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Niejednokrotnie sławni przedwojenni polscy sportowcy u schyłku lub po zakończeniu 
kariery chwytali za pióra by spisać swe sportowe zmagania. Wspomnienia pisali więc: lek-
koatleta Janusz Kusociński, tenisistka Jadwiga Jędrzejowska, atleta Zbyszko Cyganiewicz, 
jeździec Adam Królikiewicz, bokser i późniejszy tre-
ner Feliks Stamm i szermierz Adam Papée1. Czasa-
mi swe przygody opisywali nie w formie pamiętnika, 
lecz gawędy. Tak właśnie czynili piłkarze: Stanisław 
Mielech i Tadeusz Grabowski2. Pamiętniki i gawędy 
wyżej wymienionych zostały docenione i doczekały 
się wydań książkowych.

Mniej szczęścia miały wspomnienia świetnego 
piłkarza Jerzego Bułanowa. Wydrukowane w 1936 r. 
w gazecie „Nowy Sportowiec”, po wojnie nie docze-
kały się książkowego wydania3. Tylko nieliczni znali 
ich treść i dlatego pomyślałem, że wydanie tego pa-
miętnika, z okazji jubileuszu 100-lecia warszawskiej 
„Polonii”, będzie znakomitym prezentem dla kibiców 
klubu z Konwiktorskiej. 

Wspomnienia, zatytułowane przez samego au-
tora „11 Czarnych Koszul”, są bowiem poświęcone 
głównie „Polonii”. Z kart pamiętnika widać, jak ten 
najstarszy warszawski klub stawał mu się bliski. 

Wst´p

 1 Zbyszko Cyganiewicz, Na ringach całego świata, Warszawa 1937, Adam Królikiewicz, Jasiek, Pikador i ja, Warszawa 1958, 

Jadwiga Jędrzejowska, Urodziłam się na korcie, Warszawa 1971, Adam Papée, Na białą broń, Warszawa 1987, Feliks Stamm, 

Pamiętniki F. Stamma, Warszawa 1973, Janusz Kusociński, Od palanta do olimpiady i w kilka lat później, Warszawa 1957.

 2 Tadeusz Grabowski, Z lamusa warszawskiego sportu, Warszawa 1957, Stanisław Mielech, Gole faule i ofsajdy, Warszawa 1961.

 3 „Nowy Sportowiec”, sportowa gazeta o maksymalnym nakładzie 25 tysięcy egzemplarzy. Ukazywała się w poniedziałki 

i czwartki, od sierpnia 1935 do 1939 roku. Siedziba redakcji mieściła się w Warszawie a red. naczelnym był K. Gąsiorowski (1935) 

i  W. Domański (1935-39).

Okładka „Nowego Sportowca” z 1936 roku. 
Fot. zbiory BUW.
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Bułanow czuł i myślał tak jak dzisiejsi sympatycy „Czarnych Koszul” – barwy klubowe były 
dla niego świętością i przedmiotem dumy.

Wierzę, że wydanie w formie książkowej tych wspomnień będzie też pożywką dla wszyst-
kich, którzy interesują się historią sportowych zmagań i którzy dzieje kultury fizycznej trak-
tują jako integralną część historii. W pamiętniku odnajdziemy sportowe emocje i rozterki, 
opisy największych meczów, wspaniałych zwycięstw, ale też dramatycznych porażek. Na-
trafimy tu również na opisy zagranicznych sportowych wojaży, które przy jakości ówcze-
snych środków transportu przemieniały się nieraz w kilkudniowe uciążliwe eskapady. Tour-
née po Turcji w 1924 r. przysporzyło „Polonii” sporo sławy, ale też mnóstwa wrażeń. I niech 
nie gorszą nas szczere opisy biesiad podczas wizyty w Stambule: „Chłopcy hulali w sposób 
bezprzykładny. […] byli wstawieni na całego i należało się obawiać o końcowy efekt tej bie-
siady”. Pokazana w pamiętniku „Polonia” była przecież klubem amatorskim, tak zresztą jak 
wszystkie inne polskie zespoły z lat dwudziestych. Takie zachowanie (za które, dziś natych-
miast wyrzuca się ze zgrupowania) traktowano jak niegroźne figle i młodzieńcze psoty. Na 
propozycję przejścia na zawodowstwo, złożoną przez menadżera z Wiednia, Bułanow bez 
wahania odpowiedział odmownie. Nie dziwmy się temu, bo nasz bohater był nieodrodnym 
dzieckiem epoki, która w sporcie amatorskim i idei olimpijskiej widziała moralne i etyczne 
wartości, w zawodowstwie zaś – nie. Dlatego też, ówcześni kibice prędzej mogli wybaczyć 
swym piłkarzom nocne uciechy przed meczem niż uprawianie sportu za pieniądze. Takie to 
były czasy.

Bułanow wszystko to opisuje barwnym stylem, piękną przedwojenną polszczyzną, a prze-
cież… język polski nie był jego ojczystym językiem. 

Jerzy Bułanow (a właściwie Gieorgij Bułanow) urodził się bowiem w Moskwie i był rodo-
witym Rosjaninem. Gdyby nie wojna i zawierucha rewolucyjna, pewnie dokonałby żywota 
w swoich ojczystych stronach. Stało się jednak inaczej i los rzucił go na lat prawie dwadzie-
ścia do Warszawy. Polskę pokochał, przywykł do polskiego języka i do polskiej kultury. Stał 
się Polakiem i nowej ojczyźnie był wierny. 

Śledzenie z kart pamiętnika tego, jak w cieniu stadionowych zmagań następuje przemiana 
rosyjskiego emigranta w Polaka, musi zaciekawiać. Opis wrażenia, jakie wywierał na Bułano-
wie polski hymn grany przed międzynarodowym meczem, wzrusza i sprawi, że polski czy-
telnik obdarzy Bułanowa sympatią. Sympatią tym większą, kiedy dowie się z niżej zamiesz-
czonego życiorysu, że Bułanow pozostał wierny Polsce do końca życia. W czasie II wojny 
światowej został żołnierzem Armii Andersa, a po wojnie współorganizował życie polskiej emi-
gracji w Anglii i Argentynie.

Rzecz jasna nie oznacza to, że Jerzy Bułanow zapomniał o swojej dawnej ojczyźnie. Kilka-
krotnie z kart pamiętnika wyziera naturalna dla każdego emigranta tęsknota za krajem przod-
ków i słowiańska dusza daje się ponieść nostalgii.

Jerzy Bu∏anow „11 Czarnych Koszul”
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Nie wiemy, kiedy Jerzy Bułanow zaczął pisać swoje wspomnienia. Być może nastą-
piło to zimą 1934 r., bo z tej perspektywy widzi los polskiej pilki nożnej. Wtedy uchodził 
jeszcze za czołowego reprezentacyjnego obrońcę. Wśród żywych wciąż był inny sławny 
polonista, podpułkownik Stefan Loth, a trener Józef Kałuża zaliczał się do grona przyjaciół 
Bułanowa. 

Ostatnie trzy rozdziały najwyraźniej zostały dopisane około 3 lata później. Pisanie „11 Czar-
nych Koszul” zostało zakończone, jak twierdził sam autor, 24 września 1936 r., gdy Kałuża 
nie powołał go do kadry, a Loth dwa miesiące wcześniej zginął w katastrofie lotniczej. Być 
może, dlatego właśnie, Bułanow kończy w ponurym tonie: „Zostałem wycofany z obiegu. 
Szmelc wyrzuca się do kosza.[…]. Kończę me wspomnienia. Jestem, jak to mi oświadczono 
oficjalnie – STARY”.

Być może, ponure myśli, jakie towarzyszyły autorowi w końcu pamiętnika, spotęgowała 
ciężka sytuacja jego ukochanego klubu, który po degradacji z I ligi (1935 r.) bezskutecznie 
usiłował do niej powrócić w następnym sezonie.

Bułanow nie był jednak zapomniany. Grał w „Polonii” jeszcze prawie rok. Potem działał 
w klubie, trenując najpierw seniorów, potem juniorów. Dla młodzieży z Konwiktorskiej starał 
się być nie tylko trenerem, ale i wychowawcą, i jak wspominał w jednej z gazet: „Zadaniem 
moim będzie nie tylko wychowanie dobrego piłkarza, ale i kulturalnego sportowca”. Święcie 
wierzył w wychowawcze walory sportu.

Gdy kończył pisać swoje wspomnienia, nie przypuszczał, że życie znów spłata mu figla 
i w czasie II wojny światowej ponownie skaże go na poniewierkę. Złośliwy los spowodował, 
że prawie połowę życia musiał żyć z daleka od swoich obu ojczyzn – tej rodzimej i tej przy-
branej. Osiadł w Argentynie. Zmarł w 1980 r., gdy świat sportu amatorskiego stał się zwykłą 
fikcją. Może, dlatego napisane przed 75 laty sportowe wspomnienia Jerzego Bułanowa 
wzruszają dziś i uczą, jak to kiedyś sport traktowano. Owe 75 lat wstecz – przenosi nas 
w zupełnie inną epokę…

* * *

Pierwsza próba wydania wspomnień Jerzego Bułanowa miało miejsce w 2004 r. Zwróciłem 
się wtedy w tej sprawie do prezesa piłkarskich „Czarnych Koszul” i wydawcy „Polonia’Ole” 
Jana Ranieckiego. Pan Jan przeczytał 49 odcinków wspomnień naszego znakomitego pił-
karza (w tylu odcinkach gazeta „Nowy Sportowiec” wydała owe wspomnienia) i natychmiast 
zapałał chęcią, aby wydrukować je w formie książkowej. Niestety, niespodziewana śmierć 
Pana Jana przekreśliła ten plan.

Gdy w 2010 r. działacze, kibice i eks-zawodnicy „Polonii” zaczęli przymierzać się do ob-
chodów stulecia klubu, pomyślałem sobie, że trzeba powrócić do projektu wydania tych zna-
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komitych wspomnień. Znalazłem moralne wsparcie Komitetu Obchodów 100-lecia „Polonii” 
Warszawa oraz finansowe. Historyk dr Jarosław Rokicki wziął na siebie wszelkie koszty zwią-
zane z drukiem, Piotr Kowalski zadbał o właściwą szatę graficzną, a Doman Nowakowski oraz 
mój syn Krzysztof Gawkowski pomogli mi w pracach redakcyjnych. I tak oto jesienią 2011 r., 
a więc równo 100 lat po powstaniu „Polonii”, wspomnienia Jerzego Bułanowa zostaną udo-
stępnione każdemu chętnemu.

Wspomnienia, które otrzymaliście Państwo, są zaopatrzone w przypisy, które umożliwią 
lepsze zrozumienie tego, co Bułanow chciał nam przekazać. Czasem prostuję jego ewidentne 
błędy. W przypisie starałem się podać krótką notkę biograficzną postaci, które występują 
w tekście. Rzecz jasna, faworyzowałem osoby związane z „Polonią”, bowiem to właśnie ten 
klub jest tytułowym bohaterem wspomnień.

Pisownia wielu nazw (np. „Polonja”, „Lechja”, stadjon itp.) została ujednolicona i dopaso-
wana do dzisiejszych zasad języka polskiego. Aby wspomnienia były czytelniejsze, całość 
tekstu podzieliłem na 35 rozdziałów. Tytuły rozdziałów pochodzą ode mnie.

Mam nadzieję, że wspomnienia „11 Czarnych Koszul” przypadną Państwu do gustu.
Robert Gawkowski

* * *

Zawsze uważałem, że historia sportu jest ważną częścią narodowych dziejów. Sport w XX 
wieku stał się na tyle istotnym składnikiem kultury i życia społecznego, że pomijanie go w pu-
blikacjach historycznych, jest zwyczajnym nieporozumieniem.

II Rzeczpospolita dumna była ze swych najwybitniejszych sportowców. Najlepsi piłkarze, 
lekkoatleci, bokserzy czy tenisiści stawali się bohaterami narodowymi. Jednym z nich był 
Jerzy Bułanow. Dlatego właśnie bez wahania podjąłem się trudu wydania jego wspomnień. 
Pomogą one zrozumieć, czym był sport w dwudziestoleciu międzywojennym i zaświadczą 
o wspaniałości dzisiejszego jubilata – warszawskiej „Polonii”. 

Jubilatowi życzę kolejnych 100 lat sukcesów, a Państwu przyjemnej lektury.
Jarosław Rokicki

Jerzy Bu∏anow „11 Czarnych Koszul”
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Urodził się w Moskwie w kwietniu 1903 r., w dobrze sytuowanej rosyjskiej rodzinie miesz-
czańskiej. Był drugim synem państwa Bułanow, o półtora roku młodszym od brata Borysa. 
Rodzice dbali o wykształcenie synów, zatrudniając nawet nauczycielkę muzyki udzielającej 
lekcji gry na pianinie. Ojciec Jerzego i Borysa uprawiał łyżwiarstwo, ale z niepokojem obser-
wował zainteresowania synów piłką nożną. W Rosji, podobnie jak w Kongresówce, futbol był 
czymś stosunkowo nowym, a pierwsze drużyny piłkarskie utworzyły się na początku XX w. 
Sporo było przeciwników tej dyscypliny i jak sam Jerzy Bułanow wspomina w swym pamięt-
niku, należeli do nich także jego rodzice.

Pomimo tego obaj bracia jesienią 1914 r. zapisali się do Moskiewskiego Koła Miłośni-
ków Sportu. Byli nieletnimi, ale był to czas wojny i kluby sportowe posłały niemal wszystkich 
pełnoletnich graczy na front. W roku następnym Jerzy (a właściwie jeszcze Gieorgij) i Borys 
rozpoczęli grę w MKS „Nazdar Moskwa” – Borys w pierwszej drużynie, Gieorgij w drugiej. 

Nasz bohater rósł wtedy w cieniu starszego brata, który był dla niego wzorem. Jak sam 
wspominał po 20 latach: „Ówczesne moje warunki fizyczne nie kwalifikowały mnie do ode-
grania jakiejś wybitniejszej roli. […] Byłem słaby, mały i pulchny”. Borys natomiast w 1917 r. 
należał do najlepszych skrzydłowych w Moskwie.

Czasy jednak zmieniały się na gorsze w błyskawicznym tempie. W listopadzie 1917 r. wy-
buchła rewolucja, przekreślająca nadzieję na demokratyczne przemiany państwa rosyjskiego. 
Radzieckie bezlitosne prawo, terror i powszechną biedę, Jerzy Bułanow zapamiętał sobie do 
końca życia. W czasach rewolucji Bułanowowie żyli coraz gorzej i gdzieś po roku postanowili 
opuścić bolszewicki kraj. W 1919 r. cała rodzina to jest: mama, tata, Gieorgij, jego starszy brat 
Borys i dwóch młodszych braci: Roman (ur. w 1913 r.) i Mikołaj (ur. w 1915 r.) latem lub jesie-
nią 1919 r. znaleźli się na ziemiach polskich. Zamieszkali w Wołkowysku, ale już w czerwcu 
1920 r. znów musieli uciekać. Ruszyła radziecka ofensywa na Warszawę a Bułanowowie zbyt 
dobrze znając radzieckie realia ewakuowali się na zachód – najpierw do Warszawy, potem do 
Ostrowa Wlkp. 

Po ustaniu działań wojennych, jesienią 1920 r. znaleźli się w podwarszawskim Sulejówku. 
Najstarsi chłopcy – Borys i Jerzy (używający już polskiego imienia), osiągnąwszy wiek ka-
walerski, coraz częściej zaczęli pojawiać się na Agrykoli, będącej warszawską mekką piłki 

˚yciorys Jerzego Bu∏anowa
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nożnej. Tu przystąpili do największego rywala stołecznej „Polonii” – do „Korony”. „Korona” 
przeżywała wówczas jeden ze swoich meandrów, sfuzjowana z WTC, grała na Dynasach. Fu-
zja z kolarskim towarzystwem nie wyszła koroniarzom na dobre i późnym latem 1922 r. zaczął 
następować faktyczny rozpad klubu4. 

I właśnie w tym czasie Jerzego Bułanowa spotkał zaszczyt – został powołany do kadry 
narodowej. Reprezentacja Polski rozegrała czwarty mecz międzypaństwowy w Czerniowcach 
z Rumunią remisując 1:1. Nasz bohater był najmłodszym zawodnikiem polskim (19 lat) i zagrał 
przeciętnie. Kto wie czy bardziej niż sam mecz, nie została zapamiętana podróż reprezenta-
cyjnych piłkarzy do Rumunii. Do oddalonych od polskiej granicy ledwie 50 km Czerniowców, 
jechano przeszło dwa dni, a Bułanow musiał przekraczać granicę z fałszywym paszportem. 
Wciąż jeszcze formalnie był obywatelem rosyjskim.

Po powrocie z Rumunii Bułanow przekonał się, że klopoty w „Koronie” zwielokrotniły się 
i część piłkarzy sprzymierzyła się z WKS, od tego momentu tworząc klub o nowej nazwie 
„Legia” Warszawa5. Borys i Jerzy stali się więc piłkarzami „Legii”, ale z jakichś względów nie 
znaleźli porozumienia z innymi graczami wojskowych i po rozegraniu kilku spotkań (Jerzy 
w pamiętniku pisze że tylko po dwóch) przeszli do „Polonii”. To przejście oprotestowała „Le-
gia” i Bułanowowie zgodnie z prawem nie mogli grać w barwach „Czarnych Koszul” jeszcze 
przez pół roku. Karencja kończyła się w maju 1923 r., ale najwyraźniej nie obejmowała me-
czów towarzyskich i obaj bracia inauguracyjny mecz w czarnej koszuli rozegrali na początku 
kwietnia z węgierskim „Toreekwes”. W spotkaniach o tytuły mistrzowskie już się wyróżniali, 
zwłaszcza Jerzy, który imponował szybkością i bramkostrzelnością. W 1923 r. w sierpniowym 
spotkaniu z „Laudą” wileńską strzelił 2 gole, miesiąc później w dwóch meczach z WKS Lublin 
łącznie zdobył 5 goli. Młodszy z braci powoli talentem i piłkarskimi umiejętnościami przerastał 
starszego. Sezon 1923 r. mógłby zaliczyć do bardzo udanych, gdyby nie pierwsza w życiu 
bolesna kontuzja wykluczająca Jerzego z gry na dwa miesiące.

Po powrocie na boisko, nasz bohater szybko odzyskał formę. W 1924 r. z „Polonią” pojechał 
na sławne tournée do Turcji. Ten wyjazd opisywały chyba wszystkie gazety sportowe, bowiem 
(po pierwsze) Turcja pachniała egzotyką, a (po drugie) „Polonia” należała do najmocniejszych 
i najbardziej popularnych klubów w Polsce. „Przegląd Sportowy” pisał pod koniec 1922 r.: „Po-
lonia jest klubem najstarszym w stolicy i skupiającym w sobie ok. 50% wszystkiej młodzieży 
uprawiającej sport” 6. Wyjazdy takiego klubu musiały więc interesować czytelników.

 4 R. Gawkowski, KS Korona Warszawa. Meandry dziejowe jednego z najstarszych klubów Warszawy w „Z dziejów kultury 

fizycznej w Polsce”, Rzeszów 2005, s. 268.

 5 Dzisiejszy największy rywal „Polonii” powstał w 1920 r. jako Wojskowy Klub Sportowy – Warszawa, a nazwę „Legia” przyjął 

w sierpniu 1922 r po fuzji z „Koroną”. Klub z ul. Łazienkowskiej nawiązuje do tradycji legionowej drużyny reprezentacyjnej „Legia” 

powstałej na froncie w 1916 r.

 6 „Przegląd Sportowy”, nr 43, 27 X 1922 r., s. 4.
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W 1925 r. Bułanow wraz z bratem Borysem zadebiutowali w roli wydawców, wydając „Wy-
kwintny Dwutygodnik Sportowy” o nazwie „Olimpiada”7. Przedsięwzięcie po wydaniu dwóch, 
najwyżej trzech numerów nie wypaliło, ale ciągoty literackie młodszy z Bułanowów zachowa 
do końca życia. Co jakiś czas będzie pisał do populanych sportowych czasopism i nawet pod 
koniec życia będzie wysyłał swoje piłkarskie opisy do tygodnika „Piłka Nożna”. Potrafił pisać 
nie tylko o sporcie, czego dał dowód w 1932 r. umieszczając w tygodniku „Stadion” swą wizję 
przyszłości, przewidując powstanie telewizji i  internetu. Kilka lat wcześniej wydał nawet dwie 
powieści „Prawo pięści” (1927 r.) i „Złoto i marmur” (1928 r.), których stylistyka przypomina 
dzisiejszego „Harlequina”8. 

Okładki projektowane  
przez Jerzego Bułanowa  
– pierwszy numer „Olimpiady”  
oraz książka „Złoto i marmur”. 

Fot. zbiory BUW.

 7 Redaktorem naczelnym „Olimpiady” był Borys Bułanow, a magazyn wydawało towarzystwo wydawnicze „Bluszcz”. Pierwszy 

numer ukazał się 10 IV 1925 r. W magazynie dominują artykuły pisane przez sportowców „Polonii”.

 8 Jerzy Bułanow, Prawo pięści, Warszawa 1927 oraz Złoto i marmur, Warszawa 1928. Druga książka została wydana 

i  przetłumaczona na polski przez powinowatego J. Bułanowa – Bronisława Seemana. Obie książki dostępne w Bibliotece Narodowej 

w Warszawie. Ilustrację do ksiązki zrobił sam Jerzy Bułanow zdradzając talenty plastyczne.
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Dwutygodnik „Olimpiada” upadł, 
ale sportowa kariera Bułanowa rozwi-
jała się znakomicie. W  1926 r. „Polo-
nia” zdobyła wicemistrzostwo Polski, 
a  nasz bohater wyrobił sobie opinię 
znakomitego obrońcy – wraz z klubo-
wym kolegą Mieczysławem Miączyń-
skim w latach 1926-31 stanowili duet 
trudny do sforsowania9. 

Nic dziwnego, że autora pamięt-
ników, ponownie zaczęto brać pod 
uwagę przy ustalaniu narodowej je-
denastki. Tym razem w kadrze Bu-
łanow znalazł się na dłużej i aż do 
1935 r. był filarem naszej defensywy. 
Ogółem w  reprezentacji Polski roze-
grał 29 meczów10, w tym jako kapitan 
wystąpił w 19 spotkaniach11. Zawsze 
uchodził za nieustępliwego piłkarza. 
Był nadzwyczaj szybki i zwrotny. Miał 
doskonały przegląd pola i uchodził 
za wielkiego stratega. W  1932 roku, 
w pierwszym tego rodzaju plebiscy-

cie „Przeglądu Sportowego” na najlepszego krajowego piłkarza, zdobył najwięcej głosów 
(476), zdecydowanie wyprzedzając futbolowe sławy: Józefa Nawrota (322) i Henryka Martynę 
(219)12. Z tym drugim piłkarzem, w reprezentacji tworzył znakomity duet defensorów.

 9 Mieczysław Miączyński (1902-1939) podobnie jak Bułanow wychował się w Rosji i dopiero w 1923 r. jako Polak repatriował 

się z bolszewickiego państwa. W „Polonii” grał od początku swego powrotu do kraju aż do 1932 r. Zginął w kampanii wrześniowej 

1939  r. podczas obrony Gdyni. 

 10 W niektórych opracowaniach (np. Andrzej Gowarzewski, Biało-Czerwoni 1921-2001, Katowice 2002) podane są inne dane, 

informujące o 22 występach J. Bułanowa. W opracowaniach tych nie uwzględniono bowiem występów przeciwko amatorskim 

reprezentacjom w ramach gier o Puchar Europy Środkowej, a także meczów reprezentacji Polski przeciwko reprezentacjom Neapolu 

i Genui w listopadzie 1932 r.

 11 Pierwszy występ J. Bułanowa w roli kapitana reprezentacyjnej jedenastki miał miejsce 23 VIII 1931 r. przeciwko Rumunii. Owe 

19 występów w roli kapitana reprezentacji, to przedwojenny rekord. Warto zauważyć, że od 1937 r. kapitanem reprezentacji został inny 

polonista Władysław Szczepaniak, który do 1947 r. rozegrał 18 meczów w roli kapitana narodowej jedenastki. 

 12 Henryk Martyna (1907-1984). Piłkarz „Korony” Kraków, a od 1928 r. piłkarz warszawskiej „Legii”, słynący z atomowego 

uderzenia. W reprezentacji (od 1930 do 1937 r.) rozegrał 23 spotkania. Piłkarską karierę zakończył w „Warszawiance” w 1937 r.

Kolejny projekt wykonany przez Jerzego Bułanowa  
– Wykwintny Dwutygodnik Sportowy „Olimpiada”. 

Fot. zbiory BUW.
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W „Polonii”, której pozostał wierny do końca zawodniczej kariery, (nawet w momecie dwu-
krotnej degradacji z I ligi: w latach 1932 i w 1935) rozegrał łącznie ponad 400 spotkań13. 
W „Czarnej Koszuli” grali wszyscy jego bracia: Borys (do 1926 r.)14, Roman (od 1923, z krótką 
przerwą do 1936 r.)15, oraz Mikołaj (do 1934 r.)16. Zakończył karierę w 1937 r. a bezpośrednim 
powodem był nie wiek (prawie 35 lat), a bolesna kontuzja kolana. 

Z zawodu był kreślarzem i urzędnikiem Polskiego Towarzystwa Asfaltowego. Z piłką jednak 
nie rozstał się zupełnie. Jak już wiemy, często dorywczo pisał reportaże i felietony sportowe 
do różnych gazet. 

W 1936 r. w gazecie „Nowy Sportowiec” w odcinkach opublikował wspomnienia, które 
Państwo trzymacie w rękach. Zajmował się też trenowaniem: najpierw drużyny „Polonii” 
(1936-37), potem juniorów klubu z Konwiktorskiej, jednocześnie szkoląc zespoły PWATT, 
„Olszynka” i „Ursus”.

Po wybuchu II wojny światowej przedostał się do Włoch, by w 1945 r. trafić do armii Wła-
dysława Andersa. 

Po wojnie, do przybranej ojczyzny nie mógł już powrócić. Wiedział dobrze, co komunistyczna 
władza robi z rosyjskimi rodzinami carskiej emigracji. Bułanow grał okazjonalnie w polonijnych 

Reklama w gazecie zapowiadająca wspomnienia Jerzego Bułanowa. 
Fot. zbiory BUW.

 13 Czterechsetny mecz J. Bułanowa (jesienią 1935 r.) uczczono w klubie koszem kwiatów i licznymi prezentami dla jubilata. 

Jednakże atmosfera jubileuszu była ponura, bo „Polonia” właśnie spadła z I ligi.

 14 Borys Bułanow (1901-1966). Piłkarz „Polonii” z ambicjami wydawniczymi. Uznawany za piłkarza grającego bardzo ostro 

i impulsywnie. Jego sportową karierę przerwała kontuzja nogi w 1926 r. W następnych latach Borys był aktywnym działaczem „Polonii” 

(często kierownikiem zespołu), kierującym się zbyt często emocjami. W 1933 r. podczas meczu „Czarnych Koszul” z  „Polonią” 

Bydgoszcz, kopnął sędziego, za co został odsunięty z kierownictwa warszawskiego klubu. Po wojnie osiadł w Argentynie. O jego 

wybujałym temperamencie patrz: R. Gawkowski, „Szalony Borys” w „Polonia’Ole!”, nr 3 (39), 2004, s. 23. 

 15 Roman Bułanow (1913-1945). Wychowanek „Polonii”, który grał też w AZS (1932/33) i „Olszynce”(1936/37). Absolwent 

Szkoły Nauk Politycznych, urzędnik państwowy. Zginął pod koniec wojny na skutek bombardowania.

 16 Mikołaj Bułanow (1915-1985). Najmłodszy z braci, w „Polonii” od 1930 r., musiał przedwcześnie zakończyć karierę z powodu 

choroby. Podobnie jak Roman, ukończył Szkołę Nauk Politycznych i był urzednikiem państwowym. Po wojnie na emigracji w USA.
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drużynach trenowanych przez siebie. Organizował polski emigracyjny sport. W 1948 r. wyjechał 
do Argentyny, by osiąść w Buenos Aires.

W tym mniej więcej czasie, nowi, komunistyczni włodarze polskiego sportu, Bułanowa 
„wymazali” z wszelkich wspomnień. Mimo oczywistych osiągnięć dla warszawskiego futbo-
lu, WOZPN nie uhonorował Bułanowa, żadną odznaką ani wyróżnieniem. Nasz bohater był na 
„czarnej liście” i dopiero dekada E. Gierka wszystko zmieniła. Mający przeszło 70 lat Jerzy 
Bułanow rozpoczął wspólpracę z tygodnikiem „Piłka Nożna”. Podczas MŚ w Argentynie wraz 
ze znakomitym polskim szachistą Mieczysławem Najdorfem kibicowali biało-czerwonym. Zmarł 
na zawał serca 17 marca 1980 r.17 Trzy tygodnie później Zarząd i Koło Seniorów KKS „Polonia” 
Warszawa wydało stosowne oświadczenie zawiadamiające o śmierci „w dalekiej Argentynie” 
swego znakomitego kolegi. W Warszawie klubowe flagi „Polonii” spuszczono do pół masztu18. 

 17 Biografie Jerzego Bułanowa zamieszczone zostały: J. Gowarzewski, Polonia, Warszawianka, Gwardia, encyklopedia Fuji, 

Katowice 2003, s. 228, J. Hałys, Piłka nożna w Polsce, Kraków 1981, s. 168, R. Gawkowski, „Najlepszy obrońca” w „Polonia’Ole”, 

nr 8 (8) 2001 r, s. 23. Biografie przedwojenne: „Olimpiada” 1925, nr 2, s. 16, „Przegląd Sportowy” 1935, nr 114, s. 1.

 18 „Życie Warszawy”, nr 83 (9 IV) i 92 (18 IV) z 1980 r.
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Beztroskie dzieciƒstwo
(1903-1914)

Rozdzia∏ 1

Jak zwykle każdy początek jest trudny... Szczególnie dla mnie, który postanowił zdobyć się 
na rzecz śmiałą, rzecz, która nie wiem czy spotka się z ogólną aprobatą. Mam pisać wspo-
mnienia, mam rzucić na dziewiczo czyste kartki papieru czarne punkciki, które odpowiednio 
połączone dadzą w sumie historię naszego piłkarstwa. No i powiedzcie sami, czy nie mogą 
uderzyć na człowieka siódme poty, tym bardziej, że nigdy nie zaliczałem się do stuprocento-
wych mężczyzn...

Powieść zaczyna się zwykle od opisu przyrody. Czy mam tak rozpocząć? A może lepiej 
jak film? Na przykład: — Gasną światła. Panuje słaby półmrok. Uderza gong. Wolno rozsuwa 
się kurtyna. Jaskrawo zapala się biały ekran. Czytamy pełni zniecierpliwienia: — Wiliam Fox 
czy Metro Goldwyn Meyer ma zaszczyt przedstawić film pod tytułem. Taśma płynie wolno, 
logicznie, przesuwają się frapujące obrazy...

Ale i to niedobre. Naprawdę robi mi się gorąco. Co robić? A może tak jak w bajce? Przecież 
są to wspomnienia. A więc: — Za górami, za lasami i dalekim oceanem żył, był ojciec. Miał 
czterech synów. Trzech mądrych i pięknych, czwartego... piłkarza.

O zaiste to męki Tantala. Nie, i to nie jest dobre. Trzeba zacząć zupełnie prosto. Przecież 
tak będzie najlepiej.

* * *

Ojciec mój nie był tak szczęśliwym jak w bajce. Miał bowiem również czterech synów, ale 
jakże przykro przyznać się, samych footbalistów. Nie chcę, byście mnie Czytelnicy źle zrozu-
mieli. Nie zamierzałem i nie zamierzam być zawodowym piłkarzem. Zawsze uważałem sport, 
a szczególnie piłkę nożną, za miłe spędzanie czasu wolnego. A czasu miałem dużo, grałem 
więc jeszcze więcej. Pociągnęło to za sobą masę niedostatecznych stopni w szkole. Moi pro-
fesorowie nie martwili się bynajmniej tym faktem, zrozumiałe więc, że i ja nie rozpaczałem. Inna 
sprawa, że pewna intymna część mego ciała boleśnie odczuwała nadmiar dwójek. A mój ojciec 
miał bardzo ciężką rękę. Trudno... Wielcy ludzie zawsze cierpieli za swoje idee. Cierpiałem i ja.

By zmusić nas do przesiadywania w domu ojciec zaangażował dla nas nauczycielkę muzy-
ki. Ale i to nie pomogło, nikt bowiem nie potrafił równie dobrze ukryć się pod kanapą w salonie 
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lub zawisnąć na wieszaku pod paltami w przedpokoju (niech żyje mały wzrost!) jak to czyniłem 
systematycznie. Rezultat był ten, że brat mój Borys naprawdę grał dobrze na pianinie, a ja 
byłem dobrym... piłkarzem. Nauka twierdzi, że dzieci przejmują talenty i uzdolnienia rodziców. 
Ja chyba obaliłem tą teorię, gdyż na przykład matka moja po prostu nienawidzi piłki nożnej, 
słusznie twierdząc, że to zamiłowanie wpływa ujemnie na rozwój umysłowy jej drugiego syna. 
Ojciec mój był wprawdzie sportowcem z krwi i kości (ongiś doskonały łyżwiarz), ale nie upra-
wiał piłki nożnej, której początek datuje się w Rosji gdzieś koło roku 1908.

Początek mej kariery piłkarskiej zawdzięczam profesorowi rysunków. Tak, tak. Nie śmiejcie 
się. Zapytacie, co może mieć wspólnego malarz z piłką nożną?

Otóż słuchajcie niewierni. Nasz profesor rysunków był to człowiek w ogóle o rzadkich wa-
lorach. Na lekcjach jego zamykano drzwi klasy na klucz, rozsuwano ławki, ustawiano prowi-
zoryczne bramki i… rozgrywano międzymiastowe mecze systemem pucharowym. Reprezen-
towane były wszystkie państwa, znane uczniom trzeciej klasy, którzy mieli z geografii równą 
dwóję. Słowem, odbywała się niemal Olimpiada i to „szmacianką”!

Tu muszę wytłumaczyć szerokiemu ogółowi tajemniczą nazwę „szmacianki”. Otóż z góry 
zastrzegam się, że nie jest to nazwa angielskiej fabryki piłek. Jest to rzecz zupełnie inna. Jest 
to po prosu stara (koniecznie stara) skarpetka wypchana gazetami lub gałganami (to drugie 

Lekcje wychowania fizycznego wprowadzono do szkół carskiej Rosji w 1873 r. i wyglądały tak jak na zdjęciu 
obok. Na fotografii lekcje gimnastyki w krakowskim zakładzie dla młodzieży z ok. 1900 r. 

Fot. I. Krieger, zbiory MHK.

Jerzy Bu∏anow „11 Czarnych Koszul”

18

100-lecie KS „Polonia” Warszawa 1911 - 2011 

Jerzy Bulanow 11 Czarnych Koszul.indd   18 10/10/11   12:53 AM



jest stanowczo lepsze), przewiązana mocno sznurkiem we wszystkich kierunkach i której to 
„szmaciance” nadawana jest możliwie forma okrągła. Przy odrobinie fantazji można było uwa-
żać ten instrument za prawdziwą piłkę. Zrozumiałe, że tego typu piłka starczyła zazwyczaj na 
jeden mecz. Koszty „szmacianki” nie były wielkie, tak, że nie przejmowaliśmy się, gdy „szma-
cianka” rozlatywała się w strzępy.

Mecze odbywały się w atmosferze niezwykle gorącej, ale na wyraźne życzenie naszego 
kochanego profesora bez „pyskowania” (szkoda, że tej szkoły nie przeszedł sympatyczny, 
lecz zbyt „rozmowny” Szczepaniak)19. W tym samym czasie gdyśmy rozgrywali mecze nasz 
profesor szedł od zeszytu do zeszytu i osobiście rysował ustawiony na tablicy obiekt. Nie 
dziw, że z rysunków mieliśmy stopnie bardzo dobre, a nasz dyrektor nie mógł się nadziwić, że 
ma w jednej klasie aż tylu zdolnych utalentowanych malarzy. Dziwiło tylko wszystkich, czemu 
po każdej lekcji rysunku mam wzburzone włosy, czerwoną twarz i fosforycznie błyszczące 
oczy. Odpowiedź była jednaka: — Z natchnienia!

	 19	 Władysław Szczepaniak (1910-1979), jeden z najlepszych piłkarzy „Polonii”, znany ze swej gadatliwości i jednocześnie 

z przemiłego charakteru. Wychowanek „Czarnych Koszul”, debiutował w 1928 r. w meczu z „Czarnymi” Lwów. Od 1930 r. grał  

w reprezentacji, zostając po Jerzym Bułanowie kapitanem kadry. W „Polonii” grał do końca swojej kariery, tj. do 1948 r. Po 1948 r. 

trener kilku warszawskich i podwarszawskich zespołów, najczęściej jednak trenował swoją „Polonię”. Na Konwiktorskiej grali też jego 

synowie. Wł. Szczepaniak jest legendą klubu z ul. Konwiktorskiej. 25 sierpnia 2011 r. Rada Warszawy nadała nazwę im. Władysława 

Szczepaniaka placowi pomiędzy ul. Pokorną i ul. Dawidowskiego, mieści się on na terenach po byłej zajezdni autobusowej „Inflancka” 

w pobliżu stadionu. Z wnioskiem o uhonorowanie postaci zasłużonego sportowca w nazewnictwie miejskim wystąpiła Rada Dzielnicy 

Śródmieście – w odpowiedzi na inicjatywę Fundacji Polonia 2011 i grupy kibiców „Emeriten Gang”.
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W takiej to atmosferze rozwijało się moje zamiłowanie do piłki nożnej. Oczywiście, że z bie-
giem czasu „szmacianka” nie mogła wystarczyć, by zaspokoić pragnienie zdobycia skórzanej 
piłki i koniecznie białych butów. Dążenie to spotęgowało się w trójnasób, gdy pięknego lipco-
wego poranka, jadąc do „budy” przeczytałem jaskrawe afisze, zawiadamiające o sensacyj-
nym meczu footbalowym Piotrogród — Moskwa.

Dni, dzielące mnie od tak sensacyjnego meczu, spędziłem w zupełnej gorączce. Efekt był 
ten, że gdy wyrywał mnie profesor do odpowiedzi stałem jak otumaniony i dwója była murowa-
na. Któryś z profesorów radził nawet dobrotliwie, abym bezwzględnie zwrócił się do psychiatry.

Naiwny człowieku! Dziś wspo-
minam Cię bez gniewu, ale wów-
czas byłem w stanie Cię poszarpać!

Żadna siła ludzka nie była 
w  stanie powstrzymać mnie, ani 
brata Borysa od obecności na tak 
wspaniałym meczu. Ani przepeł-
niony tramwaj, ani olbrzymi wąż 
ludzi przed kasami, ani chroniczny 
wtedy brak gotówki. Nerwy dygo-
tały, szczęka aż odwracała się od 
swego stałego położenia. Boże, 
przecież Moskwa brała zawsze 
w skórę, a właśnie dziś karty miały 
się odwrócić.

Moskiewskie futbolowe poczàtki
(1914-1918)

Rozdzia∏ 2

Pierwsze mecze futbolowe  
w karykaturze Edwarda  
Ałaszewskiego. Ałaszewski wraz  
z bratem Mieczysławem był członkiem 
„Polonii”, grając tu w piłkę nożną, 
siatkówkę i koszykówkę. 

Fot. „Na stadionach piłkarskich”.
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Serce waliło jak młotem, w skroniach pulsowało, gdy na zalaną słońcem szmaragdową zieleń 
boiska ZKS~u wbiegła drużyna Piotrogrodu w niebieskich spodenkach i białych koszulkach, ale 
w oczach zajaśniało mi, gdy ukazały się czerwone koszulki Moskwy. Patrzałem aż do bólu wytęża-
jąc wzrok, czułem brak powietrza na widok tych półbogów, na każdy ruch tych żonglerów (byłem 
chłopcem i na piłce nożnej jeszcze się nie znałem). Jakże nieosiągalnym ideałem był wówczas dla 
mnie fenomenalny środek napadu Moskwy, krzywonogi Denisow, rosły drab o piorunującym strzale.

Dech zaparło mi, gdy ten wielkolud z połowy boiska zdobył pierwszą bramkę dla Moskwy. 
Marzyłem, bym i ja mógł mieć krzywe nogi, o armatniej sile uderzenia i imponować tłumom.

l wreszcie mecz skończony. Moskwa wygrała w fantastycznym stosunku 11:0. Gdy rozległ 
się końcowy gwizdek sędziego, pędziłem jak szalony do przejścia, by ujrzeć tych „nadludzi”. 
Stałem, dusząc się w zwartej masie ludzi dziko wyjących.

l nagle stała się rzecz nieoczekiwana. Nie, to niemożliwe! Olbrzymi Denisow upuścił piłkę. 
Rzuciłem się skokiem rysim i chwyciłem bezcenny skarb. Podałem szybko Denisowowi. Ręce 
nasze spotkały się i olbrzymi piłkarz uśmiechnął się. Tego było za wiele. O większym szczę-
ściu marzyć nie mogłem.

Zupełnie oszalały pędziłem do domu. Zdążyłem jeszcze tego dnia rozegrać mecz na nieza-
budowanym placu. Waliłem w piłkę jak w taran. Skrycie nazywałem siebie Denisowem i byłem 
dumny i jakże szczęśliwy.

Zapadał zmierzch. Zmęczony, zziajany, w brudnych butach wracałem cichaczem do domu. 
Obawiałem się, aby rodzice nie zauważyli mego opłakanego stanu. A po kolacji leżąc w łóżku 
śniłem czarowny sen. Jak to będzie, gdy po raz pierwszy włożę klubową koszulkę, gdy będę 
nosił białe buty, nakolanniki, nakostniki. Widziałem stadion, falujący tłum ludzi wyjących dziko 
na mój widok. Zrozumiałem wtedy, że jestem zdolny do pokonania nadmistrzów.

Tej nocy zachorowałem na straszną chorobę, zwaną „narkomanią sportu”. Nie wiem czy 
zrozumieją mnie kibice, dla których obce jest dotknięcie piłki nogą. Ale zrozumie mnie Chińczyk, 
ssący słodkawe opium i zrozumie mnie każdy człowiek opanowany jakąś narkotyczną chorobą.

l znów przed oczami przewija się taśma ekranu: pędzę po boisku, drybluję wspaniale, omi-
jam bezradnych obrońców i zdobywam gola. Jakaż to rozkosz. Rzucają mi pod nogi kwiaty.

Nazajutrz po pełnej gorączkowych marzeń nocy, postanowiliśmy z bratem Borysem zapi-
sać się do klubu MKLS (Moskiewski Krużok Lubitej Sporta). Klub ten na skutek odejścia wielu 
graczy na front spadł do klasy B. Borys został przyjęty do pierwszej drużyny, ja miałem grać 
w drugiej. Ponieważ klub nasz miał boisko na stacji „Sotomiennaja Storożka” w odległości  
5 kilometrów od Moskwy, powstała pewna trudność w dojeżdżaniu na treningi i mecze. Spra-
wę tę załatwiliśmy względnie łatwo, gdyż kupiliśmy rowery. 

Byliśmy młodzi, pełni zapału to też nic dziwnego, że przebycie 10-ciu kilometrów było 
fraszką. A później po treningu czy po meczu spacerowaliśmy w odległym od klubu o 3 kilo-
metry Parku Razumowskim. Przyczyna tych spacerów? Po prostu – kobieta.

Jerzy Bu∏anow „11 Czarnych Koszul” 100-lecie KS „Polonia” Warszawa 1911 - 2011 

21

Jerzy Bulanow 11 Czarnych Koszul.indd   21 10/10/11   12:53 AM



Brat mój Borys był zaledwie starszy ode mnie o półtora roku. A mimo to był wtedy moim 
nauczycielem i opiekunem. Zbudowany niezwykle mocno, hołdujący ostrej grze był wtedy 
mimo młodego wieku (16 lat) jednym z najlepszych skrzydłowych w Moskwie. W stosunku do 
mnie był tyranem. Byłem słaby, mały, pulchny. Nie pozwalał mi zagrać w pierwszej drużynie, 
choć okazji było aż nadto... Dość często nie zjawiał się któryś z graczy na mecz (niech żyje 
amatorstwo) i wtedy małego Jurka wydobywano na światło dzienne mimo rozpaczliwych wy-
siłków Borysa. On bowiem dobrze rozumiał, że niespodziewana kontuzja może przekreślić 
moją karierę piłkarską na zawsze. Ale ja nie zdawałem sobie z tego sprawy. 

I rzecz ciekawa. Ilekroć los zrządził, że grałem z nim w jednej drużynie, Borys grał jak opętany 
i faulował niebywale. Musiał przecież zwrócić przeciwnikowi te faule, które spadły na mnie. 

Wierzcie mi, że było to wzru-
szające. Bo Borys, był niezwykle 
łagodnego charakteru, a   przecież 
musiał uchodzić za gracza ostrego, 
bezwzględnego. Ale trudno. Miłość 
braterska nie zna widocznie granic.

l oto nadszedł ten wielki dzień.
Było to podczas przerwy me-

czu, który wygrywaliśmy w cu-
glach. Siedząc w kącie szatni 
oglądałem nabrzmiałą, broczącą 
krwią ranę na udzie. Było to dzie-
łem obrońcy drużyny przeciwnej. 
Grałem na łączniku no i oczywi-
ście, gdy miałem pewną okazję 
do zdobycia gola, ktoś „wjechał” 
dyszlem w udo i padłem we krwi. 
Ranę jodynował mi brat, Borys, 
Kilku zaś graczy kurczowo mnie 
trzymało, gdyż ból był zaprawdę 
straszny. Nie zapominajmy, że li-
czyłem wtedy 14 lat.

Na zdjęciu kolarz Feliks Rawski  
– Mistrz Jazdy Królestwa Polskiego.
Za jego plecami plakat pisany cyrylicą 
„Pierwsza Rosyjska Olimpiada”  
20-24 sierpień 1913.

Fot. zbiory WTC.
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Operacja z jodyną trwała stanowczo zbyt długo. Wydało mi się to podejrzane. Wreszcie 
odwróciłem się i o zgrozo, prócz zajodynowanej rany, nogę przekreślał napis i to jaki. Bar-
dzo krotki, ale dobitn. W miejscu gdzie nie sięgały spodenki widać było wyraźnie słowo, 
nie nadające się do powtórzenia. Zrozumiałe zupełnie, że o wyjściu na boisku nie mogło 
być mowy. W ten sposób rozkoszny mój braciszek chciał mnie odzwyczaić od gry w piłkę 
nożną. Ale nie udało się…

System rozgrywek ówczesnej Rosji był niezwykle ciekawy, niemniej jednak uciążliwy. Po-
nieważ o racjonalnej zaprawie, jak i treningu nie mogło być mowy z powodu braku trenerów 
i kontaktu z zagranicą, a podświadomie zdawano sobie sprawę z konieczności i dodatniego 
wpływu zaprawy lekkoatletycznej, Moskiewska Liga Piłki Nożnej urządzała rok rocznie tak 
zwaną „Olimpiadę Wiosenną”20.

Konkurencji było kilka. I tak mieliśmy obowiązkowe dla piłkarzy zawody lekkoatletyczne, 
do programu których, wliczano bieg na 100 metrów, rzut dyskiem, skok w dal i wzwyż, uzu-
pełnione kilu konkurencjami wybitnie piłkarskimi jak: potęga wykopu piłki z miejsca, przedry-
blowanie 22 graczy unieruchomionych w dwuszeregu, strzał po dryblingu oraz na zakończe-
nie bieg sztafetowy całej drużyny od bramkarza począwszy i lewoskrzydłowym skończywszy. 
Każdy musiał przebiec po 100 metrów. Dwie drużyny, które zdobyły największą ilość punktów 
stawały do zawodów finałowych, rozgrywanych już jako mecz piłkarski.

Sezon letni poświęcano całkowicie rozgrywkom całego szeregu „lig letnich”, utworzonych 
w miejscowościach letniskowych. Dopiero jesień przynosiła ciekawe rozgrywki o mistrzostwo 
Moskiewskiej Ligi Piłki Nożnej. Na czas trwania rozgrywek gracze wracali automatycznie do 
swych macierzystych klubów.

Sprawa zwolnień, tak niesłychanie skomplikowana w Polsce, była w Rosji zupełnie ła-
two załatwianą. Pierwszego stycznia każdego roku termin zgłoszeń automatycznie wygasał 
i gracz miał prawo podpisania zgłoszenia według swego upodobania.

Nic więc dziwnego, że w stosunku do graczy wartościowych stosowano pewne metody. 
W grudniu urządzano sute libacje i gdy „gwiazda” była podchmielona podsuwano jej karty 

	 20	 Sport w carskiej Rosji rozwijał się przede wszystkim w większych ośrodkach miejskich: Petersburgu, Moskwie, 

Kijowie i Odessie. Rosja startowała w Igrzyskach Olimpijskich już od 1900, ale liczniejszą ekipę wystawiła dopiero w 1912 r. We 

wszystkich igrzyskach przed I wojną światową Rosja zdobyła tylko kilka medali (w tym jeden złoty) i nie odgrywała większej roli. Warto 

przypomnieć, że podczas igrzysk w Sztokholmie 1912 r. ogromną szansę na złoty medal dla Rosji miał polski jeździec Karol Rómmel, 

ale upadek na ostatniej przeszkodzie pozbawił go zwycięstwa. Futbol w Rosji, podobnie jak na ziemiach polskich, na początku XX w. 

dopiero raczkował. 

Większość klubów sportowych, które powstały przed wybuchem I wojny światowej istniało (choć z kłopotami kadrowymi 

z powodu wojen i rewolucji) do końca 1922 r., kiedy to na skutek komunistycznej „reformy kultury fizycznej” straciły swą autonomię, 

musząc się przeistoczyć w organizacje podporządkowane odpowiednim federacjom zawodowym. Związek Radziecki przez długi 

czas bojkotował igrzyska olimpijskie uznając je „za burżuazyjny przeżytek” i swych sportowców wysłał na igrzyska dopiero w 1952 r.
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zgłoszeń (dzisiaj i u nas często notowane są podobne skandale). Ilość 70 klubów kompliko-
wała sprawę kontroli nad graczami, dawało to wiele możliwości graczom omijania przepisów. 
Notowano więc, niebywałe nadużycia. Gdy jednak kontakt z państwami północnymi stawał 
się co raz bardziej serdeczny, amatorstwo w Rosji ówczesnej podniosło się bardzo wysoko.

Jeśli chodzi o moją skromną osobę, nie traktowałem poważnie swojej gry w piłkę w Ro-
sji. Ówczesne moje warunki fizyczne nie kwalifikowały mnie do odegrania jakiejś wybit-
niejszej roli 21. 

Pierwsi piłkarze „Polonii”  
i „Korony” ewakuowani  
do Moskwy i powołani  
do rosyjskiego wojska w 1915 r.  
Od lewej: Tadeusz Groszkowski, 
Kazimierz Kujawski, Stefan 
Loth i czeski trener Jiżi Vavrik. 
Moskwa 1915 r.

Fot. Album pamięci  
KS Polonia Warszawa.

	 21	 Jerzy Bułanow jako pełnoletni nie imponował wzrostem, mierząc ok. 170 cm. W przedwojennych czasach uznawano to za 

wzrost średni.
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Z bolszewickiej Rosji do Polski 
(1918-1920)

Rozdzia∏ 3

I oto nadeszły dni rewolucji bolszewickiej. Wszystko zamarło. Sport zszedł na plan drugi. 
Rozpoczęła się tragiczna walka o chleb codzienny. Wygłodniała, zmarznięta, wyczekująca 
w długich ogonkach na „bony” młodzież, nie miała ani czasu, ani sił do uprawiania sportu.

Wreszcie nadszedł dzień naszej emigracji z Rosji. Po 48 godzinach jazdy wozem, rodzina moja 
przekroczyła granie Polski. Z jaką ciekawością przyglądałem się krajobrazowi. Za mną leżała 
ciemna, nieskończona noc mąk i udręczeń, przede mną było nowe, nieznane, ale jakże inne życie.

W oddali ukazał się mały obłok kurzu i wreszcie usłyszeliśmy tętent kopyt końskich. W bla-
sku porannego słońca po raz pierwszy ujrzałem patrol polskich ułanów.

Nie mogłem powstrzymać łez.
Przywitał nas oficer, dowodzący oddzia-

łem i od tej chwili wiedziałem, że jesteśmy 
na ziemi polskiej. Z początku były pewne 
trudności z zezwoleniem na zamieszkanie 
w którymś mieście, ale szczęśliwie złożyło 
się, gdyż znalazła się protekcja. Pierwszy 
etap to Wołkowysk. Przebywaliśmy w tym 
mieście nie mniej niż 8 miesięcy i kto wie 
czy gdyby nie dalsza ofensywa bolsze-
wicka nie pozostalibyśmy w tym mieście, 
gdzie były dwa kina i jedna restauracja.

Stało się jednak, że trzeba było ucie-
kać. Pociąg ewakuacyjny 28 p.a.l. wiózł 
nas do Warszawy. Podróż, przypominam 
to sobie doskonale, trwała równe 3 dni. 
Znajomość moja z Warszawą rozpoczę-

ła się od Dworca Wileńskiego. Nienaturalnie podniecony chodziłem po ulicach, chciwie 
przyglądając się przyzwoicie ubranym przechodniom i łakomie spoglądając na wystawy. 
Nie zwracałem uwagi na nikogo. Potrącano mnie bez pardonu. Zresztą któż miał liczyć się 
z takim „drobniakiem” jak ja.

Gazeta rosyjskich emigrantów, którzy, tak jak  
rodzina Bułanow, w 1920 r. schronili się przed  
bolszewikami w Polsce. 

Fot. zbiory BN.
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Dalsze koleje naszego życia zaprowadziły mnie do Ostrowa Wlkp. I tu właśnie rozpocząłem 
pierwsze kroki piłkarza na ziemi polskiej. W Ostrowiu istniała dobra drużyna „Ostrovia” (istnie-
je do chwili obecnej), w której królował popularny później lewy pomocnik „Czarnych” Lwów 
– Piłat. Zaproszono nas do gry na mecz przeciwko „Warcie” poznańskiej, ale w ostatniej chwili 
okazało się, że „Warta” stanowczo protestuje przeciwko udziałowi „zagranicznych graczy”. 
Inna sprawa, że graczom „Ostrovii” pożyczyliśmy nasze buty futbolowe.

W jakiś czas później zagrałem w ataku w drużynie kombinowanej przeciwko „Ostrovii” 
rezultat był 11:1, ale na korzyść przeciwnika. Jedyna bramka, zresztą z pozycji spalonej, była 
moim dziełem.

Następuje z kolei wyjazd do Sulejówka pod Warszawę. I rzecz ciekawa. Właśnie Sulejówek 
stał się tym portem, z którego wypłynąłem na szerokie wody.

Było to jeszcze w roku 1920. Przyszli-
śmy z bratem na Agrykolę, by przyjrzeć 
się treningowi znanej wtedy drużyny „Po-
lonii” Treningi prowadził Anglik Kimpton, 
jeden z najlepszych trenerów, jacy kiedy-
kolwiek byli w Polsce22. Zrozumiałe zu-
pełnie, że nie ominęliśmy żadnej okazji, 
by kilkakrotnie kopnąć piłkę.

Po treningu doszło do nas dwóch pa-
nów, a mianowicie Ludwik Szmidt23 i Sta-
nisław Jung, ówczesny członek „Polonii”, 
a potem prawy łącznik „Warszawianki”24 
i weszli z nami w rozmowę, w rezultacie 
której, zapisaliśmy się do „Polonii”. Roz-
poczęły się regularne treningi, ale jakoś 
nie widziałem, by cuda się rodziły.

	 22	 George Kimpton (1887-1968), piłkarz angielski Southampton. Po zakończonej karierze sportowej w 1919 r. został trenerm 

i w 1922 r. znalazł się w Polsce, by rozpocząć treningi z „Polonią”. „Czarne Koszule” trenował rok i zaraz potem został trenerem 

„Cracovii”. Według znawców piłki nożnej był pierwszym trenerem fachowo uczącym futbolu.

	 23	 Ludwik Szmidt (1900-1977) piłkarz „Polonii” z lat 1918-26. Wywodził się z czeskiej rodziny, w której brat Eryk, także grał 

w piłkę w „Polonii”, a siostra Jarosława, była podporą hazenistek i lekkoatletek „Czarnych Koszul”. W „Poloni” startowała też młodsza 

siostra Marzena.

	 24	 Stanisław Jung (1900-1973), junior „Polonii”, w 1921 r. jeden z założycieli „Warszawianki”. W „Warszawiance grał do końca 

kariery w 1932 r.

Karykatura trenera „Polonii” G. Kimptona. 
Fot. „Przegląd Sportowy” .
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Aż nadszedł pamiętny dzień meczu „Ujpesti” – „Polonia” 7:125. Zagadnął nas wtedy znany 
działacz „Korony”, Bogdan Kurman. Pytania jego krótkie, ale treściwe. Wykazały, że jego-
mość ten wie o co chodzi i że nie traci czasu na zbyteczne rozmowy26. 

Zostaliśmy zaproszeni na trening. I zapewne próba wypadła bardzo dobrze, skoro tegoż 
dnia w klubie WTC „Korona” podsunięto nam do podpisu karty zgłoszeń i jakieś deklaracje. 
Stało się. Uprzejmie nas spytano, na jakiej pozycji życzymy sobie grać i wtedy to usłyszałem 
obce zupełnie dla mnie słowa: lewa pomoc.

Gra w „Koronie” 
(1920-1922)

Rozdzia∏ 4

	 25	 Ten pierwszy oficjalny międzynarodowy mecz „Polonii” w Warszawie odbył się na Agrykoli 29 VI 1921 r.

	 26	 Bogdan Kurman (ok. 1900-?), piłkarz i działacz „Korony” Warszawa, wraz z bratem Stanisławem wydawca klubowego 

periodyku „Sportowiec” . W 1916 r. prezes klubu, potem do 1922 r. wiceprezes. Jeden z autorów pomysłu połączenia WTC z „Koroną”.

Drużyna warszawskiej „Korony” w 1918 r. przed meczem z „Polonią”. 
Fot. zbiory T. Grabowskiego.
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W pierwszej chwili wywołało to silne wrażenie, tym bardziej, że w Rosji grywałem na lewym 
skrzydle. A poza tym nie zapominajmy przecież, że marzeniem każdego wyrostka jest grać 
przede wszystkim w ataku, bo w ataku można bramki zdobywać i tłum prędzej cię dojrzy.

Od pierwszych chwil naszego pobytu w „Koronie” wpajano w nas przede wszystkim… 
nienawiść do „Polonii”. Dla nas chłopców przyzwyczajonych do idealnych niemal stosunków 
w ówczesnej Rosji, uczucie to było niesłychanie dziwnym.

I rzecz charakterystyczna. Właśnie w owym czasie „Polonia” cieszyła się kolosalnym po-
wodzeniem, a jej wyniki na zielonej murawie śmiało stawiały ją w rzędzie najlepszych polskich 
zespołów piłkarskich. To też pokonanie „Polonii” było odwiecznym marzeniem dla nas „Koro-
niarzy”. I dlatego zapewne każdy mecz „Korona” – „Polonia” przypominał często nie mecze 
piłkarskie, ale jakieś krwawe bijatyki.

Przypomnę tu, że na każdym niemal meczu notowano ciężkie kontuzje, a wiele hałasu wy-
wołał w Warszawie wypadek gracza „Korony” Zadrożnego, którego lewy pomocnik „Polonii” 
Mück, tak poczęstował kopnięciem, że ten doznał pęknięcia brzuszyny. Ten wrogi nastrój 
udzielił się i nam, Rosjanom.

Przyjęcie, jakiego doznaliśmy od publiczności warszawskiej pozostawiało wiele do życze-
nia. Gdy tylko, który z nas zagrał ostro, ale nie brutalnie, słychać było głosy: – Bolszewiki! 
Moskale! Precz do Rosji!

A gdy który z nas zaatakował bramkarza, rozległy się okrzyki: – Wariat!

Ten derbowy mecz „WTC „Korona” przegrała z „Polonią” 1:4. Agrykola 1922 r. Piłkę wybijał obrońca  
„koroniarzy” Władysław Karasiak. Przy drugim słupku widać sędziego zawodów Andrzeja Przeworskiego. 

Fot. Album pamięci KS Polonia Warszawa.
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Nie usposobiło to nas przychylnie do publiczności warszawskiej. Okazało się jednak, że 
publiczność właściwie do nas nie miała szczególnych pretensji, ile raczej demonstrowała 
w ten sposób przeciwko nie lubianej „Koronie”. A przecież myśmy grali w „Koronie”.

„Korona” na ogół dobrych wyników nie osiągała, choć zdarzały się „fuksy” w rodzaju po-
konania morawskiej „Slavii” w stosunku 4:027. 

Łatwo się domyśleć, że „Korona” nie mogła uzyskiwać dobrych wyników. Graczy tych, jak 
na owe czasy zupełnie poprawnych, nic nie łączyło towarzysko. A brak koleżeńskiego zżycia 
jest przeszkodą, która uniemożliwiała zdobywanie laurów. Byli to ludzie o różnym poziomie 
intelektualnym, każdy na swój sposób rozumiał sport, to też taki zlepek nie tworzył harmonij-
nej całości. Przy tym wszystkim w „Koronie” grali wtedy piłkarze o nazwiskach znanych na 
wszystkich boiskach Polski. Wspomnę tu Karasiaka, Czajkowskiego, Singera, Żelechowskie-
go, braci Kubików, Zollera, ś.p. Czecha i Mandla. 

„Korona” dawała wtedy do reprezentacji nie mniej jak 7-8 graczy, a jako zespół nigdy 
wielkich triumfów nie zanotowała. Potwierdza to całkowicie moją teorię, że jedynie harmonia 
panująca w drużynie, koleżeńskie współżycie, mogą prowadzić do sukcesów.

Siedzibą klubu były Dynasy28. Panowała tam atmosfera niezbyt zdrowa dla piłkarzy-ama-
torów. Traktowano nas raczej jako szyld pokrywający brudne kulisy kolarstwa i karciarstwa. 
Wieczne zatargi między trenującymi kolarzami i piłkarzami przyczyniały się do ciągłych rozdź-
więków, które z dnia na dzień przybierały co raz ostrzejsze formy. Rezultat był ten, że sekcja 
piłkarska ostatecznie odłączyła się od Towarzystwa i stworzyła oddzielny klub, ale pod nazwą 
„Korona”. Zwołane zostało nadzwyczajne zebranie klubu. Do rozpatrzenia było kilka ważkich 
spraw między nimi finansowe i ewentualne przystąpienie do jakiegoś innego klubu. Oczywi-
ście, że znienawidzona „Polonia” nie wchodziła w grę.

	 27	 Ocena „Korony” jest chyba zbyt surowa. „Korona” była jednym z pięciu współzałożycieli WOZPN. W mistrzostwach Warszawy 

drużyna w 1921 r. zajęła II miejsce, a rok później III. Do tego momentu uchodziła za głównego rywala „Polonii”. Po fuzji z WTC klub 

stopniowo tracił na znaczeniu i już jesienią 1922 r. drużyna piłkarska rozpadła się. Część piłkarzy przeszła do WKS tworząc w ten 

sposób WKS „Legię”. Po dwóch latach „Koronę” reaktywowano, ale nigdy już nie odzyskała dawnego blasku. W 1928 r. klub ten 

ostatecznie przestał istnieć.

 28	 Uściślijmy, że klub WTC „Korona” od 1922 r. korzystał ze stadionu na Dynasach, a jego dokładny adres brzmiał: ul. Oboźna 1/3. 
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Rosjanin z białym orłem,  
czyli pierwsza gra w reprezentacji 
(1922)

Rozdzia∏ 5

W tym czasie zostałem wezwany do Krakowa na mecz treningowo-kwalifikacyjny Team 
A – Team B przed czwartym z kolei spotkaniem Polska – Rumunia w Czerniowcach. W przed-
dzień wyjazdu, wracając z Agrykoli, spotkałem na ulicy Pięknej pp. kpt. Lotha (dziś podpuł-
kownika) i kpt. Machowicza. Podczas rozmowy panowie ci zaproponowali mi wstąpienie do 
„Polonii”. Chcąc być całkowicie lojalnym w stosunku do kolegów, oświadczyłem, że decyzję 
swą zatrzymuję aż do owego walnego zebrania.

Na drugi dzień wyjechałem do Krakowa w towarzystwie Andrzeja Przeworskiego, ówcze-
snego bramkarza „Polonii”29 i Mieczysława Czajkowskiego, który był również wyznaczony na 
wspomniany mecz30. 

Trening obydwu teamów odbył się na boisku „Wisły”. Bezpośrednio po treningu został ogło-
szony skład wzmocniony graczami „Cracovii”. Ostateczny skład brzmiał: Przeworski, Gintel – 
Fryc, Spoida – Cikowski – Bułanow, Niziński – Prymka – Staliński – Krumholc (Duźniak) – Sperling.

Wysłałem depeszę do Warszawy i po raz pierwszy od czasu pobytu w Polsce opuszczałem 
jej granice w towarzystwie półbogów, o których do niedawna marzyłem jedynie we śnie. Mia-
łem 19 lat i byłem najmłodszym graczem w reprezentacji. Mimo to wyglądem przypominałem 
wyrostka 15-letniego.

Wtuliłem się w kąt wagonu, patrząc z podziwem na potężnego Fryca, na ruchliwego „Mu-
nia” Sperlinga. Właśnie on zauważył mnie siedzącego samotnie w kącie wagonu i on od tej 
chwili otaczał mnie opieką. Pomagał mu w tym dzielnie Fryc, którego się po prostu bałem. 
Podróż przeszła znakomicie. Nie obeszło się bez… frycowego31. 

Dnia 3 września. Godzina 4 po południu. Nieprzerwana fala powozów, aut i dorożek kieruje 
się w stronę boiska „Makabi” w Czerniowcach, gdzie zostanie rozegrany międzypaństwowy 

	 29	 Andrzej Przeworski (1900-1952), bramkarz „Polonii” w latach 1920-22. Był przede wszystkim związany z „Cracovią”, w której 

grał z przerwami od 1914 r. do 1926 r. Znany jako sędzia piłkarski, działacz i selekcjoner. W latach 1935-39 i 1946-49 był wiceprezesem 

PZPN, a od 1949 do 1951 prezesem.

 30	 Mieczysław Czajkowski (1898-1972), zawodnik „Korony”, który tak jak bracia Bułanow, przeszedł do „Polonii”. W zespole 

„Czarnych Koszul” grał do 1927 r.

 31	 Stefan Fryc (1894-1943), obrońca „Cracovii” w latach 1910-1926. Ośmiokrotny reprezentant Polski, olimpijczyk. W meczu 

z Rumunią, w 1922 r. był kapitanem reprezentacji.
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mecz Polska – Rumunia. Mecz miał rozpocząć się o godz. 5-ej ze względu na straszliwy upał, 
który po prostu uniemożliwiał normalne oddychanie.

Gdy opuszczaliśmy hotel, by udać się na stadion, upał jeszcze szalał. Byłem silnie zdener-
wowany. Kwadrans przed 5-tą przybył na stadion następca tronu, arcyksiążę Karol (dzisiejszy 
król Rumunii) witany niezwykle owacyjnie. Krótkie przemówienie dr. Lustgartena32 o odpowie-
dzialności ciążącej na nas ustrojonych w koszulki o białym orle i… wychodzimy na stadion. 
Stajemy na chwilę przed lożą arcyksięcia, wysłuchując w radosnym skupieniu hymnu.

Po raz pierwszy stałem z godłem Polski, słuchając w jakimś nabożnym skupieniu wesołych 
tonów Mazurka. Czułem, że doniosłość tej chwili formalnie przytłacza, czułem się dziwnie 
mały. Była chwila, że chciałem krzyknąć rozpaczliwym głosem: – Puśćcie mnie – i uciekać ile 
sił w nogach.

Ale oto rozlegają się brawa. Budzę się jak z odrętwienia. Spoglądam przed siebie i widzę, 
że na boisko wybiega drużyna Rumunii. Następnie ceremonia przedstawienia arcyksięciu Ka-
rolowi, wymiana proporczyków i sędzia p. Schmidt daje znak o rozpoczęciu meczu.

Grę rozpoczął arcyksiążę Karol silnym kopnięciem, przenosząc piłkę na stronę polską. 
Rumuni byli pewni zwycięstwa, zwłaszcza, iż wiedzieli, że zespół nasz nie był najlepszy. 
A myśmy też wierzyli w zwycięstwo, tym bardziej, że probierzem były ostatnie wyniki „Wisły” 
i  lwowskiej „Lechii” z czerniowieckiemi drużynami.

Boisko „Makabi” duże, miejscami nierówne i przeważnie bez trawy było istną kopalnią 
kurzu. Miałem za przeciwnika słynnego prawoskrzydłowego Gugę, który szczycił się zdoby-
ciem aż czterech bramek na meczu Rumunia – Jugosławia. Na prawym łączniku grał Störck, 
wówczas młody chłopak, a później as „Ujpesti”.

Grałem akurat przed lożą arcyksięcia. Pierwszą piłkę dostałem bodaj w czwartej minucie 
gry i ponieważ udało mi się wziąć ją „oxfordem” poczułem się znacznie pewniejszy. Jest to 
zresztą charakterystyczne dla każdego piłkarza. Gdy uda się pierwsze uderzenie gracz taki 
nie gra już źle. Zabobon czy fakt?

Bohaterem meczu był „Munio” Sperling, który na owe czasy znajdował się w zgoła fanta-
stycznej formie. Patrzyłem jak zaczarowany na jego wspaniałe dryblingi33. 

	 32	 Józef Lustgarten (1889-1973), jeden z załozycieli „Cracovii”, po zakończonej karierze w 1919 r. sędzia międzynarodowy 

i działacz PZPN. Obronił doktorat z zakresu prawa na UJ. W 1939 r. aresztowany przez NKWD, z zsyłki na Sybir powrócił dopiero 

w 1956 r.

 33	 Leon Sperling „Munio” (1900-1941), piłkarz „Jutrzenki” i „Cracovii”, wielokrotny reprezentant kraju i olimpijczyk w 1924 r. Zginął 

we lwowskim gettcie.
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Niestety w tym miejscu następuje przerwanie wspomnień Jerzego Bułanowa. Gazeta 
„Nowy Sportowiec” z niewiadomych względów (najprawdopodobniej przez pomyłkę) nie 
wydrukowała odcinka nr. 6, w którym zapewne był opis powrotu kadry z Rumunii i nowa 
sytuacja w Warszawie. Na przełomie sierpnia i września 1922 r. „Korona” przestała ist-
nieć, a jej piłkarze przeszli do Wojskowego Klubu Sportowego (WKS), który przybiera 
nazwę „Legia”.
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Wstàpienie do „Polonii”  
i pierwsze mecze w jej barwach 
(1922-1923)

Rozdzia∏ 6

W pierwszej chwili wiadomość o wstąpieniu naszych kolegów do WKS „Legia” uczyniła 
na nas wielkie wrażenie, tym bardziej, że z pomiędzy całej grupy tylko dwaj, a mianowicie 
Mieczysław Czajkowski i Franciszek Żelechowski zgłosili akces do „Polonii”.

Trzeba było jednak na razie po-
godzić się ze swym losem. W „Le-
gii” graliśmy tylko dwa mecze 
– z „Wisłą” krakowską 0:3 i z „War-
szawianką” 0:5. I na tym historia 
naszej gry w „Legii” skończyła się.

Zażądaliśmy zwolnień i oczy-
wiście otrzymaliśmy wykreślenia. 
W owym czasie oznaczało to, że 
należy „przymusowo odpocząć” 
6 miesięcy. Nie pomogły prośby 
i nasze i przedstawicieli „Polonii” 
w osobie kpt. Lotha. Kierownic-
two „Legii” uparło się i stanowczo 
trwało przy raz wydanej decyzji. 
Musieliśmy więc pauzować34.

	 34	 Ślady tych perturbacji braci Bułanow oraz, niewymienionego w tekście jeszcze jednego ekskoroniarza Tadeusza Walczaka 

znajdziemy w ówczesnej prasie, np. „Przeglad Sportowy” z 9 III 1923 r., nr 10, s.15. Gazeta pisze: Bracia Bułanow i Walczak nie 

otrzymali zwolnienia z WKS Legii, czyli, że dwaj pierwsi będą mogli grać w Polonii dopiero w maju, a ostatni w lipcu.

Mecz „Polonia” – ŁKS 3:2,  
Agrykola, wrzesień 1922. Interweniuje 

bramkarz „Polonii” Janek Loth. 
Fot. Album pamięci KS Polonia Warszawa.
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Sześć miesięcy odpoczynku poświęciliśmy solidnemu treningowi w Sulejówku. I rzecz cie-
kawa, w skromnym Sulejówku narodziły się późniejsze talenty piłkarskie w osobach Kacza-
nowskiego35, Korniejewskiego36 i braci Luksenburgów. Ci ostatni starali się nawet o przecią-
gnięcie mego brata oraz mnie do „Warszawianki”, ale akcja ta nie dała rezultatu37. 

Niemal do końca naszej dyskwalifikacji podczas zaaranżowanego meczu w Wesołej, nie-
spodziewanie w momencie oddawania strzału, w nodze mej coś chrupnęło i… Już wiedziałem 
– skręciłem kostkę. Jakiś domorosły felczer unieruchomił mi nogę i trzeba przyznać udało mu 
się doskonale. Byłem więc, po raz pierwszy ofiarą kontuzji. Los nie szczędził mi ich w dalszej 
karierze.

Wreszcie okres „odpoczynku” minął i pierwszy nasz występ w barwach „Polonii” miał miej-
sce jesienią 1923 roku na meczu przeciw „Unionowi” łódzkiemu. Brat mój Borys zagrał do-
skonale, za to ja znacznie gorzej38. 

Ale jedna rzecz przede wszystkim mnie ucieszyła. Oto wraz ze zmianą barw zmienił się 
i stosunek publiczności warszawskiej do nas. Przedtem dziwnie niechętna, nawet wroga, 
[teraz] umiała już oklaskiwać dobre wykopy, ładne zagrania. Słychać było: – Brawo Bułanow!

Byłem szczęśliwy. Piłkarze „Polonii” przyjęli nas niezwykle serdecznie. Przypominam so-
bie, że na jakimś wieczorku klubowym, gdyśmy stali zażenowani w kącie sali i nie wiedzieli, co 
zrobić ze swymi postaciami, zbliżyli się do nas pani Hania Grabowska i jej mąż Jerzy, oraz kpt. 
Loth. Rozmawiano z nami wtedy po rosyjsku, gdyż polskim władaliśmy jeszcze bardzo słabo.

I tak powoli wciągano nas w wir życia towarzyskiego. A trzeba przyznać, że życie towa-
rzyskie w „Polonii” stało na odpowiednim poziomie. Być może, że było to zasługą piłkarzy, 
których poziom intelektualny był bardzo wysoki. Ponieważ frekwencja na wieczorkach była co 
raz większa, przeniesiono „five” w al. Szucha do lokalu pani Trąmpczyńskiej. I to jest chyba 
najpiękniejszy okres w życiu klubowym „Polonii”39. 

Dodajmy, że „Polonia” miała wyjątkowo dobrą, dobraną i ładną sekcję kobiecą, co się 
obecnie rzadko sportsmenkom zdarza (niech mi dzisiejsze mistrzynie wybaczą). Wystarczy, 
że wymienię nazwiska pań: Kwaśniewskiej, Baranówny, Kielichówny, Gosiewskiej i „zdraj-

	 35	 Mieczysław Kaczanowski (1906-1969) piłkarz „Polonii” w latach 1929-32. Był jednak bardziej znany jako koszykarz 

i  lekkoatleta harcerskiej „Varsovii”.

 36	 Piotr Korniejewski (1910-1970), bramkarz „Polonii” w latach 1925-36. Podobnie jak bracia Bułanow, do Polski przyjechał po 

wybuchu rewolucji w Rosji.

 37	 Rodzina Luksenburgów tworzyła grupę założycielską „Warszawianki”. Stanisław, Jan Luksenburgowie byli znakomitymi 

piłkarzami „biało-czarnych” zaś Antoni tenisistą.

 38	 W tym miejscy J. Bułanow myli się. Obaj z bratem zagrali w meczu towarzyskim z „Torekwesem” już w kwietniu 1923 r., 

a w regularnych meczach z krajowymi rywalami występują już dwa miesiące potem.

 39	 W latach międzywojennych częstym zjawiskiem było organizowanie życia towarzyskiego przez klub. Większość warszawskich 

klubów posiadała sekcję kulturalno-oświatową, zajmujacą się np. organizowaniem „klubowego wieczorku przy patefonie”.
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czyni” Gorlofówny. Nastrój na tych wieczorkach 
był niezapomniany. Bawiono się znakomicie, hu-
mor wszystkim dopisywał. Dziś pozostały już tylko 
wspomnienia40. 

Po pierwszym meczu z „Unionem” zagraliśmy w Łodzi przeciw ŁKS-owi, wygrywając lekko 
i wysoko w stosunku 6:2. I wreszcie pierwsze zderzenie z zawodowcami. „Polonia” sprowa-
dziła wtedy słynną wiedeńską drużynę „First Vienna” FC, w szeregach, której grali Fischer, 
Reiner, Pacista i inni.

Pierwszy mecz rozegrany na grząskim i małym boisku Dynasów zakończył się wynikiem 
2:2. Rewanż odbył się nazajutrz. Futbolu było mało, za to była wielka awantura połączona 
z pobiciem sędziego francuskiego kpt. Erdmana. W rezultacie wygrała „Vienna”, po na ogół 
równorzędnej grze, w stosunku 3:2.

	 40	 Wymienione zawodniczki to lekkoatletki: Ludwika Gorlof, Maria Baran, Genowefa Kielich i Wanda Kwaśniewska-Lothowa.

Lekkoatletki „Polonii” podczas rozgrzewki  
przed zawodami. Stadion Agrykoli, 1925 r.

Fot. „Stadion”.

Mecz „Polonia” – FC „Vienna” 2:2. Rzut karny skutecznie egzekwuje Tadeusz Grabowski.  
Dynasy 15 sierpnia 1923 r. 

Fot. Album pamięci KS Polonia Warszawa.
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Od kontuzji do kontuzji 
(1923-1924)

Rozdzia∏ 7

Wkrótce potem wyjechaliśmy do Wilna na mecze z „Laudą”. Wobec braku graczy w ataku 
stanąłem na pozycji lewego łącznika. Los chciał, że przy pierwszym podskoku do piłki ów-
czesny obrońca „Laudy”, profesor Weyssenhoff podstawił mi „stołek”41. Spadłem z całych sił 
na krzyż. Ryczałem jak zwierzę z bólu. Na krótko przed utratą przytomności słyszałem słowa 
brata: – Wstawaj, albo wynoś się z boiska…

Wtedy dopiero dowiedziałem się o prawach sportu. Walcz, albo wynoś się! Żadnej pośred-
niej zasady nie ma i nie może być, bo sport jest zabawą dla ludzi silnych. Nie ma tu miejsca 
na sentymenty i litości.

Zniesiono mnie z boiska i usadowiono na trybunie. Wkrótce oprzytomniałem. Widziałem 
jak drużyna moja ruszyła do ataku w tempie wprost nieprawdopodobnym. Rezultat opiewał 
6:0 na korzyść „Polonii”. To była zemsta „Polonii”, a brat mój nie zapomniał o „wręczeniu” 
prof. Weyssenhoffowi kilku upominków. A wiecie jakie? Zostawił mu na plecach ślady po 
kołkach od butów.

Po przyjeździe do Warszawy natychmiast przewieziono mnie do „Omegi”. Kręgosłup, jak 
się okazało, zupełnie zesztywniał. Pierwsze oględziny wykazały, że mam ruszoną wątrobę 
i wylew w żołądku.

Rozpacz moja była straszna. Naruszenie kręgosłupa stawiało mi przed oczyma koszmarne 
wizje kalek popychanych i potrącanych i zdanych na łaskę losu. Dni, które spędziłem w klinice 
wpłynęły w okropny sposób na mą psychikę. Nadszedł jednak dzień, kiedy wreszcie opuści-
łem klinikę. Jak wskazywał kalendarz przeleżałem dwa miesiące.

I wkrótce po opuszczeniu kliniki znów gram. Pierwszy mecz to nierozstrzygnięta walka 
z „Warszawianką”, a potem porażka z „Sport Klubem” (Tallin) 0:1 i zwycięstwo 1:0 z reprezen-
tacją Rewla. Sezon 1923 r. był skończony. W notatniku swoim w rubryce „1923 rok” zapisałem 
sobie, że jeśli mam zamiar w dalszym ciągu uprawiać piłkę nożną, muszę w pierwszym rzędzie 
zająć się zaprawą gimnastyczną, by wzmocnić swą wątłą budowę. W ciągu miesięcy zimowych 

	 41	 Jan Weyssenhoff (1889-1972), piłkarz krakowskiej Wisły (1908-1920), potem klubów wileńskich. W AZS Wilno grał także 

w hokeja. Współautor statutu PZPN w 1919 r. Autor książki „Przepisy gry w piłkę nożną”. Był profesorem fizyki na uniwersytetach 

w Wilnie i Krakowie. Członek PAN.
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ćwiczyłem bardzo forsownie 
i gdy nadszedł rok 1924 i pierw-
szy mecz, odczułem błogosła-
wione skutki zaprawy zimowej.

Pierwszy mecz rozegrałem 
w  Katowicach na rozmokłym 
ciężkim boisku z „Pogonią”. 
Poruszałem się z dziwną łatwo-
ścią, nie odczuwałem absolutnie 
zmęczenia. Zresztą cała druży-
na była w imponującej formie, 
co zademonstrowane zostało 
sensacyjnym zwycięstwem nad 
słynną w owym czasie „Craco-
vią” w  stosunku 4:1. Wynik ten 
wywołał zrozumiałe poruszenie 
w całej Polsce.

Przegrany mecz z estońskim zespołem z Tallina. Agrykola 1923 r.  
Interweniuje Jan Loth, asekuruje go brat Stefan Loth. W drugim planie widać:  
Ludwika Szmidta, Janusza Czyżewskiego i Mieczysława Czajkowskiego. 

Fot. Album pamięci KS Polonia Warszawa.

Mecz o mistrzostwo Warszawy „Polonia” – „Warszawianka” 3:3. 
Dynasy 1923 r. Pierwszą bramkę dla „Polonii” strzelił  
Henryk Emchowicz. 

Fot. Album pamięci KS Polonia Warszawa.
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Ale już w tydzień później zjechała do Warszawy groźna „Wisła”. Przyjechała, aby pomścić 
porażkę „Cracovii”. Mecz zaczął się sensacyjnie. Po 20 minutach prowadziliśmy 2:0 i wszyst-
ko wskazywało, że i „Wisła” opuści stolicę z porażką. Ale po jakimś czasie wskutek niesły-
chanie ostrej gry został rozbity Olek Tupalski, późniejszy as reprezentacji hokejowej, no i ja42. 
Było tak, że starłem się z prawoskrzydłowym „Wisły” Adamkiem, coś tam trzasnęło w kostce 
i musiałem odpoczywać dalsze 2 miesiące43. Takiego miałem pecha.

	 42	 Aleksander Tupalski (1900-1980), bramkostrzelny piłkarz „Polonii” z lat 1923-28, wychowanek AZS Warszawa. Z sukcesami 

uprawiał także hokej, zdobywając wraz z AZS szereg tytułów. W hokejowej reprezentacji Polski rozegrał ponad 30 spotkań i w 1928 r. 

wystąpił na zimowych igrzyskach olimpijskich. Inżynier.

	 43	 Józef Adamek (1900-1974), długoletni piłkarz „Wisły” Kraków z lat 1919-1933, 9-krotny reprezentant kraju.
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Poczàtek sezonu i wizyta „Amatorów” Wiedeƒ 
(1924)

Rozdzia∏ 8

I znów wykurowałem się i znów grałem, tym razem w reprezentacji Warszawy przeciw 
reprezentacji Radomia44. I oto nadszedł dla mnie wielki dzień w mojej karierze. „Polonia” spro-
wadziła do Warszawy znaną węgierską drużynę „Zugloi” AC (Budapeszt). Nawiasem dodaj-
my, że mecz ten przegraliśmy 1:2. Ważniejszym jest, że w dniu tym dokonała się nieoczeki-
wana zmiana. Oto na skutek namów ze strony kolegów zagrałem po raz pierwszy na beku, nie 
przypuszczając nigdy, że na tej pozycji osiągnę późniejszą popularność. Prasa pisząc o moim 
występie na beku, umieściła przy moim nazwisku aż trzy wykrzykniki. 

Nazajutrz jednak grałem znów w pomocy i rezultat brzmiał 1:0 na naszą korzyść.

Drużyna „Polonii” w 1924 r. na Agrykoli. Stoją od lewej: J. Loth, H. Emchowicz, T. Grabowski, M. Hamburger, 
M. Czajkowski, S. Loth, A. Tupalski, T. Gebethner, S. Zantman, J. Bułanow. Klęczy J. Laskowski. 

Fot. Album pamięci KS Polonia Warszawa.

	 44	 Mecze między reprezentacjami poszczególnych miast czy okręgów były często organizowane w międzywojennej Polsce. 

Jerzy Bułanow reprezentował Warszawę kilkadziesiąt razy, pierwszy raz w sierpniu 1922 r., jeszcze jako piłkarz „Korony”.
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Sezon 1924 roku zapowiadał się niezwykle bogato. W tydzień po gościnie Węgrów zawi-
tała do Warszawy szwedzka „Kamraterna”. Były to szczególnie piękne mecze ze względu na 
wybitnie sportową atmosferę obydwóch spotkań. Wygraliśmy obydwa spotkania 3:1 i 4:3 i to 
bez fauli i bez protestów. Kultura sportowa gości z północy, wywarła na mnie wielkie wraże-
nie. To byli naprawdę dżentelmeni, tak niepodobni do zarozumiałych i zdemoralizowanych 
zawodowców ze środkowej Europy.

Już następny mecz z „Törekwesem” (Budapeszt) przekonał nas, że jednak istnieje olbrzy-
mia przepaść między Szwedami a Węgrami. „Törekwes” gościł dwa dni w Warszawie poko-
nując „Polonię” 1:0, a reprezentację Warszawy 2:0. A w tydzień później musieliśmy przeboleć 
gorycz porażki z drużyną niemiecką „Fürth” MFV z Bawarii. Przegraliśmy 1:5. Niemcy grali 
niezwykle ostro. Drużyna nasza przyzwyczajona do gry miękkiej, obliczonej na kombinacje 
trójką środkową nie mogła absolutnie przeciwstawić się atakom Niemców, którzy grali długimi 
podaniami na skrzydła i stosowali system atakowania każdego gracza, który przetrzymywał 
piłkę.

Ten nowy styl wywołał pewne zamieszanie w naszych szeregach, ale jednocześnie był do-
skonałą lekcją poglądową. Wkrótce potem gramy z „Wartą” na remis 2:2 i z „Warszawianką” 
również na remis 4:4. 

Kierownikiem naszej sekcji był w owych czasach zasłużony piłkarz kpt. Stefan Loth45. Dzięki 
jego rozumnej polityce, drużyna stale rozgrywa mecze z zagranicznymi zespołami. Następne 
tygodnie przynoszą nam i Warszawie 3 sensacyjne mecze, a to z przedstawicielami piłkarstwa 
austryjackiego: „Wackerem”, „Amateure” i „Hakoahem”. W obecności graczy „Amateure” 
(„Amatorzy”), którzy już przyjechali do Warszawy remisujemy z „Wackerem” 1:1 i  nazajutrz 
spotykamy się z „Amatorami”, opromienionymi sławą najlepszej drużyny w Europie.

Stremowani takimi nazwiskami, jak bramkarz Lohrmann, obrońcy Popowitsch i Tandler 
i napastnikami, jak Konrad, Schaffer, Cutti, Hierlender wchodzimy dziwnie speszeni na bo-
isko. Przyglądamy się, jak król piłkarzy Schaffer wyprawia cyrkowe kawały z piłką i w du-
chu rodzi się myśl, że jeśli tak grają inni, przegramy w katastrofalnym stosunku. I prawie tak 
było. Zresztą wiedeńczycy podczas gościny w Warszawie oświadczyli, że żadnego klubu nie 
skrzywdzą i każdy otrzyma równą „porcję”.

Tak też było. „Warszawianka” uległa 0:8. „Legia” także przegrała 0:8, a myśmy zostali 
pokonani 3:8.

Aby zrozumieć i ocenić wyższość Wiedeńczyków przypomnę następujący wypadek, który 
miał miejsce na meczu z „Warszawianką”. Oto bramkarz „Warszawianki”, Stefan Domański, 

	 45	 Stefan Loth (1896-1936), piłkarz „Polonii” już od 1911 r. W „Czarnej Koszuli” grał do 1928 r. Grał także w tenisa, i w tej 

dyscyplinie uchodził za jednego z najlepszych w Polsce. Oficer WP, zginął w katastrofie lotniczej nad Helem wraz z gen. Orlicz-

Dreszerem. Po zakończonej karierze był działaczem PZPN i wiceprezesem „Polonii”.

Jerzy Bu∏anow „11 Czarnych Koszul”

40

100-lecie KS „Polonia” Warszawa 1911 - 2011 

Jerzy Bulanow 11 Czarnych Koszul.indd   40 10/10/11   12:53 AM



widząc co wyprawiali napast-
nicy amatorscy zwrócił się do 
nich z propozycją, by bliżej niż 
z  linii pola karnego nie strze-
lali bramek46. Gracze solennie 
to przyobiecali.

Podczas meczu słynny 
Konrad przedryblował 10 gra-
czy i znalazł się o kilka me-
trów od Domańskiego. Już 
miał paść gol, ale Konrad 
przypomniał sobie dane przy-
rzeczenie. Wobec tego znów 
przedryblował graczy do tyłu, 
i   znalazłszy się na linii pola 
karnego strzelił. Oczywiście 
piłka wpadła do siatki.

Rezultat naszego meczu z „Amatorami” (Wiedeń) brzmiał 3:8, ale to co się działo w pierw-
szych minutach gry po prostu zaskoczyło tych półbogów boiska, nieprzyzwyczajonych od 
kilku lat do oddawania aż trzech goli. Ale „Polonia” grała pamiętnego dnia z rzadko noto-
wanym „gazem”. Już w pierwszych minutach brat mój, Borys zdobywa pierwszą bramkę, 
nieuznaną jednak z powodu spalonego. W kilka minut później niezapomniany Janek Loth 
ciągnie jak burza poprzez boisko, mija kilku graczy i wali jak z armaty47. Olbrzymi bramkarz 
„Amatorów”, Lohrmann rzuca swe potężne cielsko na piłkę, ale za późno. Po chwili „Amor” 
(Hamburger) otrzymuje dobre podanie i jest druga bramka48. Wreszcie i memu bratu udaje 
się strzał. Mamy trzy bramki.

W szeregach „Amatorów” wyraźna konsternacja. Ale oto zaczynają grać. Tłum jeszcze 
krzyczy, niemal oszalały z radości. W kasie biletowej siedzi kierownik „Amatorów” i dokonuje 
obliczenia. Nie rozumie okrzyków, aż wreszcie jakiś umorusany chłopak na migi wyjaśnia 

	 46	 Stefan Domański (1904-1961), bramkarz „Warszawianki”. Zaczynał w „Polonii” w 1918, ale w 1921 r. po sławnym buncie 

juniorów, przeszedł do nowozałożonej „Warszawianki”, której był wierny do końca kariery (1936 r.). Był kilkakrotnym reprezentantem 

kraju.

	 47	 Jan Loth (1900-1933), popularny bramkarz „Polonii” z lat 1919-27, potrafiący grać także na innych pozycjach. Kilkakrotny 

reprezentant kraju. Tak jak brat Stefan, grał z powodzeniem w tenisa. Uprawiał także lekkoatletykę zobywając w barwach „Polonii” 

złoty medal w sztafecie 4x100 (w 1920 r.). Ekonomista, zmarł na gruźlicę po bezskutecznym leczeniu w szpitalu otwockim.

	 48	 Michał Hamburger „Amor” (1899-1943), piłkarz „Polonii” z lat 1917-27. Wielokrotny reprezentant Warszawy, po zakończonej 

karierze działacz klubu. Adwokat, absolwent UW. Zastrzelony przez hitlerowców za żydowskie pochodzenie.

Bramkarz „Warszawianki” Stefan Domański podczas nieskutecznej 
interwencji. Mecz „Polonia” – „Warszawianka” 3:3. Dynasy 1923 r.

Fot. Album pamięci KS Polonia Warszawa.
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mu, że to „Polonia” strzeliła trzy bramki. Kierownik lekko się skrzywił i mruknął: – Unmöglich 
(niemożliwe).

Grałem wtedy w ataku. Otrzymałem doskonałe podanie ze skrzydła i parłem całą siłą na-
przód. Minąłem Tandlera (obrońcę) i zostałem sam na sam z Lohrmannem. Zaparło mi dech 
w piersiach. Wzruszenie było tak silne, że… zamknąłem oczy i grzmotnąłem z całych sił w pił-
kę. Zdążył to jednak uczynić i Lohrmann. Poczułem jak noga moja „puściła” w zawiasach 
i… poleciała gdzieś w górę.

Oprzytomniałem, leżąc na ziemi. Piłka wędrowała het w stronę bramki. Na trybunie ktoś wył 
ze śmiechu. Jak twierdzili złośliwi niepotrzebnie strzelałem, gdyż mogłem spokojnie przebiec 
z piłką między nogami Lohrmanna (chłopisko miało 2 m wzrostu). Ale to była lekka przesada.

Po meczu Lohrmann, leżąc na luksusowym łóżku hotelu „Bristol”, mówił do swych towa-
rzyszy: – Już dawno nie byłem tak zmęczony!

Ten olbrzym przypominający Kossoka49, lecz silniej zbudowany, rzadko kiedy ruszał się 
w bramce. Miał idealny sposób krycia piłki ciałem i po prostu ją hipnotyzował.

Trudno kimś się specjalnie zachwycić w drużynie „Amatorów”. Czy to lewoskrzydłowym 
Cuttim, małym zwinnym Włochem, dryblującym po 5-ciu naraz graczy, czy królem taktyki 
i techniki, mającym w sobie suwerenność wodza – Schafferem, czy to węgierskim „lewi-
cowcem”, ale nie mniej świetnym łącznikiem, Konradem, czy też królem rzutów karnych – 
Wisserem. Była to drużyna, która grała wtedy jak cudownie zmontowana maszyna, niemal 
bezbłędnie. Przyznaję, że była to najlepsza drużyna z jaką kiedykolwiek dane mi było grać.

	 49	 Karol Kossok (1907-1946), śląski napastnik. Kilkakrotny reprezentant Polski. Po skończonej karierze piłkarskiej w 1936 r., 

działacz PZPN i trener. Od 1938-39 trenował „Polonię”.
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Mecz z „Hakoahem” w cieniu burd 
(1924)

Rozdzia∏ 9

A w tydzień później nadszedł słynny mecz z wiedeńskim „Hakoahem”. Odpowiednio zare-
klamowany, mecz ten wywołał zgoła fantastyczne zainteresowanie w Warszawie, a nawet na 
prowincji. Warszawa po raz pierwszy zobaczyła nieprzeliczone tłumy, które zdyszane pędziły 
w stronę bram Agrykoli, byle prędzej dostać się na swe miejsca, byle prędzej zobaczyć naj-
lepszą drużynę żydowską na świecie. Cyfra widzów w owym pamiętnym dniu dosięgła 20000. 
To był rekord, który długo utrzymał się w kronice piłkarstwa nie tylko warszawskiego.

Przy wejściu na stadion Agrykoli rozgrywały się dantejskie sceny. Nawet ci, którzy zapłacili 
za bilet po 100 Marek Polskich nie mogli przedostać się na swoje miejsca.

Na długo przed meczem od strony Al. Ujazdowskich ciągnął nieprzerwanie tłum ludzi, po-
tem zbijając się w masę zdenerwowaną, opętaną myślą jak najszybszego emocjonowania się 
trikami wiedeńskich żonglerów.

Mecz wspomniany prowadził 
p. Bednarski, który z góry, w obawie 
zajść ze strony widzów, miał w kie-
szeni nabity browning…

Atmosfera przed meczem była 
przeładowana elektrycznością. Na 
trybunach raz po raz wybuchały 
gorszące awantury. Napięcie doszło 
do kulminacyjnego punktu, gdy na 
boisko wbiegły drużyny. Tłum wi-
dzów, którzy oblegli bramy Agrykoli 
połamał żelazne ogrodzenia i jak ta-
bun dzikich koni, wpadł na trybuny 
i galerię.

W dwudziestoleciu międzywojennym  
na stadionach piłkarskich wcale nie było spokojnie.  
Na zdjęciu zamieszki kibiców w Krakowie w 1925 r.

Fot. „Kurier Sportowy”.
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Ze wschodu tymczasem nadciągała olbrzymia, złowroga, ciemno-granatowa chmura. Bły-
skało z daleka, a huk piorunów stawał się co raz głośniejszy, co raz bliższy. Nadciągała burza, 
może mniej naelektryzowana niż burza, która miała wybuchnąć na trybunach.

Pierwsze kopnięcia piłki były niezwykle nerwowe. Niezwykłe podniecenie udzieliło się i gra-
czom. Bezpośrednio niemal po rozpoczęciu gry Janek Loth został ostro sfaulowany. Znoszą 
go z boiska. Na trybunie wybucha ryk. Słychać wrogie okrzyki. W górę lecą laski, podnoszą 
się ściśnięte pięści. Za chwilę tłum niepowstrzymany runie na boisko. Ale Janek po chwili 
wraca na boisko. Tłum chwilowo uspokaja się.

Nagle w trzy minuty później, Loth znów zostaje rozbity. Znoszą go z boiska. W międzycza-
sie Eisenhoffer (lewy łącznik „Hakoahu”) strzela ostro na bramkę. Piłka jest równo bita, to też 
wszyscy sądzą, że nasz bramkarz Gross, złapie ją z dziecinną łatwością. Tymczasem piłka 
wypada mu z rąk i wtłacza się do siatki. Jest 1:0 na korzyść „Hakoahu” i wreszcie przerwa.

Burza nadciąga, za chwilę żywioły rozpoczną swój taniec. Po 5-ciu minutowej pauzie „Ha-
koah” nie chce wyjść na boisko. Nie pomaga bezustanny gwizd sędziego. Burza co raz bli-
żej. Policja nie jest w stanie powstrzymać tłumu. „Hakoah” nie chce grać pod batutą pana 
Bednarskiego. W szatni zjawia się „król” Schaffer i proponuje, że będzie prowadził zawody. 
„Hakoah” odmawia. Ściemnia się co raz bardziej, padają pierwsze krople deszczu. Wreszcie 
błyskawica rozdziera granatowe niebo i na ziemię spada deszcz, nie, lawina! Tłum ucieka 
w popłochu50. 

Tak zakończył się ten mecz. Następne spotkanie z „Hakoahem” odbyło się już w zgoła 
innej atmosferze.

Tym razem przeciwko „Hakoahowi” wystąpiła reprezentacja Warszawy. Mecz odbył się na 
Dynasach i przeszedł bez awantur51. Wiedeńczycy grając przeciwko kiepsko skleconej repre-
zentacji, wyprawiali na boisku, co im się żywnie podobało i wygrali w wysokim stosunku 5:0.

Wkrótce potem „Polonia” pozwala sobie na zgoła niebezpieczny eksperyment: oto jedne-
go dnia drużyna gra w Radomiu z tamtejszymi „Czarnymi” i gromi ich w stosunku 16:0 i tego 
samego dnia bierze udział w turnieju szóstkowym o puchar WTC. Grałem wtedy na obronie 
i z zadania swego wywiązałem się bardzo dobrze. W drodze po puchar bijemy AZS 4:0, WTC 
4:0. W finale następuje „zderzenie” z odwiecznym rywalem „Warszawianką”. Mecz miał prze-
bieg niesłychanie zaciekły, ale udaje się nam zwyciężyć 1:0. Jedyną bramkę, która zdecydo-
wała zwycięstwie i o zdobyciu pucharu uzyskał niezapomniany Janek Loth.

	 50	 Zamieszki polsko-żydowskie przy okazji meczu Polonia – Hakoah były szeroko komentowane w praise nie tylko sportowej. 

Sam przyjazd wiedeńskich piłkarzy, wywołał spontaniczną manifestację ludności żydowskiej, której mogło się zebrać nawet do 40 

tysięcy. O możliwych przyczynach i reperkusjach tych zamieszek patrz: R. Gawkowski, J. Rokicki, „Stosunki polsko-żydowskie 

w sporcie II RP” w Parlamentaryzm, konserwatyzm, nacjonalizm, Warszawa, 2010, s. 227.

	 51	 W drugim meczu „Hakoahu” w Warszawie zastosowano nadzwyczajne środki ostrożności. Każdy kibic wchodzący na stadion 

był sprawdzany, a na ulicach były widoczne wzmocnione patrole policji. Dzień przed meczem prasa sportowa apelowała o spokój.
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Od owego szóstkowego turnieju pozycja moja w obronie coraz bardziej utrwala się. Rozgrywamy 
szereg meczów z drużynami krajowymi i wreszcie gościmy lidera czeskiej tabeli „Victorię” Żiżkow.

Mecz został rozegrany na stadionie WTC na Dynasach. Boisko miękkie, rozmokłe, nie od-
powiadało Czechom. Dało się to zauważyć już w pierwszych minutach gry. Mimo to, tempo 
było zgoła niesamowite. Już w pierwszej minucie Tadek Grabowski wspaniale podaje Jankowi 
Lothowi, wspaniały przebój i pierwszy gol siedzi52. 

Gra toczy się w oszołamiającym tempie. Nikt nie wierzy, by „Polonia” mogła wytrzymać tak 
zabójcze tempo. Tymczasem tempo bynajmniej nie słabnie i Tupalski po raz drugi umieszcza 
piłkę w siatce. Zapowiada się jedna z największych sensacji. Wreszcie trzecią bramkę zdo-
bywa znów Janek Loth, wykorzystując zderzenie bramkarza z Grabowskim. Czechom udaje 
się tylko raz przełamać mur obronny, w której grałem z „Amorem” – Hamburgerem. Po pauzie 
padają tylko dwie bramki: jedna dla nas zdobyta oczywiście przez Janka Lotha i jedna dla 
Czechów. Wygrywamy w stosunku 4:2, wywołując tem niebywałą sensację w całym kraju.

Rozpatrując z perspektywy kilkunastu lat ówczesną gościnę „Victorii” Żiżkow, znów muszę 
podnieść jeden niezwykle ważki moment: oto czescy zawodnicy bynajmniej nie byli gorsi od 
swych wiedeńskich kolegów i równie jak oni potrafili zachowywać się brutalnie i grać z myślą 
o rozbijaniu graczy.

	 52	 Tadeusz Grabowski (1899-1985), do 1919 r. był wyróżniającym się napastnikiem „Korony”, potem już tylko strzelał gole dla 

„Polonii”. W „Czarnej Koszuli” grał do 1928 r. Z zawodu dziennikarz. Autor popularnej książki o początkach sportu w stolicy „Z lamusa 

warszawskiego sportu”. Członek Honorowy „Polonii” i działacz sekcji seniorów.

Mecz „Czarni” Radom – „Polonia” rozegrano na fatalnym boisku. Wynik zaś, był fatalny dla gospodarzy,  
którzy przegrali aż 0:16. „Polonia” tego dnia grała w pasiastych koszulkach.

Fot. zbiory KS Polonia.
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Skład „Polonii” przed pi´knym jubileuszem 
(1924-1925)

Rozdzia∏ 10

Mecz z „Victorią” był dobrą wróżbą przed dalekim wyjazdem na tournée do Turcji, dokąd 
zostaliśmy zaproszeni na szereg meczów. Nim przejdę do opisu tej jednej z najpiękniejszych 
wycieczek, muszę czytelników poznać z jedenastką, która wyjechała pierwsza do kraju „za-
woalowanych kobiet”, gdzie rządził „sułtan i jego 40 paszów”.

„Polonia” nie była lubiana w Polsce. Nazywano nas „piłkarzami w białych rękawiczkach”. 
Określenie to, uważam za niezwykle trafne, tak dla drużyny jak i całej polityki zarządu klubu. 
„Polonia” zawsze podchodziła do wszystkich spraw w nieskazitelnie czystych rękawiczkach 
i... źle na tym wychodziła, choć bynajmniej tego nie żałuję.

A teraz uwaga. Kurtyna idzie w górę! Rozpoczynam prezentację! Na arenę wchodzi w całej 
swej okazałości bramkarz, kapitan Feliks Gross, wysoki, przystojny brunet53. Był szczerze 
lubiany za swe typowe kawały krakowskie. Zawsze uczynny, miły. Nigdy nie był „klasą”, ale 
chłop miał szczęście. Niestety, gdy szczęście go opuszczało, wtedy było bardzo źle. Odszedł 
z drużyny, zdradzając nas później na korzyść „Warszawianki”. Na prawym beku hasał re-
prezentant Polski Mieczysław Czajkowski, olbrzymi, zdrowy, wiecznie radosny chłopak. Grał 
ostro, ale fair. Na lewym beku stałem ja w swej skromnej osobie. Oczywiście, że sąd o sobie 
pozostawiam historii. Trzecim bekiem (rezerwowym) był Tadeusz Walczak54, mający niezwykle 
dziwne przezwisko „Walec” czy „Baleron”. Wówczas był studentem Politechniki i wyróżniał 
się wcale dobrą grą na tournée w Turcji.

W pomocy stali na straży wiecznie ponury „Luko” Szmidt, na środku kapitan Stefan 
Loth (dziś podpułkownik), a na prawej założyciel klubu Tadeusz Grabowski. Stefanowi Lo-
thowi można by było poświęcić nawet specjalny rozdział. Zarówno jego zalety sportowe, 
jak i wielkie moralne, były dla nas wzorem trudnym do naśladowania. Znała go nie tylko 
Warszawa, znała go cała Polska. Wszyscy wiedzieli, że Stefan Loth, to prawdziwy wzór 
sportowca dżentelmena. Do dziś zachowałem go we wdzięcznej pamięci i dziś staram się 
wpoić w moich młodszych kolegów jego zasady i poglądy. Tadek Gebethner był dobrym 

	 53	 Feliks Gross (1896-1978), bramkarz „Polonii” w latach 1924-29. Oficer WP.

	 54	 Tadeusz Walczak (1899-1940), początkowo obrońca „Korony”, który, tak jak bracia Bułanow, przez kilka miesięcy był 

formalnym piłkarzem „Legii”, by trafić do „Polonii” w 1923 r. Zginął w Katyniu.
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graczem55, ale miał jednego pecha: umiał najlepiej strzelać… samobójcze bramki. Faktem 
jest, że w czasie swej kariery strzelił Jankowi Lothowi nie mniej niż 14 goli! A przeciez Ja-
nek Loth był wtedy najlepszym bramkarzem w Polsce.

Atak był żywiołowy, dobrze biegający i fizycznie wspaniały. Skladał się z: Stanisława Zant-
mana (dziś lekarza) wieloletniego kapitana drużyny56, niezwykle dowcipnego i groźnego dla 
bramkarzy. Włodzimierza Krygiera (dziś adwokata) dobrze znanego asa hokejowego57, a poza 
tym niezwykle utalentowanego skrzydłowego, desperacko odważnego (nie tylko w czasie 
zabaw towarzyskich), zimnokrwistego, dowcipnego, acz łysawego Henryka Emchowicza58, 
specjalisty w grze głową, znanego ze złośliwości Tadeusza Grabowskiego (dziś popularne-
go dziennikarza), posiadacza armatniego strzału Aleksandra Tupalskiego i żylastego Janka 
Lotha. Nieodżałowany Janek loth był zresztą nie tylko świetnym napastnikiem, ale jednym 
z najbardziej utalentowanych bramkarzy, jakich wydała Polska. 

	 55	 Tadeusz Gebethner (1897-1944), pomocnik „Polonii z lat 1915-25, kapitan zespołu. Po zalegalizowaniu istnienia klubu 

w 1915 r. został prezesem. Wydaca (sławna firma Gebethner i Wolf, którą prowadził jego brat.). W czasie wojny żołnierz AK, zmarł po 

powstaniu w oflagu.

	 56	 Stanisław Zantman (1899-1939), piłkarz „Polonii” z lat 1915-26. Uznawany za dobrego ducha zespołu. Z zawodu lekarz, 

absolwent UW.

	 57	 Włodzimierz Krygier (1900-1975), lewoskrzydłowy „Polonii’ w latach 1923-29. Wcześniej zawodnik AZS. Z sukcesem grał 

także w hokeja na lodzie, będąc podstawowym zawodnikiem AZS a od 1930 r. „Polonii”. Dwukrotny uczestnik zimowych igrzysk 

olimpijskich. Z wykształcenia adwokat. Zmarł na emigracji.

	 58	 Henryk Emchowicz (1902-1984), napastnik „Polonii” (1917-28). Z powodzeniem grał także w tenisa ziemnego. Z zawodu 

inżynier. Zmarł na emigracji.

Uroczystość jubileuszowa „Polonii” we wrześniu 1925 r. na Agrykoli.  
Przemawia prezes klubu pastor August Loth.

Fot. Album pamięci KS Polonia Warszawa.
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Mądry taktycznie i dobry technicznie „Amor” Hamburger i mój brat Bob, dopełniali dru-
żynę. Cała drużyna była doskonale zharmonizowana i to było w dużej mierze handicapem 
w rozlicznych meczach. Aby jaknajlepiej sharmonizować słabe strony każdego z tych graczy, 
warto tu przytoczyć dosłownie felieton, zamieszczony w jednym z pism w związku z uroczy-
stością dziesięciolecia59: 

Klub Sportowy Polonja w Warszawie obchodzi właśnie uroczystość 10-lecia 
swego istnienia, a liczni jego członkowie – władający równie dzielnie ręką jak 
i nogą, to jest piórem czy butem footballowym, zapragnęli w sposób specjalny 
uczcić ten jubileusz.

Dla uzupełnienia wielkiej luki w naszym piśmiennictwie sportowem dziełami tre-
ści czysto fachowej i beletrystycznej, różne grupy członków KS „Polonia” posta-
nowiły wydać na jesieni r. b. szereg książek – prac graczy, byłych graczy, członków 
zarządu, kibiców i t.p.

Pierwszy tom zawierać będzie prace piłkarzy 1-ej drużyny klubu.

1. Kpt. Feliks Gross – „Bez nerwów . Dlaczego prawdziwy sportowiec nie powinien 
przejmować się recenzjami w dziennikach. Memoriał o konieczności rozkładu jaz-
dy na linii Modlin-Warszawa”.
2. Mieczysław Czajkowski – „Balans ciała a zwrotność” Opanowanie nerwów na 
boisku. Noc w haremie. Czy nie widziałeś 12 funtów?
3. Jerzy Bułanow – „Demoralizujący wpływ kobiet na piłkarza. Automobilem do 
Poznania i co z tego wynikło”.
4. Tadeusz Walczak – „Jak zostałem lewoskrzydłowym reprezentacji Warszawy? 
Szkodliwość gry płaskiej dla przeciwnika”.
5. Tadeusz Gebethner – „Znaczenie skarpetek w piłce nożnej. Tajemnica mojej 
techniki”.
6. Kpt. Stefan Loth – „Jak grać lewą nogą. Moje pogadanki na boisku. Przez ostrą 
grę do zwycięstwa”.
7. Ludwik Szmidt – „Poświęcenie swego „ja” dla drużyny, klubu i sportu w ogóle”.
8. Borys Bułanow – „Dlaczego podstawianie nogi jest niemoralne i szkodliwe?”.

	 59	 Przedwojenna „Polonia” obchodziła jubileusze upamiętniające zalegalizowanie klubu. Za moment ten uznano oficjalne zebranie 

w październiku 1915 r. Począwszy od końca lat pięćdziesiątych grupa seniorów „Polonii” wszczęła starania o zmianę daty jubileuszu, 

zwracając uwagę, że pierwsze mecze „Czarne Koszule” rozegrały już w 1911 r., co znajdowało potwierdzenie w licznych notatkach 

prasowych z tego okresu. Jednakże, w zaborze rosyjskim, klub o tak patriotycznej nazwie, nie mógł zostać oficjalnie zarejestrowany. 

W tej sprawie patrz: R. Gawkowski, Warszawska Polonia – pilkarze Czarnych Koszul 1911-2001. Warszawa 2001, s. 31-37.
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9. Michał Hamburger – „W jaki sposób udawać ofiarność na boisku? Ach kiedyż 
nareszcie zagram w bramce”.
10. Aleksander Tupalski – „Rozkosze dryblingu w tłoku. Wyszukane sposoby „ga-
szenia” piłki. Gra głową i z głową. Trzeci mecz z rzędu daje piłkarzowi prawdziwe 
zadowolenie, czyli kiedy się wreszcie nagram”.
11. Tadeusz Grabowski – „Mój system gry rękami (rysunkami w tekście). Zbiór 
mocnych i dobitnych powiedzeń na boisku. Szanuj sędziego, a będziesz przez 
niego szanowany. Historia o kępce, której nie mogłem minąć”.
12. Jan Loth – „Racjonalny trening jako podstawa, stałości formy sportowca. 
Subtelna kombinacja środkowej trójki napadu. Szkodliwości częstych prze-
bojów”.
13. Henryk Emchowicz. – „Wartość płaskiego strzału. Proste sposoby szybkiego 
zamęczenia własnego skrzydła”.
14. Włodzimierz Krygier – „Precyzyjna technika „szpica”. Jak doszedłem do nieza-
wodnego bicia rogów. Nieskomplikowane metody gry rękami”.
15. Stanisław Zantman – „Technika uderzenia piętą. O sposobach odbierania piłki 
wyciągnięta stopą – na odległość”.
16. Janusz Czyżewski – „ Temperament jednostki decyduje o powodzeniu druży-
ny. Chciałbym strzelić gola” 60. 
17. Wacław Loth – „Konieczność strzelania bramek z pomocy. Rozkosze dryblin-
gu. Nie zamęczaj swych partnerów licznymi podaniami” 61. 
18. Józef Jagłowski – „Nonszalancja w grze jako podstawa spokoju na bieżni. 
Znaczenie myśli w grze” 62. 

Drugi tom ukaże się w miesiąc po pierwszym i zawierać będzie prace byłych 
graczy, a między innymi tak cenne rzeczy, jak Mariana Strzeleckiego „Tajemni-
ce decydującej bramki”, Zdzisława Korngolda „Żywiołowa gra tyłem”, Zygmun-
ta Strabla „Moje kombinacje z żywopłotem”, Franciszka Żelechowskiego „Dwa 
kotlety a kondycja fizyczna”. „Zalety gry fair”, Stefana Dąbrowskiego. „W jakim 
stopniu strzał z paru metrów w słupek peszy bramkarza” oraz wiele, wiele innych. 

	 60	 Janusz Czyżewski (1903-ok.1955), piłkarz „Polonii” z lat 1918-26. Z zawodu prawnik.

	 61	 Wacław Loth (1906-1950), najmłodszy ze słynnej czwórki braci Lothów. W „Polonii” grał najczęściej na pomocy, w latach 

1917-1931. Z zawodu ekonomista. W czasie II wojny był żołnierzem września, a potem AK. Odznaczony Krzyżem Walecznych.

	 62	 Józef Jagłowski (1904-1945), piłkarz „Polonii” z lat 1920-28. Urzędnik. W czasie wojny aresztowany przez Niemców 

i  zamordowany w obozie koncentracyjnym.

Jerzy Bu∏anow „11 Czarnych Koszul” 100-lecie KS „Polonia” Warszawa 1911 - 2011 

49

Jerzy Bulanow 11 Czarnych Koszul.indd   49 10/10/11   12:54 AM



Na tom trzeci złożą się wypracowania graczy drugiej drużyny jako zbiorowa 
praca pt. „Kto powinien grać w pierwszej drużynie”.

Wreszcie tom czwarty obejmie rozprawy ogólne wybitniejszych kierowników 
i kibiców. Między innemi warto wspomnieć o pracy Jana Walczaka „Nie głosuj 
nigdy gry możesz się powstrzymać”, Karola Biedrzyckiego „Alkohol, największy 
wróg sportowca” i Leszka Sosnowskiego „Wartość zsumowanych ułamków gro-
sza”

Do wszystkich tomów dodane będą kartki uprawniające posiadaczy do naby-
cia przy kasie biletu wstępu na zawody jubileuszowe KS „Polonia”. A będzie co 
zobaczyć.

Sądzę, że po skrupulatnym opisie drużyna „Polonii” została ostatecznie scharakteryzo-
wana. Teraz odbędziemy z nią daleką podróż do Turcji, która wywołała na nas takie wrażenie 
i która stanowi w karierze niejednego gracza ważny etap.

Sportowcy „Polonii” reprezentujący  
różne sekcje. Zdjęcie zrobione z okazji  
jubileuszu w 1925 r. Stoją od lewej: Antoni 
Cejzik (lekkoatletyka), Jan Loth (tenis ziemny), 
Henryk Piątkowski (boks). Kleczą: Apolonia  
Tratowa (pływanie) i Tadeusz Grabowski  
(piłka nożna). 

Fot. „70 lat Czarnych Koszul”.
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Egzotyczna wyprawa do Turcji
(1924)

Rozdzia∏ 11

Nie zaliczam się do pasjonatów ani choleryków. Gdy jednak przypominam sobie, w jaki 
sposób w pamiętnym roku zorganizowało T-wo „Orbis” wycieczkę, zgrzytam zębami i każdy 
kolorowy afisz drę na kawałki i czekam, by mnie aresztowano.

Dziś „Orbis” spełnia swe zadanie podobno bardzo dobrze, ale wtedy, o nieba… Pobra-
no pieniądze za 400 osób, a przygotowano wagony dla 250. Czy można więc być łagodnie 
usposobionym dla „Orbisu”? Tłoczyliśmy się w przedziałach jak śledzie, męczyliśmy się jak 
więźniowie w tajgach.

We Lwowie dołączył się do naszej wycieczki ówczesny prezes PZPN, dr Cetnarowski, 
który widząc, w jakich warunkach jedziemy był szczerze oburzony63. Dopiero dzięki własnej 
inicjatywie zdobył szturmem trzy przedziały i jakoś usadowiliśmy się.

Po 45 godzinnej podróży stanęliśmy 
w  Konstancy i tu sprawdziliśmy jeszcze 
raz, że szanowny „Orbis” znów pokpił 
sprawę. Przez 7 godzin siedzieliśmy na 
brzegu czekając, aż ktoś zlituje się nad 
nami i… załaduje na okręt! Wreszcie sta-
ło się. Z trudem wciągnięto nas na jęczący 
i  ledwo dychający statek „Principesa Ma-
ria” i od tej chwili dostaliśmy się we władzę 
kapitana, oficerów i żywiołów.

	 63	 Edward Cetnarowski (1877-1933), dr medycyny, działacz „Cracovii”, pierwszy prezes PZPN (1919-1927). Współzałożyciel 

„Przeglądu Sportowego” w 1921 r.

Ekipa „Polonii” na statku w drodze do Stambułu, 
sierpień 1924 r. Stoją od lewej: kibic Teodorowicz, 

L. Szmidt, W. Krygier, S. Loth, M. Hamburger,  
T. Gebethner, Jagłowski, B. Bułanow i nn. Siedzą 

od lewej: H. Emchowicz, Ala Gebethnerowa,  
A. Tupalski i Prezes „Polonii” – pastor A. Loth. 

Fot. Album pamięci KS Polonia Warszawa.
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Jeszcze warto tu wspomnieć o burzy, która uważała za wskazane nas lekko „przetrząsnąć” 
i wreszcie zaczął się wyłaniać najeżony minerałami, o przecudnych łagodnych liniach mecze-
tów, z koroną Hagia Sofii, „miasto-bajka” – Konstantynopol.

Na nasze spotkanie wyjechał Wacek Gebethner, sekretarz wystawy Polskiej w Konstan-
tynopolu64. Rozgościliśmy się w dość przyzwoitym hotelu „Imperial”. Wraz z bratem i Wal-
czakiem zajęliśmy pokój na trzecim piętrze i jak się okazało było to bardzo szczęśliwe, gdyż 
chłopcy, którzy otrzymali pokoje w dolnych kondygnacjach hotelu, prowadzili zaciekłe walki 
z… moskitami.

Stołowaliśmy się w świetnej restauracji rosyjskiej, właścicielka której przezwana dla swej 
piękności „Maricą” od razu zdobyła względy Tadka Grabowskiego. Była to miłość nie bez 
wzajemności, ale przeszkodą był tu mąż Ormianin. W ogóle, jeśli chodzi o płeć piękną dru-
żyna nasza cieszyła się rzadkiem powodzeniem i jak mi później opowiadano wielu mężów 
tureckich głębokie było Allachowi pokłony, gdy wreszcie „Lachy” wyjechały.

Pierwszego dnia pobytu w Konstantynopolu złożyliśmy wizyte reprezentantowi Polski, 
p. ministrowi Knollowi65. I tu rozegrał się niezwykle zabawny epizod. Kpt. Gross poznał na 

statku niezwykle wy-
twornego jegomościa, 
właściciela niezwykle 
pięknego nazwiska – 
Żaba. Wiedząc o ist-
nieniu w Polsce nawet 
rodziny hrabiowskiej 
o   takim samym nazwi-
sku, Gross był niezwykle 
dumny ze znajomości. 
I jakież było zdumienie 
Grossa, gdy ów Żaba 
w eleganckim mundurze 
kamerdynera wniósł nam 
na tacy wspaniałe lody! 
Zrozumiałe, że wybuchły 
armatnie śmiechy.

	 64	 Wacław Gebethner (1899-1959), lekkoatleta „Polonii”, pierwszy mistrz Polski w sztafecie 4x100. W „Czarnych Koszulach” 

grał także w piłkę nożną (do 1925 r.) i w hokeja. Z zawodu ekonomista i księgarz. Uczestnik wojny obronnej w 1939 r. i żołnierz WP  

na Zachodzie, odznaczony orderem Virtuti Militari.

	 65	 Roman Knoll (1888-1946), polski polityk i dyplomata, w latach 1924-26 poseł RP w Turcji.

„Polonia” w Stambule. Jan Loth, Stefan Loth i Włodzimierz Krygier  
przebrani w tureckie stroje.

Fot. Album pamięci KS Polonia Warszawa.
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Stało się również coś niesamowitego ze Szmidtem, który z jemu tylko znanych powodów, 
zjechał z poręczy aż na parter i tu wpadł w ramiona przerażonego kamerdynera.

Od tej jednak chwili coś poczęło psuć się w naszej drużynie. Podzwrotnikowe niebo, 
szczególny upał, specjalny urok, dziwne niewiasty, wszystko to sprzyjało… miłości. A prze-
cież „Polonia” przyjechała grać i wygrać.

Miłość!... Eh, co to mnie obchodzi, wiem tylko, że w drużynie działo się źle. A gdy przyszły 
pierwsze choroby żołądkowe z powodu nieodpowiadających nam potraw, stało się tak, że-
śmy się obawiali czy wrócimy w tej samej liczbie do Polski. Pierwszy zachorowałem ja, potem 
chorowali inni. Dobijał wszystkich szalony upał, dochodzący do 40 stopni.

Boisko, na którem „Polonia” rozegrała wszystkie 4 mecze mieściło się na stadionie „Tak-
sim”, wybudowanym w środku miasta w najbardziej europejskiej dzielnicy, Pera66. A samo 
boisko: twarda, kamienna ziemia, pokryta ostrym, drobnym żwirem, z wystającymi gdzienie-
gdzie kamieniami. Każdy upadek mógł spowodować złamanie nogi.

Publiczności na naszych meczach było sporo. Zachowują się jak szatany i aby lepiej ich 
było słychać wyją przez specjalne tekturowe megafony i akompaniują sobie grzechotkami. 
Jedno jest tylko niebezpieczne: gdy któryś gracz nie podoba się, celują w niego kamieniami 
i ryczą ze śmiechu, gdy kamień dobrze wyląduje.

I jeszcze coś o sędziach. Nie mają zielonego pojęcia o kardynalnych przepisach i sędziują 
tak, jak publiczność chce. Był tam jeden sędzia, Grek Hadjopoulos, ale jemu oczywiście ze 
względów narodowościowych, nie pozwalają prowadzić zbyt wielu meczów.

No, a teraz przejdźmy do pierwszego meczu. Przeciwnikiem naszym była „Galatasaray”67.  
Nie brałem udziału w meczu gdyż niestety żołądek nie dopisał. Siedziałem w loży obok mini-
stra Knolla

Wściekły wiatr był sprzymierzeńcem Turków, a nasi, szczególnie Gross, grali słabo. Rezul-
tatem nieustępliwych, acz mało skoordynowanych ataków Turków było zdobycie przez nich 
dwóch bramek. Gross w obu wypadkach fatalnie zagrał.

Podczas przerwy słyszałem głosy min. Knolla i innych o kompromitacji polskiego sportu. 
Kolonia polska była nawet oburzona, że przyjechała tak kiepska drużyna.

Po pauzie chłopcy ruszyli do ataku jak szatany i wreszcie udało im się wyrównać. Wynik 
brzmiał 2:2. Radość polskiej kolonii była ogromna. Nie zapominajmy bowiem, że w drużynie 
tureckiej grało aż 5-ciu reprezentantów.

Z kolei nastąpił mecz z reprezentacją Smyrny. Byłem zdrów i stanąłem również do walki. 
Tym razem przeciwnik nie okazał się groźny i wynik brzmiał 4:0 na naszą korzyść. Charak-

	 66	 Stadion „Taksim” wybudowano w Stambule w 1921 r. Mógł pomieścić 8000 widzów i uznawano go za reprezentacyjny. Obiekt 

służył wszystkim najważniejszym piłkarskim drużynom Stambułu. Został zbużony w 1940 r.

	 67	 Dobrze znany i dzisiejszym kibicom, jeden z najstarszych klubów tureckich. Założony w 1905 r.
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terystyczne, że mecz prowadziło aż dwóch sędziów, gdyż pierwszy p. Rigik-bey kiepsko się 
poczuł po odgwizdaniu dwóch goli i trzeba było go zastąpić panem Refik-bey, który znów 
miał tę „zaletę”, że z zimną krwią odgwizdywał spalone, gdy tylko piłka szła do tyłu. Ale prze-
zwyciężyliśmy i tę przeszkodę.

Do następnego meczu pozostało nam aż 4 dni. Rozpoczęły się szaleńcze zabawy. Przecież 
noce w Konstantynopolu są tak cudne… Tylko ja, który chorowałem na „kobietobojaźń” uni-
kałem jak diabeł święconej wody, towarzystwa młodych niewiast.

A tymczasem moi koledzy zorganizowali spisek. Poznano mnie z jakąś piękną Greczynką, 
która niczem doskonały napastnik rozpoczęła generalny atak. I oto ja, który cieszyłem się 
opinią odważnego, po prostu zwiałem, budząc śmiech Greczynki i ironiczne uwagi u kolegów. 
Jednak nie dałem się… 

A tymczasem chłopcy wyczyniali cuda. Punktualnie o 9-tej wieczorem w myśl wskazań 
kierownictwa kładli się spać, ale… w smokingach. A gdy pastor Loth i kierownik Jagielski68  
spokojni udawali się do swych pokojów, gwardia cichaczem wydostawała się z hotelu i wra-
cała rankiem do łóżek. Miejscem schadzek były popularne kabarety, jak „Rose noire” i „Potit 
Chat”. Chłopcy hulali w sposób bezprzykładny. Zanotowaliśmy taki nawet nieprzyjemny ka-
wał, że Czajkowski po prostu zostawił Grossa w pewnym lokalu, gdyż nie miał potrzebnych  
40 złotych dla zdobycia względów bardzo miłej, acz kosztownej Turczynki czy Hiszpanki. 

Wreszcie nadszedł dzień meczu. Upał był niesłychany, chłopcy dostatecznie zmęczeni i prze-
graliśmy z wicemistrzem Turcji „Fenerbahce” Stambuł 3:4. Nikt nie był w stanie utrzymać narzuco-
nego przez Turków tempa, a już Gross grał jak szaleniec. Gdyśmy mu czynili wyrzuty, odpowiadał 
niezmiennie: „Mam żonę i dwoje dzieci. Życie jest mi miłe. Nie chcę narażać swoich kości”.

	 68	 Jerzy Jagielski (1897-1955), piłkarz „Polonii” (najczęściej rezerw) grający w ataku. Kariery futbolowej jednak nie zrobił, za to był 

niezastąpiony jako kierownik sekcji piłkarskiej. Zdobył uznanie jako szachista. W czasie wojny uczestnik konspiracji, po wojnie pozostał 

na Zachodzie.

Drużyna „Polonii”  
podczas kąpieli.  
Piąty od lewej :  
Jerzy Bułanow.  
Stambuł 1924 r.

Fot. „Światowid”.
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Podczas meczu Stefan Loth szatańsko się śmiał z napastników (było to najlepszym dowo-
dem, że spuchł) i mówił: „To ma być obrona? To jest atak? Ha, ha, ha… Bułan, co ty robisz? 
Tadek, gdzie jesteś? Ha, ha, ha, ha”.

Po meczu pastor Loth spoglądał na nas dostatecznie dziwnie, byśmy zrozumieli, że poraż-
ka wywarła na nim duże wrażenie. Postanowiliśmy wykazać naszemu ukochanemu prezeso-
wi, że nie jest z nami tak źle. Na następnym z kolei meczu z reprezentacją Konstantynopola 
graliśmy jak diabły. W bramce stanął Janek Loth i dlatego też nie było obaw, by wpadła tam 
„niepotrzebna piłka”. Wygraliśmy nie mniej, jak 12:0, budząc powszechny szacunek swą peł-
ną temperamentu grą. 

Na dzień przed wyjazdem odbył się wspaniały bankiet. Oczywiście chłopcy byli wstawieni 
na całego i należało się obawiać o końcowy efekt tej biesiady. Pod koniec libacji humory 
nagle popsuły się: oto kapitan naszej drużyny Stanisław Zantman otrzymał z kraju depeszę 
o śmierci matki.

Załadowaliśmy się na statek, przeżyliśmy znów lekką burzę, dużo zgryzot z powodu bez-
płatnej jazdy do… Rygi i wreszcie dotarliśmy do brzegów, a stąd pociągiem do kraju. Pozo-
stały jeno piękne wspomnienia, świeże i wonne jak zapach róż.
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Kontuzja Borysa i „niemoralna” propozycja 
(1925)

Rozdzia∏ 12

Po przybyciu do Warszawy stwierdziłem nie bez przykrości, że mam kolano zdarte niemal 
do kości. Ale nie było czasu na leczenie. Przyszedł mecz z „Warszawianką” wygrany przez 
nas 4:1. I wreszcie tragiczne spotkanie z „Legią”. Kiedyśmy szli Agricolą na boisko „Legii”, 
jakiś samochód sanitarny wojskowego Czerwonego Krzyża omal nie przejechał mego brata. 
Był to zły omen. Każdy prawie sportowiec, a specjalnie bokserzy i piłkarze są zabobonni. Wy-
nika to z nadmiernej nerwowości, która jest nieodłączną towarzyszką owych dwóch sportów.

Mecz rozpoczęto i od razu zawiązała się zacięta walka. Długo utrzymywał się wynik 1:1. 
Atak nasz grał wcale dobrze, ale wszelkie strzały wyłapywał grajacy jak w natchnieniu bram-
karz wojskowych Akimow69. 

Nagle! Co się dzieje? Mój brat otrzymuje piłkę, pędzi jak 
szalony przez boisko i wreszcie znajduje się w pobliżu prze-
ciwnika pod charakterystycznym kątem, z którego zazwyczaj 
strzelał nieuchronnie bramki. Lewy pomocnik „Legii”, Wójcik 
zdążył w ostatniej chwili nadstawić obcas pod piszczel bra-
ta70. Krótkie spięcie! W ciszy zapadającego wieczoru rozległ 
się suchy trzask, jak rewolwerowy strzał. Brat i Wójcik upadli… 
Trybuny zamarły… Czyjaś noga była złamana, ale czyja?

Pierwszy wstał Wójcik. Borys podniósł się ciężko z zie-
mi, ale po chwili upadł bezwładnie. Wszyscy zrozumieli 
doskonale, że miał tu miejsce tragiczny wypadek. Widzia-
łem z daleka, że coś się stało. Po chwili zrozumiałem! Jak 
szalony pędziłem przez całe boisko, nim wreszcie dopa-
dłem brata. Borys leżał nieruchomo na ziemi i tylko niesa-
mowita bladość na twarzy świadczyła, że chłopak cierpi. 
Wreszcie usłyszeliśmy głos trąbki karetki pogotowia.

	 69	 Paweł Akimow (1897-1972), bramkarz „Legii” od 1923 do 1936, podobnie jak Bułanow był Rosjaninem, ale nie emigrantem, 

a dawnym jeńcem armii bolszewickiej. Po wyjściu z niewoli, pozostał w Polsce. Po zakończonej karierze piłkarskiej, działacz sportowy.

	 70	 Franciszek Andrzej Wójcik (1895-1955), obrońca krakowski, w warszawskiej „Legii” od 1924 do 1928 r. Z zawodu drukarz.

Brat autora wspomnień  
– Borys Bułanow.

Fot. Album pamięci KS Polonia Warszawa.
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Siedziałem u stóp brata 
zupełnie nieruchomo. Była 
chwila, że chciałem rzucić się 
na całą drużynę „Legii” i urzą-
dzić masakrę. Nie mogłem 
zrozumieć, dlaczego wyrzą-
dzono tak wielką krzywdę 
memu bratu. Chciałem płakać 
i chciałem wyć.

Tragiczny mecz z „Legią” był 
skończony. Przegraliśmy i stra-
ciliśmy czołowego gracza. Gdy 
nazajutrz odwiedziłem brata 
w klinice, zastałem tam niemal 
całą Warszawę. Pokój przypo-
minał raczej cieplarnię, aniżeli 
przybytek chorego. Brat czuł 
się doskonale i wtedy przynaj-
mniej cierpienia moje znacznie 
się zmniejszyły.

Nadszedł rok 1925. Pierwsze mecze wskazują wspaniałą formę zespołu. Przybywa 
do Warszawy na gościnne występy znów znakomity zespół wiedeńskich „Amateure” i wtedy 
to otrzymuję po raz pierwszy w życiu oficjalną ofertę porzucenia barw „Polonii” i przeniesienia 
się do Wiednia. Rozmowa była prowadzona z kierownikiem wiedeńczyków, który postawił 
wcale nęcące warunki. Po raz pierwszy przekonałem się, że mogę lekko zdyskontować swe 
umiejętności. Mimo to odpowiedź moja był zdecydowana i przecząca. Przypominam sobie, 
że rozmówca mój był szczerze zdziwiony i wyraził to w słowach: – No i co Panu z tego? Pogra 
Pan jeszcze parę lat i kwita. A grając u nas może Pan zrobić karierę i odłożyć sporo grosza. 

Uprzejmie słuchałem słów, ale na zakończenie odparłem: – Nic z tego. Będę zawsze amatorem.
W taki oto sposób odrzuciłem świetną ofertę. 

Borys Bułanow podczas meczu „Polonia” – „Warszawianka” 6:4.
Agrykola 1926 r.

Fot. Album pamięci KS Polonia Warszawa.
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Kolejne gry 1925 roku
(1925)

Rozdzia∏ 13

Od meczów z „Amatorami” następuje nieprawdopodobne załamanie drużyny. Kilku gra-
czy odniosło kontuzje, pozostali dziwnie niechętnie ukazują się na boisku, nie dziw więc, 
że następują porażki. Przegrywamy z TKS Toruń 0:2 i z ŁKS w Łodzi 1:2. Wtedy to nastąpiła 
znajomość z Mieczysławem Ałaszewskim, późniejszym graczem „Polonii”71. Ciekawe, że zna-
jomość ta zawarta była w zgoła nietowarzyski sposób, gdyż Ałaszewski w szczególnie ostry 
sposób systematycznie mnie atakował i starał się w swój sposób unieruchomić mnie.

Bolesny dzień przeżywamy na boisku w Agricoli, gdy ulegamy wiedeńskiemu WAC-owi 
w stosunku 2:0, a następnego dnia 3:1. Ogarnia nas przerażenie. Jeśli tak dalej pójdzie, ka-
tastrofa jest nieunikniona.

I oto wtedy budzi się w drużynie na nowo zapał. Chłopcy biorą się za bary z losem. Pamię-
tam, że gdy nadszedł mecz ze słynnym MTK (obecnie „Hungaria”) drużyna wyszła na boisko, 
mając w oczach jakieś dziwne błyski. I patrzcie! Zagraliśmy wspaniale i rezultat brzmiał 0:0. 
Rewanż nastepnego dnia zmienił rezultat na 2:2. Z kolei mecz z wiedeńskim „Hakoahem” 
przynosi porażkę 2:4. Obydwie dla nas bramki zdobył niezapomniany Janek Loth, mimo, 
że w bramce „Hakoahu” stał jeden z najlepszych naówczas w Europie bramkarzy – Fabian.

Nadchodzi jubileusz X-lecia „Polonii”. Do Warszawy przyjeżdża krakowska „Wisła” i lwowska 
„Pogoń”. Ulegamy wiślakom 2:4, ale za to następnego dnia wygrywamy z dumną „Pogonią” 1:0. Je-
dyną bramkę zdobył Tadek Grabowski. Drobny ten na pozór wypadek notuję dlatego, że w bramce 
„Pogoni” stał wtedy słynny w Polsce bramkarz Emil Görlitz72, bezsprzecznie, obok Janka Lotha naj-
większy talent bramkarski jaki wydała Polska. Otóż o Görlitzu krążyły legendy. Opowiadano, że na 
meczu Polska – Finlandia, Görlitz po złapaniu piłki, ponownie rzucił ją pod nogi nadbiegającego 
napastnika i z dziecinną łatwością ponownie chwycił piłkę. Opowiadano, że Görlitz prowokuje na-
pastników, gdyż przed bramką umyślnie bawił się piłką i zmuszał napastników do napaści. Ale to 
wszystko są może bajki, tym nie mniej, faktem jest, że Görlitzowi trudno było strzelić gola.

	 71	 Mieczysław Ałaszewski (1905-1987), bramkostrzelny napastnik „Polonii” w latach 1925-35. Wychowanek ŁKS. Inżynier. 

Po wojnie na emigracji. Brat sławnego karykaturzysty – Edwarda.

	 72	 Emil Görlitz (1903-1990), śląski piłkarz, bramkarz 1FC Katowitz. W 1924 r. przeszedł do „Pogoni” Lwów, gdzie grał ponad rok, 

po czym wyjechał do Triestu, bezskutecznie próbując zrobić karierę zawodową.
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I temu to bramkarzowi Grabowski „załadował” bramkę. Było tak, że Grabowski po minięciu 
obrońców, znalazł się sam na sam z Görlitzem. Trybuny zamarły. Nawet Grabowski był lekko 
speszony. A tymczasem Görlitz stał posągowo spokojny, trzymając jak zwykle założone z tyłu 
ręce. Spoglądał uporczywie na Grabowskiego, jakby chciał go zahipnotyzować. Grabowski 
był w kłopocie. Strzelać nie chciał, gdyż zdawał sobie sprawę, że Görlitz piłkę złapie. Posta-
nowił więc zmusić Görlitza do wybiegu z bramki. A Görlitz stał nieruchomo. Wybiec nie chciał, 
gdyż wiedział, że wtedy nastąpi strzał i gol. Wreszcie Grabowski decyduje się i podjeżdża do 
bramki. Görlitz nadal nie rusza się. Widać, że nie chce przyjąć pojedynku. Następuje śmiała 
decyzja i Grabowski jak triumfator wjeżdża do bramki. Gol i 1:0. Mecz wygrany i tłum głośno 
wiwatuje.

Ale już tydzień później „Pogoń” postanowiła wziąć rewanż za porażkę. Oto we Lwowie miał 
się odbyć mecz Lwów – Warszawa. Był to raczej mecz Lwów –„Polonia”, gdyż właściwie re-
prezentacje skladały się z graczy wspomnianych klubów. I znów w bramce stał Görlitz i znów 
w ataku grał Grabowski. Rezultat meczu brzmiał 3:3, tylko dlatego, że Grabowski nie wyko-
rzystał rzutu karnego. A wiecie dlaczego? Bo Gorlitz obronił, biorąc w ten sposób rewanż za 
Warszawę.

Tadeusz Grabowski w akcji, podczas wygranego meczu z „Varsovią” 4:0. Czerwiec 1925 r.  
Fot. Album pamięci KS Polonia Warszawa.

Jerzy Bu∏anow „11 Czarnych Koszul” 100-lecie KS „Polonia” Warszawa 1911 - 2011 

59

Jerzy Bulanow 11 Czarnych Koszul.indd   59 10/10/11   12:54 AM



Znowu kontuzja 
(1925)

Rozdzia∏ 14

Na meczu tym ostro grający gracze „Pogoni” postanowili to sobie odrobić na kościach 
warszawiaków. Ofiarą tej bezwzględnej gry padłem ja, gdyż słynny wtedy Mietek Bacz po-
szedł ostro i wtedy uczułem szalony ból w nodze73. Padłem na ziemię. Znalazło się kilku 
opiekunów. Wyniesiono mnie z boiska. Jak przez mgłę przypomniałem sobie, że niedawno 
również mnie znoszono z boiska, ale w nagrodę za wspaniałą grę.

Leżąc na twardej ławce w szatni, przeżywałem w myślach całą swoją młodą karierę pił-
karską. Widziałem siebie pętającego się w Piotrogradzie, widziałem siebie w barwach klubu, 
okręgu i reprezentacji. Ale oto myśli zostają przerwane jękiem. To ból kontuzjowanej nogi jest 
zbyt silny, by pozwolił na normalny tok myśli. Przewieziono mnie do ambulatorium szpitalne-
go. Przywitał nas młody lekarz, który po zbadaniu nogi oświadczył zimno: pęknięcie jabłka!

Byłem przerażony. Wiedziałem, co to znaczy. Po chwili ten sam lekarz zapytał po prostu: 
Czy życzy Pan sobie, by noga została skurczona, czy też wyprostowana? Nie ulega wątpliwo-
ści, że noga po takim czy innym zabiegu musi pozostać sztywna.

	 73	 Mieczysław Bacz (właściwie Batsch, 1900-1977), bramkostrzelny piłkarz „Pogoni” Lwów od 1916 r do 1929, olimpijczyk, 

absolwent Politechniki Lwowskiej, inżynier.

Gabinet odnowy warszawskiej: Polonii” w 1922 r.  
Masuje trener G. Kimpton. W tle Adolf Hermans.

Fot. Album pamięci KS Polonia Warszawa.
Mecz „Polonia” – „Pogoń” Lwów, 1926 r.

Fot. zbiory R. Gawkowskiego.
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Oczywiście, że nie czas był na głębokie rozpatrywanie takiego problemu. Nogę mi wypro-
stowano i przeniesiono mnie do oddzielnego pokoju. Zapadł zmierzch. W pokoju nie było 
nikogo i nagle otworzyły się drzwi. Na progu stała ona. Kto? Otóż… zapomniałem, a właściwie 
celowo przemilczam. Była to właśnie pierwsza kobieta, od której nie uciekałem. Jak jej na 
imię? A czy to nie wszystko jedno? Jeśli ONA kiedykolwiek przeczyta te słowa, niechaj wie, 
że zapisała się trwałymi zgłoskami na najładniejszej karcie mego życia. Nazwijmy ją Blanką. 
Wybacz mi Blanko, że nie mogę więcej miejsca poświęcić Ci w mych pamiętnikach piłkarza. 
Ale wiedz, że tego cudnego wieczoru nigdy nie zapomnę i imię Twoje pozostanie na wieczną 
rzeczy pamięć w moich myślach. Pamiętam, że gdy weszłaś, byłaś lekko spłoniona i stałaś 
na progu nie wiedząc, że właśnie ja jestem po prostu olśniony Twoją cudną wizytą. I wtedy 
to padło to pytanie, które mnie prześladowało w ciągu dłuższego czasu: Jurek, kiedy to się 
skończy? Myślałaś o tej wstrętnej piłce. Przytuliłaś się do mnie i trwaliśmy tak w bezruchu. 
Słyszeliśmy tylko bicie naszych serc. A jednak nie odpowiedziałem na pytanie.

Tej nocy długo nie mogłem zasnąć. Czyżby moja kariera była skończona? Nie, po stokroć 
nie! To niemożliwe! Nie potrafiłbym już żyć bez boiska, bez towarzyszy, bez tych tak częstych 
emocji na boisku.

Co to? Czyżby łza? Po policzku niby kropla rosy perli się łza. Najprawdziwsza łza… 
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Kapitan „Polonii” 
(1925)

Rozdzia∏ 15

Miarowo turkoczą koła pociągu osobowego, zdążającego z Małkini do Warszawy. W wa-
gonie drugiej klasy siedzą na wprost siebie dwaj panowie; jeden starszy, siwy, drugi młody. 
Ten ostatni czyta gazetę. Starszy pan znudzonym wzrokiem spogląda przez okno na szary 
krajobraz. Wreszcie odwraca się i spogląda obojętnie na gazetę. I nagle zrywa się przerażony. 
Na stronicy czerni się duży tytuł: Niebezpieczna kontuzja Jerzego Bułanowa.

Starszy pan gorączkowo prosi gazetę i czyta jednym tchem notatkę: „Według naszych 
informacji stan znajdującego się od wczoraj w szpitalu ewangelickim obrońcy Polonii Jerzego 
Bułanowa budzi pewne obawy. Mianowicie istnieje smutna możliwość, iż ofierze wczoraj-
szego zderzenia z Baczem (Pogoń Lwów) pękło jabłko w kolanie. Gdyby przypuszczenie to 
okazało się prawdą – stołeczna piłka nożna straci w przeciągu kilku miesięcy…” itd.

Starszy pan oddaje gazetę i stoi nieruchomo. Oczy jego mają dziwny wyraz. Ręce nagle 
opadają bezradnie. Wzrok starszego pana staje się szklisty i nagle po zmarszczonej twarzy 
wolno poczynają płynąć łzy. Ten starszy pan to był mój ojciec. A o tym zdarzeniu w pociągu 
opowiedziano mi ze szczegółami.

Pamiętam, że gdy ojciec wszedł do mego pokoju szpitalnego miał straszną twarz. Nadra-
białem miną, by go pocieszyć, ale na próżno. Dopiero trzeciego dnia pobytu po dokonaniu 
rentgenowskiego zdjęcia, okazało się, że kontuzja nie jest tak straszna, jak widział to ów nie-
szczęsny lekarz z ambulatorium. Ustalono, że nastąpił wylew krwi pod jabłkiem.

I wyobraźcie sobie, że po 10 dniach już grałem. Twarda sztuka ze mnie była. Ale kontuzja 
i przeżycia z nią złączone pozwoliły mi spojrzeć trochę inaczej na znajomych, sport i kole-
gów. W ciągu 10 dni choroby tylko jeden kolega odwiedził mnie w szpitalu. Był to towarzysz 
z obrony, Mietek Czajkowski. Ale z zarządu klubu, ani z okręgowego związku piłki nożnej, 
w barwach, którego grałem w nieszczęsnym meczu z „Pogonią” – nikt nie zjawił się.

Wiedziałem, że sport jest zabawą ludzi mocnych, ale nie przypuszczałem, że [także] ludzi 
cynicznych w swej rozbrajającej szczerości. Dowiedziałem się, że schylamy czoło przed siłą, 
to jest dbamy o gracza, na którym nam zależy, a o kontuzjowanym, „niepotrzebnym człowie-
ku” zapominamy jak o połamanej zabawce. Smutne to były spostrzeżenia, lecz to jest prawo 
życia, a sport podobno jest synonimem życia. Ale jakże wielu piłkarzy straciliśmy przez taki 
sposób traktowania. I wtedy doszedłem do wniosku, że moje zdrowie obchodzić może tylko 
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mnie. I wówczas zaciąłem się – grałem 
po 10 dniach, by udowodnić, że jestem 
„potrzebnym człowiekiem”. Byłem 
znów silnym i pożytecznym. Wtedy to 
przepraszano mnie, każdy tłumaczył jak 
mógł i umiał. A ja wiedziałem, co mam 
myśleć o tym.

Znów gram, znów staję na stanowi-
sku obrońcy, znów przeżywam ciężkie 
i  radosne chwile. Bywają mecze złe 
i mecze dobre. I wreszcie piękny dzień. 
Na meczu z krakowską „Makabi” wy-
stępuje po raz pierwszy w roli kapitana 
drużyny. Tę zaszczytną funkcję przej-
muje z  rąk kochanego Janka Lotha. 
Przejąłem na siebie ciężki obowiązek 
prowadzenia drużyny. Nie wiedziałem 
wtedy, że w roli kapitana będę prowa-
dził zespół w ciągu długich ośmiu lat. 

I znów minęła zima i znów nadeszła 
wiosna. Jak zwykle na początku sezonu 
rozegraliśmy szereg pomniejszych spo-
tkań i wreszcie mistrzostwa. Tu muszę 
z góry zaznaczyć, że w drużynie poczęły 
dziać się oczekiwane zmiany. Chłopcy 
coraz bardziej starzeli się, coraz bardziej 
brakowało oddechu. Odszedł z ata-
ku niezapomniany Janek Loth, którego 
zastąpił twardy i bezwzględnie grający 
łodzianin Mieczysław Ałaszewski, wów-
czas student Politechniki Warszawskiej. 
Jednocześnie przy tych, na ogół nieko-
rzystnych dla nas zmianach, zwiększyła 
się w sposób niepodlegający dyskusji, 
rywalizacja międzyklubowa, szczególnie 
z coraz bardziej rozwijajacą się „Warsza-
wianką”.

Jerzy Bułanow jako kapitan „Polonii” Warszawa.  
Zdjęcie z końca lat dwudziestych.  

Fot. zbiory R. Gawkowskiego.
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Mistrzowski sezon 1926 r. 
(1926)

Rozdzia∏ 16

Pierwszy mecz mistrzowski z „Legią” wygrywamy wysoko 6:1, ale spotkanie z „Warsza-
wianką” kończy się porażką 2:3. Sytuacja w tabeli ułożyła się w ten sposób, że jeśli przegramy 
rewanż, stracimy mistrzostwo, które dzierżyliśmy nieprzerwanie od lat pięciu.

I nadszedł ten mecz. Świetna kondycyjnie i nieprawdopodobnie szybka „Warszawianka” 
rozpoczęła mecz w szaleńczym tempie i prowadziła już 3:0, potem 4:1 i 4:2. Po pauzie nawet 
nerwy takiego starego „wyjadacza boiskowego” jak Tadek Grabowski, nie wytrzymały. Długo-
letni kierownik piątki ofensywnej poszedł na prawe skrzydło, ustępując swe odpowiedzialne 
miejsce memu bratu.

Towarzyskie spotkanie z warszawską „Legią” zakończone sensacyjna porażką 2:4.  
Interweniuje bramkarz „Polonii” Zbigniew Olewski. Agrykola 1926 r. 

Fot. zbiory R. Gawkowskiego.
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Ale i jeszcze dziś, po wielu latach na samo wspomnienie tego meczu moje nerwy odma-
wiają posłuszeństwa. Nie chcąc zbytnio ulec czarowi wspomnień, pozwolę sobie przytoczyć 
sprawozdanie jednego z pism: Starzy walczą z młodymi. Starzy muszą zwyciężyć, bo tego 
wymaga od nich utrzymanie prestiżu. Podczas deszczu na błocie stanęły drużyny w następu-
jących skladach: „Polonia” – Janek Loth (niespodzianka), Czajkowski, [Jerzy] Bułanow, [Mi-
chał] Hamburger, Stefan Loth, Wacław Loth, [Borys] Bułanow, Tupalski, [Tadeusz] Grabowski, 
[Mieczysław] Ałaszewski, [Włodzimierz] Krygier. „Warszawianka” – Domański, Zwierz F., Re-
dlich, Luksenburg, Ordon, Braun, Jung, Zwierz, Szenajch, Luksenburg J.

Pierwszą bramke zdobył Jasiek Luksenburg. Każdy młody bramkarz i Loth przed kilku laty 
piłkę tą obroniłby. Dziś nie… Z meczu niedzielnego śmiało można było wywnioskować, że 
nerwy Janka są już dostatecznie przytępione, a to dla bramkarza wielkie niebezpieczeństwo. 
W niemal identycznej sytuacji pada druga bramka dla „Warszawianki”, również zdobyta przez 
Jaśka. I wreszcie trzecia zostaje zdobyta przez Olka Szenajcha. Klęska „Polonii” wydaje się 
być pewna. Ałaszewski w z bardzo skomplikowanej sytuacji zmniejsza wynik na 3:1, ale po 
chwili „Warszawianka” ma już w zapasie czwartą, a potem jest 4:2.

W strategach „Polonii” widzimy coraz większy zapał do gry. Ataki suną za atakami. Dla ni-
kogo nie ulega wątpliwości, że „Polonia” powinna wygrać. „Warszawianka” jest coraz bardziej 
zmęczona. Nerwy nie wytrzymują tego tytanicznego spotkania. Ale oto sędzia niepotrzebnie 
przyspiesza zwycięstwo „Polonii”. Przy stanie 4:3 dla „Warszawianki” sędzia p. Marczewski 
(Łódź) ongiś świetny obrońca stołecznej „Polonii”, usuwa z boiska Zwierza I. Kara niesłuszna, 
gdyż Zwierz został przedtem w niedozwolony sposób zaatakowany. Pozbawiona jednego 
gracza „Warszawianka” nie może już myśleć o zdobyciu dalszych bramek. Trzeba się starać 

„Polonia” – „Warszawianka”, połowa lat 20.
Fot. zbiory R. Gawkowskiego.
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o utrzymanie stanu posiadania. Ale oto już jest 4:4 i zachodzi nowy incydent. Sędzia odgwiz-
duje rękę na polu karnym „Warszawianki”. Karny! Gol ten przesądził o tytule mistrza Warsza-
wy. Już przedtem p. Marczewski zasądził rzut karny, ale znajdujący się w kapitalnej formie 
Domański piłkę obronił. Tym razem sytuacja była znacznie gorsza. I rzecz jedna: odgwizdanie 
ręki, zresztą podobno bardzo wątpliwej w tak poważnej chwili nie powinno było nastąpić. 
Pan Marczewski uczynił to zbyt pochopnie. Gdy ustawiono piłkę i Grabowski szykował się do 
strzału, podbiegł zdenerwowany Ordon i wykopał piłkę w bok. Sędzia usunął go natychmiast 
z boiska, a Grabowski strzelił karnego i było 5:4 na korzyść „Polonii”.

„Warszawianka” gra w dziewiątkę… .Już nie gra – czeka na gwizdek. Nikt się nie przejmu-
je, że pada szósta bramka dla „Polonii”.

Tak zakończył się ten mecz, który pozostawił tyle przykrych wspomnień. Opuszczaliśmy 
boisko, jak po ciężkiej pracy w kopalni. Gracze wyglądali jak po jakimś tragicznym zamachu. 
Nikt nie chciał odpowiadać na pytania, każdy krył się, gdzie tylko mógł, byle tylko uspokoić 
wzburzenie. Los nie szczędził nam jednak dalszych przykrości. Na meczu z „Varsovią” omal 
nie przegrywamy i dopiero strzał Czajkowskiego przynosi upragnione wyrównanie. Na meczu 
z ŁKS-em obchodzę już jubileusz 100-go meczu w czarno-białych barwach.

Po całym szeregu innych spotkań stajemy znów do rewanżowej walki z „Warszawianką”. 
Sędzią meczu był sławny dr Lustgarten. Na 4 minuty przed końcem wynik meczu brzmiał 5:4 
na korzyść „Warszawianki”. Ale nie poddajemy się. Następuje szaleńczy zryw i jest 5:5. Sę-
dzia zarządza półgodzinną dogrywkę – 2 x 15 minut.

Wszyscy gracze są beznadziejnie zmęczeni.. Oddychamy krótko, niemal astmatycznie. Nogi 
drętwieją i odmawiają posłuszeństwa. Gardła spalone, języki przylepiają się do podniebień. Wy-
glądamy jak nieszczęśnicy. Nie wierzę byśmy mogli wytrzymać owe skromne 30 minut. Widmo 
porażki stoi przed nami, jak poczwarna maska śmierci. Przegramy i mistrzostwo zdobędzie 
„Warszawianka”. Nadomiar złego z boiska został usunięty Grabowski i gramy w 10-kę.

„Warszawianka” coraz zacieklej atakuje, coraz bliżej napastnicy są bramki. Gdy biegnę do 
piłki opanowany jestem jedną myślą: - nie upaść - bo jeśli upadnę, nie będę już mógł wstać.

Ale co to? Słychać gwizdek. Nie jest to gwizdek policyjny. Ależ na pewno, to przecież gwiżdże sę-
dzia, dr. Lustgarten. Wzywa obydwóch kapitanów i oświadcza, że z powodu ciemności mecz prze-
rywa. Stefan Domański gwałtownie protestuje, ale dr. Lustgarten twardo obstaje przy swojej decyzji. 

Jesteśmy uratowani. Gotów jestem całować swoich wrogów.
W dwa tygodnie później rozbieramy się ponownie, by „dograć’ te 28 minut. W naszej szatni 

panuje beztroski humor. A za cienką ścianą szatni „Warszawianki” grobowa cisza. Nikt tam 
nie wierzy w zwycięstwo.

I rozpoczyna się mecz. „Polonia” gra doskonale, całkowicie panuje na boisku. A gdy Ała-
szewski w swoisty sposób wpadł do bramki z piłką, sprawa była przesądzona. Jeden strzał 
jedna bramka i to wszystko. Opuszczamy boisko jako zwycięzcy i jako mistrzowie Warszawy.
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Wicemistrzowski tytuł
(1926)

Rozdzia∏ 17

Ale już wkrótce czekają nas rozgrywki o wyższą stawkę: o mistrzostwo Polski. Wprzód 
wygrywamy mistrzostwo w grupie, do której należał Toruń i Wilno, potem dostajemy się do 
finału razem z lwowską „Pogonią” i poznańską „Wartą”.

Na pierwszy ogień poszedł mecz z „Pogonią”. Wyjeżdżamy w towarzystwie gromady ki-
biców. Nie sądzone nam było tego meczu dokończyć. Graliśmy tylko 45 minut i w tym okre-
sie straciliśmy jedną przypadkową bramkę, zdobytą przez Wacka Kuchara, a przepuszczoną 
przez napół zamarzniętego Grossa.

Gdy sobie przypominam ów słynny mecz, przechodzi mnie… mróz. Było istotnie wtedy pół-
nocne zimno. Gracze zamarznięci tłukli się po boisku, Deutschman z „Pogoni” zemdlał, a kilka 
innych prosto z boiska odwie-
ziono do szpitala. Pamiętam, że 
olbrzym dr Garbień74 zwrócił się 
z błagalną prośbą do sędziego:

– Panie sędzio, na miłość Bo-
ską, ta przerwijcie mecz...To jest 
przecież męczarnia…

Po 45 minutach tej strasznej 
gry wynoszą nas z boiska nie 
jako triumfatorów, ale zupełnie 
zamarzniętych.

Mecz nie został dokończony. 
W  tydzień później już tłukliśmy 
się w wagonie Warszawa-Po-
znań. Gramy z „Wartą”. Prze-
grywamy losowanie. Gramy pod 
wiatr. „Warta” osiąga miażdżącą 

	 74	 Józef Garbień (1896-1954), piłkarz „Pogoni” Stryj, a od 1916 „Pogoni” Lwów. Ośmiokrotny reprezentant Polski, żołnierz 

I Brygady. Z zawodu chirurg, dyrektor szpitala w Chrzanowie.

Karykatury dwóch wspaniałych piłkarzy ze Lwowa:  
Wacława Kuchara i Józefa Garbienia.

Fot. zbiory R. Gawkowskiego.
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przewagę. Z pomocą „Warcie” przychodzi Miączyński: Jeden kiks i jest 1:0. Zostaję kontu-
zjowany w kolano przez Spoidę, który grał wtedy w ataku75. Przechodzę na skrzydło, a moje 
miejsce zajmuje Grabowski. Do pauzy „Warta” prowadzi 3:1.

Po przerwie atak nasz zaczyna grać jak w transie. Zdobywamy dwie bramki i jest tylko 2:3, 
ale wyrównać nie możemy. Wywozimy z Poznania porażkę i trzech inwalidów.

Rewanż z „Pogonią” w Warszawie zastaje naszą drużynę zupełnie rozbitą. Gramy z rezer-
wą, a mimo to na parę minut przed końcem prowadzimy 2:1. Wskutek błędu Jelskiego jest 
2:2 a potem 2:3.

Potem gramy z „Wartą”. Drużyna gra doskonale i wygrywamy aż 5:1. Na tym meczu mój 
brat po raz drugi łamie nogę. Stało się to podczas zderzenia z bekiem poznaniaków, Olszew-
skim. Wypadek ten definitywnie zakończył karierę Boba.

W dalszych meczach „Pogoń” bije „Wartę”, a ta znów rewanżuje się u siebie. W rezultacie 
gramy finał z lwowską „Pogonią”. By zdobyć mistrzostwo Polski musieliśmy strzelić w ciągu 
45 minut conajmniej 2 bramki, nie tracąc ani jednej, gdyż pierwsza połowa uznana została 
jako 1:0 na korzyść „Pogoni”. Pamiętam, że nasz klub starał się o unieważnienie owych maka-
brycznych 45 minut, ale odwołanie pozostało bez skutku. Stajemy więc, poraz drugi u progu 
mistrzostwa Polski.

Jechaliśmy do Lwowa świadomi wielkiej odpowiedzialności… Tym razem stawaliśmy nie 
jako starzy mistrzowie, jak to było w meczach z „Warszawianką”, ale jako ci, którzy chcą 
starym wydrzeć berło pierwszeństwa. W ciągu całej drogi do Lwowa bawił nas świetnymi 
kawałami Stefan Jelski, który na tym pamiętnym meczu miał prowadzić atak.

	 75	 Marian Spoida (1901-1940), długoletni piłkarz „Warty” Poznań, 14 krotny reprezentant kraju, olimpijczyk. Zginął w Katyniu. 

W reprezentacji debiutował, tak jak J.Bułanow w 1922 r. w meczu z Rumunią.

Zielona trybuna „Pogoni” Lwów. 
Lwowscy kibice potrafili być 
niemili dla drużyny gości.

Fot. zbiory NAC.
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Jadąc taksówką z dworca do hotelu mieliśmy jeszcze jeden dowód niezwykłej popularno-
ści piłki nożnej we Lwowie. Oto szofer, który poznał nas odezwał się:

– Ta proszę panów, na co wam mistrzostwo? „Pogoń” ma go już przecież 4 lata…
A jednak w głosie jego wyczuwało się pewną obawę.
Gdyśmy wchodzili na boisko witały nas nieprzyjazne okrzyki wielotysięcznego tłumu. Na-

strój był wyraźnie wrogi i doskonale zdawaliśmy sobie sprawę, że w wypadku wygranej mogą 
tu rozegrać się niesłychane rzeczy.

Już uwertura do meczu omal nie zakończyła się awanturą. Oto kapitan „Pogoni”, znany 
Olearczyk, domaga się od sędziego losowania76. Oczywiście kategorycznie przeciwstawiłem 
się, podając, że przecież dzisiejsze spotkanie jest tylko dokończeniem przerwanego w swoim 
czasie meczu. 

Rozpoczęła się dogrywka, jedna z najbardziej denerwujących. „Pogoń” z miejsca zasto-
sowała system gry, chcąc za wszelką cenę utrzymać wynik 1:0. Wacek Kuchar grał trzecie-
go pomocnika, Józek Garbień szalał gdzieś w linii obrony. Atak „Polonii” w tych warunkach 
często podjeżdżał pod bramkę „Pogoni”. Za to tu rozpoczynały się niesamowite rzeczy: Albo 
natrafiało się na las nóg, lub też Krygier czy Jelski nie trafiali z murowanych pozycji. „Polonia” 
gra w dalszym ciągu ostro, aż wreszcie nadchodzi moment słabości. Atak nie potrafił już 
utrzymać długo piłki, gubi się w hiperkombinacjach. I to wystarcza, by zbudzony z letargu 
atak „Pogoni” zainicjował atak i Szabakiewiczowi udaje się strzelić gola. Jest 2:0. Nikt już nie 
myśli o wyrównaniu. Słyszę gwizdek i pamiętam, że od razu pobiegłem do kapitana drużyny 
„Pogoni” Olearczyka i serdecznie gratulowałem sukcesu.

„Pogoń” zdobyła wówczas poraz 5-ty tytuł mistrza Polski77. Przyznaję szczerze, że tytuł 
dostał się w godne ręce. I powiadam odważnie, że gdyby tytuł mistrza dostał się naówczas 
w ręce „Polonii” byłoby to dziełem raczej przypadku. „Pogoń” rzetelnie zasłużyła na berło.

Smutni wracaliśmy do Warszawy. Pociąg unosił nas coraz dalej od przekreślonych nadziei 
i jak się później okazało od prawdziwego sportu.

	 76	 Władysław Olearczyk (1898-1970), obrońca „Pogoni” lwowskiej, kilkakrotny reprezentant kraju.

	 77	 Uściślijmy, że „Pogoń” Lwów była mistrzem przez 5 lat. Zdobywała mistrzostwo Polski w latach 1922, 1923,1925 i 1926. W roku 

1924 (ze względu na przygotowanie do igrzysk olimpijskich) mistrzostwa nie odbyły się.
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Panowanie ligi 
(1927)

Rozdzia∏ 18

Zamykając rokiem 1926 pierwszą część swych wspomnień piłkarskich, pragnę w ten spo-
sób jak najdobitniej oddzielić dwa okresy naszego piłkarstwa: PZPN i ligi.

System gry, piękno, czyste amatorstwo tradycje klubowe, dżentelmeństwo – wszystko 
to począwszy od roku 1927 poczęło usuwać się w cień. I dlatego tak bardzo pragnę rozdzielić 
te dwa okresy naszej piłki nożnej.

Przed powstaniem ligi bohaterem boisk był gracz, który potrafił wespół z towarzyszami two-
rzyć na oczach widzów wiązanki najprzemyślniejszej gry technicznej i kombinacyjnej. Ten sys-
tem zostaje zarzucony na korzyść gry szybkiej, bezwzględnej, ostrej i jak to mówią – męskiej.

Nastąpił słynny rozłam w piłkar-
stwie. Czas miał usprawiedliwić po-
kładane w nowym systemie nadzieje 
i wyrównać klasę czołowych drużyn. 
Elita piłkarska miała podnieść do 
swego poziomu drużyny słabsze. 
Stało się jednak inaczej. Klasa gry 
wprawdzie podniosła się, lecz nie 
na tyle, by trzeba było stanąć i dąć 
w fanfary. Walka o punkty, odpowie-
dzialność każdego meczu nauczyły 
drużyny twardości, odporności ner-
wowej oraz hartu. Pozbawiła jednak 
grę piękna, stylu i nastroju prawdzi-
wego amatorskiego sportu.

„Cracovia” była przeciwnikiem  
rozgrywek ligowych i w pierwszej  
edycji w 1927 roku nie wzięła udziału.
Polonista Bronisław Seichter usiłuje 
przeszkodzić Leonowi Sperlingowi.

Fot. zbiory NAC.
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Wprawdzie liga w pierwszych latach osiągnęła w jednym wypadku zamierzony cel: zain-
teresowała szerokie masy widzów. Twierdzę jednak kategorycznie, że zainteresowanie było 
raczej wynikiem stałej nerwowości społeczeństwa poszukującego na każdym odcinku nie-
zdrowych emocji.

Więc co było lepsze? Stary sposób był niewątpliwie piękniejszy, przyjemniejszy, estetycz-
niejszy dla oka, dzisiejszy, a więc ligowy, był męski, porywający, no i… skuteczniejszy. I za-
pewne w końcu trzeba było by uznać ten stan rzeczy za zadowalający, gdyby nie smutne 
zjawisko. Mam odwagę powiedzieć, że liga zbliżyła nas przede wszystkim do zawodowstwa.

Liga zmuszała graczy w ciągu długiego sezonu do ciągłej tułaczki po Polsce, do ciągłej 
walki o punkty, do stałego naprężenia nerwowego. W okresie sezonu, należało rozegrać z po-
czątku istnienia ligi 26 meczów ligowych, a potem już tylko 22 mecze.

Jakiż mógł być rezultat? Klub był stale zaambarasowany kłopotami wewnętrznymi. A to 
gracz zachorował, a to znów któryś nerwowo nie wytrzymał ciężkich meczów. Trzeba było gwał-
tem szukać nowych graczy, trzeba było wysyłać agentów po Polsce w poszukiwaniu gwiazd. 
W owych to czasach nieprzebranym rezerwuarem, skąd czerpano pełną dłonią, był Śląsk. 

Oczywiście, że w takich warunkach nie mogło być mowy o wychowaniu narybku, nie mo-
gło być mowy o sprowadzeniu trenera, bo całe pieniądze szły na utrzymywanie graczy. Nie 
wszyscy bowiem mogli otrzymać posady, a zresztą byli tacy którzy byli na posadach, ale 
zupełnie fikcyjnych. „Grosz” płynął szeroką falą, a klub szedł w prostej linii na skraj przepaści.

Piłkarstwo wkroczyło w ten sposób na nowe tory, których w żadnym wyniku nie można 
było uważać za etap w drodze rozwojowej.

Ale wróćmy do przerwanego toku opowiadania. Rok 1927 nie był zbyt łaskawy ani 
zbyt okrutny dla „Polonii”. Ot, taki sobie szary rok. Znów rozgrywamy mecz z „War-
szawianką”, znów wygrywamy i wówczas to następuje wyjazd do Gdańska na mecz 

Rok 1927.  
Zebranie przedstawicieli 

czołowych klubów  
piłkarskich mających 
utworzyć Ligę PZPN. 

Wśród zebranych między 
innymi delegaci „Polonii” 

– Tadeusz Zakrzewski 
(sekretarz klubu)  

i Włodzimierz Krygier.
Fot. Fot. Album pamięci  

KS Polonia Warszawa.
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z reprezentacją Wolnego Miasta. Warszawa wygrywa w stosunku 4:0, ale zwycięstwo to 
zakończyło się tragicznie dla bramkarza gdańskiego.

Grający na lewym skrzydle znany pasjonat, Jasiek Luksenburg poszedł jak szalony w bram-
karza i spowodował złamanie kręgosłupa… W jakiś czas później puszczono w kurs wieść, że 
bramkarz zmarł w szpitalu. Nie udało mi się tej wiadomości sprawdzić. W każdym razie Jasiek 
Luksenburg , który w ogóle miał opinie gracza, „idącego” zbyt ostro, nie zdobył popularności.

Wkrótce potem odbył się w Warszawie rewanż. Specjalnie wspominam o tym rewanżu (wy-
granym przez Warszawę 6:0), gdyż połączone jest to z niezwykle humorystycznym wydarzeniem.

W przeddzień meczu zatelefonowała do mnie pewna pani, zresztą bardzo ładna niewiasta, 
która plącząc się w niesłychany sposób poinformowała mnie, że w drużynie z Gdańska gra na 
środku pewien młodzieniec, który zapowiadał jej podczas pobytu w Gdańsku, że krwawo się 
zemści na… lewym beku Warszawy. Tym bekiem byłem ja… Wspomniany napastnik był w owej 
pani śmiertelnie zakochany, ale czemu chciał się mnie mścić, pozostało dla mnie zagadką. 
Może dlatego, że owa pani nieraz do mnie zalotnie się uśmiechała?

Przypominam sobie tylko, że w trakcie meczu młodzieniec ten istotnie szedł bardzo ostro 
na „lewego beka”, a rezultat był zawsze jednakowy: albo został „kiwnięty”, albo leżał jak długi 
na ziemi. Nic mu się nie udawało, drużyna przegrała 6:0.

Tymczasem w  klubie poczynają się dziać dziwy… Wskutek niedbalstwa kierownictwa, 
tracimy doskonałego gracza, Czajkowskiego. Aczkolwiek nie chciałbym rozgrzebywać zbyt 
przykrych wspomnień, przecie obowiązek wzywa mnie do tego.

Czajkowski pracował w firmie Gebethner i Wolf. Przed każdym meczem kierownictwo zwra-
cało się do dyrekcji firmy o zwolnienie Czajkowskiego. Któregoś dnia klub zawiadomił Czajkow-
skiego, że otrzymał zwolnienie na mecz do Krakowa. Czajkowski wyjechał, a gdy w poniedzia-
łek stanął przy pracy dowiedział się, że został zredukowany za samowolne opuszczenie pracy. 
Jak się okazało, kierownictwo zupełnie zapomniało o konieczności zwolnienia Czajkowskiego 
i w ten sposób pozbawiło go chleba. Smutne tylko, że dwaj nasi koledzy, założyciele klubu, 
bracia Gebethnerowie absolutnie nic nie zrobili, by umożliwić mu powrót do pracy…

Pozbawiony pracy Czajkowski nadmiar złego zapadł w ciężkie zapalenie płuc. Musiał wy-
jechać do Zakopanego by ratować zdrowie… Pieniędzy nie było, rozpoczęła się na szeroką 
skalę wyprzedaż osobistego mienia. A klub jakby zapomniał o Czajkowskim. Cudem urato-
wano chłopca od śmierci, potem nastąpił długi bolesny okres rekonwalescencji i w rezultacie 
Czajkowski otrzymał dzięki własnej inicjatywie posadę w Magistracie. Z klubu odszedł…

Wkrótce potem klub zyskuje dwie wartościowe siły: beka Mieczysława Miączyńskiego, studen-
ta Politechniki Warszawskiej i bramkarza Stefana Kisielińskiego słuchacza PIWF (obecnie CIWF)78. 

	 78	 Państwowy Instytut Wychowania Fizycznego w 1929 r. został przemianowany na Centralny Instytut Wychowania Fizycznego. 

Położona na warszawskich Bielanach uczelnia w 1938 r. zmieniła nazwę na: Akademię Wychowania Fizycznego.
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Tworzę wraz z nimi 
bardzo popular-
ną przez jakiś czas 
w  Polsce trójkę 
muszkieterów…

Skład drużyny po-
czyna być bardziej 
płynnym. Odchodzą 
starzy gracze. I tak 
usuwają się: Janek 
Loth (z powodu co-
raz brutalniejszej gry 
przeciwników), Stefan 
Loth (zmiana tradycji 
klubowych), Gebe-
thner (brak czasu), 
Grabowski (zajęcia za-
wodowe), Hamburger 
(komplikacja po gry-
pie), Bułanow B. (po 
dwukrotnym złamaniu nogi), Tupalski (wyjazd do Gdańska), Zantman (zajęcia zawodowe) i Emchowicz 
(nauka). Jeśli dodam, że odejście 9 filarów stało się w ciągu jednego roku, trudno wprost zrozumieć, 
że klub wydostał się z opresji.

Specjalnie skład ataku poczyna być bardzo płynnym. I tak coraz to nowe nazwiska poja-
wiają się w linii ataku. W ciągu lat 1927-1930 widzimy: Hylę (Kraków), Zimowskiego (Kraków), 
Seichtera (Kraków), Kocha (Śląsk), Radka (Śląsk), Riesnera (obecnie Garbarnia), Tadeusza 
Kocha (z Korony), Focha (Korona), Dittmera (Śląsk), Suchockiego (Toruń), Gumowskiego 
Pawła (Toruń), Józefa Pazurka (obecnie Garbarnia), Leona Malika (Śląsk), Ałaszewskiego 
(Łódź) i warszawiaków: Ogrodzińskiego, Kaczanowskiego, Korniejewskiego, Starzyckiego 
i własnego chowu: Jelskiego, W. Lotha, Nowikowa, Szczepaniaka i Michalskiego. Oto do cze-
go doprowadziła liga. Nie było absolutnie czasu na wychowanie własnych graczy, trzeba było 
stale szukać gwiazd na prowincji, gdyż widmo degradacji było zbyt silne, aby miało wpłynąć 
pocieszająco na prace kierownictwa.

Obcy element napływowy nie wpływał też na zacieśnianie węzłów koleżeńskich, nie wpły-
wał na patriotyzm klubowy.

Jerzy Bułanow w walce o piłkę z Henrykiem Reymanem. Scena z meczu  
„Polonii” z „Wisłą”, najprawdopodobniej w 1927 r. Warszawa, Dynasy.

Fot. zbiory R. Gawkowskiego.
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Znowu w kadrze 
(1928)

Rozdzia∏ 19

Rok 1928 rozpoczynamy wcale dobrze, bijąc „Varsovię” 2:0, remisując z „Warszawianką” 
1:1, wygrywając z TKS 4:1 i „Turystami” 2:1. Odnosimy piękny sukces nad „Slavią” Moraw-
ską 7:3, nad „Ruchem” 2:1, wygrywamy z lwowską „Hasmoneą” 4:1 i gromimy „Śląsk” 8:0. 
Zdawać by się mogło, że idziemy na jedno z czołowych miejsc w lidze. Ale oto nadchodzi 
pierwsze załamanie, przegrywamy ze świetną wówczas drużyną 1.FC Katowice 1:3, a potem 
katastrofalnie z „Wisłą” 2:7. Jak się następnie okazało porażki te ponieśliśmy od mistrza i wi-
cemistrza ligi. Poprawiamy trochę nadszarpniętą opinię, wygrywając z zawodowcami wiedeń-
skimi BAC (Brigitenauer Atletic Club) 4:0, ale ulegamy z kolei „Warcie” 1:3, bijemy ŁKS 3:0, 
aby znów przegrać z „Cracovią” 1:3.

W następną niedzielę po tym spotkaniu otrzymuję zaszczytne wyróżnienie: zostaję wsta-
wiony do reprezentacji Polski na mecz ze Szwecją. Tu muszę poświęcić słów parę sprawie 
mego udziału w barwach Polski. Dla nikogo nie było tajemnicą, że byłem narodowości rosyj-
skiej. Gra obcokrajowca, nieposiadającego obywatelstwa danego kraju, w myśl przepisów 
Międzynarodowego Związku Piłki Nożnej (FIFA), nie zezwala zainteresowanemu na udział 
w  reprezentacji państwowej. O tym, że jestem obcokrajowcem wiedzieli wszyscy, prócz 
PZPN. Najwyższa władza piłkarska miała swoją siedzibę w Krakowie i ówcześni zarządza-
jący mało interesowali się takimi drobnostkami. Temu też zawdzięczam, że gdy miałem grać 
przeciw Rumunii, absolutnie nie interesowano się moimi personaliami i nawet nie zażądano 
paszportu. Wyjechałem do Czerniowiec pod nazwiskiem śp Popiela bramkarza „Cracovii”79. 
Sympatyczny bramkarz „Cracovii” był „szalenie” do mnie podobny – on był wysoki, brunet 
z czarnymi wąsikami, a ja mały blondyn, bez wąsików… A jednak stało się.

Zakosztowałem radości z udziału w reprezentacji, a następnie bez pardonu jakby zlin-
czowany. Odebrano chęć do gry, odebrano najpiękniejsze marzenia każdego piłkarza. Nie 
pozwolono grać w reprezentacji! Kapitan związkowy Synowiec układając reprezentację na 
mecze z Estonią i Finlandią, uznał za wskazane skorzystać z mojej pomocy, niestety PZPN 
twardo stał na swym poprzednim stanowisku. Zrozumiałe zupełnie, że to brutalne wycofa-

	 79	 Stefan Popiel (1896-1927), bramkarz „Cracovii” w latach 1909-1924. Właściciel ziemski, brat znanego polityka Stronnictwa 

Pracy Karola Popiela.
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nie mnie z reprezentacji było dla mnie 
z wszech miar bolesnym. Była chwi-
la, że bezpośrednio po otrzymaniu tej 
wiadomości, miałem zamiar porzucić 
czynne szeregi piłkarzy. Bo i po cóż 
grać? Żadnej satysfakcji nie otrzymam, 
a tłuc się po boiskach i nie zostać za to 
nagrodzonym awansem do reprezenta-
cji? Nie zapominam przy tem, że gdy 
zostałem w ten sposób „nagrodzony” 
przebywałem w Polsce już lat pięć i by-
łem prawdziwym wychowankiem spor-
tu polskiego. Miałem moralne prawo do 
obrony jego barw. Ale stało się.

Dopiero po kilku latach PZPN decy-
duje się i otrzymuję nominację na re-
prezentanta.

Mecz ze Szwecją odbył się na bo-
isku 1. FC w Katowicach. Zaintereso-
wanie zawodami przeszło najśmielsze 
przypuszczenia. Dwadzieścia tysięcy 
widzów przybyło na stadion, by zagrzać 
do walki chłopców z Białym Orłem na 
piersiach. Pamiętam, że Szwedzi pro-
wadzili 1:0. Tłum w swoisty sposób 
dopinguje nasz atak. I oto wreszcie 
niezrównany przebojowiec poznańskiej 
„Warty” Wawrzyniec Staliński zostaje idealnie wypuszczony80. Mija obrońców i  zostaje sam 
na sam z bramkarzem. Ten widząc, że sytuacja jest zgoła rozpaczliwa startuje w tempie nie-
prawdopodobnym. Ale i Wawrzyn myśli. We wspaniałym stylu kiwa bramkarza i wśród frene-
tycznych oklasków wjeżdża do bramki.

Jest 1:1, a od tej chwili gramy coraz lepiej. I w rezultacie nieoceniony Wacek Kuchar otrzy-
muje piłkę, drybluje po kilku na raz Szwedów i wpada z impetem, niczym sławny ongiś husarz. 

Jerzy Bułanow jako reprezentant Polski.
Fot. zbiory KS Polonia.

	 80	 Wawrzyniec Staliński (1899-1952), bramkostrzelny piłkarz „Warty” Poznań w latach 1919-1930, 13-krotny reprezentant kraju, 

olimpijczyk.
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Strzał i gol i oczywiście zwycięstwo 2:1. Przyznam się szczerze, że grałem wtedy wyjatkowo 
słabo. Winę ponosi tu … PZPN. Wiedziałem, że zostałem przeforsowany do reprezentacji Pol-
ski wbrew zasadom związku. Czekano wtedy bym grał porywająco, miałem jednym słowem 
być fenomenem. W takich warunkach rezultat bywa odwrotny. I tak było. 

Z ciekawszych wyników tego sezonu zanotować należy: zwycięstwo nad „Pogonią” 3:2, 
„Legią” 4:3, „Hasmoneą” 5:0, „Legią” 2:1, i „Cracovią” 1:0. Porażki odnieśliśmy z „Czarnymi” 
0:3, z „Turystami” 0:5, z „Wisłą” 2:7, „Legią” 0:3 i „Ruchem” 3:4.

15 sierpnia 1928 r. – mecz 
z „Hasmoneą” Lwów (5:0) 
był pierwszym rozegranym 
przy ul. Konwiktorskiej.

Fot. zbiory KS Polonia.

30 września 1928 r. nastąpiła uroczystość otwarcia stadionu „Polonii” przy ul. Konwiktorskiej. Wstęgę  
przecina odpowiednik ówczesnego Ministra Sportu płk. Juliusz Ulrych. Obok ksiądz Jan Paweł Mauersberger, 
który poświęcił stadion. Pierwszy z prawej, wielokrotny prezes Polonii pastor August Loth.

Fot. Album pamięci KS Polonia Warszawa.
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W meczu z „Legią” (pierwszym w sezonie) decydującą o zwycięstwie bramkę strzelił mło-
dziutki, ale świetnie zapowiadający się napastnik Władek Szczepaniak, dziś znany w całej 
Polsce obrońca reprezentacji.

Nadchodzi mecz z „Hasmoneą” i pierwsze zwycięstwo na nowootwartym boisku przy 
ul. Konwiktorskiej81.

Dla ciekawej ilustracji warto poświęcić słów parę spotkaniu z „Cracovią” (1:0). W 6 minu-
cie Ałaszewski strzelił jedynego gola i odtąd przez 84 minuty „Cracovia” gniotła nas w nie-
przyzwoity sposób, a na boisku 
działy się cuda. Ludwik Gintel 
posprzeczał się w zdenerwowa-
niu ze swym najlepszym przyja-
cielem Muniem Sperlingiem.

W pewnej chwili, przy wyrzu-
caniu piłki z autu, Sperling zaata-
kował bramkarza „Polonii” Kor-
niejewskiego. Zasłoniłem sobą 
bramkarza i oto podbiega do 
mnie Sperling. Nie wiedząc za-
pewne, że ma przed sobą prze-
ciwnika (tak był silnie zdenerwo-
wany) mówi: Puść mie do niego, 
błagam cię puść!

Bracia Seichterowie, mimo, że 
grali bardzo daleko od siebie, bo 
jeden na prawej pomocy, drugi 
na lewej, omal się nie pobili82. 

Najbardziej dał się we znaki 
krakusom Hyla, który trzymał się zasady: Raz w piłkę, raz w kochę, albo też mówił: – Ja będę 
kosił, a wy zbierajcie. I z dzikim okrzykiem – Ali Baba! – rzucał się w wir walki.

Gracza tego szczególnie nie lubił Józek Kałuża, który twierdził, że: gdy Hyla gra, nie ma 
w ogóle gry83. 

	 81	 Mecz z „Hasmoneą” (wygrany 5:0) 15 sierpnia 1928 r. był pierwszym rozegranym na stadionie przy ul. Konwiktorskiej. Kilka 

tygodni później (30 września) stadion ten oficjalnie oddano do użytku, rozgrywając tu mecz „Polonii” z „Wisłą (przegrany 2:7).

	 82	 Bronisław Seichter i Kazimierz Seichter grali tego dnia w przeciwnych drużynach. Bronisław był pomocnikiem „Polonii” w latach 

1928-32 i ponownie 1934-38.

	 83	 Rudolf Hyla (1902-1969), piłkarz odziedziczony przez „Polonię” w spadku po rozwiązanej „Koronie”. Znany ze swych 

bezpardonowych zagrań, w „Czarnej Koszuli” grał tylko kilkanaście miesięcy (1928-29).

Jerzy Bułanow jako kapitan „Polonii” przed meczem  
z „Wisłą” Kraków, 30 września 1928 r. W środku sędzia  
Artur Marczewski, a obok kapitan „Wisły” Henryk Reyman.  
Mecz ten (przegrany przez gospodarzy) był oficjalnym  
otwarciem stadionu przy ul. Konwiktorskiej.

Fot. Album pamięci KS Polonia Warszawa.
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Widmo spadku i trener Ko˝eluh 
(1928-1929)

Rozdzia∏ 20

W drużynie naszej coś się zaczęło psuć w sposób nieulegający najmniejszej wątpliwości. 
Rozpaczliwy stan sekcji piłkarskiej, brak regularności w treningach, zmusił kierownictwo do 
przyjęcia trenera. Rozpoczęła się korespondencja niemal z całą Europą, aż wreszcie przybył 
do nas na początku 1928 r. słynny Franciszek Kożeluh. Niezwykle sympatyczny staruszek, 
ongiś światowej sławy piłkarz i tenisista. Przebojem zdobył serca naszych piłkarzy. Doskonały 
opiekun w czasie wyjazdów, świetny masażysta i lekarz chorób piłkarskich – był stuprocen-
towym trenerem84.

Wyniki pracy Kożeluha, na które czekał zarząd klubu, zapatrzony jedynie w drużynę ligową, 
nie były widoczne. Kożeluh zdawał sobie doskonale sprawę, że ligowcy, starzy wyjadacze, 
niczego się nie nauczą, względnie są na tyle zarozumiali, że nie będą chcieli się niczego na-

	 84	 Franciszek Kożeluh (1882-?), tenisista czeski, znany trener piłkarski, kilkakrotnie trenował drużyny krakowskie. W „Polonii” 

pracował do marca 1929 r.

Drużyna „Polonii” późną jesienią 1928 r. już na swoim stadionie.
Fot. Album pamięci KS Polonia Warszawa.
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uczyć. I dlatego zwrócił uwagę na graczy młodych. I dzięki tej pracy, klub wychowuje sobie 
takich graczy jak: Szczepaniak, Odrowąż, Jung II. 

Ale to stało się dopiero po paru latach. A tymczasem życie nie czekało. Sytuacja stawała się 
mimo obecności trenera, coraz bardziej tragiczna. Nadeszły dni ciężkich, dramatycznych walk. 
Właśnie rok 1929 uważam za najbardziej „męski” w historii walk „Polonii” na zielonej murawie.

Początek wiosny nie zapowiadał późniejszej tragedii. Wczesna zaprawa zimowa, niezła 
kondycja fizyczna i również wczesne wyjście na boisko pod kierunkiem Kożeluha, gwaran-
towały, że jakoś sobie damy radę. Pierwszy mecz ze „Skrą” przynosi remis 2:2. Potem re-
misujemy z „Turystami” w Łodzi. Na tym meczu przeziębiłem się i musiałem pauzować dwa 
tygodnie.

Mocno jeszcze osłabiony staję do meczu z beniaminkiem ligi, rewelacyjną wtedy „Garbar-
nią”. Fama jaka poprzedziła drużynę Karola Pazurka i Smoczka nie była kłamliwa. „Garbarnia” 
grała istotnie pięknie i pokonała nas pewnie i bez wysiłku 3:1. Następują z kolei połowiczne 
sukcesy: remisy z „Turystami” 0:0 i „Cracovią” 1:1.

Korzystając z wolnych terminów gramy z „Gwiazdą”, którą zwyciężamy gładko i remisuje-
my z reprezentacją Wilna. Następują mecze z „Legią”, której ulegamy 2:5 i z „Wisłą”, która bije 
już nas z „przyzwyczajenia”, tym razem skromnie, bo 4:2.

Ale oto lekka przerwa. Wyjeżdżam do Poznania na mecz międzypaństwowy z Węgrami. 
Jest to spotkanie z cyklu gier o amatorski puchar Europy Środkowej.

Drużyna Polski, zestawiona bardzo starannie przez kpt. Lotha i prowadzona przez sta-
rego internacjonała Józka Kałużę, gromi jedenastkę Węgier wysoko 5:1. Wódz drużyny 
polskiej Kałuża, rano w dniu meczu, aż ręce zacierał z uciechy, gdy stwierdził, że pada 
deszcz, taki przykry „kapuśniaczek”. Bo Kałuża zdawał sobie najlepiej sprawę, że grająca 
technicznie drużyna Polski zniweluje dzięki deszczowi przewagę szybkości Węgrów i w ten 
sposób zyska szanse na zwycięstwo. Stara rutyna wielokrotnego internacjonała triumfowa-
ła na całej linii.

Kałuża grał sam doskonale, niezwykle pomysłowe budując kombinacje. Mając na łączni-
kach dwa tanki o dalekonośnych strzałach i nieprzeciętnej technice, a więc Karola Pazurka 
i Karola Kossoka, a na skrzydle wirtuoza techniki – „Munia” Sperlinga, Józek Kałuża wygrał 
wszystkie atuty tej trójki na idealnie dopasowanym do tego terenie. Świetnym był również, 
debiutujący w tym meczu Henryk Martyna, który grał najlepszy mecz swój w reprezentacji.

Węgrzy zrazu prowadzili 1:0, ale potem, gdy Kałuża puścił w bój łączników, sytuacja szyb-
ko zmieniła się i odtąd byliśmy panami sytuacji. Mecz został wygrany w stosunku 5:1.

Na tle świetnej gry reprezentacji Polski, jakże słabo wypadł mecz o mistrzostwo, między 
„Polonią” a „Wartą”, w tym samym Poznaniu i na tym samym boisku. „Polonia” uległa 2:4 
i staje nad przepaścią. Widmo spadku z ligi staje się coraz bardziej widoczne. Brak materiału 
ludzkiego, dawał się coraz bardziej we znaki. Cóż mógł pomóc nawet tak znakomity trener jak 
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Kożeluh. Cóż mógł pomóc świetnie zorganizowany obóz piłkarski w Tłuszczu, skoro nie było 
graczy. W tych warunkach mecz z „Wartą” stał się momentem zwrotnym. 

Załamałem się psychicznie i bodaj po raz pierwszy w życiu, bezpośrednio po klęsce dosta-
łem spazmów. Leżałem w łóżku, a obok mnie stali chłopcy z opuszczonymi głowami, jak wi-
nowajcy. Ale czegóż mogłem od nich żądać? Grali ambitnie, z poświeceniem, bardzo ofiarnie.

Nerwowy szok, jakiego doznałem w Poznaniu wywarł na drużynie wstrząsające wrażenie. 
Rezultaty nie dały na siebie długo czekać. Po raz pierwszy zapewne wszyscy zdali sobie 
sprawę z tragizmu chwili oraz z perspektywy, jakia otwiera się przed nimi w razie spadku z ligi.

Od owej chwili, kiedy nastąpiło owo 
„poznanie prawdy”, chłopcy poczęli 
grać jak szatany. Pierwszą ofiarą tych 
„diabelskich” skłonności padł katowicki 
groźny I.FC, który przegrywa bezpardo-
nowo 1:4.

W czasie dwutygodniowej przerwy 
od następnego meczu, rozgrywamy 
mecz z  wiedeńskim „Hakoahem”. Nie 
jest to ów słynny „Hakoah” z  asami: 
Szwarcem, Wortmanem i   Hauslerem. 
Ci dawno pozostali w Stanach Zjedno-
czonych, gdzie otrzymali intratne posa-
dy. A jednak ten rozbity „Hakoah” zade-
monstrował i  wtedy doskonałą szkołę 
wiedeńską i pokonał nas po zaciętej 
walce 1:0.

I wreszcie mecz z lwowską „Pogo-
nią”. Zawody arbitrował sędzia łódzki p. 
Retting. Nie wiem, czemu, ale tego dnia 
p. Retting sędziował źle. Mało tego. Po-
pełnił błąd, który wyprowadził drużynę 
z  równowagi, spowodował straszliwe 
załamanie i  w rezultacie ciężką porażkę.

Bramkarz „Polonii” Stefan Kisieliński  
z maskotką ubraną w barwy klubowe,  
czerwiec 1931 r. 

Fot. zbiory KS Polonia.
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Było tak, że znany „faularz” lwowskiej „Pogoni” Słonecki systematycznie z jakąś sady-
styczną skłonnością, atakował bramkarza „Polonii”, spokojnego i zawsze dżentelmeńskiego 
Kisielińskiego. A Słonecki jakby wytrwale dążył do wywołania zajścia.

W pewnej chwili Kisieliński znów ordynarnie zaatakowany w polu karnym odepchnął Sło-
neckiego. Na to tylko widocznie czekał p. Retting. Rozległ się przeraźliwy gwizd. Karny! I to 
mało? Tak właśnie, że to nie wszystko. Pan Retting zarządza rzut karny a jednocześnie usuwa 
z boiska… Kisielińskiego! Coś niesłychanego! Dwie kary za jedno przewinienie?

Kisieliński opuszcza bramkę, staje tam Seichter, ale egzekutorem jest Mietek Bacz. Oczy-
wiście, że piłka „wchodzi”. Od tej chwili drużyna nie jest w stanie opanować nerwów. A poza 
tym jakżeż grać bez bramkarza? 

Przegrywamy 1:6. Ale mecz ten dodał drużynie otuchy do gry, do walki o utrzymanie się w lidze.
Rozpoczyna się dalsza zaciekła, typowa dla „Czarnych Koszul” ambitna walka do upa-

dłego. To już nie grali piłkarze, ale 11-tu straceńców, którzy wydzierali siłą każdy centymetr 
boiska, którzy niby głodne zwierzęta rzucali się na piłkę. W oczach czaił się niemal obłęd. 
Tylko ci, którzy kiedykolwiek walczyli o utrzymanie się w lidze mogą zrozumieć stan uczuć 
piłkarzy „Polonii”.

Następny mecz z poznańską „Wartą” jest dla „Polonii” zbrojnej w wolę zwycięstwa jeszcze 
jedną przeszkodą, którą trzeba „wziąć”. I bierze. „Warta” ulega 1:2.

I znów jadę do Krakowa na mecz z Czechami – amatorami. Boże zmiłuj się nad tymi ama-
torami! Wymienię tylko takie nazwiska, jak: Kuchenka, Bulla, Steffl czy Nowak, a wówczas 
znawca stosunków piłkarskich zorientuje się, z jakimi amatorami grała onego dnia Polska.

Drużynę Polską prowadził stary wyga, Józek Kałuża, mając na łącznikach dwóch Karolów: 
Kossoka i Pazurka, a z tyłu pomoc złożoną z braci Kotlarczyków i Bajorka.

Czesi rozpoczynają huraganowo i po jednym z błędów Bajorka jest 1:0 dla gości. Ale atak 
prowadzi Kałuża. Stary wyjadacz nie denerwuje się. Znów jest na froncie i idealnie „wykłada” 
piłki. Na rezultat czekamy do 25-ej minuty. Kossok, jak tylko on potrafi, ściągnął od razu kilku 
graczy do siebie, poczem z lekkością baletnicy przerzucił piłkę na… wolną nogę i było 1:1. 
Potem, Karol zaprodukował ten sam system i było 2:1 dla Polski.

W drugiej połowie drużyna nasza gra doskonale, ale w pewnej chwili za nieznaczny faul, 
sędzia p. J. Langenus (Belgia) dyktuje rzut wolny i stało się 2:2.

Tegoż dnia wieczorem w czasie bankietu miałem pierwszą przyjacielską rozmowę z Kału-
żą. Przyznaje się, że do owej chwili nie łączyła nas przyjaźń. Ale właśnie po owej rozmowie 
staliśmy się przyjaciółmi 85.

	 85	 Józef Kałuża (1896-1944), legendarny, środkowy napastnik „Cracovii”. W latach 1921-28 reprezentant Polski. Po zakończonej 

karierze został trenerem, a od 1932 r. selekcjonerem (kapitanem związkowym) kadry. Kałuża jest patronem ulicy przy której znajduje się 

stadion „Cracovii”.
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I znów ubieram „Czarną Koszulę”. Rozpędzoną drużynę „Polonii” nie może powstrzymać 
zespół „Czarnych”, który przegrywa 0:2, ani nawet stary rywal, „Warszawianka”, którą bijemy 
wysoko 5:1. W dniu derbów warszawskich „Polonia” – „Legia”, obchodzę jubileusz 200-ego 
meczu. Chłopcy grają doskonale i wynik brzmi 2:2

Nareszcie możemy odetchnąć. Już nawet nam nie grozi widmo spadku, już możemy nawet 
przegrać z I. FC aż 0:4.

Mecz ligowy „Polonia” – „Ruch” 3:0, październik 1929 r.
Fot. zbiory R. Gawkowskiego.
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Sezon pełen nadziei
(1929-1930)

Rozdzia∏ 21

A ja zostaję zwolniony na mecz z Austrią w Grazu w tym samym czasie gdy „Polonia” 
w Warszawie bije „Ruch” 4:3. Do Grazu jedziemy na mecz o puchar amatorski środkowej 
Europy z Austrią. Mecz ma dla Polski decydujące znaczenie, gdyż w wypadku zwycięstwa 
zajmuje pierwsze miejsce w Europie środkowej, oczywiście wśród amatorów86.

Tym razem zespół został oparty o graczy „Wisły” z jej kierownikiem ataku, bombardierem 
Henrykiem Reymanem87. Niesłusznie mniemano wtedy, że ów kapitan Henryk Reyman jest 
rywalem Kałuży. Niesłusznie dlatego, że zarówno sposób gry jak i struktura fizyczna Reymana 
absolutnie różniły go od Kałuży. Tem nie mniej opinia taka utrzymywała się długo, mając za 
podstawę długoletnią rywalizację między „Cracovią” a „Wisłą”.

Jedziemy więc do Grazu. Miasto leży w przepięknej górzystej okolicy Tyrolu. Jesienne, 
cudowne słońce uśmiecha się do nas swemi czarami.

Mecz miał przebieg niesłychanie emocjonujący. Pierwszy napór Austriaków zaskoczył nas, 
ale wkrótce gra wyrównuje się i z kolei stajemy się panami sytuacji.

Pierwsza bramka padła ze strzału Martyny, który z właściwym sobie imponującym spoko-
jem egzekwuje rzut karny. Wynik taki utrzymuje się do przerwy, wreszcie w dalszym etapie gry 
podwyższamy wynik do 3:0. Pod sam koniec meczu Austryiacy uzyskują honorowego gola.

Jedziemy jako zwycięzcy do domu. W drodze jestem wciąż niespokojny o wynik meczu 
„Ruchu” z „Polonią”. Oczywiście, że koledzy ze specjalną złośliwością dostarczają mi najroz-
maitszych informacji, każda inna od poprzedniej, ale wszystkie „krzyczące” o porażce „Polonii”!

Dopiero gdzieś u granic Polski wpada mi gazeta i… zwycięski wynik „Polonii”!
Zrozumiałe zupełnie, że nerwy graczy nie wytrzymały tego ciągłego napięcia i w dalszej 

kolejności „Polonia” notuje szereg porażek. Ale nie miały one znaczenia dla układu tabeli. 
Byliśmy uratowani!

Bolesne doświadczenia z ubiegłego sezonu zmusiły kierownictwo do powzięcia kilku 
ważnych decyzji. Trzeba było przedewszystkiem, za wszelką cenę odbudować atak, tę piętę 

	 86	 Mecz z amatorską drużyną Austrii odbył się 6 X 1929 r.

	 87	 Henryk Reyman (1897-1963), jeden z najwybitniejszych i najskuteczniejszych napastników „Wisły” Kraków, grajacy w drużynie 

„Białej Gwiazdy” w latach 1910-1934. Reprezentant kraju.
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achillesową „Polonii”. W myśl zasady, że „najlepszą obroną jest atak” kierownictwo postano-
wiło uzupełnić piątkę ataku, by raz wreszcie zmontować tę linię w odpowiedni sposób.

Przypadek przychodzi „Polonii” z pomocą. Oto dwaj znani gracze „Pogoni” katowickiej, Pa-
zurek II i Malik mają odbywać powinność wojskową. Staramy się o przydział dla nich w War-
szawie i udaje się nam szczęśliwie uzyskać zezwolenie. Jednocześnie kierownictwo zwróciło 
uwagę na doskonałego napastnika warszawskiego „Ruchu”, Mieczysława Ogrodzińskiego88.

W międzyczasie „Polonia” musi pożegnać swego trenera, Kożeluha. Dalsze utrzymywanie 
trenera ze względu na fatalne warunki materialne okazało się niemożliwe. Kożeluh wyjeżdża. 
Drużyna zostaje pozbawiona opiekuna, ale jakaś szczęśliwa gwiazda odtąd przewodzi „Czar-
nym Koszulom”.

Kierownictwo zdobyło się na szaleńczy zdawałoby się krok: oto wstawiono na odpowie-
dzialne stanowisko środkowego napastnika, Mieczysława Ałaszewskiego. Niektórzy sądzili, 
że kierownictwo po prostu dostało lekkiego „kręćka”. Nikt nie przypuszczał ani na chwilę, 
że Ałaszewski okaże się na tej pozycji jednym z najpożyteczniejszych graczy i, że nawet zo-
stanie wkrótce potem rezerwowym do reprezentacji Polski.

Rok 1930 okazał się wielce łaskawym dla Polski. Cyfry 1930 w sumie dają „13”, a ja zawsze 
wierzyłem w tę feralną trzynastkę.

	 88	 Mieczysław Ogrodziński (1908-1969), napastnik warszawskiego „Ruchu”, w „Polonii”od 1929 do 1932 r. Karierę zakończył 

w srołecznym „Orkanie”. Pracownik umysłowy zakładów zbrojeniowych, powstaniec warszawski.

Drużyna „Polonii” w listopadzie 1929 r. Czwarty od prawej – Jerzy Bułanow.
Fot. Album pamięci KS Polonia Warszawa.
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Rok 1930 wysunął „Polonię” bardzo wysoko i jak to mówią, byliśmy o krok od tytułu mi-
strzowskiego. W rezultacie zajęliśmy czwarte miejsce za „Garbarnią”, „Wisłą” i „Legią”. Rok 
ten można nazwać renesansem „Polonii” i sezon był potwierdzeniem słuszność wielkiego 
twierdzenia, że „każda akcja wywołuje reakcję”. Los, jak się okazuje, chciał nam wynagrodzić 
doznane w ubiegłym sezonie krzywdy.

I doszło do tego, że drużyna nasza z Kisielińskim, Miączyńskim, Bułanowem, Seichterem, 
Ałaszewskim, Pazurkiem, Suchockim i innymi siała postrach wszędzie. Żadna drużyna w Pol-
sce nie miała odwagi lekceważąco traktować spotkania z „Polonią”.

W owym okresie stały się słynne w Polsce „5 minut Polonii”. Owa tajemnicza wartość 
„5 minut Polonii” polegała na tem, że przeciwnik nigdy nie wiedział, kiedy rozpocznie się ów 
huraganowy atak „Czarnych Koszul”. Ale kiedy rozpoczęły się owe „5 minut” stadion drżał 
i nie było siły, która mogłaby powstrzymać naszych chłopców od zdobywania bramek.

Staliśmy się groźnym zespołem, zespołem przed którym drżeli wielcy potentaci zielonej 
murawy.

Taki to zespół miałem poprowadzić w Roku Pańskim 1930 do walki.
Przyznaje szczerze, że chłopcy grali istotnie jak szatany. Od zwycięstwa do zwycięstwa 

i gdyby nie imponujaca gra dyplomatów, stołeczna „Polonia” zajęła by tron piłkarski w Polsce.

Aż nadszedł ów słynny walkower za wygrany mecz z „Cracovią” i… utrata wszelkich na-
dziei. Tak, przyznaje wam panowie dyplomaci, istotnie waszą zasługą było, że to co zostało 
zdobyte przez „Polonię” na zielonym boisku, jednym pociągnięciem pióra przekreśliliście. Ale 
przyznaje się, że nam piłkarzom nie wolno było przecież walczyć i na zielonej murawie i przy 
zielonym stoliku.

Mecz „Polonii”  
z „Czarnymi” Lwów  

w 1930 r.
Fot. zbiory KS Polonia.
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* * *

Pierwsze rozgrywki onego roku bynajmniej nie zapowiadały późniejszej rewelacyjnej formy. 
W zespole jeszcze nie grają, ani Pazurek, ani Malik. Atak nie chodzi jak powinien i „Polonia” 
uzyskuje skromny remis z beniaminkiem ligi – ŁTSG. Dopiero drugi mecz z „Cracovią” jest 
rewelacją dla Warszawy.

W drużynie grają już, jak pisał później red. J.Grabowski, dwaj rośli i krótko ostrzyżeni 
chłopcy: Malik89 i Pazurek90 – albo inaczej, tak jak się między sobą nazywali – „Ulik” i „Lio”. 
Występ ich, bynajmniej nie wypadł imponująco. Nie zadziwiali wspaniałymi strzałami, nie 
strzelali tuzina bramek. Wnieśli jednak do drużyny jakiś przedziwny zapał, chęć do gry, bojo-
wość i  zaciętość.

Mecz z „Cracovią” został wygrany 1:0 i właśnie ten zwycięski mecz przyczynił się później 
do utraty tytułu mistrzowskiego. I rzecz ciekawa: o to by mecz został zweryfikowany wal-
kowerem na korzyść „Cracovii” starała się nie bynajmniej „Cracovia” ale… jeden z klubów 
stołecznych.

Trzeci z kolei mecz przynosi nam tradycyjną porażkę z poznańską „Wartą” 1:3. Niespesze-
ni tą porażką zwyciężamy gładko „Warszawiankę” 3:0, a potem bijemy wiedeński „Hakoah” 
4:1, ulegając mu wprawdzie w rewanżu 0:2.

Drużyna powoli nabiera rozpędu. Nowe nabytki: „Ulik” i „Lio” okazali się nie do zastąpienia. 
„Lio” – Malik był pierwszorzędnym napastnikiem o pomysłowych kombinacjach i złośliwym 
strzale, a „Ulik” – Pazurek, nigdy nie krępował się, aby dyskontować siły swej 85 kilogramowej 
postaci. Poza tym, był obdarzony piekielnym strzałem z obu nóg.

W ataku mieliśmy małokalibrowego „Jasza” (jak go nazywał Pazurek) Suchockiego, który 
choć ważył tylko 56 kilogramów, dał się we znaki wszystkim obrońcom polskim91. Na uwagę 
zasługuje w piątce ataku, doskonały technik Mietek Ogrodziński i świetny Szczepaniak, który 
na skrzydle zbierał laury. O wartości jego gry świadczy fakt, że kilkakrotnie grał w reprezen-
tacji Polski. Gdyby jednak Szczepaniak, albo jak nazywali go koledzy „Hiszpaniak”, był mniej 
pyskaty, na pewno doszedłby do sławy światowej. Ale w gruncie rzeczy chłopak niezwykle 
poczciwy, tylko że gada, gada… 

	 89	 Leon Malik (1908-1945), bramkostrzelny napastnik, wychowanek „Pogoni” Katowice. W „Polonii” grał w latach 1930-34. 

W sezonie 1930 r. strzelił dla „Czarnych Koszul” aż 23 gole. 

	 90	 Józef Pazurek (1908-1981), wychowanek „Pogoni” Katowice. Napastnik grający w latach 1930-34 w „Polonii”. Często mylony 

ze starszym bratem Karolem, który także grał w „Polonii” ale w 1938 r.

	 91	 Jan Suchocki (1908-1981), piłkarz i hokeista, wychowanek TKS Toruń. Do „Polonii” przyszedł w 1929 r. i grał przez 4 lata. 

Niewielki wzrostem (163 cm) ale wielki duchem. Z zawodu księgowy.
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W pomocy grał „Gruby” – Andrzej 
Nowikow, Mieczysław Ałaszewski, albo 
inaczej „Velenta” i „Czur”, „Kurcan” 
–  jak kto woli, a właściwie Bronek Se-
ichter. W obronie stał Miączyński i ja, 
a  w bramce „Kszok” – Kisieliński. Do 
drużyny należeli jeszcze Piotr Kornie-
jewski czyli „Słonina” (od słowa „Słoń”), 
„Pedro” czy też „Burłak z nad Wołgi”. 
W ogóle istniała wtedy mania nadawa-
nia przezwisk. Dodajmy jeszcze fleg-
matycznego Stefana Jelskiego („Peja”), 
a  będziemy mieli odrodzoną drużynę 
11 „Czarnych Koszul”.

Ale idźmy dalej. Tak zmontowana 
druzyna poparta do tego niebywale bo-
jowym duchem rusza do boju. Występ 
we Lwowie z „Pogonią” kończy się re-
misowo 2:2. Również remisem kończy 
się mecz z „Garbarnią” w Krakowie 3:3. 
Nie wiem w jaki sposób, ale w bramce 
grał wtedy Antoś Keller. Jeden z  naj-
sympatyczniejszych chłopców, ale jako 
bramkarz – histeryk92. Wyprawiał na 
meczu niemal cuda. Jeśli puścił bram-
kę, potrafił spazmować, a często pod-
czas gry krzyczał: „Brońcie mnie, nie-
dopuszczajcie do strzału!”. Albo: „Po 
co mnie wystawiacie do bramki?!”. Te 
okrzyki szarpały nerwy, wyprowadzały 
z równowagi. Ale nie było rady.

	 92	 Antoni Keller (1909-1983), bramkarz „Polonii” w latach 1926-30. Był także zawodnikiem „Varsovii”, „Legii”, „Warszawianki” 

i TKS. W czasie kampani wrześniowej ranny, żołnierz PSZ. Po wojnie na emigracji.

Antoni Keller, bramkarz „Polonii”  
z maskotką „Czarnych Koszul”. Wiosna 1930 r.

Fot. zbiory NAC.
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Wyjazd do Budapesztu 
(1930)

Rozdzia∏ 22

Młócka ligowa zostaje przerwana meczem z Węgrami w Budapeszcie. Cieszę się jak małe 
dziecko. Marzeniem moim było zwiedzić to miasto – bajkę, pełne swoistego czaru i cudnej 
muzyki cygańskiej.

Mecz Polska – Węgry połączony był z wielkimi uroczystościami w związku ze spotkaniem 
finałowym miedzy reprezentacjami zawodowymi Węgier i Włoch o złoty puchar Środkowej 
Europy93.

Budapeszt wywarł na mnie oszałamiające wrażenie. Zwłaszcza wieczory, gdy przepiękne, 
starożytne gmachy, oświetlone są oślepiająco białym blaskiem reflektorów, tworząc na tle 
ciemno-granatowego nieba, jakby wykreśloną plamę dekoracyjną. Jeszcze większe wrażenie 
wywarła na mnie smutna melodia płaczących skrzypiec, które w rękach mistrzów cyganów 
stawały się jak żywe istoty.

Przyjęcie jakiego doznaliśmy ze strony organizatorów przeszły najśmielsze oczekiwania. 
Umieszczono nas w jednym z najwytworniejszych hoteli razem z drużyną włoską. Natych-
miast po przyjeździe na maszty wciągnięto narodowe chorągwie Polski i Włoch.

	 93	 Oba mecze rozegrano 11 maja 1930 r. 

Kibice włoscy podczas  
meczu swej drużyny  
na igrzyskach olimpijskich  
w Berlinie w 1936 r.

Fot. „Die Olympischen Spiele 1936” .
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Włosi przyjechali własnym sleepingiem. Wieczorem tegoż dnia odbyła się ogólna prezen-
tacja, przy czym słynny łącznik węgierski Hirzer, znany zresztą i w Polsce z licznych wystę-
pów, witał się szczególnie serdecznie z przedstawicielami Włoch. Nie zapominajmy bowiem,  
że Hirzer w ciągu kilku lat grywał we Włoszech.

Rankiem następnego dnia obudził nas potworny hałas. Odnosiło się wrażenie, jakby na 
hotel napadła banda szaleńców. Jak się okazało z Włoch przybyła liczna wycieczka kibiców. 
Mieli oni za zadanie dopingować swych faworytów.

Na długo przed rozpoczęciem meczu pojechaliśmy na stadion. Przy wejściu sprzedawano 
baloniki i chorągiewki w barwach narodowych Węgier i Włoch. A na stadionie już zebrało się 
60 tysięcy widzów. Przypominam sobie dokładnie, że gdyśmy wychodzili wąskim tunelem 
z szatni na boisko, natknęliśmy się w drodze na nosze. Po co one tu leżą? Czyżby z góry 
przewidywano, że będą ranni? Wrażenie było przykre …

Wybiegliśmy z podziemi zatrzymując się na chwilę, gdy światło słońca padało na nas. 
Wrzask tłumu od pierwszej chwili meczu po prostu uniemożliwiał spokój myśli. Słychać było 
tylko: Magyar, Magyar!

Często wrzask był tak silny, że zagłuszał gwizdek sędziego. Graliśmy podczas najwięk-
szej spiekoty.

Reprezentacja Polski przed meczem z Wegrami w 1929 r. Klęczy pierwszy z prawej Jerzy Bułanow.
Fot. zbiory R. Gawkowskiego.
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Węgrzy rozpoczynają mecz w szalonym tempie. Usadawiają się pod bramką Polaków 
i bombardują nas stale. Polski atak nie jest w stanie utrzymać długo piłki. W tych warunkach 
praca pomocy i obrony jest niesłychanie utrudniona. Sędzia meczu p. Fuchs (Niemcy) jest 
bardzo pobłażliwy dla Węgrów, którzy zręcznie wykorzystują ten nastrój i grają nie tylko ostro, 
ale wręcz brutalnie. Do pauzy udaje się Węgrom zdobyć jedną bramkę.

Bezpośrednio po rozpoczęciu drugiej połowy, sędzia „zapomina” się i zarządza rzut wolny 
w stronę Węgrów. Strzelcem jest Kossok. Piłka idzie idealnie wymierzona i wpada do bram-
ki – jest 1:1. W dalszym ciągu gra jest wyrównana. Ale oto w 34 minucie p. Fuchs przyznaje 
Węgrom rzut karny. O słuszności tego rzutu świadczy zdanie wypowiedziane przez prezesa 
Węgierskiego Związku Piłki Nożnej, który odezwał się do kapitana związkowego PZPN mjr. 
Lotha: „Nam panie majorze, tego nie potrzeba”.

No i Węgrzy prowadzą 2:1, a po chwili rzut wolny i jest 3:1. W ten sposób pomścili swoją 
porażkę w Poznaniu. 

W przerwie naszego meczu przybyła na stadion drużyna włoska, witana niezwykle owacyj-
nie. Ktoś z naszych rzekł: „Witają ich tak słodko, bo chcą im osłodzić gorycz porażki”. 

Któż bowiem wątpił, że będzie inaczej? Drużyna „włoskich Czarnych Koszul” musiała prze-
grać. Nikt w to nie wątpił, chyba tylko Włosi.

Zespół włoski miał w swym składzie znakomitego, najlepszego skrzydłowego świata – Ar-
gentyńczyka Orsi, któremu na osobisty rozkaz Mussoliniego wyrobiono obywatelstwo włoskie 
w ciągu 24 godzin. Drużyna z takim skrzydłowym miała prawo myśleć o zwycięstwie.

Gdy drużyny wybiegły na boisko, rozpoczęły się wstępne uroczystości. Były tam przemó-
wienia o charakterze wybitnie politycznym, były okrzyki i głośne całowania z „dubeltówki” 
i wreszcie drużyny ustawiły się na stadionie. Węgrzy mieli gwiazdy: Achta, Kronenbergera, 
Vogla, Turaya, Takacsa, Maresza, Opata, Hirzera, Titskea, a Włosi takich asów jak: Conti, 
Pitto, Constantino i mały czarniutki Argentyńczyk Orsi.

Trybuny zamarły. 60 tysięcy par oczu skierowanych było w stronę boiska, gdzie rozgrywała 
się wspaniała walka. Pierwsze minuty przyniosły porywający bieg Maresza, podanie do tyłu 
i strzał bombardiera Takacsa, który z całych sił strzelił. Piłka odbiła się z niebywałą siłą o po-
przeczkę i wróciła na środek boiska. To była pierwsza emocja.

Nie ulega wątpliwości, że gdyby pierwszy strzał Takacsa „wszedł” do bramki, obraz meczu 
byłby zgoła inny. Niestety „Taki” (tak nazwano popularnie Takacsa) nie miał tego dnia szczę-
ścia. A tymczasem Włosi, bynajmniej nie speszeni ani ilością publiczności, ani obcym trene-
rem, raz po raz przypuszczali szaleńcze ataki, których inicjatorem był zawsze mały, czarny 
Argentyńczyk Orsi.

Każde zagranie tego skrzydłowego było po prostu porywające. Gdy Orsi szedł z piłka , na 
trybunach ludziom zamierał oddech. Śledzono z zapartym tchem piłkę, gdyż w każdej chwili 
obawiano się bramki.
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I wreszcie padła pierwsza bramka. A było to tak. Orsi strzelił z daleka. Strzał był tak silny, 
że słynny bramkarz węgierski Acht wypuścił piłkę. W jednej chwili pod bramką utworzyło się 
kłębowisko ciał. Włosi utartym zwyczajem, rzucili się jak szaleńcy na bramkarza, atakując go 
w sposób bezpardonowy. Oczywiście, że rezultat musiał być tylko jeden: zdobycie bramki. 
I tak też było.

A gdy jest 1:0, a przeciwnik traci panowanie nad sobą, wtedy jest nietrudno o dalsze gole. 
I nie zapominajmy, że atak włoski prowadził w bój Orsi. Dla niego nie było przeszkód, dla 
niego nie było zbyt dobrych obrońców. Dla niego istniała tylko przeszkoda, którą trzeba było 
minąć i strzelić gola. W tych warunkach nie dziw, że bramki poczęły sypać się jak z rogu ob-
fitości i w rezultacie wynik brzmiał 5:0 na korzyść Włochów.

Rozpacz widowni była nieopisana. Słychać było nawet głośny płacz. Czyż było to do prze-
widzenia, że sławna jedenastka przegra w tak kompromitującym stylu i to na własnym boisku. 
A jednak stało się.

Obserwując ów słynny mecz zauważyłem jedną charakterystyczną cechę gry: oto Włosi, 
absolutnie nie mają respektu dla bramkarza, którego w innych państwach otacza się specjal-
nym szacunkiem. Dla nich bramkarz jest takim samym graczem jak każdy inny, którego moż-
na i trzeba atakować przy każdej nadarzającej się okazji. I o dziwo, nawet taka znakomitość 

Zwycięski mecz (2:1) drużyny włoskiej podczas igrzysk olimpijskich w Berlinie z Austrią w 1936 r.
Fot. „Die Olympischen Spiele 1936” .
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jak bramkarz Acht nie potrafił znaleźć odpowiedzi na stałe ataki Włochów. Doszło w rezultacie 
do tego, że Acht łapiąc piłkę ani chwili jej nie przetrzymywał, w obawie, że za chwilę wpadnie 
mu na kark kilku Włochów.

Bramkarz włoski Combi grał istotnie wspaniale i pewnie. Cały szereg piłek nieraz umyślnie 
kierował na kornera w obawie, że zostanie atakowany. Wolał, by przeciwnik zdobył kornera, 
aniżeli stracić bramkę.

Również ciekawie grali obrońcy włoscy. Obydwaj stali odsunięci od siebie dość daleko, 
przy czym obydwaj stali niemal na linii pomocy. Gdy napastnik przeciwnej drużyny jest przy 
piłce wówczas, rozporządzając świetnym biegiem, trójkątem łapią napastnika z obu stron, 
systemem hokejowym, odcinając go od piłki, która siłą rzeczy stawała się łupem bramkarza. 
System ten wydał wspaniałe owoce we wspomnianym meczu.

Wieczorem odbył się bankiet. O oznaczonej godzinie zjawiły się drużyny, przyszli dygnita-
rze państwowi, a nawet ministrowie. Brakło tylko Włochów. Wreszcie zjawili się, ci źle wycho-
wani, ale elegancko ubrani triumfatorzy dzisiejszego meczu. Obojętnie podali ręce przedsta-
wianym sobie dygnitarzom, a ministrom nawet nie ukłonili się. Zachowywali się, jak ci, którym 
należą się hołdy. Gdy jednak wstał poseł włoski i oznajmił, że przed chwilą otrzymał depeszę 
od „Il Duce”, Włochów ogarnął szał. Krzyczano, wrzeszczano, całowano się. A wkrótce po-
tem, już bez szału przyjmowano na dole w holu, gratyfikację po 3000 lirów za wygrany mecz. 
To było istotnie po amatorsku!

Włosi okazali się jednak i przyzwoitymi kolegami. Ofiarowali kapitanowi pokonanej drużyny 
Hirzerowi złoty zegar. Jednym słowem kwitła amatorska współpraca.

Ogarnęło mnie obrzydzenie. Włosi krzyczą tyle o swoim amatorstwie, a tu dzieją się rzeczy 
tak ohydne. Wypłacanie premii, przyjmowanie kosztownych upominków, pieniędzy itd. Wra-
żenie pięknego meczu prysło jak bańka mydlana. Pozostał niesmak.

Tegoż dnia bawiliśmy się świetnie w Lunaparku, gdzie cuda wyprawiał Rusinek. Podziwia-
łem tego chłopa, że choć tylekroć rozbijał sobie kości, wrócił zdrów do hotelu94. 

A potem wróciliśmy wszyscy do Polski.

	 94	 Rusinek, to pseudonim piłkarza Stefana Rusina (1903-1970), zawodnika „Cracovii”, dwukrotnie grającego w reprezentacji.

Jerzy Bu∏anow „11 Czarnych Koszul”

92

100-lecie KS „Polonia” Warszawa 1911 - 2011 

Jerzy Bulanow 11 Czarnych Koszul.indd   92 10/10/11   12:55 AM



Mecze z zagranicznymi dru˝ynami
(1930)

Rozdzia∏ 23

 Rozpoczęła się znów młócka ligowa. Rozpoczęło się od porażek z „Wisłą” 3:4 i „Ruchem” 
1:2. Rewanżujemy się zwycięstwem nad ŁKS-em 1:0.

Mamy rozegrać mecz z drużyną „Postsportverein”, która pierwszego dnia rozegrała słaby 
mecz z kombinowaną drużyną „Makabi” i „Gwiazdy”. Mój przyjaciel Mietek Miączyński z góry 
zapowiada, że zagranicznych rozniesiemy. Nie przewidział tylko jednej rzeczy.

Nie przypuszczaliśmy ani przez chwilę, że kiepska drużyna wiedeńska „Postsportvere-
in” może być dla „Polonii” poważnym przeciwnikiem. Lekceważymy oficjalnie wiedeńczyków 
i przystępujemy do zawodów bez Malika.

Zaczyna być kiepsko. Jest 1:0, 2:0, 3:0 – oczywiście dla wiedeńczyków. Potem robi się 3:1, 
a po chwili 4:1. Oj, jest źle!

Siłą ściągamy Malika z trybun. Ślązak zrazu się ociąga, ale oto już gra. Piękne pociągnięcia 
ataku budzą szalony entuzjazm widowni. Tempo meczu jest zgoła zawrotne. Wynik zmienia 
się jak na taśmie filmowej… 4:2, 4:3, 4:4, 4:5 i 4:6! Zwyciężyliśmy. 

Musieliśmy zwyciężyć, bo był to przecież ostatni mecz przed wyjazdem do Wiednia – do 
miasta moich marzeń.

Po przybyciu do Wiednia zostaliśmy umieszczeni w skromnym, ale czystym hotelu 
„Post”. Z niecierpliwością oczekujemy na wiadomość o przeciwnikach. Jakoś nie bardzo 
chciało nam się spotykać z „Admirą” czy „Rapidem”. Wreszcie wiemy. Gramy o Puchar 
„Slovanu”, który dopiero co wszedł do I ligi zawodowej. Pierwszy mecz mamy rozegrać 
z „Postem”, druga para uczestników turnieju to: „Donau” – „Slovan”. W dniu meczu upał był 
nieznośny. Nie wiem, z jakich powodów, ale rozbieramy się w szatni na stadionie, lekcewa-
żąc w ten sposób międzynarodowe zwyczaje, które nakazują przyjezdnej drużynie ubierać 
się w hotelu.

Stajemy do walki z „Postem”. Wiedeńczycy grają tym razem bardzo ostro, a nawet brutal-
nie. Nasi chłopcy trzymają się bardzo dobrze. Wygrywamy ostatecznie 3:2, ale tracimy Stefka 
Kisielińskiego, który zostaje kontuzjowany. Jak się potem okazało Kisieliński miał złamany 
nos. Odwożą go do szpitala. Gdy po meczu przyjeżdżamy do szpitala, stwierdzamy, że „Ki-
siel” jest w świetnym humorze. Obok niego, na tej samej sali, leży dwóch piłkarzy, z których 
jeden ma wstrząs mózgu, a drugi złamaną nogę.
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Niepokoi nas los meczu ze „Slovanem”, który wygrał z „Donau” 7:1. Jak grać z tak silnym 
przeciwnikiem z tak niepewnym bramkarzem, jakim był wtedy Korniejewski. Niewątpliwie 
Korniejewski to bardzo zdolny bramkarz, ale brakło mu koniecznej rutyny. 

Następnego dnia zwiedziliśmy Wiedeń. Z kolei organizatorzy zapraszają nas na obiad do 
czeskiej restauracji. Rozpoczyna się niebywała wędrówka. Nogi mdleją z wyczerpania. Je-
steśmy tak wyczerpani, że niektórzy siadają na drodze i odpoczywają. Dobra perspektywa 
przed ciężkim meczem ze „Slovanem”! Czyżby to było umyślne z ich strony? Czy chcieli nas 
wymęczyć dokumentnie, a potem złoić skórę? Niestety, tak to wyglądało.

Gdy po obiedzie wróciliśmy do hotelu, bractwo zziajane rzuciło się do łóżek. Każdy ciężko 
sapał i każdy przeklinał, że dał się namówić na ten „spacerowy obiad”.

Wreszcie mecz. Rozpoczynamy go w tempie. Jest 1:0, potem 2:0. Ale oto Jelskiemu, piłka 
„nie wychodzi” i na środku pomocy wytwarza się niebezpieczna dziura, przez którą przecho-
dzą napastnicy „Slovanu”. Padają bramki dla „Slovanu”. Kolejno 3 gole i rezultat brzmi 3:2 
dla wiedeńczyków.

Zamieniamy Jelskiego na Ałaszewskiego i odtąd gra nie tylko się wyrównuje, ale osiągamy 
nawet przewagę. Wreszcie nadchodzi decydujący moment: wolny dla „Polonii” bije Malik 
i piłka siedzi w bramce. Upragnione wyrównanie 3:3 nie jest wynikiem kompromitującym.

Drużyna „Polonii” przed meczem z „Cracovią”, 1930 r. Stoją od lewej: Jan Suchocki, Bronisław Seichter, 
Władysław Szczepaniak, Stefan Jelski, Andrzej Nowikow, Leon Malik, Mieczysław Ogrodziński,  
Jerzy Bułanow, Józef Pazurek, Mieczysław Miączyński, Antoni Keller.

Fot. Album pamięci KS Polonia Warszawa.
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Dzień wolny przed meczem z „Hakoahem” spędziliśmy na zwiedzaniu Wiednia. Mecz 
z  „Hakoahem” toczył się w wyjątkowo przyjacielskiej atmosferze. „Hakoah” grał dobrze, 
a „Polonia” była wyjatkowo zmęczona. Wiedeńczycy wygrali zaledwie 2:1. Dodajmy przy tym, 
że Malik nie wykorzystał rzutu karnego.

Tegoż dnia wieczorem byliśmy w cudownym basenie „Dianabad”. Rozegrała się tu fascy-
nująca walka między mną a Nowikowem na dystansie… 10 metrów. Zwyciężyłem w imponu-
jącym stylu, ale tylko dzięki temu, że już na 5 metrze zdąrzyłem kopnąć swego przeciwnika 
w czułe miejsce. To był dopiero triumf!

Co prawda Nowikow twierdził, że winienem być zdyskwalifikowany za nieamatorskie me-
tody walki, ale któż mógł wiedzieć co się działo pod wodą. Przyznaję się ze skruchą, że kop-
nąłem, ale nie tak silnie, by zgnębić swego przeciwnika.

W pociągu wiozącym nas do Warszawy, długo debatowano nad tę sprawą. Ostatecznie 
przekonał nas Jelski mówiąc: „Panowie, nie możecie tego biegu powtórzyć w wagonie, gdyż nie 
ma tu balii, ale w Warszawie u mojej ciotki jest cudowna balia i tam możecie rozegrać rewanż”.

Rozległ się chóralny śmiech. Wszyscy byli zadowoleni, tym bardziej, że jechaliśmy do kra-
ju, gdzie nas oczekiwały wielkie niespodzianki.

Rozpoczynamy od niezbyt ciężkiego meczu z lwowskimi „Czarnymi” i wreszcie przyjeżdża 
do nas słynny budapeszteński „Ferencvaros”, opromieniony sukcesami nad mistrzowskim 
zespołem świata – „National” Montevideo (Urugwaj). Trzeba przyznać, że Węgrzy, choć drogo 
opłaceni, zaprodukowali grę, jakiej już dawno na boiskach polskich nie oglądaliśmy. Szcze-
gólnie zgoła fenomenalną grą błysnął „Taki” – Takacs. Ten z pozoru niedźwiadek, zdawało się, 
że ciężko się ruszał, a jednak nie było sytuacji podbramkowej, by tam nie znalazł się Takacs.

Gra Takacsa, niekoniecznie efektowna, jest jednak niezwykle ekonomiczna dla drużyny. Ta-
kacs nigdy nie znajdzie się zbyt daleko od piłki. Jeśli tylko jest jakakolwiek sytuacja podbram-
kowa można było być pewnym, że spotkamy tam Takacsa, który bez szczególnej zaciekłości 
odbierze piłkę przeciwnikowi i splasuje ją we właściwy róg. Nic więc dziwnego, że publicz-
ność zachwycona tą grą zniosła Węgra z boiska na ramionach.

Pierwszego dnia stawiamy twardy opór Węgrom i po na ogół otwartej grze ulegamy tylko 
2:4. Ten zgoła honorowy wynik zostaje nazajutrz zmazany wynikiem 0:5.

Przypominam sobie zabawne zdarzenie z owego meczu. Oto Takacs znalazł się na pozycji 
spalonej. Widać było, że czeka na gwizdek sędziego (mecz prowadził p. Krukowski). Wobec 
tego jednak, że gwizdka nie było słychać, Takacs bez pośpiechu strzelił no i oczywiście gol. 
Odchodząc od bramki uśmiechnął się jakoś nieporadnie, jakby przepraszając za nietakt. Ale 
czyż to była jego wina, że sędzia prowadził źle mecz?

Wkrótce potem korzystamy z przyjazdu wiedeńskiej „Austrii” i zapraszamy na dwa mecze. 
Wiedeńczycy są niesłychanie przemęczeni, ale jakżeż odmówić, skoro można zarobić paręset 
dolarów. Stają więc do walki.
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Po prostu żal było patrzeć na tych zmordowanych chłopców, którym kazano grać, gdyż tak 
chciało kierownictwo. Szczególnie żal mi było Sindelara, szczupłego blondyna, który potem 
błysnął tak wielką klasą, że uznano go za najlepszego środkowego napastnika w Europie. 
Mecz z „Polonią” był dla nich ciężką próbą. Ale tak się złożyło, że sędzia meczu p. Szolc, 
prowadził mecz kiepsko i to zadecydowało. „Austria” zdobywa jedyną bramkę i to decyduje 
o wyniku.

Nazajutrz stajemy do rewanżu. Ale oto niebiosa nie były łaskawe. Spadł rzęsisty deszcz, 
który uczynił boisko niezdatnym do gry. Wobec tego musimy dopłacić wiedeńczykom 50 do-
larów. Goście zostają jeszcze na jeden dzień.

Odpoczynek dobrze im zrobił, no i trzeciego dnia wzięli rewanż. Wynik brzmiał 5:0 i wtedy 
przekonaliśmy się, że jednak „Austria” umie nie tylko grać, ale i produkować grę na wysokim 
poziomie.
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Derby z „Legià”, inne ligowe pojedynki 
i mecz ze Szwecjà
(1930)

Rozdzia∏ 24

Takie dwie lekcje z Węgrami i Austriakami musiały zostawić jakiś ślad. Zresztą przekonali-
śmy się o tym już w najbliższych dniach. Przeciwnikiem naszym jest „Legia”, która w tym roku 
nie przegrała ani jednego meczu i jak wynikało z sytuacji śmiało szła po berło mistrzowskie 
w lidze.

„Legia”, pewna zwycięstwa rozpoczyna mecz w ospałym tempie. I o dziwo, udaje jej się 
zdobyć gola. I jeszcze bardziej wpływa usypiająco na zarozumiałych graczy i odtąd spoczy-
wają oni na laurach. A tymczasem w „Polonii” budzi się potężny duch walki. Nikt nikogo nie 
wzywa, nikt nikomu nie daje sygnałów, a jednak jakby za dotknięciem różdżki czarodziejskiej 
„Polonia” wpda z impetem na przeciwnika. Suną ataki niezbyt skoordynowane, ale mimo to 
groźne i niosące grozę bramki.

Towarzyski mecz „Polonia” – „Legia” w 1929 r., wygrane przez „Czarne Koszule” 2:1.
Fot. zbiory R. Gawkowskiego.
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Wreszcie staje się tak, że Ałaszewski z bardzo trudnego kąta strzela wolnego. Piłka dziw-
nie podcięta wyraźnie idzie na bramkę. Bramkarz „Legii” Skwarczyński stoi przygotowany, 
ale w ostatniej niemal chwili przebiega mu przed nosem Ogrodziński. Bramkarz jest zupełnie 
skonsternowany. Po prostu nie wie jak zareagować. A tymczasem piłka lekko opada i przez 
nikogo nie zatrzymywana miękko wpada do siatki. Jest 1:1.

Na widowni jubel niesłychany. Tłum kibiców „Polonii” drze się w niesamowity sposób. 
Niektórych widocznie opętała jakaś szaleńcza radość.

Mijają minuty. „Polonia” gra coraz lepiej, „Legia” coraz gorzej. Faule sypią się jak z rogu ob-
fitości. Rzut karny wisi w powietrzu. Jakoż po bardzo brzydkim faulu Przeździeckiego, sędzia 
dyktuje rzut karny. Nie wiem, komu powierzyć tę tak ważną funkcję. Trudna jest rola kapitana. 
Ale oto dzieje się coś dziwnego.

W momencie, kiedy się zastanawiałem nad wyborem egzekutora, wyskoczył jak piorun 
Pazurek i strzelił.

Piłka, uderzona z niezwykłą siłą, wpadła do siatki. Było 2:1 i po chwili wszędobylski Su-
chocki zdobywa trzecią bramkę i jest 3:1.

„Legia” rezygnuje z walki. Tłum wali na boisko, porywa nas na barki i znosi na ramionach.
Odtąd rozpoczyna się passa powodzeń. W ciągu siedmiu dni rozgrywamy trzy mecze 

mistrzowskie i wygrywamy wszystkie. Bijemy przy tej okazji „Ruch” 4:1, „Czarnych” 7:0 
i ŁKS 4:2.

Publiczność warszawska podczas meczu derbowego „Polonii” z „Warszawianką”. Agrykola, 1925 r. 
Fot. Album pamięci KS Polonia Warszawa.
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Wkrótce potem jedziemy do Krakowa w gościnę do „Wisły”, Zdawałoby się, że cięgi będą 
murowane. Zresztą „Wisła” odgrywała w historii „Polonii” wyjątkową rolę. I tym razem poraż-
ka jest murowana. Krakowianie rozpoczynają ze zwykłym impetem i oczywiście jest 2:0. Czyż 
ktokolwiek z tłumu mógł przypuszczać, że taki wynik może ulec zmianie? A jednak… „Po-
lonia” zrywa się do szaleńczych ataków. Gdy w pewnej chwili spojrzałem na trybuny byłem 
po prostu oczarowany. Publiczność w niemym zachwycie przyglądała się furiackim atakom 
„warszawistów”. No i przyszły bramki. Pierwsza, a potem wyrównująca.

Na trybunach kompletna konsternacja. Co się dzieje? Na domiar złego sędzia dyktuje rzut 
karny dla „Polonii”. Strzela Pazurek niedokładnie i to właśnie ratuje „Wisłę” od porażki na 
własnym boisku.

Przyjazd do Warszawy stał się okazją do triumfalnego przywitania. Gramy z kolei z „Pogo-
nią” i choć we Lwowie przyjmują nas niegościnnie, a tłum rzuca w nas kasztanami, wywal-
czamy remis 1:1. A potem przychodzi lekki mecz z „Warszawianką”, który wygrywamy bez 
specjalnego wysiłku 4:1.

Wreszcie mecz z „Wartą”. Tu spodziewano się porażki „Polonii”, tym bardziej, że wrogowie 
„Polonii” tak sobie ułożyli. Układano sobie w ten sposób, że przecież „Warta” stoi wyżej od 
„Polonii” pod każdym względem i że musi wygrać lepsza drużyna.

Dziś po 15 latach gry w piłkę nożną, twierdzę stanowczo, że wolę, aby drużyna miała łut 
szczęścia, aniżeli centnary umiejętności. Nie zawsze, bowiem, wygrywa lepszy. Z „Wartą” 
było to samo. Zagrali bar-
dzo dobrze, ale po naszej 
stronie było szczęście. 
Graliśmy poza tym, jak 
wypuszczeni z domu wa-
riatów furiaci. Czyż moż-
na się dziwić, że „Warta” 
przegrała! Czyż można się 
dziwić, że Fontowicz aż 5 
razy musiał wyjmować pił-
kę z siatki. Wynik brzmiał 
5:0 i to stało się sensacją 
w całej Polsce, a wrogów 
zmusiło do… ciszy. Ostat-
nie wyniki „Polonii” spo-
wodowały, że drużyna sta-
nęła tuż za mistrzostwem 
Polski.

Długoletni bramkarz „Warty” Poznań Marian Fontowicz,  
tym razem był bezradny. Zdjęcie z meczu „Polonia” – „Warta” w 1925 r.

Fot. „Kurier Sportowy”.

Jerzy Bu∏anow „11 Czarnych Koszul” 100-lecie KS „Polonia” Warszawa 1911 - 2011 

99

Jerzy Bulanow 11 Czarnych Koszul.indd   99 10/10/11   12:55 AM



Bieg wypadków jednak nie zatrzymuje się. Jakoż w tydzień później ma odbyć się mecz 
piłkarski ze Szwedami o puchar, ofiarowany przez naszego starego przyjaciela, stale zamiesz-
kałego w Sztokholmie, p. Brodatego. Kapitan związkowy wyznacza do reprezentacji aż 6-ciu 
polonistów. I tak grać mają: Szczepaniak (na skrzydle), Seichter (w pomocy) i ja (w obronie). 
Jako rezerwowi jadą: Ałaszewski, Malik i Kisieliński.

Humor w czasie podróży dopisuje absolutnie i rzecz prosta, że zawdzięczamy to nieza-
stąpionemu Muniowi Sperlingowi. Lewoskrzydłowy „Cracovii” był autorem kawału, o którym 
przez wiele lat krążyły gadki. Oto na dworcu w Sztokholmie przywiatała nas kwiatami jakaś 
elegancka i ładna pani. Munio, jak zresztą wszyscy, wzięli ją za rodowitą Szwedkę i… daliśmy 
upust językom. Gadało się dużo i dość swobodnie, a potem okazało się, że pani owa to rodo-
wita Polka. Zrobiliśmy kiepskie miny. Ale trudno. Nie było rady. Stała się rzecz przykra.

Sztokholmski stadion przywitał nas burzą oklasków tłumu zebranego w ilości 30 000 widzów. 
Na tym stadionie przed 18 laty odbyła się Olimpiada, a na tym samym stadjonie bój wiodły narody!

Lekkie wzruszenie ogarnia każdego gracza. Nie przytłacza to nas jednak. Stajemy do walki 
z potęgą Północy, z wiarą we własne siły.

Mecz od razu toczy się w szalonym tempie. Seichter dokazuje cudów. Jego skrzydłowy nie 
może ani razu przejść przez graniczną linię. Tłum dopinguje, ale nie jest w stanie przełamać 
żelaznego oporu.

Stadion olimpijski w Sztokholmie, podczas ceremonii otwarcia igrzysk olimpijskich w 1912 r.
Fot. „Die Olympischen Spiele 1936” .
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A tymczasem suną groźne ataki Polaków. Szwe-
dzi są zdumieni, nie byli przygotowani do tak ciężkiej 
walki. Jesteśmy wśród obcych, a przecież odczu-
wamy, że niedaleko nas siedzą kierownicy wyprawy, 
płk.  Glabisz95, mjr. Loth. Wiemy, że oni są z nami. 
I wiemy, że w dalekiej Polsce tysiące serc w nerwo-
wym napięciu oczekuje na wynik sztokholmski.

Atak Polski gra, nie szaleje, łamie przeszkody, jest niby lawina, przed którą żadna siła nie 
ostanie się. I wygrywamy! Wygrywamy 3:0, a trzydziestotysięczny tłum nie zapomina o na-
grodzie: darzy nas gromowładnymi oklaskami. Pod takt tej wspaniałej symfonii najmilszej 
piłkarzowi opuszczamy stadion. Witają nas rozradowane twarze płk Glabisza i mjr. Lotha. 
Tego dnia zostaje zorganizowana wspaniała wycieczka, a nazajutrz jedziemy do Polski.

	 95	 Kazimierz Glabisz (1893-1981), generał WP. W latach 1937-39 prezes PZPN. Był także Przewodniczącym Polskiego Komitetu 

Olimpijskiego. Po wojnie pozostał na emigracji.

Stefan Loth do 1929 r. był zawodnikiem „Polonii”.  
Jeszcze w czasie kariery piłkarskiej pełnił funkcję  
wiceprezesa klubu. Podczas wyjazdu kadry Polski  

do Sztokholmu w 1930 r. był kapitanem związkowym,  
czyli selekcjonerem reprezentacji.

Fot. Album pamięci KS Polonia Warszawa.
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Srogi rewan˝ „Legii”
(1930)

Rozdzia∏ 25

Przeglądam kalendarzyk rozgrywek ligowych i stwierdzam, że znów gramy z naszym od-
wiecznym rywalem „Legią”. Kalendarz wykazuje, że mecz odbędzie się 6 października 1930 
roku. Owego dnia lał deszcz. Przykry, przenikający. Gdy stawiłem się na boisku i witałem 
z graczami zauważyłem, że oni są dziwnie smutni.

Przykazanie sportowe mówi: Keep smiling (Bądź stale uśmiechnięty). Nie mogłem jednak 
tego dnia uśmiechać się, nie mogli i koledzy. Czyżby przeczuwali?

Wbiegamy na boisko, witają nas burzliwe oklaski. Gwizdek i mecz rozpoczęty. Mija kilka 
sekund i, przypominam sobie dokładnie, w 28 sekundzie pada pierwsza bramka dla „Polonii”. 
Potem druga i jest 2:0 dla „Polonii”. Tłum szaleje! Wreszcie „Legia” zdobywa bramkę. Jest 2:1, 
ale oto atak „Polonii” zrywa się jak burza i staje się 3:1. Zdaje się, że nic się nie może zmienić. 
A jednak, kiedy rozlega się końcowy gwizdek sędziego, wynik brzmi 8:4 na korzyść… „Legii”!

Dziwi to was? Tak jednak było. Nie tylko przegraliśmy cyfrowo, ale zostaliśmy złamani, 
zmaltretowani i każdy z nas odczuwał, że na dnie jego duszy legł ciężar centnaurowy.

I rzecz ciekawa gdy przegrywaliśmy z innymi drużynami, nawet słabszymi nie odczuwa-
liśmy nigdy specjalnego żalu do zwycięzców. Prawo boiska mówi, że nie należy pogardzać 
zwycięzcą. Mimo to właśnie w stosunku do „Legii”, zachowaliśmy się inaczej. 

Drużyna „Legii”  
podczas gościny  
w Niemczech w 1930 r. 
Na zdjęciu  
w turystycznym 
autobusie w czasie 
zwiedzania Lipska.

Fot. „WKS Legia...”.
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Mecz derbowy „Polonii” z „Legią” w 1929 r. zakończony zwycięstwem „Czarnych Koszul” 2:1.
Fot. zbiory KS Polonia.

Do „Legii” miałem żal. Dziś, gdy zamierzam już zerwać ze sportem piłkarskim, chcę odsło-
nić kulisy, które rzucają snop światła na pewne tajemnicze sprawy. 

Gorącym zwolennikiem naszej drużyny był pewien bardzo bogaty przemysłowiec. Pan ów 
zgłosił się do zarządu „Polonii” z propozycją wybudowania boiska pod warunkiem otrzymania 
mandatu członka zarządu oraz kierownictwa sekcji. Propozycja została odrzucona96.

Nie widząc ujścia swej istotnie bogatej inicjatywy przemysłowiec skierował swe kroki do 
„Legii”. Z różnych stron Polski zostają sprowadzeni gracze i powoli montuje się zespół, które-
go jedynym celem jest złamanie hegemonii „Polonii”. Akcja ta wkrótce wydaje plon. Z drużyny 
„Polonii” usuwają się starsi gracze, a nowi nie są w stanie powstrzymać silnego naporu. „Le-
gia” rośnie w potęgę, ale wszyscy jej gracze pochodzą z wielkich ośrodków piłkarskich. Nie 
myśli się tam o wychowaniu własnego narybku. Jedyny cel: zniszczyć „Polonię”. 

Plan ten w pewnej mierze się udał. Rozpoczęła się passa „Legii”. Nie mogliśmy walczyć 
z rosnącą potęgą „Legii”, gdyż byliśmy zbyt biedni. Przeciwnik rozporządzał wielkimi kapi-
tałami i mógł w każdej chwili inwestować bez obaw o przyszłość. A w „Polonii” przy każdej 
wydatkowanej sumie, choćby najmniejszej, powstawały gorące dyskusje. Czyż można było 
dziwić się, że w tej nierównej walce, górą była „Legia”.

	 96	 Tajemnicza osoba, którą opisywał J. Bułanow, to prawdopodobnie Roman Górecki (1889-1946), prezes „Legii” w 1927-29 r. 

i dyrektor Banku Gospodarstwa Krajowego. Od 1924 r. generał WP niezwykle ustosunkowany.
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I dlatego zapewne publiczność, która trochę orientowała się w kulisach, urządzała nam 
spontaniczne owacje, ilekroć odnosiliśmy zwycięstwo nad „Legią”. Widziała w tym triumf 
sprawiedliwości.

Takie były owe czasy, tak się działo w kociołku warszawskim w owych pamiętnych latach. 
I dlatego porażka 4:8 z „Legią” była szczególnie bolesna dla graczy starszej generacji, którzy 
widzieli wzrastającą potęgę „Legii” z nieznanych powodów.

Po tym pamiętnym meczu czuję się dziwnie zniechęcony. Bywają dni, że pragnąłbym za 
wszelką cenę porzucić futbol. Ale oto przychodzi pamiętny mecz, ostatni z cyklu gier o Pu-
char Europy Środkowej między Polską a Czechami. Mecz ten nie miał znaczenia dla układu 
tabeli ligowej, gdyż i w razie porażki puchar dostawał się nam w posiadanie. Jednakże mecz 
należało rozegrać. 

Tego dnia, gdyśmy walczyli w Pradze w strasznych warunkach (mróz), drugi garnitur Polski 
gromił w Warszawie Łotwę aż 6:0.

Mecz praski przegraliśmy 1:2. Była to porażka niezasłużona, a w wielkim stopniu winę 
ponosi Fontowicz. Ale trudno było i jego winić, gdyż stanowiliśmy jedną soplę lodu, a nie 
żywych ludzi.

Wracamy do Warszawy. Pamiętam, że odtąd przez szereg dni było mi… zimno. Po prostu 
na każdym kroku odczuwałem jeszcze piekielne zimno praskie.

Ale minęło i to… Kończy się jeden sezon i rozpoczyna drugi. 

Drużyna „Czarnych Koszul” tym razem w nietypowych koszulkach. 
Jerzy Bułanow piąty z prawej, 1930 r.

Fot. „70 lat Czarnych Koszul”.
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Kolejny sezon
(1931)

Rozdzia∏ 26

Miniony sezon miał się, jak się okazało, być łabędzim śpiewem „Polonii”. W pierwszym rzę-
dzie przyczyną tego, była utrata dawnego ducha bojowego, nieustępliwości w walce. A dru-
gą? Będziecie się może śmiać. A jednak tak niestety było jak opowiem.

Środkowy napastnik „Polonii” Malik i  lewy łącznik – Pazurek nieodłączni koledzy i towa-
rzysze, piłkarze, którzy byli dostarczycielami zwycięskich bramek dla swej drużyny, stali się 
niemal wrogami. I to, jak zwykle bywa rozdźwięk 
i to bardzo duży wywołała kobieta. Pazurek, 
który jak powszechnie było wiadomo, pracował 
w pocie czoła i wytwarzał pozycję do strzału dla 
Malika, nagle odmienił się. Postanowił grać dla 
siebie. I rozpoczęła się gra, która miała dopro-
wadzić do… Ale nie wyprzedzajmy wypadków.

Początkowe mecze ligowe jakoś nie są prze-
rażające. Remisujemy i wygrywamy. Ale potem 
kolejno przegrywamy trzy mecze, a to z „Ru-
chem” 0:3, beniaminkiem ligi, lwowską „Lechią” 
1:2 i „Wisłą” 1:3. To już groźne ostrzeżenie. 
Godne podkreślenia były wtedy wyniki lwow-
skiej „Lechii”, która potrafiła pokonać „Wisłę” 
dwukrotnie. Nie uchroniło to jednak lwowiaków 
od spadku.

Pewnym urozmaiceniem w młócce ligowej 
był mecz Północ – Południe w Krakowie. Po kil-
kunastu minutach Północ prowadzi 2:0 i zado-
wolony z takiego obrotu spraw Józek Nawrot97 
mówi do mnie:

	 97	 Józef Nawrot (1906-1982), bramkostrzelny napastnik „Cracovii” (w latach 1922-26) i „Legii” (1927-36). Pod koniec kariery grał 

także w „Polonii” (1937-39). Wielokrotny reprezentant kraju. Po wojnie na emigracji.

Okładka tygodnika „Stadion”, ze zdjęciem  
meczu derbowego „Polonii” z „Warszawianką”,  
z marca 1931 r. 

Fot. zbiory BUW.
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– Jak tak dalej pójdzie, wygramy 5:0.
Była to zła wróżba. Wkrótce potem grający na pomocy Maniek Szaller mówi :
– Panowie dłużej nie wytrzymam. Muszę zejść. Ale niedługo wrócę.
Jakoż wrócił. Był bardzo zadowolony. Ruszał się dość swobodnie, ale równie świetnie 

ruszał się jego przeciwnik ze skrzydła, Bator. Po każdej straconej bramce, która była li tylko 
winą Szallera, ten śmiał się głośno i krzyczał:

– Ale nawalam co?
Istotnie nawalał tak długo, że przegraliśmy 2:5. Wracaliśmy do Warszawy w nienajlepszych 

humorach. Po tygodniowym okresie znów „praca” ligowa. Bijemy „Czarnych”5:0, „Warsza-
wiankę” 6:0, ale to nie przeszkadza, że ulegamy „Garbarni” i „Pogoni” 4:0.

Nadchodzi mecz z zawodowcami czeskimi w Warszawie. Reprezentacja Polski do przerwy 
grała jeszcze nienajgorzej i wynik brzmi 0:0. Ale w ciągu tych 45 minut Kolarczyk I absolutnie 
wyczerpał swe siły i po pauzie „pływał”. Oczywiście rezultaty były opłakane. Przegraliśmy 0:4, 
co wywołało niesłychane rozgoryczenie wśród widzów.

Słabo grał na tym meczu zawsze pewny siebie Martyna. Graczowi temu chcę poświęcić 
słów parę. Pytano mnie nieraz o moje zdanie. Opinie znawców zostały podzielone: Jedni 
uważają go za fenomen, drudzy za bezwzględnie słabego gracza98. 

Jedni i drudzy są w błędzie. Martyna, mocny fizycznie, krępy o dobrym biegu, bardzo 
silnym, lecz kierunkowo marnym wykopie, doskonały w grze głową, był słaby, jakże słaby tak-
tycznie. Błędy jego polegają również na szalonym egoiźmie. Martyna uważa, że jego partner 
winien ataków przeciwnika, a sam systematycznie cofa się, wierząc, że piłka wydostanie się 
z gąszczu nóg, a wówczas on zwycięsko podbiegnie i uderzeniem mocnym, a efektownym 
wyśle ją w pole. Ale to cofanie, często kończy się katastrofą. I tak zdarza się nader często.

Bezradny był Martyna i w stosunku do napastnika, który potrafił trzymać piłkę krótko przy 
nodze. Ci, którzy znali jego wady umieli je odpowiednio wykorzystywać i dlatego też będąc 
w „Legii” grał przeciwko drużynom krajowym słabo. Poprostu dlatego, że wszyscy go znali. 
A że grał przeciw Czechom słabo, było zasługą Czechów, którzy drogą jakiegoś tajemniczego 
wywiadu ustalili wady reprezentacyjnego obrońcy Polski.

Takim był Martyna, ale to nie wyklucza, że grając z nim niezliczoną ilość razy w barwach 
państwowych, przekonałem się, iż ten zdrowy, potężny bek potrafi grać z całym poświęce-
niem i bronić swej bramki z rzadką ofiarnością.

Po gościnie zawodowej drużyny czeskiej, wkładam znów czarną koszulkę klubową i roz-
poczynam dalszą młóckę

	 98	 Henryk Martyna (1907-84), obrońca „Legii” z lat 1928-36. Wielokrotny reprezentant kraju, olimpijczyk. Karierę zakończył 

w „Warszawiance” grając tu od 1937 do wybuchu wojny.
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I znów mamy przerwę w postaci meczu międzynarodowego z Łotwą w Rydze. Piłkarstwo 
polskie reprezentowała niemal cała „Wisła” uzupełniona Karolem Kossokiem, Albańskim, 
Szczepaniakiem i mną.

Łotysze grali gorzej od nas, ale to nie wyklucza, że właśnie tego pamiętnego dnia, choć 
na trybunach zebrało się ledwie 1.500 widzów, chcieli wykazać, że nie dzieli ich przepaść od 
Polski. Usiłowania te spełzły na niczym. Atak Polski, kierowany wprawną nogą kpt. Reymana 
i mając tego dnia świetnie usposobioną prawą stronę, gdzie zagrywali Kossok i Szczepaniak, 
był zbyt niebezpieczny, by nawet ambitni Łotysze mogli go powstrzymać.

W takich to warukach zdobywamy do pauzy aż 4 bramki. Wynik 4:0 podnieca Łotyszów. 
Wychodzą po pauzie z mocnym nastawieniem zmniejszenia porażki, a nawet wyrównania. 
Rozpoczyna się gra ostra, bezwzględna. Atak nasz zostaje powstrzymany, już Kossok nie 
rwie do przodu, już woli pozostać w tyle. Nie tylko, że nie udało im się strzelić choćby hono-
rowego gola, ale atak polski zaokrąglił wynik do 5:0.

Żegnano nas w Rydze bardzo serdecznie, zasypywano nas komplementami, ale wyczuwa-
ło się na każdym kroku, że Łotysze po prostu są przerażeni kolosalną różnicą, jaka dzieli ich 
od umiejętności naszych piłkarzy.

Przyjazd do Warszawy bynajmniej nie zmienia biegu wydarzeń. Znowu gramy i walczymy. 
Szczególnie mecz z lwowską „Lechią” pozostawił niezatarte wrażenie. A było tak, że w pew-
nej chwili Pazurek doznał bardzo ciężkiej kontuzji. Okazało się, że nastąpiło pęknięcie kostki. 
Zdawało się, że Pazurek zejdzie z boiska. Jakże bowiem grać, kiedy każdy ruch powoduje 
potworne bóle. A jednak Pazurek pozostaje na boisku, przechodzi na prawe skrzydło i tam 
statystuje. Od czasu do czasu otrzyma piłkę i stara się ją przetrzymać. A tymczasem sytuacja 
jest tego rodzaju, że prowadzimy 1:0 i ewentualna strata bramki może skończyć się tragicz-
nie. Bo w tabeli nie było z nami wesoło! Pazurek został i nieomal czołgał się. Twardy naród ci 
piłkarze! Czy na przykład w innych dziedzinach sportu, powiedzmy w lekkiej atletyce, można 
sobie wyobrazić taki heroizm? Tylko piłkarze to potrafią, a czasami bokserzy.

Przetrzymaliśmy napór. Bramka nie została przez „Lechię” zdobyta.
Ciekawe, że na tych to sławnych meczach poraz pierwszy sprzeniewierzyłem się „piłce 

nożnej”. Po prostu myślałem coraz częściej o kobiecie! Zapewniam was, że jestem dżen-
telmenem i nie zdradzę imienia kobiety. Ale bądźcie pewni, że był to najpiękniejszy okres 
w moim życiu. Nie opiszę więc tej pięknej przygody. Niechaj trwa w mym umyśle i będzie 
dowodem, że i my piłkarze też mamy serca gorące.

Bywają w życiu człowieka wypadki lub błędy, jakże często nieznaczne, ale w rezultacie 
przynoszące smutne konsekwencje. Takim małym na pozór błędem było wstawienie na mecz 
z Rumunią środkowego napastnika „Ruchu” Peterka. Gracz ten, świetny strzelec, doskonały 
przebojowiec, w drużynie swojej dokonywał cudów. Gdy przyszło jednak do złożenia egzami-
nu na meczu międzypaństwowym – nastąpiła katastrofa.
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Mimo, że Peterek miał na łącznikach dwóch pierwszorzędnych techników Kossoka i Ci-
szewskiego – nie potrafił zawiązać z nimi ani jednej przyzwoitej akcji rezultat był zgoła opła-
kany. Do pauzy wynik brzmi 2:0 na korzyść Rumunów.

Na trybunach konsternacja. Rozlegają się wrogie okrzyki. Tłum demonstruje. Wodzowie 
naszego piłkarstwa nie długo namyślają się i wysyłają w bój rudowłosego napastnika „Legii” 
– Nawrota. Aczkolwiek Nawrot nie był w swej najlepszej formie, przecież okazanie się jego 
jakby dodało otuchy. Nawrot kilkunastoma zagraniami wprowadził zamęt w szeregi Rumunów 
i doprowadził do tego, że uzyskaliśmy dwie bramki! Los jednak chciał, że słabo grający tego 
dnia Koźmin puścił trzecią bramkę i to spowodowało o porażce 2:3. Przykre były wspomnie-
nia z tamtego meczu.

I znów jestem w czarnej koszulce i znów przeżywamy ciche dramaty, aż wreszcie uka-
zuje się malutki promyk słońca. To była wiadomość o meczu międzynarodowym z Belgią 
w Brukseli.
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Wyjazd do Belgii 
(1931)

Rozdzia∏ 27

Mecz z Belgią miał otworzyć sportowcom polskim drogę na zachód. Żegnani przez sporą 
gromadkę kibiców ruszamy w towarzystwie reprezentacji lekkoatletycznej specjalnym wago-
nem via Berlin, Kolonię do Brukseli.

Już w wagonie, mimo na ogół dobrych stosunków dzielimy się na dwa obozy: lekkoatleci – 
arystokraci niechętnie odnosili się do piłkarzy – plebsu. I rzecz dziwna: aczkolwiek piłkarze ze 
sobą na ten temat nie rozmawiali, od razu stosunek stał się dziwnie niesympatyczny, prawie 
wrogi.

Na kilku mniejszych stacjach, gdzie pociąg zatrzymał się odwiedzili nas miejscowi kibice 
i zbierali autografy.

Jesteśmy w Kolonii. Miasto katastrof kolejowych wywiera na nas potężne wrażenie. Zwie-
dzamy je w tempie rekordowym i ruszamy w dalszą drogę. Po uciążliwej, dalszej podróży po-
ciąg wtłacza się na peron dworca w Brukseli. Tu oczekiwał na nas wielotysięczny tłum Pola-
ków, ale o tym dowiedziałem się później, gdyż pociąg spóźnił się i wszyscy niemal rozeszli się.

W Brukseli panowie arystokraci, czyli lekkoatleci dowiadują się nareszcie, że główne 
zainteresowanie budzi przede wszystkim mecz piłkarski. Z konsulatu informują nas, że ty-

Odjazd z Warszawy  
sportowców polskich  
jadących na igrzyska  
olimpijskie w Berlinie, 
1936 r. 

Fot. zbiory NAC.
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siące Polaków z najrozmaitszych stron Belgii zjechało do Brukseli, by być świadkami, me-
czu z Belgią i ujrzeć swoich drogich ziomków. Bilety mimo wysokich cen były po prostu 
rozchwytywane.

Organizatorzy zacierają z uciechy ręce, gdyż nareszcie po raz pierwszy od 18 miesięcy, 
słynny stadion w Heysel zapełni się tłumami99. No i nie zapominajmy, że z Polską ma grać 
słynna „Diables Rouges”. Belgowie kochają swych piłkarzy, wierzą w ich wielkie umiejętności 
i lubią emocjonować się meczem.

Ekspedycja polska zamieszkała w wspaniałym hotelu „Albert I” i „Terminus Nord” tuż przy 
dworcu. Otrzymujemy niemal królewskie apartamenty z marmurowymi łazienkami, dywanami 
i całym przepychem luksusowych hoteli.

Zaledwie przyjechaliśmy, dowiadujemy się, że musimy w jak najszybszym tempie załatwić 
wszystkie sprawy prywatne, gdyż honorowy konsul czeka na nas od kilku godzin z obiadem. 
Obiad ten, właściwie „lunch” wywarł imponujące wrażenie. Spotkaliśmy na obiedzie człon-
ków naszego poselstwa z ministrem Jackowskim100 na czele. Obecni byli również dygnitarze 
belgijscy.

Rankiem następnego dnia złożyliśmy wieńce na grobie Nieznanego Żołnierza, a po obie-
dzie odwiedziliśmy stadion, gdzie mieliśmy rozegrać mecz. Widok istotnie wspaniały, nieza-
pomniany. Podobnego boiska nie widziałem i mam wrażenie, że nie zobaczę. Imponującym 
amfiteatrem okolone trybuny, w tej chwili puste i zimne, miały się w dniu meczu zapełnić 
dziesiątkami tysięcy widzów, roznamiętnionych, rozkrzyczanych.

Zapada zmierzch. Wracamy do domu. Nie namyślam się długo. Biorę gorącą kąpiel, a po-
tem gruby Belg masuje zmęczone ciało. Już jestem w łóżku. Otacza mnie dziwny spokój. 
A mimo to nie mogłem spać. Wyszedłem na balkon i spoglądałem na uśpione miasto.

I jak błyskawica przebiegła myśl. Przypomniałem sobie okres lat dziecięcych. Pamiętałem 
i teraz przypominam sobie, że to kiedyś bracia moi – Rosjanie szli na front, by bronić braci 
Belgów. Nieraz słyszałem, że musimy bronić braci Polaków i braci – Belgów.

A dziś po tylu latach, ja Rosjanin miałem być po raz pierwszy kapitanem narodowej jede-
nastki Polski w meczu z Belgią. Miałem prowadzić braci przeciw niedawnym przyjaciołom, ale 
do walki rycerskiej, sportowej.

Na tych dziwnych rozmyślaniach zeszła mi niemal całkowicie cała noc. Coś mi nie pozwa-
lało spać, myśli tłukły się i nie dawały spokoju. A gdy wreszcie chciałem się ułożyć do snu, 
przez okno zajrzał świt. Piękny i cudownie roześmiany.

	 99	 Stadion Heysel (właściwie: King Baudoin Stadion) został oddany do uzytku w sierpniu 1930 r. Był jednym z najnowocześniejszych 

stadionów w świecie, mogącym pomieścić ponad 60 tysięcy widzów. Na tym samym stadionie, podczas meczu Juventus – Liverpool 

w 1985 r. wydarzyła się pamietna tragedia, w której zginęło 39 kibiców.

	 100	 Tadeusz Gustaw Jackowski (1889-1972), polski dyplomata, ambasador w Belgii i Luksemburgu w latach 1929-37.
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W taki to dzień mieliśmy rozegrać mecz piłkarski z Belgią.
Olbrzymie koło przed stadionem wypełnione jest tysiącami aut. Tłumy rozgorączkowanych, 

hałaśliwych Belgów cisną się do wejść, które niby złowrogie paszcze pochłaniają w swych 
czeluściach olbrzymie masy ludzi.

Tymczasem na bieżni rozgrywała się walka lekkoatletów. Ośrodkiem uwagi był mały, nie-
pozorny „Kusy”, polski mistrz długodystansowy, przypuszczalny następca największego bie-
gacza wszystkich czasów, Paavo Nurmiego. Wspaniały talent „Kusego” święcił wielki triumf. 
Tłum oklaskiwał wielkiego biegacza, entuzjazmował się faktem, że „Kusy” w 15 minut po wy-
graniu biegu na 5 km stanął do biegu na 1500 m. I również pierwszy przerwał taśmę. „Kusy” 
porwał tłum i przygotował ich do naszego meczu piłkarskiego101.

60.000 osób zajęło trybuny i miejsca stojące na galerii, 60.000 par oczu oglądało polskie 
barwy, 60.000 par rąk oklaskiwało walkę Polaków z Belgami. Był to naprawdę moment pro-
pagandowy olbrzymiej wagi i pod tym względem cel spotkania z Belgami został osiągnięty.

Niestety wynik meczu nie był stuprocentowym wykładnikiem umiejętności Polaków. Nie 
chcę przez to powiedzieć, że był niesprawiedliwy. Belgia była o jedną bramkę lepsza, ale nie 
znaczy to bynajmniej, że wynik remisowy, byłby dla nich krzywdzący.

Czemu jednak stało się, żeśmy przegrali postaram się wyjaśnić, nieco później omawiając 
bilans całorocznych zmagań na terenie międzynarodowym.

Janusz Kusociński,  
długodystansowiec 
„Warszawianki” w 1931 r.  
W następnym roku 
zdobył złoty medal 
olimpijski. 

Fot. zbiory  
SKS Warszawianka.

	 101	 Wyjazd ten zapadł w pamięci także Januszowi Kusocińskiemu, który w swych wspomnieniach „Od palanta do olimpiady” 

(s. 207) opisywał, że piłkarze w przeciwieństwie do lekkoatletów, obawiali się srogiej porażki. Tymczasem, jak wspominał „Kusy”: Mecz 

stał na bardzo wysokim poziomie, toteż kilkudziesięciotysięczna publiczność, która zaległa trybuny, była zachwycona grą zarówno 

naszych jak i własnych piłkarzy.
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Drużyna polska świetnie przygotowana w defensywie posiadała wszystkie szanse zakoń-
czenia meczu ze zwycięskim dla siebie wynikiem. Niestety atak nie dorósł do swych partne-
rów z formacji tylnych. Szczepaniak wyjątkowo słaby, do tego chory (wrzód na ręku), Kos-
sok za wolny, Pazurek pracowity, ale stanowczo za ciężki, Nawrot i Wypijewski bez wyrazu. 
W sumie cała piątka beznadziejna w taktyce, ciągle wpadająca w pułapki, zastawiane przez 
mądrze grających obrońców belgijskich. Atak gubił się, był stale zdezorientowany i nie zdobył 
się na żadną wartościową akcję poza jednym solowym wybiegiem Wypijewskiego. Z tego 
to wybiegu zresztą padła jedyna honorowa dla nas bramka.

Wspaniałą godną specjalnego podkreślenia była pierwsza bramka zdobyta przez Belgów, 
strzelona przez środkowego pomocnika w górny róg.

Mimo przegranej, gra polskiej drużyny bardzo się podobała, co znalazło wyraz w krytyce 
prasy i słowach uznania od wielu wybitnych fachowców. Nawet słynny sędzia belgijski Lan-
genus chwalił bardzo serdecznie grę polskiego „mannschaftu”. 

Po wspaniałym bankiecie i cudownej nocy w Brukseli pojechaliśmy do Liege, gdzie miał 
być rozegrany mecz Liege – Kraków. W obecności 15000 widzów, reprezentacja grodu pod-
wawelskiego uzyskała z reprezentacją Liege wynik 3:3. Dodać muszę, że na 20 minut przed 
końcem wynik brzmiał 3:1 na korzyść gospodarzy, dopiero „wypożyczenie” Nawrota i wsta-
wienie go zamiast Smoczka przyczyniło się do podniesienia wartości bojowej ataku i w rezul-
tacie do uzyskania remisowego wyniku. W drużynie krakowskiej koncentrowała się wspaniała 
pomoc z braćmi Kotlarczykami i Mysiakiem.

1931 r. mecz  
Belgia – Polska 2:1. 
Jerzy Bułanow walczy 
w wyskoku, widoczny 
pod ręką piąstkującego 
bramkarza.

Fot. Album pamięci  
KS Polonia Warszawa.
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Bohaterem drużyny belgijskiej był środkowy napastnik, Capelle zdobywca 3 bramek a więc 
rzadko oglądanego na boiskach „hat trick”. Capelle… Mścił się w ten sposób na władcach 
Belgijskiego Związku Piłki Nożnej, którzy poprzedniego dnia nie chcieli wystawić go na mecz 
przeciwko Polsce.

Naogół wynik podróży do Belgii pozostawił jak najlepszy efekt. Belgia, zaliczająca się 
do średniej klasy europejskiej przekonała się, że ma odtąd nowego rywala, z którym każda 
następna walka stoi pod znakiem zapytania.

Jechaliśmy więc do Warszawy bynajmniej nie zrozpaczeni. Humory wszystkim dopisywały. 
Każdy jechał właściwie do innego miasta i każdego oczekiwały nowe sensacyjne zdarzenia.

Każdy występ reprezentacji Polski był z uwagą obserwowany przez środowiska polonijne.  
Na zdjęciu reprezentacja Polaków z Lens w 1933 r.

Fot. „Raz, Dwa, Trzy”.
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Podsumowanie sezonu mi´dzynarodowego 
(1931)

Rozdzia∏ 28

Po powrocie do kraju „Polonia” rozgrywa ciężki mecz ligowy z „Garbarnią”. „Czarne Ko-
szule” prowadziły już 2:1, ale wystarczyły dwa wspaniałe przeboje kapitalnego Pazurka i wy-
nik zmienił się na 3:2, ale już na korzyść pięknie i ambitnie grającej „Garbarni”.

I wreszcie dzień 25 października kończy tegoroczny sezon międzypaństwowych gier. Pol-
ska gra z Jugosławią i zwyciężą.

Pięć meczów międzypaństwowych rozegranych tego roku, mimo korzystnego dla nas sto-
sunku bramek 14:12 przyniosło jednak trzy porażki i dwa zwycięstwa, z których pokonania 
Łotwy nie można zaliczyć do triumfów pierwszej jakości.

Każdy obiektywny obserwator przyzna, że w tym pamiętnym roku umiejętności polskich 
piłkarzy nie znalazły sprawiedliwego odzwierciedlenia w wynikach cyfrowych. Po prostu za-
brakło szczęścia, a jak już wspomniałem łut szczęścia waży tyle ile kilogram prawdziwych 
umiejętności.

Istotnie, jeżeli jeszcze raz przejrzymy wyniki polskiej reprezentacji piłkarskiej przekonamy 
się, że tylko w meczu z Czechami, przegranym 0:4, byliśmy gorsi od przeciwnika, ale nie aż 
o 4 bramki. „Robota” zawodowców czeskich była kunsztowna, zbyt precyzyjna, by można im 
było przeciwstawić się, ale w sumie nawet przy naszej grze nie zasługiwaliśmy na porażkę 
większą niż różnicą 2 bramek.

Łotysze w Rydze zostali pokonani wynikiem, ustalonym już właściwie w pierwszej połowie 
meczu. Przyziemna gra o krótkich passingach, której hołdują Polacy, i którą narzucono Rumu-
nom, po przerwie spowodowała, że uzyskaliśmy aż 2 bramki, tracąc tylko jedną.

Wynik z Belgią nie był zbyt sprawiedliwy. Przegraliśmy różnicą jednej bramki, ale naprawdę 
wynik remisowy byłby prawdziwym odzwierciedleniem gry.

I wreszcie mecz z Jugosławią, zakończony zwycięstwem Polaków. Nie zapominajmy bo-
wiem, że reprezentacja Jugosławii miała na swym rozkładzie, państwa takie jak Czechy i za-
szczytną porażkę z Hiszpanją w Madrycie 1:2.

Spróbujmy zanalizować przyczyny sukcesów i klęsk polskich piłkarzy. Polska piłka nożna 
mając bardzo bliski kontakt z Austrią i Węgrami, sprowadzała przeważnie z tych państw 
drużyny i trenerów i przyjęła dzięki temu ich sposób gry z wszelakimi zaletami i wadami. 
Krótkie przyziemne podania oparte o nienaganny stoping i wysoko postawioną technikę 
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poszczególnych jednostek, pozycyjna gra i balans ciałem – oto owoce stałego kontaktu 
z naddunajskimi zawodowcami i ich renomowanymi rywalami – Madziarami.

Brakło natomiast Polakom szybkości, strzału i wyskoku do piłki, a co zatem idzie gry gło-
wą. To były najważniejsze zalety i wady przyjętego systemu. Jeśli uważnie przejrzymy spo-
tkania polskiej reprezentacji piłkarskiej, stwierdzimy, że wtedy, kiedy potrafiliśmy spokojną 
i dokładną pracą opanować przeciwnika, nie przejmować się nawet jego chwilowym sukce-
sem i narzucić mu swój sposób gry, wtedy zwyciężaliśmy. Gdy jednak w ciągu meczu dłuższe 
wyczekiwanie na wynik wyprowadzało graczy z równowagi, wówczas schodziliśmy z boiska 
pokonani.

Spokój przychodzi po wieloletniej grze, nabraniu rutyny i wiary we własne siły. I wte-
dy wielkie nazwiska nas nie peszą, brak bramek nie denerwuje, a tak zwany pech nie 
może wyprowadzić z równowagi. Pech 
jest tam, gdzie brak umiejętności i tak 
zwany brak szczęścia jest niczem in-
nem jak, zbytniem denerwowaniem się 
w wykańczaniu akcji i braku dokładno-
ści w grze.

Brak nam natomiast szybkości. 
Każda akcja polskich napastników, 
idealnie niemal przemyślana i wzorowo 
wykonana, jest w sumie zbyt wolną, 
aby mogła stać się groźną dla przeciw-
nika. Gracze nasi po prostu nie chcą 
szybko wykonać jakieś „zlecenie” swe-
go partnera w  obawie, że będzie ono 
niedokładnie zrealizowane. I brak im – 
napastnikom – owego sprytu, dowcipu 
w akcjach, by nie były one szablono-
we, nadto wzorowe.

No i wreszcie rzecz największa – brak napastnikom efektywnego strzału. Pod tym wzglę-
dem w owym czasie wspaniały był Józek Nawrot, który poza tym, że był bardzo pomysłowy 
w  swych akcjach zaczepnych, potrafił strzelać z każdej pozycji i co najważniejsze wtedy, 
kiedy nieprzyjaciel absolutnie się tego nie spodziewał.

Tegoroczny sezon był doskonałą szkołą i przekonał nas, że jeśli chcemy odnosić sukcesy 
i zająć należyte miejsce w koncernie państw europejskich, musimy nabyć szybkości. Tu w tej 
dziedzinie królował bezspornie Balcer, lewoskrzydłowy „Wisły”. Forma, jaką zaprezentował 
popularny lekkoatleta i piłkarz „Wisły” postawiła go w rzędzie najlepszych skrzydłowych 

Jerzy Bułanow (w środku) w 1931 r.  
został kapitanem reprezentacji Polski.

Fot. Album pamięci KS Polonia Warszawa.
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w  Europie. I mam wrażenie, że nie popełnię błędu, jeśli stwierdzę, że mecz z Jugosławią 
w Poznaniu wygrał przede wszystkim Balcer102. 

Ale byłbym niesprawiedliwy, gdybym nie docenił, że tylko jeden człowiek w Polsce potrafił 
wyeksploatować Mietka Balcera. Tym „plantatorem” był nie kto inny, a właśnie popularny 
„Kuba” Ciszewski103. Mały blondynek potrafił wycyganić wszystkich pomocników jugosło-
wiańskich i umiejętnie wypuszczał Balcera, który niczym szalejący żywioł niszczył wszystko 
po drodze i gromił bramkę nieprzyjaciela. I „wygromił” wtedy aż 6 bramek.

Tak wtedy trójka środkowa: Ciszewski – Nawrot – Knioła z takim skrzydłowym, jak Balcer 
miała prawo pokusić się o zwycięstwo z większym potentatem niż Jugosławia.

	 102	 Mieczysław Balcer (1906-1995), lewoskrzydłowy „Wisły” Kraków i 10-krotny reprezentant kraju. Z sukcesami uprawiał także 

lekkoatletykę, zostając w 1931 r. mistzem Polski w X-boju. Po wojnie pracownik naukowy poznańskiej AWF.

	 103	 Józef Ciszewski (1904-1987), napastnik „Cracovii” (1920-25 i 1932-34), „Legii” (1926-31) i „Polonii” (1935-39). Kilkunastokrotny 

reprezentant Polski.
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Uwagi o brutalnoÊci w grze 
(1931)

Rozdzia∏ 29

Tyle o sprawach międzypaństwowych. A teraz wróćmy do „rodziny”. Ostatni mecz z ŁKS 
zakończony wynikiem 1:1 był dla mnie tragiczny. Przedarłszy się z piłką przez linie pomocy 
ŁKS-u zostałem złośliwie kopnięty w pod-
serdeczny splot nerowowy i zwaliłem się, 
jak kłoda na ziemię.

Podnieśli mnie koledzy. Zniesiony z bo-
iska znalazłem się w domu. Ból zwiększał 
się coraz bardziej. Nie zapomnę sceny, 
kiedy w pokoju moim pojawiła się… ona. 
Przytuliła się do mnie, a z ust dobył się 
szept:

– Juryś, kochanie moje… Jury mój ma-
leńki.

Zjawa znikła. Pozostałem sam z własne-
mi myślami i bólem. Czułem się bardzo źle. 
I wtedy począłem myśleć nad objawami 
brutalności w piłce nożnej.

Bezsprzecznie piłka nożna zajmuje 
w  Polsce dominujące stanowisko i nieza-
przeczalnie ma największą ilość zwolenni-
ków. Nie interesuje mnie w danym wypad-
ku, dlaczego jest tak, a nie inaczej. Czy 
zawdzięczać to należy pozytywnym rezultatom futbolu, jako ćwiczenia, czy raczej elementom 
hazardu nieodzownego w każdej bezpośredniej walce. Najbardziej ciekawe jest, że na równi 
z najzagorzalszymi fanatykami, dochodzącymi w swym entuzjazmie do zgoła absurdalnych 
wniosków, piłka nożna ma niemniej gorących przeciwników. Nie ma albo prawie nie ma osób 
obojętnych dla piłki nożnej.

Czym się to tłumaczy? Często bywałem w towarzystwie ludzi słabo orientujących się 
w sporcie, nie mniej jednak interesujących się żywo tą tak modną dziś dziedziną współcze-

Informacja o kontuzji Jerzego Bułanowa  
zamieszczona w „Przeglądzie Sportowym”. 

Fot. zbiory BUW.
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snego życia. Na twarzy każdego z moich współrozmówców czytałem zdziwienie, kiedy odpo-
wiadałem na pytanie, jaki sport najbardziej lubię i uprawiam:

– Co? Ten ordynarny sport? Przecież futbol to jest gra dla ludzi mało kulturalnych.
Mimo całej niechęci nie mogłem nie przyznać im pewnej racji. Tak. Smutne jest to, lecz 

stwierdzić muszę, że obecnie piłka nożna jest sportem, do którego nasi gracze wnieśli tyle 
dzikiej brutalności, grożącej co chwila bójką i graniczącej z łobuzerką, że przykro czasami jest 
przyznać się do uprawiania gry w piłkę nożną. 

W miarę rozwoju piłki nożnej wśród młodzieży, rozwijała się i technika gry. Przedwojenna, 
bezplanowa chaotyczna gra „kupą” ustąpiła zgraniu drużyny i grze pozycyjnej. Prymitywizm 

znikł nawet w klubach B i C- kla-
sowych, a cały szereg naszych 
czołowych graczy osiągnęło po-
ziom najwyższej klasy europej-
skiej. Na równi jednak z techni-
ką nabrał rumieńców życia inny 
element gry, już negatywny – 
brutalność. Większość naszych 
drużyn zaprzestała ciężkiej 
i  żmudnej pracy nad technicz-
nym wyszkoleniem swoich gra-
czy i opierała swoje sukcesy na 
grze ostrej, która jest niczym in-
nym jak właśnie brutalnością.

Dobre „czyste” wzięcie piłki, 
piękny drybling, ładny strzał lub 
nienaganne ustawienie się, zo-
stało zastąpione „grą na kostki” 
i w sumie przynosi to ten sam 
końcowy efekt, to jest zwycię-
stwo. Wyrobiona została nawet 
specjalna „szkoła” i „technika” 
faulowania, przynosząca w kon-
sekwencji cenne punkty ligowe 
w walce z nawet lepszym prze-
ciwnikiem. Kopnięcie w kolano 
lub w kostkę, uderzenie w piętę, 
cały szereg innych tricków prze-

W latach dwudziestolecia międzywojennego sport,  
a szczególnie piłka nożna, stał się w Polsce niezwykle popularny. 
Na fotografii z Warszawy z 1934 r. słup z plakatami, informującymi 
o sportowych imprezach.

Fot. zbiory MHW.
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stało być tajemnicą dla większości graczy, ćwiczących to na równi z techniką. Dużo jest 
i takich „mistrzów”, których tylko rutynowany i bardzo uważny sędzia, dobrze znający graczy, 
potrafi przyłapać na faulowaniu wtedy, gdy te wykroczenia są absolutnie niewidoczne dla 
szerokiego ogółu publiczności.

Coraz częściej spotykamy świetnego piłkarza, grającego niżej wszelkiej krytyki, kiepsko 
biegającego i unikającego za wszelką cenę zderzenia z przeciwnikiem. Publiczność nie rozu-
mie prawdziwej przyczyny tego zjawiska i kpi ze swego niedawnego ulubieńca.

I niesłusznie. Ulubieniec mógłby grać i to pięknie, ale przeciwnik mu na to nie pozwala nie 
dlatego, że klasą jest wyższy, ale brutalnością zmusza do kapitulacji. Przy każdej próbie dobre-
go gracza, który stara się wejść w posiadanie piłki, wtedy kiedy uwaga jego jest zaabsorbowa-
na piłką i terenem, wtedy przeciwnik studiuje, w które miejsce go kopnąć, by unieszkodliwić. 
A  czyniąc to, z całą sztuką mistrzowską potrafi wykonać swój ohydny zamiar tak zręcznie, 
że ujdzie to uwagi sędziego i publiczności. I wtedy dobry piłkarz jest na boisku i… nie gra.

Jeśli jednak dobry gracz nie zważając na brutalność przeciwnika, będzie mimo to w dal-
szym ciągu grał, wówczas zapał przeciwnika wzrasta, a co zatem idzie i konsekwencje kop-
nięcia będą znacznie boleśniejsze, nawet graniczące z kalectwem! 

Można mi na to odpowiedzieć, że futbol jest grą dla mężczyzn. Zgodzę się, że nie ma 
ohydniejszej rzeczy nad ślamazarność na boisku. Gracz powinien być odważnym, to jest 
bezsporne. Ale nie powinien być brutalny. Tymczasem to poczucie granicy piłkarze absolutnie 
zatracili i śmiem twierdzić, że zatracili umyślnie.

Twierdzenie swoje mógłbym poprzeć faktami ze swej kariery piłkarza. Bądź co bądź, gram 
już pełny dziesiątek lat. Nie chce jednak wspominać nazwisk tych brutali, z których nie jeden 
mianował się moim kolegą.

Zawodnik  
„Czarnych” Lwów 

protestuje przeciwko 
decyzji sędziego,  

podczas meczu  
z „Polonią”.  

Dynasy,  
latem 1928 r.

Fot. Album pamięci  
KS Polonia Warszawa.

Jerzy Bu∏anow „11 Czarnych Koszul” 100-lecie KS „Polonia” Warszawa 1911 - 2011 

119

Jerzy Bulanow 11 Czarnych Koszul.indd   119 10/10/11   12:55 AM



Czyż nieprawdą jest, że w naszych klubach są gracze posiadający nawet minimum wyma-
ganej od ligowca umiejętności, ale za to niezastąpionych w faulowaniu? Czyż nie słyszeliśmy, 
jak przed meczem mówił bez skrupułów:

– Już dzisiaj ja mu pokażę, jak się gra w piłkę!
A po grze:
– A widziałeś, jak mu rąbnąłem!
Często bywa tak, że przeciw dobremu graczowi wystawia się specjalistę od „ubijania”, 

żeby się zabezpieczyć przed ewentualną porażką. Już taki pan od „obijania” postara się, by 
przeciwnika absolutnie unieszkodliwić.

Poświęciłem wiele miejsca brutalności. Wierzcie mi, że jest to problem może najważniej-
szy, ważniejszy od nabywania techniki, umiejętności strzelania bramek lub dryblowania. Albo-
wiem brutalność w walce na zielonym boisku jest poza tym kiepskim świadectwem życiowym 
dla jego reprezentanta.
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Widmo degradacji „Polonii”
(1932)

Rozdzia∏ 30

Kartki kalendarza należy zrywać. Taki już jest zwyczaj. Następuje rok 1932. Rok nie tylko 
tragiczny dla „Czarnych Koszul”, ale może i dla polskiego piłkarstwa. Rozpoczęło się to dnia 
17 września 1932. Nie chce w tej chwili bronić autora skandalu we Lwowie, choć to był gracz 
„Polonii”. Pragnę go oświetlić z innej strony aniżeli widziały go władze sportowe.

W pierwszym rzędzie należy zastanowić się nad atmosferą, jaka od lat towarzyszyła me-
czom między „Pogonią” lwowską a „Polonią”. 

W pierwszym rzędzie nasuwa się pytanie: – Kto ponosi odpowiedzialność za skandal we 
Lwowie? Czy tylko Pazurek, który pozwolił sobie na samosąd na boisku? Był to zaiste mo-
ment ohydny. A potem ryk tłumu, wydalenie Pazurka z boiska, a potem… 

Rozzuchwalona publiczność absolutnie dyrygująca zdenerwowanym sędzią p. Liberma-
nem, podczas zejścia „Polonii” na krótki odpoczynek przed drugą fazą gry, pobiła trzech 
graczy: Nowikowa, Ogrodzińskiego i Malika. A przecież ci bici gracze nie mogli się bronić. 
Nosili przecież barwy klubowe.

Stanęła przed nami alternatywa: nie wyjść na boisko i złamać tradycje „Polonii”, umiejącej 
przegrać z honorem, albo też grać i ryzykować, że przy ewentualnej wygranej (stan meczu 
brzmiał zaledwie 1:0 na korzyść „Pogoni”) grozić nam będzie lincz!

I drużyna dała dowód praw-
dziwej męskości odwagi i hartu, 
wychodząc pod eskortą policji 
i pod takt wyrzucanych w górę 
lasek i okrzyków: – Warszawskie 
mordy! Bandyci!

Mecz „Pogoni” z „Polonią”  
we Lwowie zawsze wywoływał 

ogromne zainteresowanie.  
Lwów 1935 r.

Fot. „Raz, Dwa, Trzy”.
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Druga połowa meczu była tylko formalnością, w której sędzia odgwizdywał skrupulatnie 
wszystkie przewinienia „Polonii”, rzadko, albo nie widząc wcale u przeciwnika. Nad prze-
biegiem meczu czuwała bowiem publiczność. I doszło do tego, że meczem kierował nie sę-
dzia, wystraszony do ostatnich granic, a wzburzona widownia. Niektórzy gracze „Pogoni”, 
korzystając z tak możnego poparcia publiczności, przy najnormalniejszym starciu z graczem 
„Polonii”, prowokacyjnie padali na ziemię właśnie na wprost trybun i wijąc się, jęczeli z bólu.

Zdumienie nasze nie miało granic. A więc są to najnowsze metody walki? W rezultacie 
zostaliśmy pokonani 3:0 i to było raczej naszym szczęściem, gdyż gdyby wynik był dla nas 
zwycięski, stałyby się tu rzeczy straszne.

Na ten temat mógłby coś powiedzieć Ziemian, Martyna i nie kto inny, jak kapitan związko-
wy Kałuża.

Czy to jednak jest system? Czy można dopuścić do rozzuchwalenia widzów? Czy należy 
tolerować słabość sędziów, działających w myśl rozkazów wzburzonego tłumu?

Dzień 17 września winien stać się sygnałem ostrzegawczym. Nie trzeba było karać tyl-
ko Pazurka, istotnie winnego zajścia, ale należało zastanowić się nad problemem poważnie 
i beznamiętnie.

A tymczasem już późniejsze wypadki wskazują, że zuchwalstwo święci coraz większe suk-
cesy, że na boisku poczynają się dziać niesłychane rzeczy.

Zespół „Polonii” ok. 1930 r. Jerzy Bułanow klęczy drugi z prawej. 
Fot. Album pamięci KS Polonia Warszawa.
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Wypadek z Pazurkiem miał dalsze konsekwencje w Polsce. Gracz został ukarany dys-
kwalifikacją 4-miesięczną, a jednocześnie otrzymaliśmy słynny list od ówczesnego dyrektora 
PUWF-u, płk. Kilińskiego104.

A że nieszczęścia idą w parze, nic więc dziwnego, że wskutek nieporozumienia z zarządem 
klubu tracimy Leona Malika, Mietka Ogrodzińskiego, który otrzymał gdzie indziej dobrą posa-
dę, Stefana Kisielińskiego, który nie może grać z powodu nawału pracy zawodowej, Mietka 
Miączyńskiego, kontuzjowanego i wreszcie Korniejewskiego.

Jak na jeden sezon chyba wystarczy. Na nieszczęście walne zebranie sekcji powierzyło 
kierownictwo sekcji bratu mojemu, Borysowi. Na nieszczęście dla niego i utrapienie rodziny.

Stanęliśmy przed trudnym zadaniem. Zewsząd piętrzyły się najrozmaitsze trudności, a co 
najgorsze musieliśmy odpierać takie insynuacje, jak przekupienie przez nas „Ruchu”, oraz 
graczy „Legii”, Martyny i Nawrota. Ale do tej sprawy szczegółowo wrócę przy omawianiu 
sezonu.

Niejednokrotnie zwracano się do mnie jak i do prasy z zapytaniami. Czym wytłumaczyć 
depresję, która ogarnęła „Polonię”. Ale chyba wszystkim teraz ta sytuacja wyda się absolutnie 
jasna. Utrata aż 6-ciu graczy (albowiem pozyskany Łańko nie nadawał się swoim sposobem 
gry do naszej drużyny), musiała odbić się na wynikach. Przegrywamy, beznadziejnie, stale, 
z najsłabszymi nawet zespołami nie jesteśmy w stanie wygrać.

– Czyś ty chory, Jurku? – pyta mnie pewnego dnia nowy kapitan związkowy PZPN, Józef 
Kałuża. 

Tak miał rację Kałuża. Byłem chory. Już wtedy przeczuwałem tragizm sytuacji i bezna-
dziejność kiepsko skleconej drużyny. Byłem chory i to musiało siłą rzeczy wpłynąć na formę. 
Grałem źle. Nie wierzyłem swoim partnerom, a przecież sam nie mogłem wygrywać meczów, 
tym bardziej, że czułem się stary.

Zdziwienie moje też nie miało granic, gdy zostałem poinformowany, że kapitan związkowy 
PZPN Kałuża wyznacza mnie do reprezentacji na mecz z Jugosławią w Zagrzebiu. Wprawdzie 
cała jedenastka reprezentacyjna nie wykazywała rewelacyjnej formy, ale jeśli chodzi o mój 
wybór kierował się Kałuża intuicją no i moją legitymacją starego doświadczonego gracza.

Mecz z Jugosławią pierwotnie wyznaczony był w Belgradzie, w ostatniej jednak chwili 
został przeniesiony na gorący grunt w Zagrzebiu. Ambitnym, bowiem Chorwatom zależało 
na rewanżu za porażkę w Poznaniu.

Otoczona serdeczną opieką Kałuży, drużyna dojechała w dobrych humorach do stolicy 
Chorwacji. Trafiliśmy niezbyt szczęśliwie, albowiem w owym czasie rozgrywały się i zaciekłe 
walki między Słoweńcami a Chorwatami, kończące się krwawymi utarczkami ulicznymi.

	 104	 Władysław Kiliński (1887-1964), pułkownik artylerii WP. Od 1931 r. dyrektor Państwowego Urzędu Wychowania Fizycznego 

i Przysposobienia Wojskowego (PUWFiPW). Prawnuk Jana, sławnego szewca, przywódcy insurekcji kościuszkowskiej w Warszawie.
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Los zrządził, że i nasza drużyna trafiła akurat na jedną z takich walk. Bogu ducha winni 
musieliśmy szukać ratunku przed pałkami Słoweńców. Najszybszym okazał się Józek Nawrot, 
za którym biegnąc musieliśmy zbierać porozrzucane pomarańcze. Był to najgorszy trening 
przed meczem, który miał odbyć się nazajutrz.

W hotelu, w którym zamieszkiwaliśmy, zatrzymał się również i bramkarz reprezentacyjny 
Jugosławii, Spasic. Gdy tylko nas ujrzał zapytał się lękliwie:

– Jest z wami Balcer?
Biedaczyna bronił bramki jugosłowiańskiej w Poznaniu i Balcer dał mu się porządnie 

we znaki. Chcąc zażartować z przerażonego bramkarza odrzekłem:
– O, u nas na skrzydle gra dzisiaj jeszcze szybszy gracz i strasznym strzale.
Spasic stał się sino-blady. Wiadomość wywarła na nim piorunujące wrażenie. 
W dniu meczu nad miastem przeszła straszliwa burza połączona z ulewą. Rezultat był ten, 

że twarde boisko „Hasku” stało się terenem zdatnym do gry w waterpolo.
Za namową Kałuży losując wybrałem pierwszą połowę gry pod wiatr. Kałuża, stary majster 

twierdził, że wiatr po przerwie nie zmieni się i miał rację.
Pierwsza połowa toczy się przy pewnej przewadze Jugosłowian, którzy grając z wiatrem 

ostro atakują. W bramce naszej grał wspaniale Otfinowski, który mimo kontuzji odniesionej 
w pociągu bronił jak lew.

Po pauzie zespół nasz rozwinął niebywałą ofensywe i wspomagany wiatrem rozgromił nie-
omal zarozumiałych Jugosłowian. Wygraliśmy 3:0 i w ten sposób debiut Kałuży w roli kapita-
na związkowego wypadł wspaniale.

Jestem znów w Warszawie. Gram znów w towarzystwie sympatycznych kolegów, którzy 
grać nie umieją. Rozpoczyna się seria porażek, już nie honorowych ale mających charakter 
ciężkich klęsk. Przegrywamy z „Garbarnią” 1:5, z „Czarnymi” 0:3 i „Cracovią” 2:6.

Potem przychodzi piękny mecz Północ – Południe na którym jestem tylko w charakterze 
widza, ze względu na kontuzję, odniesioną na treningu. Potem następuje mecz ze Szwedami, 
który wygrywamy do zera wreszcie znów zaczyna się seria porażek ligowych.

Pamiętam, że na dzień przed meczem z „Czarnymi” na zebraniu piłkarzy, zjawił się popu-
larny „Dodek” Dymsza105. Przy jego wybitnej pomocy starałem się pobudzić piłkarzy do hero-
icznej walki o utrzymanie się w lidze.

Mecz z „Czarnymi” miał charakter wprost niezwykły. Z przypadkowej akcji padła bramka 
dla „Czarnych” i stan meczu brzmi 1:0 dla Lwowian. Otrzymuje zlecenie od kierownika – brata 
mego – abym poszedł do ataku. Patrzę na jego bladą twarz i widzę, że cierpi. Nie namyślam 
się, choć jestem straszliwie wyczerpany.

	 105	 Adolf Dymsza (1900-1975), popularny aktor komediowy. W młodości próbował sił jako piłkarz rezerw „Polonii”. Do końca życia 

uchodził za wiernego kibica „Czarnych Koszul”.
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Już jestem w ataku. Pazurek gra w obronie. Otrzymuję niespodziewanie dokładne podanie 
od Seichtera. Przebijam się. Mijam obrońców i zostaję sam na sam z bramkarzem. Stopuję 
piłkę i strzelam dokładnie. Piłka wpada do bramki. Jest 1:1.

Słyszę ryk tłumu. Potem opowiadają mi, że kibice płakali ze wzruszenia.
W parę dni po sławetnym meczu z „Czarnymi” wpłynął do kierownictwa „Polonii” list 

od Miączyńskiego. List pełen zarzutów pod adresem kierownictwa i moim. Nie chcę absolut-
nie analizować postępowania Miączyńskiego, gdyż zapewne doprowadziłoby to do bardzo 
nieprzyjemnych wniosków.

Wiem tylko, że opuszczając szeregi „Polonii” w tak krytycznej chwili, nie wystawiał sobie 
dobrego świadectwa. Najbardziej zabolał mnie fakt odmowy udziału w meczu, który miał 
być moim jubileuszem 300-go meczu w barwach „Polonii”. Zresztą z odmową spotkałem się 
ze strony ongiś serdecznego druha, Stefana Kisielińskiego, który stanowczo odmówił udziału 
w jubileuszowym meczu.

W każdym razie po tych odmowach, które wywarły na mnie wielkie wrażenie, ze słownika 
wykreśliłem słowo przyjaźń w stosunku do tych panów.

Jedziemy do Bukaresztu. Reprezentacja Polski ma pomścić porażkę 2:3 w Warszawie. 
Wszyscy są w wspaniałych humorach. Stajemy do walki pewni siebie, ale jednocześnie z silną 
wolą zwycięstwa.

Upał 40-stopniowy jest istotnie nieznośny, ale my jesteśmy pełni zapału i nie zwracamy 
uwagi na takie „drobnostki”. I stało się, że atak polski w składzie Wodarz – Pazurek – Nawrot 

Mecz 22 pp Siedlce – „Polonia” w 1932 r. 
Fot. „Raz, Dwa, Trzy”.
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– Matyas – Urban grał koncertowo. Grali jak szatany i świetnie wspomagani przez Kotlarczyka 
i wyprawiali istne harce.

W tych warunkach nie dziw, że wynik był jednocześnie pogromem Rumunów. Gospodarze 
przegrali 0:5, a wynik ten stał się sensacją nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie, tym bar-
dziej, że ta sama reprezentacja Ruminii pokonała reprezentację Francji 6:3.

Wracamy do kraju. Tu oczekuje mnie jubileusz 300-go meczu i to w spotkaniu z „Warsza-
wianką”. „Warszawianka” dzierżyła wtedy moralne mistrzostwo Warszawy po dwóch zwy-
cięstwach z „Legią” i jednym nad „Polonią”. Oczywiście, że i drugie spotkanie według ich 
obliczeń miało zakończyć się naszą porażką. 

Jacyś mało odważni ludzie telefonicznie proponowali nam, abyśmy nie stawili się na mecz, 
bo po co kompromitować się i przegrywać wysoko. Drudzy znów przysyłali nam… trumnę. 
Nie wiem, kto był inicjatorem tych ohydnych rzeczy, ale doprawdy, że budziły one tylko wstręt 
i obrzydzenie.

A tymczasem nadszedł mecz z „Warszawianką”. W naszej drużynie znów ukazali się Ogro-
dziński i Malik. Gramy z werwą, ostro i jak to mówią na całego. „Warszawianka” speszo-
na taką grą „Polonii” ustępuje nam cal po calu, piędź po piędzi i wreszcie wygrywamy 4:0. 
To była sensacja nawet dla „Warszawianki”, która na pewno spodziewała się takiego wyniku, 
ale na swoją korzyść.

Otucha wstępuje w szeregi. Wygrywamy 2:1 z „Ruchem”, ale przegrywamy z „Garbarnią”. 
Nie załamuje to nas i kto wie, czy gdyby nie prowadzono przeciw nam w owym okresie ohyd-
nej nagonki, czy nie zostalibyśmy w lidze.

Po meczu „Warszawianki” na stadionie WP, publiczność wbiega na murawę. Ok. 1935 r. 
Fot. zbiory SKS Warszawianka.
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Wyjazd do Włoch
(1932)

Rozdzia∏ 31

I znów pewne urozmaicenie w nużących grach o mistrzostwo. Drużyna reprezentacyjna 
wyjeżdża na tournée do Włoch. W drodze Heniek Martyna zawiera znajomość ze śliczną 
Estonką.

Właściwie zaczęło się od tego, że Martyna, zaatakowany oczami niewiasty, począł do niej 
przemawiać różnymi językami, ale jakoś żaden nie znalazł odpowiedzi. Wreszcie usłyszał ję-
zyk rosyjski. I wtedy to ja wystąpiłem w roli tłumacza.

Rola była bardzo miła, bo i niewiasta była miła. Dojeżdżamy do Wenecji. Zwiedzamy słynny 
plac św. Marka, zwiedzamy miasto i jedziemy dalej. Przyjeżdżamy do Rzymu – wiecznego 
miasta. Wita nas na dworcu grupka Polaków z wicekonsulem Dostalem na czele. Zwiedza-
my Rzym. Towarzyszący ekspedycji, prezes PZPN generał Bończa-Uzdowski zachwyca się 
wspaniałymi rzeźbami. Kolosalne wrażenie wywiera na nas stadion106. 

W południe odjechaliśmy do Neapolu. Tu ma nastąpić mecz. Rozegrał się tu jednocześnie 
ciekawy wypadek. Oto kierownictwo ekspedycji spacerując ulicą natknęło się na niezwykle 
wytwornego pana, który ich zagadnął w języku polskim:

– Czy panowie należą do ekspedycji z Polski?
Otrzymawszy twierdzącą odpowiedź wytworny pan oświadczył, że nazywa się hr. Skrzyń-

ski i jest ambasadorem Polski przy Watykanie107.
Ambasador przyznał się, że przyjechał do Neapolu incognito, chcąc być obecnym 

na meczu. Podczas rozmowy ambasador udzielił szereg cennych wskazówek o sposobie 
gry Włochów.

Mecz ze świetną jedenastką „Azurri” nie należał do łatwych. Gospodarze dysponowali do-
skonale zmontowaną jedenastką, w której na pierwsze miejsce wybijał się słynny środkowy 
napastnik, Silvio Sallustri, bożyszcze Włoch.

	 106	 Mecze z reprezentacją Neapolu i Genui (Ligurii) w listopadzie 1932 r. miały wszelkie cechy oficjalnych spotkań międzynarodowych, 

o czym się łatwo przekonać czytając niniejszy pamiętnik. Jednak niektórzy dziennikarze i statystycy nie wliczają tych spotkań do meczów 

międzynarodowych.

	 107	 Władysław hr. Skrzyński (ok. 1870-1937), daleki kuzyn premiera A. J. Skrzyńskiego. Od 1924 r. do śmierci był ambasadorem przy 

Stolicy Apostolskiej.
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Włosi z miejsca dyktują silne, zgoła piekielne tempo. Nasz atak nie zraża się i odpowiada 
wcale zgrabnymi ripostami. Ale już w siódmej minucie Matyas w zderzeniu z środkowym 
pomocnikiem doznaje złamania nogi108. Zastępuje lwowianina olbrzymi Kossok. Od tej chwili 
atak przestaje grać. Wyraźnie bojaźliwie odnosi się do wszelkich poczynań.

Stoimy w obronie z Heńkiem Martyną i zdajemy sobie doskonale sprawę, że cały ciężar 
gry spadnie na nasze barki. Gramy jednak dobrze, nawet bardzo dobrze. Wzięliśmy sobie za 
zadanie zablokowanie znakomitego Silvia, gdyż zdawaliśmy sobie sprawę, że o ile zabloku-
jemy ten motor włoskiego napadu wówczas i pozostali grać będą gorzej. Ten system wydaje 
owoce. Silvio nie może się przedrzeć, a gdy wreszcie przedostaje się, jest za bardzo maltre-
towany, by strzelić gola.

Wynik bezbramkowy utrzymuje się do pauzy. Niemal natychmiast po rozpoczęciu drugiej 
połowy zostaje utrącony Józek Kotlarczyk109. Na jego miejsce wbiega Wilczkiewicz. Gra nie-
najgorzej, ale to nie jest klasa Kotlarczyka. Włosi grają dalej w szalonym tempie.

Reprezentacja Włoch z 1936 r. Część graczy wita widzów faszystowskim pozdrowieniem.
Fot. „Die Olympischen Spiele 1936”.

	 108	 Michał Matyas (1910-75), jeden z najlepszych napastników „Pogoni” Lwów. Król strzelców I Ligi w 1935 r. (22 gole). Wielokrotny 

reprezentant Polski, olimpijczyk. Karierę zakończył w „Polonii” Bytom w 1948 r. Po wojnie trener kilku klubów I-ligowych i reprezentacji.

	 109	 Józef Kotlarczyk (1907-1959), wyjątkowo walecznie i ofensywnie grający piłkarz „Wisły” Kraków (z lat 1927-39). Wielokrotny 

reprezentant Polski, olimpijczyk z 1936 r.
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Rozpoczyna się dramat. Pada pierwsza bramka 
ze strzału Vojaka (była to pozycja wyraźnie spalo-
na), potem Silvio zdobywa drugą, nagrodzony nie-
samowitym rykiem widzów i wreszcie Vojak ustala 
wynik dnia.

Przegrywamy 0:3. Włosi bardzo pochlebnie wy-
rażają się o naszym zespole, ale zdanie ich stresz-
cza się w następujących słowach:

– Jak możecie wygrywać mecze mając, tak że-
lazną obronę, a  tak beznadziejny atak. Wy gracie 
dla gry, a my dla wygranej.

I tak istotnie było. A tymczasem czeka nas 
mecz w Genui z reprezentacją Ligurii w składzie, 
której mają wystąpić Argentyńczycy i Urugwajczy-
cy. Musimy postarać się o lepszy wynik. A z góry 
wiemy, że znów będziemy walczyć do upadłego.

Jesteśmy w Genewie. Tu przewozimy Maty-
asa do szpitala. Dokonane prześwietlenie wyka-
zuje, że noga jest istotnie złamana. Oczywiście 
natychmiast ją zagipsowano. Przy tej operacji 
statystowała młoda, piękna studentka medycy-
ny. Po skończonym opatrunku, Matyas w dowód 
wdzięczności ucałował rączki pięknej asystentki. 
Na to odezwał się lekarz:

– U nas całowanie w ręce jest równoznaczne 
z pocałowaniem w twarz.

Matyas bez słowa jeszcze kilkakrotnie ucałował 
rączki ślicznej studentki, wywołując na jej twarzy 
amarantowe barwy.

No ale stajemy znów do meczu. W drużynie 
włoskiej gra 4 Argentyńczyków i 2 Urugwajczyków, 
kilku Jugosłowian i jeden Węgier. Ładna reprezentacja Włoch, co? Plącze się tam jeden czy 
dwóch Włochów, ale czują się oni niesłychanie obco w takiej drużynie.

Mecz rozpoczyna się w niesłychanym tempie. Włosi prowadzą 1:0, a potem 2:0 i widać, 
że nie mają zamiaru poprzestać na takim wyniku. Wreszcie i nasz atak poczyna grać. Dobrze 
spisuje się Kossok. I jemu udaję się strzelić gola tak słynnemu bramkarzowi jak De Perra bo-
haterowi paryskiej olimpiady.

„Przegląd Sportowy” szeroko relacjonował 
występy reprezentacji we Włoszech.

Fot. zbiory BUW.
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Po pauzie sędzia, Francuz Leclerc, z zimną krwią odgwizduje urojone spalone. Odnosi się 
wrażenie, że jedynym jego zajęciem jest niedopuszczenie Polaków do zdobycia gola.

Włosi prowadzą już 3:1. W tym momencie lewoskrzydłowy przebija się i leci jak hura-
gan na mnie. Odpowiednio zaczynam balansować ciałem, ale oto Ferrari wpada na mnie jak 
szaleniec i przyjętym zwyczajem częstuje mnie ostrym zdecydowanym kopnięciem w dołek. 
Oczywiście padam jak długi. Czysty nokaut!

Znoszą mnie z boiska, a gdy się budzę z odrętwienia, siędzący obok p. Przeworski infor-
muje mnie, że wszystko jest w porządku, ale przegraliśmy 1:3.

Wynik ten był naprawdę niesprawiedliwy. Tegoż dnia odbył się wspaniały bankiet. Zawar-
łem pakt przyjaźni ze słynnym Petrone, który tak wsławił się na olimpiadzie paryskiej.

Wracamy do Polski, gdzie dowiedziałem się o zgoła osobliwych rzeczach.
– Degradacja „Polonii” z ligi! „Polonia” już nie jest drużyną ligową! „Polonia” w klasie A. 

Upadek najstarszej drużyny w stolicy! „Polonia” opuściła elitę piłkarstwa polskiego! – Oto wią-
zanka tytułów w prasie wszech odcieni i obozów politycznych. Prasa miała sensacje, prasa 
mogła codziennie podawać notatki o treści wzbudzającej tak pożądane „zainteresowanie”.

Szczególnie jedno z pism nie ukrywało swej radości.
Więc co się właściwie stało? Niedawno posądzano nas o przekupywanie graczy, bodaj 

i sędziów, pomawiano nas o tajemne wpływy w lidze, a tu nagle w nagrodę… spadek do niż-
szej klasy?

To coś nie w porządku. Wyczuliśmy w tej nagonce znaną rękę, wyczuliśmy, że działa 
tu wróg, niedawny przyjaciel, względnie udający publicznie zakłamaną sympatię do naszych 
barw.

Radość nikłego, ale jakże ciężko zapracowanego zwycięstwa nad „Ruchem”, dając nam 
złudę nadziei została zbezczeszczona ohydnymi podejrzeniami. A choć w tydzień później ten 
sam „Ruch” przegrał w haniebny sposób z lwowskimi „Czarnymi” w stosunku 1:6, nikt nie 
zwrócił na to uwagi.

Oskarżano jedynie „Polonię”, bo „Polonia” była znienawidzona, bo przeciw „Polonii” dzia-
łał wróg, który nawet nie powstrzymywał się od nadesłania do ligi listu, w którym pomawiał 
zarząd klubu o ohydne przekupstwo.

Kolejne zwycięstwo nad „Legią” odniesione w zgoła dramatycznej walce, po której kilku 
graczy płakało, jak małe dzieci zbrukane strasznymi wiadomościami o przekupieniu dwóch 
najlepszych graczy „Legii”, Martyny i Nawrota. Niektórzy czołowi dziennikarze sportowi bez 
żenady pomawiali nas o najohydniejsze rzeczy. Nieraz sposób argumentacji, był tak rzeczo-
wy, zdawałoby się, że zastanawiałem się czy ewentualnie oskarżyciele nie mają racji?
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Spadek. Czara goryczy i podejrzenia 
(1932)

Rozdzia∏ 32

A jednak ta z wściekłą pasją prowadzona nagonka była dla mnie osobiście zrozumiała. 
Ukryty wróg działał z premedytacją. Zyskał wpływy prasy, nasyłał jej „oryginalne” wiadomości, 
oczywiście zakulisowe i przybijano gwóźdź do trumny, w której leżał jeszcze żywy organizm.

W takich warunkach „Polonia” podjęła wielką walkę, ale na zielonej murawie. Podjęła wal-
kę, której nie było sądzone nam wygrać.

Nerwy graczy zamiast podtrzymywać zastrzykami nadziei i wiary, zabijano trującym jadem 
strasznych podejrzeń i ohydnych inwektyw. Podzieliłbym tych ludzi na dwie grupy: jedna gru-
pa dobijała na wpół przytomnego wroga, druga – z ciekawością, przyglądała się, jak osaczony 
broni się i liczyła dni jego życia. Do tej grupy zaliczyć muszę niestety dwóch ongiś słynnych 
graczy „Polonii”, dwu obecnie bardzo wpływowych osób.

Ten stosunek panów przypominał mi pewne zdarzenie z okresu lat dziecięcych. Mając 
12 lat byłem świadkiem, jak grupa wyrostków – dzieci ulicy, topiła w beczce szczeniaka i na 
każdy wysiłek ratowania się, odpowiadała napaścią i biciem po łapkach przy akompaniamen-
cie dzikich wrzasków. Próbowałem uratować szczeniaka. Ale cóż mogłem zdziałać sam jeden 
przeciwko jedenastu rozbawionym wyrostkom? Rezultat był ten, że obito mnie dokumentnie, 
starając mi się wybić z głowy niemądre myśli.

Odchodząc, widziałem oczy nieszczęsnego szczeniaka. Miały w sobie ludzki wyraz. Błaga-
ły o pomoc. Stanąłem w oddali, myśląc, że może mi się uda przyjść z pomocą szczeniakowi. 
A wesołe towarzystwo bawiło się. Gdy szczeniak wynurzał się z wody, uderzeniami posyłano 
znów na dno. Pies walczył rozpaczliwie, zajadle. Nie chciał zginąć. Zachłystywał się, wyplu-
wał wodę, a potem znów popychany zanurzał się. Wreszcie walka go wyczerpała. Stracił siły. 
I gdy wreszcie jeden z katów popchnął go w głębie jeszcze raz – już nie wynurzył się. Wesołe 
towarzystwo miało dość zabawy. Przecież dopięli swego: W ich obecności rozegrało się tak 
„ciekawe widowisko”. Czegóż im więcej było trzeba. 

To właśnie zdarzenie z okresu lat dziecinnych przypomniało mi się, gdy widziałem rozpacz-
liwe wysiłki „Polonii” uratowania się od spadku i wstrętną radość wrogów, którzy w najrozma-
itszy sposób działali, by zatopić „Polonię”.

Tragiczny mecz z 22 pp. (Siedlce), zakończony utratą przez nas bramki, zdecydował póź-
niej o spadku z ligi. Jednocześnie mecz ten przekonał nas o starej prawdzie, że: – Szczęście 
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sprzyja tylko silnym. Byliśmy słabi, to prawda. Nie na tyle jednak, by było to podstawą do za-
przestania walki, do ustąpienia z placu boju. Mieliśmy w bilansie 16 punktów, a więc o 5 wię-
cej od lwowskiej „Lechii”, która w ubiegłym roku pożegnała się z ligą.

Zabrakło nam tylko łutu szczęścia. Tego szczęścia, które tak często decyduje o ważnych 
zdarzeniach. Przegraliśmy z „Wisłą”, a ta sama „Wisła” bez braci Reymanów, Koźmina i Bal-
cera przegrała zaledwie dwa tygodnie temu ze słabą „Warszawianką”.

Nas nie dosięgło takie szczęście. I oto dnia 27 listopada 1932 roku (zapamiętajcie sobie 
dobrze tę datę) „Polonia” przestała być klubem ligowym.

Wolno zajeżdża pociąg na dworzec krakowski. Podwawelski gród wita nas deszczem 
i przykrą mgłą. Na dworcu oprócz kilku sympatyków, nikogo. I „Wisła”, idąc śladami „Pogoni”, 
uważa za zbyteczne zdobyć się na akt kurtuazji i przysłać swego przedstawiciela. Ale trudno. 
Liga przyzwyczaiła nas i do tego.

Atmosfera była naprawdę wroga. Opowiadano, że całą imprezą kieruje „sam kapitan” – 
postać omal, że legendarna. Ustawia skład, skłania do gry pauzującego od dłuższego czasu 

„Wisła” – „Polonia”. Mecz rozegrany w Krakowie w 1932 r. 
Fot. „Raz, Dwa, Trzy”.
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	 110	 „Czarni” Lwów byli obok „Polonii” kandydatem do spadku, stąd podejrzenia J.Bułanowa, o zakulisowych rozmowach między 

„Wisłą” a „Czarnymi”. Dziś trudno dociec, w jakiej mierze podejrzenia te były słuszne.

	 111	 Stanisław Frenkiel (1896-1979), długoletni działacz „Polonii” (w sumie aż 58 lat!). Przed II wojną swiatową kierownik lekkoatletek 

i hazenistek. Ok. 1930 r. został wiceprezesem klubu. Po wojnie nadal był związany z „Czarnymi Koszulami”, będąc prezesem klubu  

(1956-1960), a potem przewodniczącym Koła Seniorów. Od 1961 r. Honorowy Prezes klubu.

Kuźmina, sprowadza z Poznania szybkobieżnego Balcera, a nie ufając Kisielińskiemu, wsta-
wia do składu brata swego. Słowem omal nie święta wojna, poprzedzona wielomówiącym, 
trzydniowym pobytem w Krakowie przedstawiciela „Czarnych” dyr. Riekierta110. A wszystkim 
kierował ten sam kapitan, który przed trzema laty mówił naszemu kierownikowi, p. Stanisła-
wowi Frenklowi o konieczności nawiązania serdecznych stosunków i tak dalej111. 

Upłynęły jednak lata, zmieniły się czasy, zmienili i ludzie. Nigdy nie szukaliśmy łatwej pomo-
cy, zawsze walczyliśmy. Nie spodziewaliśmy się jednak, że zamiast otwartej jawnej postawy 
przeciwnika, spotkamy się ze zwiniętą pięścią. Mieliśmy prawo sądzić, że właśnie „Wisła”…  
Nie mamy już żalu, ale nie mamy też złudzeń. I to było bodaj największą zdobyczą owego 
pamiętnego roku.

– Wstawaj albo wynoś się – przypo-
mniałem sobie słowa brata, kiedy leżałem 
kontuzjowany na boisku. Wstawaj albo 
wynoś się. Słaby nie ma co zdziałać. Tu 
trzeba silnych. Tylko silni mają prawo do 
życia. 

Ale znęcać się nad pokonanym, a wła-
ściwie nad leżącym, a jeszcze dychającym 
– to nie jest fair play. A tak zrobił pewien 
karykaturzysta, który w ohydny sposób 
wyśmiał tragiczną sytuację „Polonii”.

Przegraliśmy tę kampanię, ale tu 
chciałbym wspomnieć o cichych bohate-
rach, tej nierównej walki. Niech mi wolno 
będzie podziękować chłopcom za na-
prawdę bohaterską walkę, za trudy po-
niesione i za tę szlachetną ambicję, która 
nie pozwala im uciekać niczym szczury 
z tonącego okrętu. Walczyli do upadłego, 
walczyli naprawdę jak bohaterowie. Walczyli, jak ów przysłowiowy szczeniak, który mimo tylu 
wrogów pragnął jednak życia, pragnął nie opuszczać tego padołu. Siły były jednak nierówne 

Karykatura zamieszczona w magazynie sportowym  
w 1932 r. Podpis brzmiał: „Wiśle” przypadło niemiłe  
zadanie poprowadzenia „Polonii” pod nóż gilotyny.  

Fot. „Raz, Dwa, Trzy”.
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i nieszczęsny szczeniak utonął. Utopiono go. Albowiem ta zabawa w topienie stała się nudna. 
Popchnięte jeszcze raz i zabawa skończona. Ponura zabawa.

Czytelnik może słusznie zapytać:
– Po co on to pisze? Czy chce usprawiedliwić spadek z ligi?
O nie. Spadek z ligi był tragedią, ale tylko z punktu widzenia patrioty klubowego. O taki 

sobie mały dramacik. Utopienie szczeniaka.
Chciałbym jednak zwrócić uwagę na inny dramat, z serii znacznie przerastających drama-

cik „Polonii”. W tym samym czasie, gdy z extraklasy piłkarskiej została usunięta w brutalny 
sposób pierwsza drużyna piłkarska „Polonii”, rozgrywał się dramat daleko boleśniejszy: Oto 
piłkarstwo polskie wpadło w ohydne szpony przekupstwa.

Kilkanaście lat tłukłem się po boiskach piłkarskich Polski i Europy, widziałem wiele i przeży-
łem nie mniej. Stwierdzam, więc nie bez smutku i goryczy, że zachwiane wraz z powstaniem 
Ligi przykazania sportu, jak amatorstwo, kultura sportowa, dżentelmeneria, lojalność i uczci-
wość – stały się przeżytkiem. Po prostu każdy wyrostek, słysząc tego rodzaju wielkie hasła, 
śmiał się do rozpuku.

Czyż przed laty było do pomyślenia, aby kogokolwiek z graczy podejrzewać o przekup-
stwo? Obecnie mówi się o tym głośno i bez najmniejszych skrupułów. Stało się to rzeczą 
powszednią. Tak jak „normalnie” mówi i pisze się o meczu, równie swobodnie wskazuje się 
na graczy, których przekupiono lub na kluby, które sprzedały swe punkty! Pisze się o tym jak 
o normalnym fakcie. Często jednak ohyda ma miejsce nie tam gdzie szukają, ale tam gdzie 
nie chcą szukać i widzieć. Są bowiem możnowładcy, którzy potrafią zamknąć ludziom usta 
i nakazać milczenie. Albowiem nie zawsze można mówić zbyt wiele o rzeczach ponurych.

Kto ponosi winę tej straszliwej epidemii? Czy tylko zdemoralizowany zawodnik? Czy istot-
nie piłkarz stoczył się aż tak nisko, że absolutnie nie uznaje barw klubowych, nie wie, co to 
patriotyzm i ukochanie swej drużyny?

Niewątpliwie w znacznej mierze winę ponosi piłkarz. Niewątpliwie jego to wina, że do-
szło w Polsce do tak straszliwej sytuacji. Mam jednak odwagę stwierdzić, że współodpowie-
dzialnymi za wytworzoną sytuację są tak zwani „macherzy klubowi”. Często stoją ci panowie 
w ukryciu, nie są łasi na zaszczyty. Stoją z „boku” i za pomocą zręcznej dyplomacji nadają 
faktyczny kierunek sterowi rządów. Zobaczysz ich wszędzie. Czy na konferencji klubowej, 
czy podczas poważnych debat. „Macher klubowy” w takich wypadkach sonduje opinie, szu-
ka kombinacji, a potem dowiadujemy się o jakimś posunięciu, które ma dostarczyć punkty. 
O, właśnie punkty. Macher jest specjalistą od zawierania transakcji, od pertraktacji, od tajem-
niczych rozmów. Bo macher musi być wszystkim: I kupcem i dyplomatą. 

Ileż to razy w owym okresie padały ohydne oskarżenia, że klub X został przekupiony 
względnie udało się unieszkodliwić gracza Y. Zaprawdę wierzcie mi, że to było dziecko ma-
chera klubowego. Najczęściej gracze nie wiedzieli, co rozgrywa się za ich plecami. Często szli 
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na teren walki w przekonaniu, że walczą o sportowe wawrzyny, a tymczasem rzeczywistość 
była poprostu poczwarna. Macher umiał wczas przeprowadzić zawiłą kombinację i wtedy, 
gdy zdrowy rozum dyktował, że klub X musi przegrać okazywało się, iż jest zgoła inaczej. Klub 
X wygrywał. Na boisku panowała radość. Ale tylko ci, którzy zawierali transakcje orientowali 
się za ile złotych klub X odnosił „wspaniały sukces”.

Wytworzyła się wręcz zastraszająca sytuacja. Gracze spoglądali na siebie z nieufnością, 
mnożyły się jak najstraszniejsze podejrzenia i formalnie nie było dnia, byśmy nie dowiadywali 
się o zawieszeniu coraz to wymyślniejszych transakcji.

To był stan nie do zniesienia. A jednak mimo, że wskazywano na winowajców, mimo, że 
mnożyły się coraz liczniejsze dokumenty z boisk, władze piłkarskie obojętnie przyglądały się 
tej ohydzie, jak gdyby milczeniem swym aprobując jak najwstrętniejsze łajdactwa.

Czy w tych warunkach można było wierzyć w dalszy rozwój naszego piłkarstwa? Czy 
w tych warunkach nowe kadry piłkarstwa miały wnieść zdrowe ambicje? Nie, to było nie-
możliwe.

I dlatego też schodząc z terenu walki po kilkunastoletniej „tułaczce” widziałem, że piłkar-
stwo nasze toczy się po równi pochyłej. Zdawałem sobie, jak i wielu moich przyjaciół sprawę, 
że minie kilka lat i polska piłka nożna znajdzie się u wrót przepaści.

W takim to właśnie okresie przypadła tragedia „Polonii”. Degradacja „Polonii” nie wywołała 
specjalnego rozgłosu. Wielu bowiem było przygotowanych, wielu cieszyło się z tego faktu, 
a inni znów absolutnie byli obojętni. Osobiście jednak wierzyłem, że klub o tak wspaniałych 
tradycjach, nie może w tak szybki i bezpardonowy sposób zostać zlikwidowanym. 

W sezonie 1932 r.  
poloniści występowali  

często w koszulkach  
w biało-czarne pasy.  

Na zdjęciu: po porażce  
z „Wisłą” piłkarze „Polonii” 

schodzą załamani z boiska. 
Fot. „Raz, Dwa, Trzy”.
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Powrót „Polonii” do I ligi 
(1933)

Rozdzia∏ 33

Wierzyłem, a wraz ze mną tysiące innych, że „Czarne Koszule” wrócą w pełni chwały na 
pole walki i znów będą odgrywać pierwszorzędną rolę w piłkarstwie polskim. W owym czasie 
jedynie dzięki naprawdę ofiarnej i niezmordowanej pracy dwóch członków zarządu p. Frenkla 
i p. Heinsa, zespół piłkarski „Polonii” nie padł pod obuchem ciężkich chwil. Rozpoczyna się 
żmudna, pełna cierni droga, celem której było odzyskanie straconego terenu.

Gramy w A klasie warszawskiej. Gromimy, co największych faworytów. Drogę swą do tytułu 
mistrza zaczynamy samymi zwycięstwami i tylko dwa razy tracimy punkty: raz remisujemy, raz 
przegrywamy. Ale w sumie osiągnęliśmy imponujący bilans. Jesteśmy mistrzem Warszawy112. 

Z kolei stajemy do dalszych gier międzyokręgowych. Z walk tych szczególnie przykre 
wspomnienie pozostało z meczu z „Polonią” bydgoską, którą przecież raz pokonaliśmy 9:0. 
W Bydgoszczy sytuacja zmieniła się. Trafiliśmy na „odpowiedniego” sędziego i bydgoszcza-
nie… prowadzili 1:0. Jest źle. Daję znak Szczepaniakowi i przechodzimy do ataku. Po upływie 

	 112	 Rok 1933 w A-klasie był faktycznie imponujący. „Polonia” na 18 spotkań, wygrała aż 15, strzelając w sumie 85 goli.

Rolę kapitana  
„Czarnych Koszul”  
zaczął przejmować  
Władysław Szczepaniak  
(w środku, przed meczem  
z „Cracovią”).  
Szczepaniak w 1936 r. został 
po raz pierwszy kapitanem 
reprezentacji Polski.

Fot. zbiory NAC.
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kilku minut uzyskaliśmy wyrównanie. Ale oto na kilka minut przed końcem zawodów sędzia 
dyktuje rzut karny. Spoglądam przerażony na naszego bramkarza Kornijewskiego. Wielkolud 
jest bardzo spokojny. Widząc mą bardzo zatroskaną twarz krzyczy:

– Jurek nie martw się obronie rzut karny i uratujemy jeden punkt.
I chłop miał rację. Obronił rzut karny i uratował jeden punkt.
Dalsze walki nie wywołały specjalnego zainteresowania. Jedyne, co nam pozostało 

to „5 inwalidów”. W ten sposób pół drużyny nieomal cierpiało na najrozmaitsze dolegliwości 
i w takich warunkach stanęliśmy do puli finałowej z wileńskim „Śmigłym”.

Jechaliśmy do Wilna w składzie normalnym, ale z drużyną nieomal całkowicie rozbitą. 
W głowie mej tłukła się myśl:

– Jak wygrać taki mecz? Czy w ogóle możliwe jest, by z pół inwalidami wygrywać mecze 
piłkarskie?

Oczywiście o naszych troskach nie zwierzaliśmy się graczom wileńskim po przyjeździe 
do grodu Gedymina. Pamiętam tylko, że na dzień przed meczem przyszedł do naszej szatni 
redaktor miejscowego pisma i szablonowo zapytał.

– Kogo panowie typują jako zwycięzcę? 
Chłopcy spojrzeli na dziennikarza w taki sposób, że w innych okolicznościach biedaczysko 

uciekłoby. Starałem się zapanować nad sytuacją i śmiało odezwałem się:
– Czy przypuszcza pan, choć na chwile, że kto inny może wygrać aniżeli „Polonia”?
A serce zamierało mi ze strachu, że grając inwalidami musimy ulec.
Jakoż było inaczej. Chłopcy grali naprawdę z sercem i po dramatycznym przebiegu 

mecz przyniósł nam zwycięstwo w stosunku 3:1. Wkrótce odbył się rewanż w Warszawie.  

Fotografia pamiątkowa po meczu z wileńskim „Śmigłym” wygranym 2:0. Warszawa 1933 r.   
Fot. zbiory R. Gawkowskiego.
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Aczkolwiek i tym razem chłopcy nie byli bynajmniej wykurowani, przecie byliśmy pewniejsi. 
Publiczność przyszła gromadnie i serdecznie zagrzewała do walki. Graliśmy nienajgorzej 
i po mało interesującym przebiegu wygraliśmy 2:0. A więc szczęśliwie ominęliśmy wszystkie 
przeszkody.

Po rocznej nieobecności dostaliśmy się znów do Ligi. Wierzcie mi, zaprawdę, że nam nie 
zależało specjalnie na grze w Lidze. Chodziło tylko o wykazanie sportowcom, że nie należy 
upadać na duchu, że zbiorowy wysiłek musi zawsze wydawać owoce. Jeszcze wtedy nie 
wiedzieliśmy, że w dwa lata później przyjdzie nam znów pożegnać się z Ligą. Ale o tym 
potem.

Nasza droga do ligi była powstrzymywana kilkoma meczami międzypaństwowymi. I tak 
graliśmy i przegraliśmy w Warszawie z Belgią 1:0 i z Czechosłowacją 1:2 i najważniejszy mecz 

reprezentacji w Berlinie. Był to pierwszy mecz reprezentacji Polski w Berlinie z znakomitą na 
owe czasy reprezentacją Trzeciej Rzeszy. Temu spotkaniu, które wywołało wtedy w całej Pol-
sce tyle szumu poświęcę więcej miejsca w następnym rozdziale.

Fragment meczu  
Polska – Czechosłowacja 1:2. 
Interwencja czeskiego bramkarza 
Frantiska Planiczki. Przed nim  
w białej koszulce Karol Pazurek.  
Z lewej strony nadbiega  
Józef Nawrot.

Fot. „Raz, Dwa, Trzy”.
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Historyczny mecz z Niemcami
(1933)

Rozdzia∏ 34

Nim doszło do spotkania piłkarskiego Polska – Niemcy odbywała się gra dyplomatów Polski 
i Niemiec. Ten swego rodzaju mecz przy akompaniamencie namiętnych artykułów najwybitniej-
szych publicystów w Polsce był śledzony z niebywałym zainteresowaniem. Wreszcie mecz się 
skończył: dowiedzieliśmy się, że panowie dyplomaci mecz uznali za remisowy i wobec tego miał 
się odbyć teraz mecz, nie przy zielonym stole, ale na zielonej murawie i to na stadionie „Pocz-
towców” w Berlinie. A więc wyznaczono termin i miejsce meczu piłkarskiego Polska – Niemcy.

Pierwszy w historii piłkarstwa polskiego pojedynek z potęgą niemiecką stał się tematem 
dnia. Oczywiście na plan pierwszy wysuwała się sprawa składu. Tę ważną sprawę wziął na 
swe barki ówczesny kapitan związkowy J. Kałuża. Bacznie obserwował graczy na meczach 
treningowych i wreszcie wystawił drużynę, która miała za sobą zwycięstwa nad Rumunią, 
Szwecją, Jugosławią. Pamiętne były jego słowa:

– Buduję wszystko na duchu drużyny.
Wyjechaliśmy z Warszawy w dniu 1 grudnia żegnani jednogłośnie życzeniami tysiącznych 

rzesz sportowców. Naszą ekipę prowadził osobiście prezes PZPN gen. Bończa Uzdowski113, 
mając obok siebie Kałużę, Mallowa i przedstawicieli prasy. Poczynając od granicy niemieckiej 
poczęliśmy odczuwać gościnność Niemców. Starali się w różnoraki sposób wykazywać swą 
radość z przyjazdu polskich piłkarzy, sadzili się na uprzejmość.

Prasa niemiecka, dotychczas nieinteresująca się polską piłką gwałtownie wypełniała luki. 
Pisano wiele o Polsce i oczywiście popełniano fatalne błędy. I tak ze zdumieniem dowiedzie-
liśmy się, że nasza stara kochana „Wisła” Kraków jest drużyną warszawską, a lwowska „Ha-
smonea” ma swoją siedzibę w Łodzi. Takich błędów naliczyliśmy wiele. Chciałbym zobaczyć 
tych informatorów, którzy tyle bzdur naznosili do redakcji pism niemieckich.

Zaledwie rozlokowaliśmy się w pięknych pokojach hotelu „Central” już nas zmuszono 
do  spożywania darów niemieckiej kuchni. A potem piękne wycieczki, wspaniałe bankiety 
i cały ceremoniał typowy w międzypaństwowych spotkaniach, ale tym razem naszpikowany 
szczególną serdecznością.

	 113	 Władysław Bończa Uzdowski (1887-1957), generał brygady, Prezes PZPN w latach 1928-37. W czasie wojny jeniec oflagu. Po 

powrocie do kraju, został ponownie prezesem PZPN do emerytury.
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W dniu meczu, to jest 3 grudnia spożyliśmy rano obfite śniadanie, potem wszyscy zebrali-
śmy się w pokoju gen. Bończy Uzdowskiego. Tu wysłuchiwaliśmy kilku pięknych słów, zasta-
nowiliśmy się z kapitanem Kałużą nad strategią walki i wyruszyliśmy na stadion.

Jechaliśmy zupełnie spokojni, aczkolwiek jak wynikało z zapowiedzi prasy niemieckiej by-
liśmy skazani na porażkę różnicą przynajmniej 4-5 bramek. Ta pewność Niemców była po 
prostu zadziwiająca. Mimo, że oceniali nasze sukcesy na terenie międzynarodowym, mimo, 
że to przecież był tylko mecz piłkarski, z podziwu godnym uporem jednogłośnie utrzymywali, 
że nie mamy prawa strzelić gola, choćby honorowego i winniśmy zejść z boiska pokonani 
w stosunku 4:0, wględnie 5:0.

Stadion wita nas huraganem oklasków. Prezentujemy się doskonale. Po chwili zjawia się 
sędzia Olsson (Szwecja) i rozpoczyna się ceremoniał, poprzedzający każde spotkanie. Kapi-
tanem Niemców był Kobierski, stronę polską ja reprezentowałem.

Gra staje się z miejsca bardzo ostrą. Niemcy atakują bezustannie, nasi niepotrzebnie 
bawią się w kombinacje. Teren jest oślizgły i przeżywamy z Martyną bardzo ciężkie chwile. 
Ale właśnie trio obronne gra z żelaznym spokojem. Paraliżujemy wszelkie zakusy ataku 
niemieckiego.

Mijają minuty i nie tracimy bramki. Publiczność poczynać brać żywy udział w meczu. Sły-
chać ostre uwagi pod adresem gospodarzy. Tymczasem i Polacy zaczynają atakować. Bram-
karz Jacobs bywa coraz częściej zatrudniony, przebywamy coraz częściej po stronie niemiec-
kiej. Pierwsza połowa mija bezbramkowo. W obozie niemieckim konsternacja. Dziennikarze 
niemieccy są wyraźnie zasmuceni. Co będzie z ich proroctwami? Kiedy atak niemiecki strzeli 
5 bramkę?

Powitanie kapitanów  
drużyn przed meczem  
Niemcy – Polska 1:0.  
Ze strony polskiej (w środku) 
Jerzy Bułanow, po prawej 
Stanislaus Kobierski (mający 
polskie pochodzenie).

Fot. „Raz, Dwa, Trzy”.
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Druga połowa toczy się w równie wspaniałym tempie. Gramy coraz lepiej, atakujemy bez-
ustannie i kto wie czy gdyby atak w tym czasie miał dobrego strzelca, Niemcy nie przegraliby 
z różnicą kilku bramek.

W obronie pracujemy ciężko i bez wytchnienia. Spoglądam na zegar. Jest coraz mniej mi-
nut do gry. Wreszcie już tylko 8 minut, 7, 6, 5, 4, 3. Tylko 3 minuty. Już 2 minuty. Wynik brzmi 
0:0. Uzyskamy wspaniały wynik? Remis z taką potęgą piłkarską!

I oto następuje katastrofa. Lewy pomocnik Appel przeniósł piłkę na prawe skrzydło, skąd 
znów powędrowała do lewego łącznika Rasselnberga. Od bramki było około 25 metrów. Nie-
miec zastopował piłkę. Martyna ruszył pełnym gazem na przeciwnika. Nagle widzę, że mój 
potężny partner poślizguje się i wali na ziemię. Niemiec nie śpieszy z pomocą, ale obojętnie 
mija Martynę i pędzi do przodu. Jestem w tyle. Wszyscy nasi gracze kryją swoich przeciwni-
ków. Rasselnberg pozostał sam na sam z Albańskim. Rozpaczliwie zrywam się do biegu. Lecę 
jak opętany! Może dogonię! 
Rasselnberg już jest bardzo 
blisko. Ustawia piłkę do 
strzału. Z całych sił rzucam 
mu się pod nogi… O ułamek 
sekundy za późno! Piłka do-
skonale splasowana trzepo-
ce w siatce.

Reprezentacja  
Polski przed meczem  
z Czechosłowacją  
(15 X 1933 r.)  
Jerzy Bułanow  
czwarty od lewej.

Fot. „Raz, Dwa, Trzy”.

Scena z meczu  
Niemcy – Polska  

(3 XII 1933 r.).
Fot. „Raz, Dwa, Trzy”.
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Machinalnie spojrzałem na zegar. Do końca meczu pozostało 90 sekund… I w takiej chwili 
los skrzywdził nas boleśnie. Gdy znacie to uczucie straszliwego zmęczenia i rezygnacji, gdy 
krzywdzi was los?

Mecz z Niemcami przegraliśmy. Ale wierzcie mi, że nie była to porażka słabszego. Przy-
padek, który tak często rządzi naszymi losami spowodował, że wynik meczu, który według 
wszelkiego prawdopodobieństwa byłby może najsprawiedliwszy 0:0, w ostatniej chwili został 
zmieniony na 0:1.

Tłukłem się już wiele lat po najrozmaitszych boiskach Europy, przeżywałem dni triumfów 
i klęsk, widziałem, jak graczy naszych znoszą triumfalnie z boiska, byłem świadkiem wrogich 
okrzyków. Przeżyłem całą epopeję piłkarstwa polskiego. Byłem, więc przyzwyczajony do naj-
rozmaitszych przemian. Ale ta jedna bramka, która padła 3 grudnia na stadionie „Pocztow-
ców” w Berlinie, wywarła na mnie wstrząsające wrażenie.

Nazajutrz przekonałem się dobitnie, że i Niemcy jakby wstydzili się tego zwycięstwa. Czy-
taliśmy, że Polacy byli przeciwnikiem co najmniej równorzędnym i, że na porażkę nie zasłużyli. 
Zresztą nawet na bankiecie, wódz sportu niemieckiego Tschammer und Osten starał się jakoś 
złagodzić sens tej nieoczekiwanej przez nikogo porażki Polaków.

Pamiętam, że gdyśmy znaleźli się w szatni po tragicznym meczu nerwy zapasowego na-
pastnika Smoczka nie wytrzymały i sympatyczny krakus rozpłakał się, jak małe dziecko. Kie-
rownicy ekspedycji z gen. Bończą Uzdowskim na czele starali się nas uspokoić, ale żal był 
zbyt wielki. Jechaliśmy do ojczyzny w ponurym milczeniu i nawet nasi zawodowi wesołkowie 
nie mogli zdobyć się na żaden choćby przeciętny dowcip.

Łzy ściskały gardło, zęby zaciskały się kurczowo, a oczy same zachodziły mgłą. Tak mi-
nął dzień po meczu i przez długie jeszcze tygodnie o niczym innym nie rozprawiało się, jak 
o sławnym meczu na stadionie „Pocztowców”.
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Ponowny spadek z ligi  
i po˝egnanie z reprezentacjà
(1934-1936)

Rozdzia∏ 35

Nadchodzi nowy sezon walk w Lidze. Rok 1934 udowodnił niezbicie, że weszliśmy do Ligi 
nie w pełni sił, że był to rozpaczliwy skok do mety. A wtedy siły nas opuściły. Po wielomie-
sięcznym pobycie w lidze, po wielu rozpaczliwych, beznadziejnych walkach, rzadko, kiedy 
przerywanych przebłyskiem zwycięstwa, „Polonia” po raz wtóry znalazła się poza granicami 
Ligi. Spadliśmy do klasy A. Nowy cios był bardzo bolesny114.

W tym samym czasie reprezentacja piłkarska Polski, która potrafiła wywalczyć sobie na-
leżne miejsce w Europie, poczyna przeżywać kryzys. Reprezentacja ulega kolejno: Szwecji 
w Sztokholmie 2:4, Danii 2:4 i Jugosławii 1:4, a rewanż z Niemcami w Warszawie przegrywa-
my 2:5 i wreszcie skromny remis z reprezentacją Rumunii 3:3. Po prostu brak nam sił i wiary.

Mecz z Jugosławią był 29-ym meczem, w którym brałem udział. Po tym meczu zosta-
łem „wycofany z obiegu”. Sprawa ta aczkolwiek wybitnie osobistej natury, wymaga pewnego 
oświetlenia i o tym chcę 
mówić głośno i bez intry-
ganckich tricków. Powiem 
jak ta sprawa się przed-
stawiała i jak ją przyjęto.

Już dziś kończę moje 
wspomnienia, chciałoby 
się, więc zakończyć je 
jakimś akordem zgody 
i miłości. Niestety prawdę 
muszę raz rzucić w  oczy 
tym, którym zda się, że 
stoją poza nawiasem 
wszelkiej krytyki.

	 114	 Pomyłka J. Bułanowa, gdyż „Polonia” w sezonie 1934 mimo nienajlepszej gry zajęła IX miejsce (na 12 zespołów) i w I lidze się 

utrzymała. Spadek „Czarnych Koszul” miał miejsce w następnym sezonie w 1935 r., gdy „Polonia” zajęła zdecydowanie ostatnie miejsce 

(XI mając na koncie zaledwie 8 punktów).

Mecz Szwecja – Polska 4:2. W środku Jerzy Bułanow.
Fot. „Raz, Dwa, Trzy”.
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Nie mam specjalnego żalu do kapitana związkowego Kałuży, że wyeliminował mnie z dal-
szego uczestnictwa w drużynie reprezentacyjnej. Snać uważał wódz polskich piłkarzy, że nie 
nadaję się, że jestem za stary, że są lepsi. Gdyby sprawa ta na tej płaszczyźnie była postawio-
na, nie miałbym absolutnie żalu do kapitana Kałuży.

Było jednak inaczej. Okrutna plotka głosi, że degradacja nastąpiła z powodu mojej zbytniej 
„szczerości” w wywiadzie, który udzieliłem na temat meczu z Jugosławią. Mówią również, 
że w grę wchodziło niespodziewanie moje obywatelstwo rosyjskie. Takie gadki są dobre dla 
niegrzecznych dzieci, ewentualnie dla ludzi o ponurym usposobieniu.

Nie chciałem wierzyć. A tymczasem fakty były po prostu wstrętne. Zostałem wystawiony 
na mecz z Belgią, ale w ostatniej chwili mecz ten został odwołany na skutek tragicznej śmierci 
królowej Belgijskiej, Astrid115. Wkrótce potem ma się odbyć mecz z Niemcami. Dowiaduję 
się oficjalnie, że wyznaczono mnie do składu. Cieszę się na myśl meczu z Niemcami. Będzie  
30-ty mecz w barwach reprezentacji. Postaram się, aby gra moja wypadła jak najlepiej.

I zupełnie niespodziewanie na kilka dni przed wyjazdem do Wrocławia zostałem wycofany 
z reprezentacji. Tego rodzaju sposoby żegnania starych graczy, mających bądź co bądź pew-
ne zasługi, nie należą do kategorii „fair play”. Czy nie byłoby lepiej, prościej i uczciwiej zosta-
wić mnie w spokoju, aniżeli narażać na śmieszność i mnie i siebie. Bo trudno się śmiać się, 
gdy człowiek posiada tak mało decyzji i woli ulec wpływom trzecich osób. Kapitan Związkowy 
poszedł drogą, która w rezultacie mocno zachwiała mym zaufaniem do niego i pozostawiła 
żal i gorycz.

Zostałem wycofany z obiegu”. Szmelc wyrzuca się do kosza. Czyż trzeba publicznie dać 
mi do zrozumienia, że już się zestarzałem, że tacy jak ja nie mają żadnej wartości dla repre-
zentacji? Zaprawdę nie było wszystko robione w myśl zasady „fair play”!

I jeszcze jedno: Czy w ten sposób żegna się gracza, który grał 29 razy w reprezentacji 
Polski i był jej wieloletnim kapitanem?

Od Warszawy poprzez Czerniowce, Konstantynopol, Budapeszt, Graz, Kopenhagę, Bel-
grad, Sztokholm, Rygę, Brukselę, Zagrzeb, Bukareszt, Neapol, Genuę i Berlin utrwalała się 
codzienna przyjaźń między mną – Rosjaninem, a 10-ciu Polakami, z którymi wespół walczy-
łem o sukcesy dla biało-amarantowych barw.

Wiem, że Wy – gracze – wierzyliście we mnie, tak jak ja wierzyłem w siebie. Wiedzieliście, 
że jeśli zawiodę pokładane nadzieje, to tylko po wyczerpaniu wszystkich możliwości i sił, wie-
dzieliście, że nie przekroczyłem czystości zasad amatora sportowca, by nie splamić honoru 
swej przybranej ojczyzny.

Na tym miejscu dziękuje Wam, towarzysze licznych bojów piłkarskich.

	 115	 Bernadotte Astrid Sofia Lovisa (1905-1935), księżniczka szwedzka, Królowa Belgów. Zginęła w wypadku samochodowym 

29 sierpnia. Jej synem jest obecny Król Belgii Albert Feliks (ur. 1934).
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Minęło długich 17 lat. Spoglądam w przeszłość i przeżywam w myślach dawne lata. Piękne 
były to lata. Wspólna dola i niedola złączyła nasze serca i ja Rosjanin z uczuciem prawdzi-
wego zadowolenia twierdzę, że znalazłem w Polsce przybraną Ojczyznę. I nie pomogą kom-
binacje przy zielonym stoliku, by wyplenić z serca rozwinięte ziarno szczerej miłości do mej 
drugiej Ojczyzny.

Kończę me wspomnienia. Jestem jak to mi oświadczono oficjalnie – STARY. Winienem 
ustąpić miejsca młodym. Tako rzecze władza i ja posłusznie winienem usunąć się.

Nie reagowałem. Ale moją jedyną odpowiedzią było znów ukazanie się na zielonej mura-
wie. Nie chcę, bowiem odejść w sposób niegodny piłkarza. Przekroczyłem 30 wiosen i we-
dług zasad głoszonych u nas jestem tylko zdatny „na szmelc”. Oparłem się temu i… jeszcze 
gram. Gram z zaciekłością i pragnę skończyć z piłką nożną, gdy zagram 30-ty mecz w repre-
zentacji Polski. To jest jedyne, najskrytsze i najświętsze moje marzenie.

A gdy się spełni, z dumą powiem, że odszedłem z własnej woli i jak prawdziwy sportowiec.
Warszawa, 24 września 1936 r.
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