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w tym rasistowskich, zachowañ polskich pseu-
dokibiców na tym gigantycznym forum miê-
dzynarodowym. Czy PZPN przewiduje wspó³-
pracê z organizatorami mistrzostw i organiza-
cjami spo³ecznymi w tej kwestii?
� Nie mogê siê zgodziæ z takim stwierdze-
niem. Na meczach ligowych rzeczywiœcie do-
chodzi czasami do zak³óceñ porz¹dku, ale nie
przypominam sobie na przestrzeni kilku lat ne-
gatywnych zachowañ podczas spotkañ repre-
zentacji Polski. Kibice bia³o-czerwonych mog¹
byæ stawiani za przyk³ad je¿eli chodzi o do-
ping i zachowanie na stadionie. Problemem
mog¹ byæ natomiast incydenty z udzia³em chu-
liganów z Polski, do których mo¿e dochodziæ
poza obiektami sportowymi. Dostrzegamy te
zagro¿enia i na pewno podejmiemy we wspó³-
pracy z policj¹ niemieck¹ i polsk¹ oraz Komi-
tetem Organizacyjnymi MŒ 2006 dzia³ania, któ-
re – mam nadziejê – skutecznie zapobiegn¹ nie-
w³aœciwym zachowaniom. Bardzo jednak pro-
szê nie wrzucaæ do jednego worka wspania-
³ych, oddanych i kulturalnych polskich kibiców
i chuliganów, którzy z mianem kibica nie maj¹
nic wspólnego.
� Dziêkujemy za wywiad.

Podziêkowania dla Micha³a Kociê-
by za okazan¹ pomoc.

Micha³ Listkiewicz oraz niezapomniany Grzegorz Lato, który od sierpnia 2005 wspiera
kampaniê „Wykopmy Rasizm ze Stadionów”

Wykopanie rasizmu z polskich stadionów jest mo¿liwe – kibic krakowskich
„Pasów”

Pierwsze udokumentowane mecze pi³ki
no¿nej na ziemiach polskich rozegra-
ne zosta³y pod koniec XIX wieku, w cza-

sach, gdy nie istnia³o pañstwo polskie, w re-
gionach takich jak Dolny Œl¹sk czy Pomorze
Gdañskie, ówczeœnie uwa¿anych za tereny
„pruskie”. Oœrodki te ju¿ w wolnej Polsce zna-
cz¹co przyczyni³y siê do rozwoju polskiej pi³-
ki no¿nej, jednak pocz¹tki tej dyscypliny na
prze³omie XIX i XX wieku zwi¹zane s¹ przede
wszystkim z Galicj¹.

Przedrozbiorowa Polska by³a wtedy po-
dzielona na trzy czêœci: Królestwo Polskie pod
kontrol¹ carskiej Rosji, zabór pruski oraz po-

zostaj¹c¹ w ramach monarchii habsburskiej
Galicjê. W ka¿dym z tych zaborów sytuacja
polityczna i prawna Polaków, stopieñ autono-
mii i wolnoœæ zrzeszania siê mia³y wp³yw miê-
dzy innymi na poziom zorganizowania ¿ycia
spo³ecznego, a w jego zakresie tak¿e na wy-
chowanie fizyczne.

Pod koniec XIX wieku na ziemie polskie
dotar³y pierwsze przywiezione z zagranicy
„footballe”, czyli pi³ki. Wiadomo, ¿e w 1889
roku tak¹ pi³kê przywióz³ do Krakowa Hen-
ryk Jordan, lekarz, dzia³acz spo³eczny i poli-
tyczny, a w 1892 do Lwowa – Edmund Ce-
nar, cz³onek Towarzystwa Gimnastycznego

„Sokó³”. Pierwszy mecz rozegrano 15 lipca
1894 roku we Lwowie, a przeciw sobie sta-
nê³y dru¿yny Soko³a lwowskiego i krakow-
skiego. Spotkanie skoñczy³o siê po szeœciu
minutach, zaraz po zdobyciu pierwszej bram-
ki przez W³odzimierza Chomickiego (dru¿y-
na ze Lwowa). By³o ono czêœci¹ II Zlotu So-
ko³a, a jego tak wczesne zakoñczenie
w zwi¹zku z napiêtym terminarzem zarz¹-
dzi³ kieruj¹cy zlotem szef organizacji Anto-
ni Durski.

Idea Soko³a przesz³a na grunt polski
z Czech. Pierwsza tego typu organizacja zo-
sta³a za³o¿ona w 1867 roku we Lwowie przez
Klemensa ¯ukotyñskiego i Ludwika Goltentha-
la. Kolejna, zainicjowana tym razem przez œro-
dowisko akademickie, powsta³a w 1884 roku
w Krakowie. Towarzystwo pielêgnowa³o trady-
cje patriotyczne, prowadzi³o æwiczenia gim-
nastyczne i szermiercze, mia³o te¿ znaczny
udzia³ w rozwoju polskiego ruchu harcerskie-
go i w swoich pocz¹tkach nie by³o jeszcze zdo-
minowane przez nacjonalistyczn¹ Ligê Naro-
dow¹, i póŸniej Endecjê, co nast¹pi³o pocz¹w-
szy od pocz¹tków XX wieku i terenów zaboru
rosyjskiego.

Wielokulturowe korzenie
polskiej pi³ki no¿nej, cz. I
JACEK ŒWI¥DER
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W roku 1900 we Lwowie
Kazimierz Hamerling, w jednym
z pierwszych numerów swej „Ga-
zety Sportowej” umieœci³ przepi-
sy gry w futbol, a przyby³y
z Czech trener kolarstwa Josef
Vejtruba zacz¹³ propagowaæ ten
angielski sport wœród m³odzie¿y.
W tamtym czasie w Krakowie
grano jeszcze na eliptycznym bo-
isku w Parku Jordana, na którym
nie by³o trawy, a zawodnicy ubie-
rali siê w mundurki gimnazjalne
i czapki. Krakowska pi³ka by³a
mniej zespo³owa, bardziej cenio-
no tam umiejêtnoœci indywidual-
ne, drybling, nazywany wtedy
„wózkowaniem”.

Jesieni¹ 1905 Towarzystwo
Zabaw Ludu i M³odzie¿y sprowa-
dzi³o z Pragi instruktora gier i lek-
koatletyki Karola Brommera-Selzera, który m³o-
dzie¿y lwowskiej przekazywa³ zasady gry w pi³-
kê no¿n¹. By³ to zawodnik praskiej Slavii, która
razem ze Spart¹ nale¿a³a wtedy do europejskiej
czo³ówki pi³karskiej. W 1907 roku trenerem Po-
goni Lwów zosta³ kolejny Czech zwi¹zany ze
Slavi¹ – Karol Vopalecky. PóŸniej szkoli³ on za-
wodników tak¿e innych lwowskich dru¿yn.

Ukraiñcy i ¯ydzi
te¿ graj¹ w pi³kê

Równie¿ we Lwowie w 1906 roku powsta³
w ukraiñskim gimnazjum Ukrajiñœkyj Spor-

towyj Kru¿ok, z którego wy³oni³ siê wkrótce
klub Ukraina. Inicjatorem powstania USK by³
profesor Iwan Boberski. Z kolei w Krakowie za-
rejestrowano w 1907 roku pierwszy klub
¿ydowski Makkabi. Powsta³ on z inicjatywy in-
teligenckiej i robotniczej m³odzie¿y, a du¿y
w tym udzia³ mia³ doktor Henryk Leser. Na-
zwa Makkabi pochodzi³a od œwiatowej orga-
nizacji wychowania fizycznego m³odzie¿y
¿ydowskiej za³o¿onej w 1895 roku w Berlinie,
do której klub nale¿a³. Rok po Makkabi utwo-
rzono ¯ydowskie Towarzystwo Sportowe „Ju-
trzenka”, którego za³o¿ycielem i prezesem by³
doktor Feliks Gultmann. Oba te kluby póŸniej
przyczyni³y siê do powstania Krakowskiego
Okrêgowego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej. W 1908
roku we Lwowie powsta³ za³o¿ony przez Adolfa
Kohna ¯ydowski Klub Sportowy, w tym samym
roku przemianowany na Hasmoneê.

Jak pisze Józef Ha³ys, autor ksi¹¿ki „Pi³ka
no¿na w Polsce”: „Jako jedyny klub ¿ydowski
Makkabi wyst¹pi³ w 1913 roku na
terenie zaboru rosyjskiego, rozgry-
waj¹c w £odzi mecze z reprezen-
tacj¹ £odzi i £KS, uzyskuj¹c w oby-
dwu spotkaniach wynik remisowy
(5:5, 1:1). Wystêp ten da³ impuls
tamtejszej m³odzie¿y do tworzenia
w³asnych zwi¹zków sportowych.
Do 1914 roku pi³karze Makkabi,
mimo du¿ych ambicji i zaawan-
sowania technicznego, nigdy nie
wygrali z renomowanymi dru¿y-
nami Pogoni, Cracovii i Wis³y”.
(J. Ha³ys „Pi³ka no¿na w Polsce”,
t. 1, KAW, Kraków 1981).

Inne ¿ydowskie kluby spor-
towe w Galicji to: ¯ydowski
Klub Sportowy Jugend oraz Dia-
na z Krakowa, Hakoah z Biel-
ska, Samson z Tarnowa, Bar-
Kochba z Rzeszowa.

Pocz¹tki futbolu w Przemyœlu Ha³ys opisuje
tak: „Miejscowi dzia³acze sportowi Zdzis³aw Rit-
tenschild i Jan Theobald za³o¿yli dru¿ynê pi³karsk¹
o nazwie San (...) W 1912 roku San zg³osi³ akces
do przemyskiego Soko³a jako oddzia³ tego towa-
rzystwa, a po pierwszej wojnie œwiatowej zmieni³
nazwê na Przemyski Klub Sportowy «Polonia»”.

Józef Ha³ys w swojej ksi¹¿ce podsumowu-
je, ¿e narodowoœciowe kluby galicyjskie – ukra-
iñskie i ¿ydowskie – „pocz¹tkowo nie rozgry-
wa³y spotkañ z polskimi zespo³ami wskutek na-
ros³ych od lat szowinizmów narodowych. Do-
piero z czasem dziêki œwiat³ej polityce klubo-
wej dzia³aczy postêpowych dosz³o do sta³ych
sportowych kontaktów dru¿yn polskich z ukra-
iñskimi czy ¿ydowskimi”.

Nowe twarze,
nowe obyczaje

Nowy sport zrobi³ w Krakowie furorê. Z po-
cz¹tkuj¹cych pi³karzy szybko powsta³y

cztery kluby, z których wkrótce wy³oni³y siê
dwa – Cracovia (z Bia³o-Czerwonych, zwanych
„dru¿yn¹ Szeligowskiego”, i Akademików)
i Wis³a (z Niebieskich, zwanej „dru¿yn¹ Szkol-
nikowskiego”, i Czerwonych, zwanych „dru-
¿yn¹ Jenknera” – nazwy pochodzi³y od nazwisk
kapitanów).

Jeszcze w 1906 roku Bia³o-Czerwoni po-
konali 1:0 zespó³... amerykañskiego cyrku Buf-
falo Billa, a pierwszym w Polsce oficjalnym spo-
tkaniem miêdzynarodowym by³ wygrany przez
Cracoviê 5:2 mecz z niemieckim Troppauer
Sportverein z Opawy.

Istotny by³ udzia³ w nauce sê-
dziowania meczów w Krakowie
takich osób jak Anglik Dawson
i wiedeñczycy Vykoukal oraz Dau-
beck. Pojawienie siê pierwszych
sêdziów zagranicznych by³o za-
s³ug¹ Cracovii. Józef Lustgarten,
jeden z za³o¿ycieli Cracovii, wspo-
mina³, ¿e „pierwszy z wiedeñskich
arbitrów, który jeszcze kilkakrotnie
zje¿d¿a³ w tym charakterze do Kra-
kowa – nazwiskiem Vykoukal
– przeszed³ nawet do literatury,
gdy¿ znalaz³ siê w jednej z piose-
nek szopki «Zielonego Balonika»”.

Jedn¹ z najciekawszych posta-
ci obcokrajowców w historii kra-
kowskiego futbolu by³ Anglik Wil-
liam Calder, nauczyciel jêzyków
obcych, który w grodzie Kraka po-
jawi³ siê w 1908 roku. W swym

rodzinnym kraju gra³ wczeœniej w renomowa-
nym Fulham. Tak wspomina³ go Józef Lustgar-
ten: „Zaintrygowany gr¹ pi³karzy Cracovii wy-
razi³ chêæ wystêpowania w tym klubie. Po nie-
udanych próbach w roli napastnika przeszed³
na pozycjê prawego obroñcy i pozostawa³ na
niej przez trzy lata, a¿ do wyjazdu z Krakowa.
Calder nie ogranicza³ siê do wystêpów na bo-
isku; wprowadzi³ w klubie niektóre zwyczaje
angielskie, takie jak sta³e zebrania klubowe, le-
gitymacje cz³onkowskie, piecz¹tkê i odznakê
klubow¹. Jego te¿ zas³ug¹ by³o zaszczepienie
w dru¿ynie stylu gry zespo³owej wed³ug wzo-
rów angielskich”.

W latach 1910-11 œrodkowym napastni-
kiem Cracovii by³ wiedeñczyk Singer. Odby-
wa³ on w Krakowie s³u¿bê wojskow¹. Po po-
wrocie do Wiednia awansowa³ do reprezenta-
cji Austrii – gra³ wtedy w barwach Amatorów
(dziœ Austria Wiedeñ). W 1912 roku zawodni-
kiem Cracovii by³ brat trenera Franciszka Ko-
¿elucha – Karol, póŸniejszy  reprezentant Cze-
chos³owacji.

Pi³ka no¿na pod zaborami

Na pruskim Œl¹sku a¿ do koñca pierwszej
wojny œwiatowej nie by³o ani jednego pol-

skiego klubu sportowego, rzadko kiedy tak¿e
Polacy wystêpowali w zespo³ach niemieckich.
Pierwszym klubem wyró¿niaj¹cym siê w za-
borze pruskim znacznym udzia³em Polaków
by³a Venetia za³o¿ona w 1908 roku w Ostro-
wie Wielkopolskim. Na samym pocz¹tku jej
cz³onkami by³o 47 Polaków oraz 3 Niemców.

Lokalnymi rywalami tej dru¿yny
by³y niemiecki Ostrower FC,
a póŸniej te¿ polska Ostrovia.

Klubem zarejestrowanym
w 1904 roku jako niemiecki, ale
uwa¿anym za polski, by³a poznañ-
ska Normania. Wi¹¿e siê z ni¹ cie-
kawa historia. Jak relacjonuje Jó-
zef Ha³ys, gdy w paŸdzierniku
1912 roku gra³a z niemieck¹ Bri-
tani¹, „sêdzia Niemiec Rhode
wykluczy³ z gry Mariana Srokê za
to, ¿e odwa¿y³ siê mówiæ po pol-
sku. Na znak protestu – po inter-
wencji kapitana Zygmunta Jasiñ-
skiego – ca³a dru¿yna Normanii
opuœci³a boisko”.

Sprawa ta zakoñczy³a siê wy-
sokimi grzywnami i dyskwalifika-
cjami zawodników. Rozwi¹zano
formalnie niemieck¹ Normaniê,

Polska prasa sportowa œledzi³a i docenia³a postêpy m³odych pi³karzy ¿ydowskich. Na zdjêciu
z 1927 r. juniorzy klubu Hakoah Nowy S¹cz: „Juniorzy Hakoahu (Nowy S¹cz) s¹ zespo³em pi³kar-
skim rokuj¹cym najlepsze nadzieje na przysz³oœæ” („Przegl¹d Sportowy”, 5 lutego 1927 roku).

¯ydzi od pocz¹tku wystêpowali w polskich klubach, sami zak³adali te¿ dru¿yny ¿ydowskie.
Mecze rozgrywa³a nawet ¿ydowska reprezentacja Polski. Najlepsi zawodnicy jeŸdzili na miê-
dzynarodowe zawody nawet do Palestyny. „Najlepsi pi³karze ¿ydowscy w Polsce przed wyjaz-
dem na Makabiadê do Palestyny. Od lewej: Horowitz, Al. Aleksandrowicz, Nunberg, Balsam,
O. Krumholc, Zelzer, Elsner, Hauptman, Purisch, Herman, Ehrenberg, Gottreich, Landman, dr
Beckman’’ („Przegl¹d Sportowy”, 23 marca 1932).
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a na jej miejsce powo³ano dru¿ynê polsk¹, któ-
ra w styczniu 1913 roku przybra³a nazwê
Pierwszy Polski Klub Sportowy Posnania.

Kolejnym wydarzeniem kszta³tuj¹cym
polsk¹ pi³kê by³o z pewnoœci¹ zwyciêstwo Warty
Poznañ nad mocn¹ dru¿yn¹ SC Union 4:2.
Wynik ten pad³ 22 marca 1913 roku, po tym jak
Niemcy parokrotnie odmawiali gry przeciw m³o-
dej dru¿ynie Warty, odnosz¹c siê do jej propo-
zycji z pogard¹. Niespodziewany triumf warcia-
rzy nad silnymi Niemcami da³ impuls do maso-
wego przechodzenia pi³karzy polskich z klubów
niemieckich do Warty i Posnanii. Za³o¿ona
w czerwcu 1912 roku Warta nale¿a³a do Zwi¹z-
ku Polskich Towarzystw Sportowych.

Pierwsze spotkanie miêdzy dru¿ynami pol-
skimi z zaborów austriackiego i pruskiego to
rozegrany w Krakowie mecz Wis³a – reprezen-
tacja Wielkopolski (4:0), rozegrany 1 listopada
1913 roku (w rewan¿u dzieñ póŸniej by³o 9:2).
Pi³karze z Wielkopolski mieli wtedy okazjê po
raz pierwszy graæ na trawiastym boisku, spo-
tkaæ siê z liczn¹ publicznoœci¹, no i z gor¹cym
przyjêciem. Mecze na terenie zaboru pruskie-
go wi¹za³y siê z du¿ym ryzykiem, by³y rozgry-
wane na zwyk³ych placach, w konspiracji.

Pocz¹tków futbolu w zaborze rosyjskim
nale¿y szukaæ w Warszawie, gdzie w 1899 roku
ufundowano, a w 1902 oddano do u¿ytku
Ogrody Raua, na których terenie prowadzono
pierwsze treningi. Ponadto w 1907 na Agryko-
li zaczê³o dzia³aæ Warszawskie Ko³o Sporto-
we, z którego powsta³y pierwsze dru¿yny war-
szawskie. W pi³kê gra³a wówczas w Warsza-
wie g³ównie m³odzie¿, czêsto studenci wraca-
j¹cy z nauki na uniwersytetach europejskich,
czêsto angielskich.

W 1906 roku Polacy utworzyli klub Milo-
wice w Zag³êbiu D¹browskim. Zosta³ on zale-
galizowany dwa lata póŸniej jako oddzia³ To-
warzystwa Sportowego Union w Petersburgu.
Z kolei mieszkaj¹cy w stolicy carskiej Rosji
– Józef Rymsza i Zygmunt Borejsza, byli pierw-
szymi Polakami graj¹cymi w pi³kê no¿n¹ na
igrzyskach olimpijskich – w 1912 roku w Sztok-
holmie w barwach Rosji przegrali z Finlandi¹
1:2 i z Niemcami 0:16.

W £odzi ju¿ w latach 1905-06 na boisku
utworzonym wewn¹trz toru kolarskiego nie-
mieckiego SS Union grali Niemcy i Anglicy.
W 1908 roku za³o¿ono £odziankê, szybko prze-
mianowan¹ na £ódzki Klub Sportowy. Dwa lata
póŸniej w £odzi powsta³a dru¿yna Newcastle,
której barwy reprezentowali Anglicy, Niemcy,
Rosjanie i Polacy. Ju¿ po roku istnienia, czyli
w roku 1911 Newcastle zdoby³o pierwsze mi-
strzostwo £odzi i puchar ufundowany przez An-
glika Smitha (startowa³o siedem dru¿yn).

W 1910 roku przeprowadzono w Warsza-
wie pierwsz¹ edycjê zawodów klubów szkol-
nych o nagrodê ufundowan¹ przez mecenasa
pi³ki no¿nej – Leona Goldsztanda. Startowa³o
16 dru¿yn, a coroczne rozgrywki trwa³y a¿ do
1914 roku. Podobnie jak Goldsztand, wielu
cz³onków œrodowiska zasymilowanej spo³ecz-
noœci ¿ydowskiej bardzo wczeœnie dostrzeg³o
ogromny integracyjny potencja³ nowego spor-
tu. Znalaz³o to swój wyraz w ich licznym za-
anga¿owaniu w tworzenie najstarszych pol-
skich klubów pi³karskich

W 1912 roku wspomniany obroñca Cra-
covii, Anglik Calder, a póŸniej równie¿ czeski
pi³karz Vavrik przybyli do Warszawy i znacz-
nie przyczynili siê do propagowania wœród
m³odych futbolistów gry zespo³owej. Mniej
wiêcej w tym samym czasie Marian Ste-
ifer, bramkarz lwowskiej Pogoni, zacz¹³
w Warszawie montowaæ ze szkolnych
dru¿yn (Korony i Merkurego) pierwszy
klub z prawdziwego zdarzenia – Poloniê.

Jeszcze 1 lipca 1914 roku reprezen-
tacja Warszawy przegra³a z prask¹ Spart¹
1:11, a wydarzeniem by³a jedyna strzelo-
na przez gospodarzy bramka – Cracovia
ponios³a wczeœniej z tym samym rywa-
lem pora¿kê 0:15.

W pogoni za pi³k¹
i za pieniêdzmi

Celem pierwszych spotkañ polskich
dru¿yn z zagranicznymi by³o dosko-

nalenie stylu gry oraz poznawanie rozwi¹-
zañ taktycznych i technicznych stosowa-
nych przez kluby lepiej zorganizowane
i bardziej doœwiadczone. Z czasem wa¿-
na sta³a siê te¿ dochodowoœæ miêdzyna-
rodowych meczów. I tak lwowska Pogoñ
i Cracovia nawi¹za³y kontakty z klubami
wêgierskimi, a Czarni Lwów w kwietniu
1909 roku rozegrali w Pradze szeœæ spo-
tkañ z lokalnymi dru¿ynami.

Pierwszym oficjalnym meczem z zagra-
nicznym rywalem by³a wspomniana na po-
cz¹tku wygrana potyczka Cracovii z nie-
mieckim Troppauer Sportverein z czeskiej
Opawy w 1908 roku. Zespó³ ten zawita³ do
Krakowa dziêki kontaktom graj¹cego w Cra-
covii Caldera, a jego zawodnikami by³o
wtedy miêdzy innymi kilku klasowych pi³-
karzy austriackich oraz Anglik Lockyer.

Z kolei pierwszym miêdzynarodowym
meczem we Lwowie by³a pora¿ka Pogoni
z wêgierskim Kassai Athletikai Club z Ko-
szyc w maju 1909 roku. Rewan¿ we wrze-
œniu równie¿ zakoñczy³ siê przegran¹,

a Wêgrzy, wracaj¹c ze Lwowa,
zatrzymali siê w Krakowie, by ro-
zegraæ spotkanie z Cracovi¹.
Starcie zakoñczy³o siê wynikiem
2:2, mimo ¿e gospodarze strze-
lili trzeci¹ bramkê. Zrezygnowali
z niej, gdy¿ dru¿yna goœci chcia-
³a zejœæ z boiska po utracie gola
– Wêgrzy przyjechali bowiem
tylko po pe³ne zwyciêstwo. Osi¹-
gnêli je póŸniej nad niemieck¹
Dian¹ z Katowic – by³o 8:1.

W roku 1910 na mecze
z Wis³¹ do Krakowa zawita³y
miêdzy innymi silne dru¿yny
szkockiego Aberdeen (pierw-
szy klub zawodowy, jaki przy-
jecha³ zagraæ z polskim zespo-
³em), praskich Slavii i Sparty,

a tak¿e reprezentacja Czeskiego Zwi¹zku Pi³-
karskiego. Wielokrotnie grano te¿ z innymi
dru¿ynami czeskimi, niemieckimi, a nawet
wiedeñskimi.

Najwa¿niejszy mecz Cracovii w 1911 roku
to presti¿owa gra przeciw reprezentacji Au-
strii zakoñczona wynikiem 3:6. Dochód, jaki
krakowski klub osi¹gn¹³ z tego meczu, pozwo-
li³ mu zatrudniæ trenera Franciszka Ko¿elucha,
który potrafi³ przekazaæ ju¿ dobrze wyszko-
lonemu zespo³owi zasady nowoczesnej gry
zespo³owej. Dla porównania Czarni Lwów
przegrali z Austriakami 0:12. Rok póŸniej zo-
stali wykluczeni z Austriackiego Zwi¹zku Fut-
bolowego, którego cz³onkami by³y polskie
kluby, za mecze z czo³ow¹ dru¿yn¹ Europy
Spart¹, dlatego ¿e Sparta do tego zwi¹zku nie

Pod zaborami nie by³o rozgrywek ligowych. Atrakcj¹ by³y wiêc
mecze z zespo³ami zagranicznymi. Polscy pi³karze najwiêcej mo-
gli siê nauczyæ od obcokrajowców, których – jak widaæ – nie
brakowa³o równie¿ w sk³adach krajowych dru¿yn. Na zdjêciu
afisz z 1911 r.
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nale¿a³a. Z kolei olbrzymie wra¿enie w ca-
³ym zaborze austriackim zrobi³a wygrana Po-
goni 6:1 z reprezentacj¹ Wiednia. W 1913
roku reprezentacja Krakowa zmierzy³a siê
w pierwszym w historii meczu „miêdzykrajo-
wym” z reprezentacj¹ Œl¹ska i Moraw, prze-
grywaj¹c 1:2.

Ciekawsze, wiêcej mówi¹ce o otwarto-
œci ówczesnych wyznawców futbolu i zabaw-
niejsze, ni¿ wyliczanie dat i wyników spo-
tkañ polskich dru¿yn z zagranicznymi mo¿e
byæ wspomnienie meczów Cracovii w 1913
roku, o których Józef Ka³u¿a, legenda tej dru-
¿yny, w jubileuszowym wydawnictwie klu-
bowym pisa³ tak: „W dru¿ynie Mittweidaer
SC (dwie wygrane – dop. aut.) gra³ nawet
Murzyn, rozwiewaj¹c legendy na temat gry
g³ow¹, jakoby g³owami wnosi³ pi³kê do bram-
ki przeciwnika. Wra¿enie jego pobytu na
boiskach Cracovii by³o tym wiêksze, ¿e
w tym dniu (12 kwietnia) spad³ œnieg, bêd¹c
zabawnym kontrastem dla rasowego Murzy-
na”. Wed³ug dzisiejszych standardów takie
wyznanie mo¿e nieco raziæ, ale musimy pa-
miêtaæ, ¿e mamy do czynienia z ludŸmi wy-
wodz¹cymi z epoki, w której rasizm by³ po-

wszechny w kulturze i polityce – na takim
tle nieskrywany entuzjazm Ka³u¿y daje œwia-
dectwo ich wielkiej kultury i klasy.

Jeœli chodzi o dru¿yny krakowskie, to we-
d³ug Janusza Kukulskiego, autora ksi¹¿ki
„Pierwsze mecze, pierwsze bramki…” (J. Ku-
kulski „Pierwsze mecze, pierwsze bramki…”,
Wyd. Literackie, Kraków 1988), do 1919 roku
ich bilans w meczach miêdzynarodowych za-
myka siê 178 spotkaniami. 128 rozegra³a Cra-
covia, 43 Wis³a, a pojedyncze mecze inne dru-
¿yny z tego miasta. Rywalami by³y zespo³y:
austriackie, czeskie, chorwackie, niemieckie,
s³owackie, wêgierskie i szkockie, w tym: „naj-
silniejsze wówczas kluby œrodkowej Europy”.

Trzeba pamiêtaæ, ¿e w tamtych latach pi³-
ka no¿na by³a przede wszystkim sposobem na
wychowanie m³odzie¿y. Jak pisze Józef Ha³ys,
chodzi³o o to, by „przez sport, przez pi³kê
no¿n¹ wychowaæ ludzi o ró¿nym wykszta³ce-
niu, zawodzie, nawet religii – na dobrych Po-
laków. Œledz¹c zaœ dalsze losy naszych pi³kar-
skich bohaterów, widzimy, ¿e to siê uda³o”.
Takie na samym pocz¹tku by³o zadanie obec-
nie najpopularniejszej dyscypliny sportowej na
œwiecie.

Przypomnijmy fakty. 25 czerwca dosz³o
do szokuj¹cego incydentu w czasie spot-
kania prezesa pierwszoligowego klubu

pi³karskiego Kolporter Korona Kielce, Wies³a-
wa Tkaczuka, z przedstawicielami miejsco-
wych „kibiców”. W jego trakcie ludzie mie-
ni¹cy siê fanami futbolu i sympatykami Koro-
ny postawili dzia³aczom klubu veto przeciw-
ko transferowi z Górnika Zabrze ciemnoskó-
rego pi³karza z Brazylii, Hernaniego. Jeden
z rasistów w wypowiedzi dla mediów stwier-
dzi³: „Postawiliœmy sprawê jasno: albo my,
albo on. Korona to bia³y klub i zawsze taki
by³. Na ka¿dym meczu mamy flagê «Bia³a
Duma, Bia³y Honor». To nasz naj-
starszy transparent. Nie wierzê, ¿e
w 40-milionowym kraju nie znaj-
dzie siê jeden dobry bia³y obroñ-
ca. A jak nie, to trzeba poszukaæ
w Rosji, na Ba³kanach, gdziekol-
wiek”. Mened¿er Korony – Piotr
Burlikowski odmówi³ odpowiedzi
na pytanie czy to mo¿liwe, by nazi-
kibice uniemo¿liwili klubowi prze-
prowadzenie transferu.

26 lipca w trakcie meczu
pierwszej kolejki ekstraklasy pi³ki
no¿nej Korona Kielce kontra Cra-
covia Kraków dosz³o do rasistow-
skiego incydentu wymierzonego w
sprowadzonego jednak do dru¿y-
ny gospodarzy Hernaniego. Przy
ka¿dym jego dojœciu do pi³ki obec-
ni na stadionie nazi-kibice wyda-
wali odg³osy naœladuj¹ce ma³py

oraz wznosili rasistowskie okrzyki. Szokuj¹c¹,
oprócz samego wydarzenia, okolicznoœci¹,
jest fakt, ¿e Hernani by³ obiektem rasistow-
skich wyzwisk ze strony czêœci „kibiców” swo-
jej w³asnej dru¿yny. Tym razem jednak ostro i
zdecydowanie zareagowa³y same w³adze klu-
bu, które natychmiast odciê³y siê od rasistow-
skich pseudokobiców, przekaza³y policji ich
zdjêcia ze stadionowego monitoringu oraz
og³osi³y, ¿e nie bêd¹ oni wpuszczani na sta-
dion Korony. Podobne stanowisko zajê³a zde-
cydowana wiêkszoœæ fanów kieleckiej dru¿y-
ny, która stanê³a w obronie brazylijskiego fut-
bolisty. Kielecki incydent wywo³a³ o¿ywion¹

dyskusjê w mediach i na forum publicznym,
bardzo aktywn¹ stron¹ dyskusji by³o Stowa-
rzyszenie „NIGDY WIÊCEJ”, postuluj¹ce zde-
cydowane dzia³ania wobec neofaszystów wy-
korzystuj¹cych do swojej propagandy wido-
wiska sportowe.

30 lipca przed meczem drugiej kolejki eks-
traklasy Kolporter Korona Kielce – Odra Wo-
dzis³aw Œl¹ski na kasach stadionowych zawi-
s³y zdjêcia szeœciu rozpoznanych nazi-kibiców,
którzy wznosili rasistowskie okrzyki pod adre-
sem Hernaniego. Dostali oni do¿ywotni zakaz
wejœcia na stadion Korony, a ochroniarze klu-
bu nie wpuœcili ich na mecz. Natomiast kie-
leccy pi³karze wyszli na boisko w koszulkach
z has³em kampanii Stowarzyszenia „NIGDY
WIÊCEJ” „Wykopmy Rasizm ze Stadionów”,
a kieleccy kibice nagradzali rzêsistymi oklaska-
mi ka¿de zagranie Hernaniego.

Reporta¿ TVN powsta³ nieomal w ca³oœci
w oparciu o materia³y na temat oko³osporto-
wego rasizmu przekazane realizatorom przez
Stowarzyszenie „NW”. Wzi¹³ w nim udzia³
w roli eksperta Jacek Purski koordynuj¹cy kam-

paniê „Wykopmy Rasizm ze Stadio-
nów”, a tak¿e miêdzy innymi po-
chodz¹cy z Kamerunu Simon Mol,
dzia³acz spo³eczny na rzecz
uchodŸców, nasz Antyfaszysta
Roku 2003, a do niedawna aktyw-
ny pi³karz ligowy. Autorzy reporta-
¿u przedstawili aktualny stan rasi-
zmu na polskich stadionach pi³kar-
skich i zaprezentowali sportowe
inicjatywy antyrasistowskie – kam-
paniê „Wykopmy Rasizm ze Stadio-
nów”, dzia³aj¹c¹ w ramach sieci
Football Against Racism in Europe.

Reporta¿ wyemitowany zosta³
w ramach cyklu „Uwaga” – jedne-
go z najpopularniejszych w Polsce
programów publicystycznych, któ-
ry codziennie ogl¹da kilka milio-
nów telewidzów.

MK

„Wykopmy Rasizm ze Stadionów” w telewizji TVN
Rasistowskie wypadki, do których dosz³o 26 lipca na stadionie klubu
Kolporter Korona Kielce oraz reakcja na nie ze strony Stowarzyszenia
„NIGDY WIÊCEJ”, po której dosz³o w mediach i na forum publicznym
do ogólnokrajowej debaty na temat walki z rasizmem i szowinizmem
narodowym narastaj¹cym wokó³ sportu, by³y powodem zrealizowania
przez telewizjê TVN reporta¿u poœwiêconego problemowi rasizmu na
polskich stadionach.

Przed pierwsz¹ wojn¹ œwiatow¹ sport nie by³
jeszcze tak skomercjalizowany, zorganizowany,
mecze nie mia³y tak wielkiej publicznoœci, sta-
diony tak wielkich trybun, pi³karze tak dobrego
sprzêtu do gry, a przede wszystkim wokó³ pi³ki
no¿nej nie kr¹¿y³y tak wielkie pieni¹dze jak obec-
nie. Rodz¹ca siê popularnoœæ dyscypliny wyni-
ka³a z jej „tanioœci” i dostêpnoœci dla ludzi wszel-
kiego pochodzenia – spo³ecznego, ale te¿ naro-
dowego. W pierwszych latach swojego istnienia
futbol zawdziêcza szybki rozwój przede wszyst-
kim ludziom otwartym na nowoœci, umiej¹cym
siê porozumieæ z m³odzie¿¹ i pe³nym inicjaty-
wy, ludziom, wœród których obok Polaków nie
zabrak³o ani obcokrajowców, ani przedstawicie-
li mniejszoœci narodowych. W Polsce regularna
liga pi³karska zosta³a utworzona w 1926 roku,
a wœród jej za³o¿ycieli brakowa³o Cracovii. By³y
natomiast miêdzy innymi ¿ydowskie kluby Ha-
smonea Lwów i Jutrzenka Kraków oraz niemiec-
ki 1.FC Katowice – wicemistrz w pierwszym se-
zonie. Dzia³o siê to ju¿ jednak w wolnej Polsce,
a powodem powo³ania ligi by³a przede wszyst-
kim jej op³acalnoœæ dla najsilniejszych klubów.
Pi³ka no¿na zaczê³a byæ sportem masowym, tak-
¿e w Polsce.
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