowisk sportowych
groziła kara śmierci. Mimo tego polscy piłkarze rozgrywali
w konspiracji nawet mistrzostwa – w poszukiwaniu namiastki
normalności, ale też w akcie sprzeciwu wobec Niemców.
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a kontrolowanym przez
Niemców terytorium
II Rzeczypospolitej zostały zlikwidowane wszystkie kluby polskie i żydowskie, tworzono zaś stowarzyszenia sportowe
zrzeszające Niemców. Nieco inna była
sytuacja na Górnym Śląsku. Ślązacy,
postrzegani przez Niemców jako spolszczony odłam narodu niemieckiego,
mogli uczestniczyć w rozgrywkach
pucharowych i mistrzowskich III Rzeszy. Reprezentowali więc niemieckie
kluby, w które przekształcano polskie
towarzystwa sportowe. Należy podkreślić, że było to zgodne z instrukcjami rządu RP na uchodźstwie i zaleceniami premiera, gen. Władysława
Sikorskiego. Jednak po zakończeniu
II wojny światowej komunistyczne
władze Polski Ludowej krytycznie
oceniały m.in. piłkarzy śląskich, a ich
udział w oﬁcjalnym życiu sportowym
niesłusznie traktowano jako kolaborację z okupantem.

Siedlczanie kontra
Wehrmacht

3 września 1939 roku na stadionie Wojska Polskiego w Warszawie miał zostać rozegrany mecz piłki nożnej między Polską a Bułgarią. Z oczywistych
powodów do spotkania nie doszło. Kolejny oﬁcjalny mecz Polacy rozegrali
dopiero po zakończeniu II wojny światowej. I chociaż w zniewolonym kraju
aktywność sportowa uległa wyraźnemu
ograniczeniu, to jednak nie ustała. Organizowane przez Polaków konspiracyjne
mecze piłki nożnej były z jednej strony przejawem oporu wobec okupanta,
z drugiej – stanowiły namiastkę normalności, której wszyscy potrzebowali.
Wiele meczów organizowano spontanicznie i rozgrywano na podrzędnych
boiskach, bo klubowe, które powstały
przed wojną, były dla Polaków niedostępne. O większości takich spotkań
piłkarskich wiemy z przekazów ustnych i spisanych wspomnień. Okazuje się, że w czasie okupacji odbywały

się zadziwiające wydarzenia sportowe.
Na przykład późną jesienią 1939 roku
Polacy zorganizowali w Siedlcach
spotkanie piłki nożnej, które można
określić jako półoﬁcjalne. Przeciwnikiem reprezentacji tego miasta była
drużyna... Wehrmachtu. Prawdopodobnie oﬁcerowie niemieccy nie wie- 
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dzieli jeszcze o zakazie narzuconym
Polakom i przystali na propozycję.
Mecz się odbył i chociaż nie znamy dokładnego wyniku, to wiemy, że zakończył się zwycięstwem reprezentacji Siedlec.
Ponoć Polacy grający w tym
meczu w obawie przed aresztowaniami nie nocowali we
własnych domach.
W okresie okupacji w Siedlcach funkcjonowały przynajmniej
cztery zespoły piłki nożnej. Trzeba
zauważyć, że przed wybuchem wojny
miasto liczyło ok. 40 tys. mieszkańców
i chociaż na początku lat trzydziestych
lokalna drużyna, WKS 22 pp Siedlce, występowała w najwyższej klasie
rozgrywek, Lidze Polskiej, to przecież Siedlce nie były potentatem piłkarskim.

Bójka pod okiem SS

Cóż zatem w okresie okupacji działo się w takich miastach jak Warszawa, Poznań czy Kraków? Otóż już
w 1940 roku w tych ośrodkach regularnie organizowano turnieje piłkarskie. 5 maja 1940 roku na stadionie
krakowskiej Juvenii spotkały się zespoły Wisły i Cracovii. Kilka miesięcy później, w sierpniu, rozpoczęły się
systematyczne rozgrywki, w których
uczestniczyło osiem drużyn. W latach
1940 i 1941 mistrzami Krakowa zostali
piłkarze Wisły. W 1943 roku zwyciężyli zawodnicy Cracovii, a w kolejnym
– piłkarze mało znanego dzisiaj klubu
Nadwiślan Kraków (w 1942 roku była
przerwa w rozgrywkach, o czym poniżej). Mimo okupacyjnych warunków
i konspiracyjnego charakteru tych rozgrywek mecze cieszyły się dużym zainteresowaniem kibiców. Okazało się
także, że w czasie wojny wzajemna
niechęć kibiców Cracovii i Wisły wcale nie wygasła. Kiedy bowiem w 1943

roku w trakcie meczu rozgrywanego na
boisku Garbarni sędzia podjął dyskusyjną decyzję, doszło do bijatyki między zwolennikami obu drużyn. Bili się
nie tylko w okolicach boiska, lecz także przed siedzibą miejscowego SS. Na
szczęście komendantem był Austriak
Hans Mitschke, były piłkarz Vienna FC.
Kiedy się dowiedział, że uczestnikami
zamieszania są kibice, nie zareagował.
W Warszawie, jak pisał badacz historii stołecznego futbolu Robert
Gawkowski, miniturnieje piłki nożnej
w 1940 roku organizował na Polu Mokotowskim były piłkarz Legii i Polonii
Józef Ciszewski. W zawodach uczestniczyła młodzież z pobliskich dzielnic, podzielona na drużyny o nazwach:
Błysk, Szczerbiec, Żagiew, Varsovia,
Berberys, Continental, Placówka.
W kolejnych latach mecze rozgrywano
w podwarszawskich miejscowościach:
Piasecznie, Jelonkach, Włochach,
Karczewie, Konstancinie i innych.
W grudniu 1941 roku, w święta Bożego Narodzenia, powstał nawet konspiracyjny Warszawski Okręgowy Związek Piłki Nożnej. Prezesem WOZPN
został przedwojenny piłkarz Legii
Warszawa, Alfred Nowakowski. Najważniejszym zadaniem związku było

zorganizowanie mistrzostw Warszawy
w piłce nożnej. Zawody te odbywały
się w latach 1942–1944. Dwa kolejne
tytuły mistrzów Warszawy zdobyli
piłkarze Polonii. W 1944 roku mistrzostwa nie zostały dokończone, ponieważ wybuchło Powstanie
Warszawskie. Jak słusznie zauważył wspomniany Gawkowski, największym sukcesem był masowy
wręcz charakter zawodów. W mistrzostwach uczestniczyło bowiem
prawie pięćdziesiąt drużyn.
Mistrzostwem, tyle że organizacyjnym, było umiejętne sﬁnalizowanie
meczu między reprezentacją lewobrzeżnej i prawobrzeżnej Warszawy
w 1942 roku. Na ulicy pojawiły się
nawet ręcznie malowane plakaty reklamujące to wydarzenie. Zawody
obejrzało ponoć ok. 5 tys. kibiców,
a spotkanie zakończyło się remisem 1:1. Z kolei w 1943 roku w Piasecznie został zorganizowany mecz
reprezentacji Warszawy i Krakowa,
także zakończony remisem 1:1.
Zwykle spotkania piłkarskie oglądało około tysiąca widzów. Zdarzało się,
że wśród kibiców byli także niemieccy
żołnierze w mundurach. Były jednak
przypadki, że widowiska kończyły się
tragicznie. Na przykład jeden z meczów o mistrzostwo konspiracyjnego
WOZPN rozgrywano w Konstancinie,
na boisku położonym niedaleko willi
zajętej przez gubernatora Ludwiga Fischera. Usłyszał on odgłosy z boiska,
obejrzał fragment zawodów, a następnie wezwał esesmanów, którzy otworzyli ogień do piłkarzy i kibiców. Zginęły wówczas dwie osoby.

Aresztowany sędzia

W 1940 roku rozgrywki piłkarskie
zainicjowano także we wcielonym
do III Rzeszy Poznaniu. Z inicjatywą
rozgrywania meczów wyszli młodzi
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piłkarze poznańskich klubów – Legii
i Warty. W sierpniu 1940 roku odbył się
pierwszy turniej piłkarski, w którym
uczestniczyły cztery drużyny: Chwaliszewo, Strzelecka, Wilda i Woźna.
Poznańscy zawodnicy tworzyli zespoły
zwykle wywodzące się z jednej dzielnicy. W warunkach konspiracyjnych,
w przypadku wykrycia tej inicjatywy
przez Niemców, można było tłumaczyć, że było to działanie spontaniczne,
mające przypadkowy charakter. Jednakże w tych osiedlowych drużynach
dominowali zawodnicy przedwojennych zespołów. Na przykład w Chwaliszewie występowali piłkarze Klubu
Sportowego Cybina Poznań, w zespole
Strzelecka grali piłkarze poznańskiej
Legii, a drużynie Wildy – zawodnicy
Warty. Rozgrywany systemem pucharowym turniej w 1940 roku wygrała drużyna Chwaliszewa. W kolejnych miesiącach zawiązywały się
nowe poznańskie zespoły. W sierpniu
1940 roku powstało też swoiste tajne kierownictwo rozgrywek piłkarskich, które de facto było Okręgowym
Związkiem Piłki Nożnej. W jego skład
wchodzili działacze poznańskich nowo
utworzonych zespołów.
Pozytywne doświadczenia turnieju
w 1940 roku sprawiły, że zdecydowano
o rozegraniu w 1941 roku mistrzostw
Poznania. Początkowo do turnieju zgłosiło się dziewięć drużyn. Ostatecznie
jednak pozostało osiem zespołów, które podzielono na dwie grupy eliminacyjne. Do ﬁnałów miały awansować
dwa zespoły. Eliminacje rozgrywano
od 29 czerwca do 27 lipca 1941 roku,
ﬁnały zaś – od 3 sierpnia do 7 września. Jednakże w ostatnim dniu zawodów, 7 września, mecz rozgrywany na
boisku na Górczynie między zespołami
Dębca i Strzeleckiej został przerwany
przez miejscowego komendanta posterunku policji. Zawody obserwo-

 Nawet w konspiracji mecze rozgrywano
z udziałem publiczności

wało ok. 5 tys. osób, w większości
mężczyzn. Być może w obawie przed
spowodowaniem zamieszek komendant nakazał sędziemu spotkania tylko
przerwanie meczu. Obeszło się więc
bez konsekwencji personalnych. Poza
tym następnego dnia boisko, na którym rozgrywano mecz, zostało zaorane.
14 września 1941 roku podczas tajnego zebrania Okręgowego Związku Piłki Nożnej zdecydowano o przerwaniu
turnieju. Nie przyznano tytułu mistrza
Poznania, jednak za pieniądze zebrane
od widzów zakupiono nagrody i przyznano je poszczególnym piłkarzom.
Warto podkreślić, że podczas mistrzostw w 1941 roku jeden z piłkarzy wciągnął na niewielki maszt ﬂagę
polską, a zebrani odśpiewali szeptem
polski hymn narodowy. Kolejny turniej
został rozegrany w 1943 roku. Zgłosiło się wówczas dwanaście drużyn.
Niestety, także tym razem zawody nie
zostały dokończone. Przerwał je żołnierz SS, który od sędziego zażądał
okazania pozwolenia na rozgrywanie
meczu. W rezultacie sędziujący na tym
meczu Adam Draber i kilkunastu piłkarzy zostało aresztowanych. Mimo brutalnych przesłuchań wszyscy twierdzi-

li, że było to przypadkowe spotkanie
rozgrywane po pracy. Nie wydano też
pozostałych uczestników rozgrywek.
Po kilkunastu dniach wszyscy zatrzymani zostali uwolnieni. Jednak na kolejne rozgrywki trzeba było czekać do
zakończenia okupacji niemieckiej.
Polacy grali w piłkę nożną także w innym mieście wcielonym do
III Rzeszy – w Łodzi. Jedno z takich
spotkań, rozgrywane w październiku
1943 roku, zakończyło się interwencją Niemców, którzy aresztowali zawodników drużyny Wicher, wywodzących się głównie z ŁKS Łódź, oraz
ich rywali – piłkarzy z Wólki. Ponadto
konspiracyjne mecze piłki nożnej rozgrywano m.in. w Lublinie, gdzie rywalizowali piłkarze WKS Unii Lublin
i Lublinianki, w Rzeszowie, gdzie dominowali zawodnicy Resovii, a także
w Tarnowie, Kaliszu, Radomiu i Mielcu. Mecze, inaczej niż w okresie pokoju, miały wymiar bardziej polityczny
niż sportowy. Stanowiły swoisty przejaw oporu wobec okupanta, patriotyzmu i niezłomności.
dr hab. Artur Pasko – historyk sportu, pracownik
naukowy Instytutu Historii i Nauk Politycznych
Uniwersytetu w Białymstoku
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