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Kajetan Hądzelek
Fundacja CEOL

O książkach i bibliotece

W 2002 roku redaktor naczelny „Sportu Wyczynowego” Andrzej Pac-Pomarnacki zapytał 

mnie, co sądzę na temat wypowiedzi Rainera Martensa, dyrektora amerykańskiego wydawnictwa 

Human Kinetics, który zapowiedział rychły koniec książki. R. Martens dowodził, że książka musi 

przegrać w rywalizacji z mediami elektronicznymi. Odpowiedziałem wtedy „Nie zgadzam się z tą 

pesymistyczną  prognozą  R.  Martensa.  Książki  od  wieków  pełnią  wielorakie  funkcje  w 

dokumentowaniu  i  upowszechnianiu wiedzy ludzkiej,  w rozwoju nauki,  oświaty,  wychowania i 

kultury  –  w  postępie  cywilizacyjnym  świata.  I  nadal  –  mimo  gwałtownego  rozwoju  mediów 

elektronicznych  –  książka  będzie  towarzyszyła  człowiekowi  w  jego  kształceniu  i  podnoszeniu 

kwalifikacji. Powiem więcej, jej znaczenie w rozwoju kultury nie będzie maleć, lecz wzbogacać się, 

poszerza się bowiem i pogłębia tematyka, zmienia się kształt i forma książek. Pojawiają się coraz to 

nowe  gatunki  książek,  ukazujące  bogactwo  naszego  życia,  postępy  nauki  i  techniki,  cały 

różnorodny  i  wielokierunkowy  rozwój  kultury.  Doskonali  się  też  sztuka  edytorska,  książki 

pięknieją, same stając się dziełami sztuki, opisującymi i ilustrującymi piękno świata natury oraz 

wiele nowych dziedzin aktywności człowieka, wśród nich także sportu. Przykładem mogą tu być – 

z  jednej  strony  –  encyklopedie,  coraz  bardziej  specjalistyczne,  a  z  drugiej  –  wydawnictwa 

albumowe, których mnogość tematyczna zaskakuje, a wysoki poziom edytorski zachwyca.

Znaczenie  książek  we  współczesnym  świecie  wszechwładnej  techniki,  a  także  ich 

perspektywiczną rolę w dającym się przewidzieć horyzoncie czasowym potwierdza stały rozwój 

ruchu  wydawniczego  oraz  krajowe  i  międzynarodowe  targi  książek,  wzbudzające  olbrzymie 

zainteresowanie nie tylko przecież w kręgach bibliofilów.”

* * *

Dziś  dodaję  jeszcze,  że  książka należy do środków komunikacji  o najdłuższej  tradycji  i 

szczególnym znaczeniu społecznym. Towarzyszy człowiekowi i rozwojowi cywilizacji od chwili 

wynalezienia pisma – a więc gdzieś od IV-III tysiąclecia przed naszą erą, stanowiąc ważny składnik 

porozumienia i przekazu informacji piśmiennej.

Uniwersalność  książki  jako  narzędzia  przekazu  tekstów  ujawnia  się  już  od  książki 

obrazkowej  dla  dzieci,  poprzez  książkę  szkolną,  edukacyjną,  po  książkę  naukową,  literacką, 

artystyczną, fachową, służącą zaspokajaniu różnorodnych potrzeb człowieka i jego uczestnictwa w 

kulturze i rozwoju cywilizacyjnym.
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W historii kultury światowej książka ma znaczenie i status symbolu. Zawarta w niej wiedza 

i fundamentalne koncepcje filozoficzne, prawdy religijne i życiowe spowodowały, że książka jest 

postrzegana od wieków jako uosobienie mądrości i wiedzy. Dlatego rola książki w rozwoju kultury 

wykracza daleko poza funkcje zawarte w jej tekstach.

Stąd też książka ma swoją bogatą  historiografię;  prowadzi  się  od wielu lat  badania  nad 

książką i jej znaczącą rolą w historii kultury i cywilizacji a także nad jej współczesnymi funkcjami i 

perspektywami dalszego rozwoju. 

Rozwój  książki  doprowadził  do  ukształtowania  i  wyodrębnienia  rozmaitych  jej  typów i 

różnych kategorii z uwagi na tematykę, funkcję, formę wydawniczą, przeznaczenie. Wśród tych 

kategorii pojawiła się książka sportowa lub może lepiej powiedzieć ksiązka o tematyce wychowania 

fizycznego i sportu, podejmująca problematykę szeroko pojętej kultury fizycznej.

W tej kategorii książek, którymi się tutaj szczególnie zajmujemy, znajdujemy takie, które 

miały przełomowe znaczenie i spowodowały lub przyśpieszyły rozwój wychowania fizycznego i 

sportu – swoiste kamienie milowe lub filary, na których wspierały się przez długie lata działania 

wielu ośrodków kultury fizycznej w Europie, w świecie i oczywiście również w Polsce.

Chciałbym niektóre – wybrane z nich przypomnieć tu  z uwagi na rolę,  jaką w dziejach 

kultury fizycznej odegrały. Sięgając w najdalszą przeszłość, ale ograniczając się zarazem tylko do 

kręgu kultury europejskiej, moglibyśmy powiedzieć za Krzysztofem Zuchorą, że wszystko zaczęło 

się od Homera.  Z epoki antycznej trzeba wspomnieć o dziełach filozofów greckich, którzy tyle 

uwagi poświęcili troski o zdrowie i sprawność ciała ludzkiego; przypomnieć należy pieśni piewcy 

olimpioników Pindara,  opisy walk sportowych w  Wędrówce po Helladzie Pauzaniasza, wydanej 

przez Ossolineum w tłumaczeniu i opracowaniu J. Niemirskiej-Pliszczyńskiej, a przede wszystkim 

wymienić dzieło Galena O zachowaniu zdrowia i rozprawę Filostratosa O gimnastyce. 

Epoka Odrodzenia, wydobywając i przypominając nam osiągnięcia wychowania fizycznego 

i sportu zapisane w księgach starożytnych pisarzy, filozofów, pedagogów i lekarzy, sformułowała 

zasady wychowania  człowieka  wszechstronnego  i  pełnego  –  zdrowego,  sprawnego,  pięknego  i 

mądrego.  Określił  to  najpełniej  w swym fundamentalnym dziele  Ars  gimnastica  albo  De arte  

gimnastica  lekarz i myśliciel tej epoki Hieronimus Mercurialis (z włoska Girolamo Mercuriale), 

wydanej w 1577 r. w Paryżu i w 1601 r. w Wenecji, a w wybranych fragmentach w języku polskim 

zamieszczonej w wyborze źródeł do dziejów kultury fizycznej, wydanych przez INKF i Ossolineum 

w opracowaniu prof. B. Suchodolskiego.

Oświecenie przyniosło nam fundamentalne książki, stanowiące podstawę kształtującej się 

teorii wychowania fizycznego. W 1693 r. J. Locke wydał Myśli o wychowaniu, w których dokonał 

podziału  edukacji  na  wychowanie  umysłowe,  moralne  i  fizyczne,  podkreślając  ważność  tego 

ostatniego. J.J. Rousseau w Emilu zarysował koncepcję wychowania a w niej ukazał doniosłą rolę 
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ćwiczeń  fizycznych,  gier  i  zabaw  ruchowych.  Warto  tu  wspomnieć,  iż  najwięcej  miejsca 

wychowaniu fizycznemu poświęcił ten genewski filozof w Uwagach o rządzie polskim ..., napisanej 

na zlecenie Konfederacji Barskiej. Wychowanie fizyczne i sport znalazło swoje miejsce w Wielkiej  

Encyklopedii Diderota.

Z  tych  oświeceniowych  idei  wyrosła  działalność  filantropistów  niemieckich  z  J.Ch. 

GutsMuthsem, którego praca  Gimnastyka dla młodzieży,  wydana w 1793 r.  stanowiła  podstawę 

programową wychowania fizycznego w szkole oraz pioniera wychowania fizycznego w Danii F. 

Nachtegalla; rozprawy o naukowych podstawach gimnastyki Piotra i Hjalmara Lingów w Szwecji, 

J.H. Pestalozziego w Szwajcarii O kształceniu ciała, F.L. Jahna Niemiecka sztuka gimnastyczna, F. 

Amorosa  we Francji  Gymnastique  et  morale,  dając  początek  tzw.  systemom gimnastycznym – 

przede wszystkim szwedzkiemu i niemieckiemu. Ksiązki te wyznaczały kierunki organizacyjno-

metodyczne  wychowaniu  fizycznemu  w  XIX  wieku  w  wielu  krajach  europejskich.  Opis 

działalności  pedagogicznej  T.  Arnolda  w Rugby znalazł  się  we wspomnieniach  T.  Hughesa pt. 

Szkolne lata Toma Browna, które przybliżyły tzw. angielski system wychowania poprzez sport.

Później  w  II  połowie  XIX  wieku  nastąpił  szybki  rozwój  wychowania  fizycznego  – 

wprowadzono  gimnastykę  do  szkół  jako  przedmiot  obowiązkowego  nauczania,  powstały 

pozaszkolne  ośrodki  wychowania  fizycznego,  rozwijał  się  spontanicznie  sport,  powstawały 

stowarzyszenia wychowania fizycznego i ruchu rekreacyjnego. 

Znów można byłoby wymienić kilka dzieł,  które wyznaczały kierunki tej  działalności:  a 

więc  H.  Spencera  O  wychowaniu  umysłowym,  moralnym  i  fizycznym;  G.  Demeny  Zasady 

wychowania fizycznego w Szwecji, A. Mosso Fizyczne wychowanie młodzieży; G. Heberta  Metoda 

naturalna w gimnastyce; M. Tyrša Nasze zadanie, kierunek i cel i wiele wydawnictw Towarzystw 

Gimnastycznych „Sokół”; E. Jaques-Dalcroze’a Rytmika; E. Bjórksten Gimnastyka kobiet.

Dzieła poświęcone sportowi chciałbym tu dziś skwitować pracami Pierre’a de Coubertin z 

jego  Pedagogiką  sportową.  Publikacje  te  najlepiej  symbolizują  walory i  piękno sportu,  rozwój 

ruchu olimpijskiego i jego znaczące miejsce w XX i  XXI wieku.

Większość wymienionych tu dzieł – w całości lub we fragmentach i w tłumaczeniu na język 

polski  -  znalazła  się  w  wyborach  źródeł  do  dziejów kultury  fizycznej  i  udostępniona  naszym 

liderom wychowania fizycznego i sportu. 

Przełom XIX i XX wieku przyniósł również liczne encyklopedie i leksykony wychowania 

fizycznego i sportu wydane przez różne znane i liczące się wtedy wielkie wydawnictwa angielskie, 

francuskie, niemieckie, włoskie, skandynawskie.

Wzmożony ruch wydawniczy w dziedzinie  wychowania fizycznego i  sportu wzbogacały 

czasopisma  specjalistyczne  –  sportowe  lub  poświęcone  wybranym  dziedzinom  wychowania 

fizycznego,  a  także  wiele  publikacji  zamieszczonych  na  łamach  pism  lekarsko-higienicznych, 
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pedagogicznych,  jak  również  w  prasie  codziennej.  Wychowanie  fizyczne  zdobywało  znaczące 

uznanie społeczne i miejsce w polityce oświatowo-kulturowej i militarnej w całej Europie i świecie 

a sport stawał się ważną formą rozrywki i kultury, a nawet pewną formą mody.

W Polsce  –  podobnie  jak  w  Europie  –  epoka  Odrodzenia  pracami  Ł.  Górnickiego  w 

Dworzaninie, S. Petrycego w Przydatkach do polityki Arystotelesa, i W. Oczko w Przymiotach ciała 

przypominała o zdrowotnym, wychowawczym i obywatelskim znaczeniu ćwiczeń fizycznych i roli 

gier - jak wówczas pisano - rozrywek zwanych igraszkami. 

Przełom  Odrodzenia  i  Oświecenia  to  dzieła  J.A.  Komeńskiego,  w  którym  tyle  uwagi 

poświęcił wychowaniu fizycznemu dzieci i młodzieży.

Oświecenie  przyniosło  ważne  i  znaczące  uwagi  o  roli  wychowania  fizycznego 

projektodawców  Komisji  Edukacji  Narodowej  –  A.  Popławskiego,  A.  Kamieńskiego,  G. 

Piramowicza, H. Kołłątaja, które znalazły pełny wyraz w syntetycznym ujęciu 25 ustawy KEN o 

Edukacji fizycznej oraz w rozprawie J. Śniadeckiego O fizycznym wychowaniu dzieci (1805). Prace 

te,  to  polskie  filary  i  podstawy rodzącej  się  teorii  wychowania  fizycznego.  Do  tego  dodajmy 

rozprawę  L.  Bierkowskiego  o  wymownym  tytule  Kilka  słów  o  ważności,  potrzebie  i  użytku  

gimnastyki (1837), Ł. Gołębiowskiego O grach i zabawach uprawianych w dawnej Polsce (1831), a 

później cały zestaw książek wydanych przez Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” oraz z inspiracji 

H.  Jordana  szereg  publikacji  poświęconych  znaczeniu  gier  i  zabaw  ruchowych,  zwłaszcza  E. 

Cenara i E. Piaseckiego zwieńczonych cennym opracowaniem S. Karpowicza  Zabawy i gry jako  

czynnik wychowawczy  (1905) oraz  Higieną sportu (1903) wraz z publikacjami w dwutygodniku 

„Ruch” (1906-1915), który uznajemy za ówczesną naszą encyklopedię kultury fizycznej.

Polską myśl teoretyczno-metodyczną w dziedzinie wychowania fizycznego wyznaczały też 

w okresie poprzedzającym odzyskanie przez Polskę niepodległości m.in. książki: 

E. Supińskiego  O gimnastyce (1867), W. Piaseckiego   O celach i zadaniach gimnastyki ludowej  

(1869),  E.  Madeyskiego  Gimnastyka  racjonalna (1871),  E.  Piaseckiego  Zasady  wychowanie 

fizycznego  (1904), S. Karp-Rottermunda  O wychowaniu fizycznym w szkole i zadaniach państwa 

polskiego w sprawie wychowania fizycznego (1917) oraz rozprawy w periodykach „Szkoła Polska” 

(1864-1914), „Muzeum” (1885-1914), „Przegląd Pedagogiczny” (1882-1905), „Zdrowie” (1885-

1914), „Przewodnik Gimnastyczny Sokół” (1881-1924) i wspomniany już „Ruch” (1906-1915).

Prace te przesycone były troską o zdrowie i sprawność fizyczną oraz tożsamość narodową 

polskiej młodzieży, a także o jej przygotowanie do walki o niepodległość naszego kraju.

XX-lecie międzywojenne przyniosło fundamentalne prace E. Piaseckiego dotyczące dziejów 

i teorii wychowania fizycznego, S. Kopczyńskiego Higienę szkolną, W. Osmolskiego Rozważania o 

teorii  sprawności  ruchowej  i  J.  Mydlarskiego  Miernik  sprawności  fizycznej,  a  także  mnóstwo 

podręczników poświęconych dyscyplinom sportowym i S. Polakiewicza  Igrzyska VIII Olimpiady 
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Paryż 1924  i dzieje olimpizmu w zarysie.

Po II wojnie światowej nastąpiło ożywienie ruchu wydawniczego dotyczące wychowania 

fizycznego i sportu. Powołano wydawnictwo „Sport i Turystyka”, które prezentowało swój dorobek 

wydawniczy na dwóch pierwszych wystawach poświęconych książce sportowej w 1967 i 1968 r., o 

których szczegółowo na łamach „Kultury Fizycznej” i  „Lekkoatletyki” pisze dr M. Rotkiewicz. 

Wydawnictwo to doprowadziło do wydania pierwszych encyklopedii sportu – dwutomowej Małej 

encyklopedii sportu w latach 1984-86 i W. Lipońskiego Humanistycznej encyklopedii sportu (1987) 

oraz wielonakładowych tytułów poświęconych poszczególnym dziedzinom wychowania fizycznego 

i dyscyplinom sportowym a także wydawnictw albumowych poświęconych igrzyskom olimpijskim 

oraz ukazujących związek sportu ze sztuką. Były też dwa dzieła fundamentalne wydane w X-lecie 

Polski Odrodzonej w 1928 r. i w X-lecie Polski niepodległej 1999 r. W dziełach tych znalazły się 

rozdziały ukazujące miejsce i  rolę kultury fizycznej w tych dwóch ważnych dla dziejów Polski 

okresach.

W  ostatnich  latach  mamy  kolejne  inicjatywy  wydawnicze,  z  których  na  podkreślenie 

zasługują  W.  Lipońskiego  Encyklopedia  sportów  świata  i  B.  Tuszyńskiego  Leksykon  polskich 

olimpijczyków a  na  szczególne  wyróżnienie  zasługują  wydawnictwa  naszego Muzeum Sportu  i 

Turystyki,  ukazujące w bardzo szerokim zakresie  miejsce sportu w polskiej  i  międzynarodowej 

sztuce  – literaturze,  malarstwie,  grafice,  rzeźbie,  muzyce,  plakacie,  słowem studia,  monografie, 

albumy, książki obrazujące piękno sportu poprzez dzieła sztuki.

* * *

Ostatnio na jednym ze spotkań poetyckich padło sformułowanie, że książka jest więzieniem 

słów. Może w pewnym stopniu tak być – jeśli jest zamknięta. Jeśli się jednak ją otworzy – staje się 

raczej ogrodem – parkiem, a może nawet pałacem słów.

Biblioteka jest od zawsze skarbnicą i świątynią wiedzy i kultury. Tak było przez wieki, tak 

jest i tak będzie w najbliższej i najdalszej przyszłości.
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Hanna Jeznak
Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie

Starodruki w zbiorach 
Biblioteki i Archiwum Dokumentów MSiT w Warszawie

W siedemnastotysięcznym księgozbiorze Biblioteki, znajduje się dwanaście książek, które 

zasługują na określenia takie jak: skarby czy rara avis.

Zdecydowała o tym data powstania oraz znikoma liczba egzemplarzy znajdujących się w 

Polsce. Jubileusz pięćdziesięciolecia Biblioteki jest okazją, by zaprezentować Państwu staro-druki 

polskie i zagraniczne, z których najstarszy ma blisko 500 lat. Zobaczymy jakim dyscy-plinom 

zostały poświęcone, zwanym od XIX wieku, sportowym.

Na początek wykres pokazujący ważne okresy w dziejach książki.

I II III IV

ok.1450 1500 1600 1700 1800

Inkunabuły

Stare druki
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Najstarszym  drukiem  w  zbiorach  Biblioteki  jest  niemiecka  księga  turniejowa  Początki, 

źródło  i  pochodzenie  turniejów w narodzie  niemieckim.  Autorem jest  Georg  Rüxner  niemiecki 

heraldyk, co ustalono na podstawie wydania drugiego.

Georg Rüxner (1470/80-po 1530)
Anfang,Ursprung und herkomen des Thurniers...Siemern, 1532

Strona tytułowa starodruku.
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Turnieje  stanowiły  w  średniowiecznej  Europie  rodzaj  igrzysk  uprawianych  przez  stan 

rycerski w celu sprawdzenia i podniesienia sprawności bojowej

Georg Rüxner (1470/80-po 1530)
Anfang, Ursprung und herkomen des Thurniers ... Siemern 1532

Drzeworyt ukazujący rycerzy w pełnym rynsztunku
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Sztuka jazdy konnej należała do jednej z podstawowych umiejętności rycerza. Autor opisał 

36  walk  rycerskich  rozgrywanych  w  różnych  miejscowościach  od  pierwszego  turnieju  w 

Magdeburgu w roku 938, do ostatniego turnieju w Worms w 1487 roku.

Georg Rüxner (1470/80-po 1530)
Anfang, Ursprung und herkomen des Thurnires... Siemern 1532

Drzeworyt – przygotowania do turnieju
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Rycerze walczyli w ciężkich zbrojach, konie też miały strój ochronny.

Georg Rüxner (1470/80-po 1530)
Anfang, Ursprung und herkomen des Thurnires... Siemern 1532

Drzeworyt – walka turniejowa rycerzy
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Pojedynki indywidualne i  pojedynki drużyn rycerskich odbywały się zgodnie z regułami 

obowiązującymi podczas turniejów, tylko pozornie wyglądały na niekontrolowaną bijatykę.

Georg Rüxner (1470/80-po 1530)
Anfang, Ursprung und herkomen des Thurnires... Siemern 1532

Drzeworyt – walka turniejowa rycerzy
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W księdze zawarte są zasady starć i spis uczestników. Turnieje z czasem zostały zastąpione 

konkurencjami szermierczymi i konnymi, w których z pojedynków rycerskich wykorzystano zasadę 

fair-play i niektóre reguły walki. W Polsce istnieje 6 egzemplarzy tego dzieła.

Georg Rüxner (1470/80-po 1530)
Anfang,Ursprung und herkomen des Thurniers... Siemern, 1532

Imienny wykaz uczestników turniejów wraz z ich herbami
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Biblioteka może poszczycić się najdawniejszym drukiem w języku polskim poświęconym 

hippice. Autor, wybitny znawca hipologii, doświadczenie i wiedzę zdobywał u mistrzów włoskich. 

Napisał dzieło o hodowli, ujeżdżeniu i leczeniu koni a ilustracje zamówił u znanego sztycharza, 

Tomasza Makowskiego.

Krzysztof Dorohostajski (1562 –1615)
Hippica to iest o koniach xięgi. Kraków, 1603

Pierwszy w języku polskim podręcznik do hippiki, wydanie pierwsze
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Ryciny  przedstawiają  konie  i   różnego  rodzaju  munsztuki  i  wędzidła.  Treść  dzieła 

Dorohostajski podzielił na 4 księgi. Pierwsza poświęcona jest ogólnym wiadomościom o naturze 

koni,  kolorach  maści,  wyborze  pastwisk i  straży przy stadzie.  Druga  traktuje  o  powinnościach 

koniuszego i miejscach do ćwiczeń.

Krzysztof Dorohostajski ( 1562 – 1615)
Hippica to iest o koniach xięgi. Kraków, 1603

Miedzioryt - koń na pastwisku, munsztuk
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Trzecia zawiera opisy uprzęży końskiej. W Polsce tego typu elementy sprzętu jeździeckiego

nie były znane.

Krzysztof Dorohostajski (1562 –1615)
Hippica to iest o koniach xięgi. Kraków, 1603

Miedzioryt – munsztuk, rodzaj żelaznych elementów do kiełznania koni
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W  księdze  czwartej  znajdziemy  porady  na  rozmaite  dolegliwości  końskie.  Cytuję:  „o 

dychawicy y kaszlu”, „o zagwożdżeniu abo zakłuciu do żywego”, O drżeniu serca y o ukaszeniu od 

gadziny jakiejkolwiek także y o zjedzeniu w sienie abo w trawie pająka abo jadowitego czego”.

Krzysztof Dorohostajski (1562 –1615)
Hippica to iest o koniach xięgi. Kraków, 1603

Miedzioryt – munsztuk, rodzaj żelaznych elementów do kiełznania koni
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Makowski wspaniale odtworzył na 60 miedziorytach munsztuki i wędzidła

Krzysztof Dorohostajski (1562 –1615)
Hippica to iest o koniach xięgi. Kraków, 1603

Miedzioryt – munsztuk, rodzaj żelaznych elementów do kiełznania koni
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W  ksiągozbiorze Biblioteki MsiT znajduje się także wydanie pochodzące z ok. 1647 roku, 

które  znacznie  różni  się  od  wydania  pierwszego,  które  oglądaliśmy,  głównie  układem treści,  a 

drzeworyty Jana Proszowskiego są schematyczne i mniej okazałe w porównaniu z miedziorytami 

Makowskiego w wydaniu pierwszym. 

Krzysztof Dorohostajski (1562 –1615)
Hippika ábo o koniach..., Kraków, po 1647

Pierwszy w języku polskim podręcznik do hippiki, wydanie czwarte
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Krzysztof Dorohostajski (1562 –1615)
Hippika ábo o koniach. Kraków, po 1647

Drzeworyt – munsztuk, rodzaj żelaznych elementów do kiełznania koni
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Kolejny starodruk również dotyczy jeździectwa. Tytuł brzmi:  Konnica francuska i włoska 

albo sztuka układania koni  wedle prawideł  szkół  obu narodów tak dla przyjemności  na torach  

wyścigowych, co dla służby wojennej.  Tytuł wkomponowany jest w ilustrację przypominającą w 

swoim  układzie  pomnik.  Jego  centralne  miejsce  zajmują  ryciny  rzeźb  a  niżej  portrety konne 

znanych  postaci  historycznych:  Cezara  i  Aleksandra  Macedońskiego.  Całość  zwieńczona  jest 

portretem konia w zbroi a dopełnienie frontispisu stanowi herb z trzema liliami burbońskimi i krzyż 

maltański.

La Cavalerie francoise et italienne… Strasburg, 1620
Księga o tresurze koni i różnych technikach sterowania według szkół

francuskiej i włoskiej.
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Księga składa się z 15 rozdziałów, w których przedstawiono różne techniki sterowania 

koniem, polegające na tym, że w czasie układania zwierzęcia jeździec pracuje rękami i nogami, 

zachowując nieruchomy korpus. To jedyny egzemplarz w Polsce, według Katalogu Centralnego 

Biblioteki Narodowej.

Pierre de la Noue (? – ?)
La Cavalerie francoise et italienne… Strasburg, 1620

Nauka sterowania koniem
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Podręcznik niemieckiego fechtmistrza,  Dokładne i właściwe opisanie wolnej szlacheckiej i  

rycerskiej sztuki  szermierczej na rapier prosty i rapier ze sztyletem według kunsztu włoskiego w 

dwóch tomach ujęte.

Hans Wilhelm Schöffer von Diess
Grundliche un eigentliche...Marpurgk, 1620

Podręcznik prezentujący naukę fechtowania według metody włoskiej
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Tekst  uzupełniają  ryciny  ze  scenami  figuralnymi.  Widzimy  jeden  z  670  miedziorytów 

ilustrujących  księgę.  W Polsce  znajdują  się  dwa egzemplarze  księgi  –  drugi  jest  w  Bibliotece 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Hans Wilhelm Schöffer von Diess (? - ?)
Grundliche un eigentliche...Marpurgk, 1620

Miedzioryt przedstawiający walkę szermierzy
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Księgozbiór  Biblioteki  MsiT  zawiera  także  starodruk  poświęconym  zapasom.  Znany 

holenderski  zapaśnik  i  bokser  napisał  „Dokładną  instrukcję  wspaniałej  sztuki  walki  wręcz”  a 

rozdziały ułożył według sposobów chwytów.

Nicolaes Petter (? – 1670)
Klare Onderrichtinge...Amsterdam, 1674

Podręcznik opisujący chwyty walki zapaśniczej
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Największą wartością dzieła jest 71 miedziorytów dominujących nad tekstem zajmującym 

zaledwie 16 stron. W Bibliotece znajduje się jeden z dwóch egzemplarzy istniejących w Polsce, 

drugi jest w Bibliotece Uniwersytetu Wrocławskiego.

Nicolaes Petter (? – 1670)
Klare Onderrichtinge...Amsterdam, 1674
Miedzioryt ilustrujący walkę zapaśniczą
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Traktat o broni - podręcznik pomocny w szkoleniu żołnierzy francuskiej armii królewskiej, 

napisanyny przez oficera marynarki.

Pierre Jacques François Girard (1650-1727)
Traite des Armes...Haye,1740

Podręcznik do nauki fechtunku
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Księga zawiera 116 artystycznych miedziorytów pokazujących różne rodzaje broni i 

postawy szermiercze. W Bibliotece jest jeden z dwóch egzemplarzy istniejących w Polsce, drugi 

jest w Bibliotece Narodowej w Warszawie.

Pierre Jacques François Girard (1650-1727)
Traite des Armes...Haye, 1740.
Podręcznik do nauki fechtunku
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Kolejnym skarbem w księgozbiorze Biblioteki jest niezmiernie rzadki druk - pierwszy w 

języku francuskim podręcznik do nauki pływania. Jest to streszczenie angielskojęzycznej książki 

Everarda  Digby´ego  O  sztuce  pływania,  z  1587  roku,  dokonane  przez  kustosza  francuskiej 

Biblioteki  królewskiej,  Melchisédecha  Thévenot,  który  zachowując  układ  książki  i  tytuły 

rozdziałów, nadał nowy tytuł dziełu - Sztuka pływania przedstawiona w wizerunkach, z uwagami o 

właściwym używaniu kąpieli.

Melchisédech Thévenot (1620 – 1692)
L’art de Nager...Paris 1769
Karta tytułowa starodruku
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Książka ma charakter  wykładów ilustrowanych 35 rycinami,  które  przedstawiają  postaci 

kąpiące się, pływające różnymi stylami i nurkujące. Czytelnik zachęcany jest do pływania nie tylko 

dla rozrywki ale przede wszystkim dla zdrowia. 

Melchisédech Thévenot (1620 – 1692)
L’art de Nager...Paris 1769

Ćwiczenia oddechów

Melchisédech Thévenot (1620 – 1692)
L’art de Nager...Paris 1769

Nauka pływania
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Melchisédech Thévenot (1620 – 1692)
L’art de Nager...Paris 1769

Nurkowanie 

W Bibliotece jest egzemplarz drugiego wydania tego podręcznika, drugi egzemplarz jest w 

Bibliotece Narodowej w Warszawie.
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Starodruk-podręcznik dla młodzieży, nauczycieli i  wychowawców opisujący gry i zabawy, 

napisany przez niemieckiego pedagoga i teoretyka wychowania fizycznego-uznanego w Niemczech 

za ojca gimnastyki.

Johann Christoph Friedrich Guts Muths (1759 – 1839)
Spiele zur Uebung...Schnepfenthal, 1796

Poglądy autora na temat potrzeby uprawiania gimnastyki

*
* *
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STARODRUKI O TEMATYCE
GEOGRAFICZNO - PODRÓŻNICZEJ

Książę  Mikołaj  Radziwił,  uczestnik  wojny Stefana  Batorego  z  Moskwą został  ranny w 

głowę i ślubował, że jak przeżyje, to będzie pielgrzymował do Ziemi Świętej w celu poszukiwania 

śladów Chrystusa.  Przeżył  i  w roku 1580 udał się na wyprawę pokutną do Palestyny i  Egiptu. 

Podróż opisywał dzień po dniu i tak powstał dziennik, który przez ponad 200 lat uważany był za 

jedno z najważniejszych źródeł informacji o tych krajach.

Nicolai Christophori Radzivili (1549 - 1616)
Jüngst geschehene Hierosolimitanische Reyse... Meyntz, 1603

Dziennik podróży w języku niemieckim 
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To jest siódme wydanie tejże książki.

Mikolai Krzysztof Radziwił (1549 – 1616)
Peregrynacya albo pielgrzymowanie do Ieruzalem Ziemie Swiętey...Wrocław, 1745

Opis podróży autora do Ziemi Świętej
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Niemiecki  geograf okresu Odrodzenia, twórca geografii historycznej, podróżnik. Napisał 

dzieło  -  Wstęp  do  geografii  powszechnej  dawnej  i  nowej  w  licznych  miejscach  poprawionej,  

ilustrowanej obrazami godnych zapamiętania miejsc oraz mapami Jana Bunona.

Philipp Clüver (1590-1622)
Introductio in universam geographiam… Amstelodami, 1683

Podrecznik do geografii powszechnej, w języku łacińskim
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Książka zawiera opisy krajów wraz z mapami. Dużymi kropkami zaznaczono Radom i Warszawę.

Philipp Clüver (1590-1622)
Introductio in universam geographiam… Amstelodami, 1683

Mapa Polski

Książka  przez  ponad  100  lat  była  najważniejszym  podręcznikiem  geografii  w  szkołach  i 

uniwersytetach całej Europy.
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Poniższe zdjęcia przedstawiają stan dwóch starodruków sprzed i po konserwacji.

Tak wygląda daleko posunięta degradacja papieru – ubytki i deformacje.

Tak wyglądają poprawione właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne.
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Krzysztof Dorohostajski (1562 –1615)
Hippica to iest o koniach xięgi. Kraków, 1603

Fotografia ukazująca stan zachowania oprawy starodruku – pergamin pofałdowany wskutek 
wyschnięcia, przetarty i odbarwiony

.

Konserwatorzy bardzo starali się by zachować oryginalną cielęcą skórę okładki, naciągnięcie jej 
było bardzo trudne.
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Zabiegi konserwatorskie podnoszą walory wystawiennicze obiektów.

Krzysztof Dorohostajski (1562 –1615)
Hippica to iest o koniach xięgi. Kraków, 1603

Oprawa pergaminowa starodruku po konserwacji

Proces zniszczenia bardzo szybko postępuje w sprzyjających warunkach, papier jest wrażliwym 

materiałem, na przykład na wilgoć.

Melchisédech Thévenot (1620 – 1692)
L’art de Nager...Paris 1769

Strona tytułowa starodruku, przed konserwacją
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Obecnie stan bakteriologiczny nie stanowi zagrożenia ani dla książki, ani dla księgozbioru, 
ani dla człowieka.

Melchisédech Thévenot (1620 – 1692)
L’art de Nager...Paris 1769

Karta tytułowa starodruku po konserwacji
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Okładka  naruszona  zębem  czasu.  Żeby  umożliwić  osobom zainteresowanym  dostęp  do 

starodruków, Muzeum czyni starania, by mikrofilmować księgi. Obecnie 4 mikrofilmy z naszych 

starodruków można oglądać w Bibliotece Narodowej w Warszawie.

Melchisédech Thévenot (1620 – 1692)
L’art de Nager...Paris 1769

Okładka starodruku przed konserwacją
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Taka odnowa pozwala na dalsze, bezpieczne użytkowanie tych unikatowych wydawnictw i 

cieszymy  się,  że  tego  typu  potrzeby  nie  są  obojętne  dla  naszych  organizatorów,  dla  Zarządu 

Województwa  Mazowieckiego,  który  sfinansował  konserwację  starodruków,  za  co  serdecznie 

dziękujemy.

Melchisédech Thévenot (1620 – 1692)
L’art de Nager...Paris 1769

Grzbiet oprawy pergaminowej starodruku po konserwacji
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Krzysztof Włodarczyk
Muzeum Sportu i Turystyki

Dyplomy sportowe w zbiorach 
Biblioteki i Archiwum Dokumentów MSiT

Archiwalia  to  dokumentacja  przechowywana  wieczyście,  mająca  znaczenie  jako  źródło 

informacji  o  wartości  historycznej.  Materiały  archiwalne  o  charakterze  sportowym  to  przede 

wszystkim dyplomy zdobywane przez zawodników, zarówno na imprezach lokalnych jak i na tych 

wyższych rangą: igrzyskach olimpijskich. Są to prawdziwe perły wśród dokumentacji sportowej. 

Często pięknie zdobione zawierają cenne informacje o zawodnikach i ich sukcesach, ale także o 

zawodach, miejscu i czasie, w którym dana impreza się odbyła. Na podstawie złożonych na nich 

podpisów, możliwe jest nawet ustalenie składu sędziowskiego. Dyplomy mają też czasem charakter 

uznaniowy  i  pamiątkowy.  Przyzwane  bywają  jako  wyraz  wdzięczności  za  szeroko  rozumianą 

pomoc w zorganizowaniu wydarzenia sportowego, pełnienie istotnej funkcji w czasie jego trwania, 

czy nawet za całokształt działalności wręczane bywają trenerom i klubom sportowym. Muzeum 

Sportu  i  Turystyki,  prowadzi  Archiwum  mające  na  celu  zbieranie  dokumentów  sportowych  i 

turystycznych. Wśród bogatych zbiorów odnaleźć można legitymacje przynależności do zrzeszeń 

sportowych, zawiadomienia o mających się odbyć zawodach wraz z programami, akty ważne dla 

działalności  klubów  sportowych  czy  nawet  listy  i  autografy  znanych  postaci.  Wśród  tych 

dokumentów wyróżniają się 1202 unikalne dyplomy, w przedziale czasowym od ostatnich lat XIX 

wieku, przez okres wojen światowych po czasy nam współczesne. Wśród nich znajduje się 299 

datowanych na okres przed drugą wojną światową, 49 wydanych w czasie niemieckiej okupacji 

oraz 854 powojennych. Te wojenne zasługują na szczególną uwagę, w większości (34) powstały w 

obozach jenieckich i dokumentują sport obozowy. Dyplomy ogółem podzielone są na 67 kategorii, 

które  przeważnie  odpowiadają  dyscyplinom  sportowym,  ale  podział  uwzględnia  także  sport 

niepełnosprawnych  a  także  wystawy  i  organizacje  sportowe.  Najwięcej  jest  dyplomów  z 

lekkoatletyki i wioślarstwa, odpowiednio 144 i 101 dokumentów. 77 dyplomów nie dotyczy samych 

osiągnięć  w  zawodach,  wydane  zostały  w  dowód  uznania  działaczom  sportowym.  Część 

dokumentów pochodzących  z  różnych  stron  świata  dotyczy także  polonijnej  kultury  fizycznej. 

Znajduje  się  wśród  nich  Dyplom  Honorowej  Nagrody  Dyrektora  Państwowego  Urzędu  

Wychowania  Fizycznego  i  Przysposobienia  Obronnego,  przyznany  w  1933  roku  Stanisławie 

Walasiewicz za najlepszy indywidualny wyczyn sportowy. Oryginalny ze względu na materiał i 

sposób  wykonania,  wydrukowany  na  płatku  drewna,  jest  Dyplom  uczestnictwa  w  II  

Międzynarodowych  Zawodach  Narciarskich  Ratowników  Górskich,  Grupy  Tatrzańskiej  GOPR, 

Szklarska Poręba 1974 rok.
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Dyplom Stanisławy Walasiewicz, 1933 rok.

Muzeum pozyskuje archiwalia  na wiele  sposobów, główne źródło stanowią zakupy oraz 

darowizny od zawodników i ich rodzin. Tą drogą wzbogaciło się w 1967 roku o podarowane przez 

rodzinę  członka  Międzynarodowego  Komitetu  Olimpijskiego  -  dyplomy Jerzego  Lotha.  Warto 

nadmienić, że podarowanym dyplomom towarzyszyły także piękne albumy i inne wydawnictwa, 

dotyczące  prawie  wszystkich  nowożytnych  igrzysk.  Helena  Rakoczy  w  tym  samym  czasie 

przekazała swoje dyplomy, a wśród nich także te z najwyższej, olimpijskiej półki. Podobne dowody 

uznania  przekazali  Adam  Papèe  i  Franciszek  Szymczyk,  legendy  polskiego  sportu  i  pierwsi 

olimpijczycy  startujący  w  biało  czerwonych  barwach.  Nie  brakuje  też  dokumentu 

poświadczającego  zdobycie  brązowego  medalu  przez  Marię  Kwaśniewską  na  Igrzyskach  XI 

Olimpiady w  Berlinie  roku  1936,  przyznanego  za  rzut  oszczepem.  Lidia  Braun  przekazała  19 

dyplomów  swojego  męża  –  czołowego  wioślarza  lat  trzydziestych,  członka  Warszawskiego 

Towarzystwa Wioślarskiego.  Długą  listę  darczyńców zdobią  między innymi  takie  nazwiska  jak 

wioślarza Teodora Kocerki, łuczniczki Jadwigi Wilejto, czy kompozytora Zbigniewa Turskiego.
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Dyplom Heleny Rakoczy, 1956 rok.

Materiały  zgromadzone  w  Archiwum wykorzystywane  są  do  wielu  celów.  Pomagają  w 

opracowywaniu  wystaw  tymczasowych  i  stanowią  do  nich  materiał  ilustracyjny.  Podobnie 

dopełniają treść w różnych wydawnictwach, nie tylko tych sygnowanych znakiem Muzeum Sportu. 

Poza  wymiarem  wystawniczo  -  wydawniczym,  archiwalia  służą  pomocą  przy  merytorycznym 

opracowaniu  muzealiów,   w  szczególności  odznak  oraz  medali.  Najciekawsze  archiwalia 

prezentowane są na ekspozycji stałej.

 Do najcenniejszych archiwaliów w zasobach zaliczane są dyplomy pochodzące z igrzysk 

olimpijskich, towarzyszące medalom jako nagrody już od 1896 roku. Kwestię ich przyznawania 

reguluje Karta Olimpijska1, na mocy, której dyplomy wręczane są zawodnikom za zajęcie minimum 

ósmego  (dawniej  szóstego)  miejsca.  Pamiątkowe  dyplomy  wręczane  są  ponadto  każdemu 

zawodnikowi biorącemu udział w igrzyskach, potwierdzając tym samym słowa, że liczy się już sam 

udział. Na koniec, dyplomy jako dowody uznania trafiają na ręce sędziów, arbitrów oraz członków 

Międzynarodowych oraz Narodowych Komitetów Olimpijskich. Projektowane są przez wybitnych 

artystów a wykonywane przez renomowane warsztaty poligraficzne. Mają różne formaty oraz style 

graficzne,  właściwe  dla  trendu  panującego  w  plastyce  w  latach  olimpiady2.  Archiwum  MSiT 

posiada ogółem 72 unikatowych egzemplarzy dyplomów olimpijskich, pochodzących z 14 igrzysk 

letnich oraz z 10 igrzysk zimowych.

1  Międzynarodowy Komitet Olimpijski, Karta Olimpijska, 1991, s. 74.
2  Hanna Hanke-Stroińska, Studia i Materiały Tom VI, Muzeum Sportu i Turystyki 1992  s. 125



DYPLOM I ZIMOWYCH IGRZYSK OLIMPIJSKICH

Dyplom z I Zimowych Igrzysk Olimpijskich, 1924 rok.

Niewielka miejscowość Chamonix, znajdująca się u podnóży Francji, nie od razu została 

zapisana  na  kartach  historii  Igrzysk  Olimpijskich.  Początkowo,  impreza  sportowa  mająca 

towarzyszyć  właściwym  Igrzyskom  1924  roku  w  Paryżu,  nazywana  była  Tygodniem  Sportów 

Zimowych. Ale już wówczas Francuzi robili wszystko, aby usunąć przeszkody stojące na drodze w 

uznaniu  wydarzenia  jako  pierwsze  w historii  Zimowe Igrzyska  Olimpijskie.3 Praca  ta  nie  była 

daremną,  ponieważ  zaledwie  rok  później  za  takie  zostało  uznane  przez  obradujący  w  Pradze 

Kongres Olimpijski.4 Od tego czasu, Chamonix przestała być niewielką miejscowością.

Muzeum  Sportu  i  Turystyki  posiada  dyplom  z  tego  historycznego  wydarzenia.  Jego 

projektantem był  artysta  Plumer.5 Na  tle  malowniczego  pejzażu  górskiego,  widzimy narciarza 

spoglądającego  na  oddalone  lodowisko  wypełnione  sylwetkami  łyżwiarzy.  Przyozdobiona 

wawrzynem kremowa karta,  zawiera  dwa  interesujące  autografy.  Po  lewej  stronie  znajduje  się 

podpis Justyniana Clary, przewodniczącego Francuskiego Komitetu Olimpijskiego. Natomiast po 

prawej  stronie,  znajduje  się  podpis  legendarnego  Pierre  de  Coubertina,  przewodniczącego 

Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego.

3  Grzegorz Młodzikowski, Olimpiady Ery Nowożytnej, Warszawa 1984, s. 91
4  Zbigniew Porada, Zimowe Igrzyska Olimpijskie 1924-2006, Kraków 2007, s. 17.
5  Hanna Hanke-Stroińska, Studia i Materiały Tom VI, Muzeum Sportu i Turystyki 1992  s. 137



DYPLOM V LETNICH IGRZYSK OLIMPIJSKICH
Podczas obrad Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego w 1909 roku, padła decyzja o 

włączeniu Szwecji do grona państw mających zaszczyt zorganizować Igrzyska Olimpijskie.6 Od 

miasta Sztokholm zaczęto oczekiwać wiele, a wielkość tych oczekiwań mierzono tak wysoko, jak 

wysoko oceniany był sukces poprzednich zawodów zorganizowanych przez Londyn.

Dyplom Igrzysk V Olimpiady. 1912 rok.

Archiwum Muzeum Sportu  i  Turystyki  jest  w 

posiadaniu  czystego  druku  dyplomu 

pochodzącego  z  Igrzysk  V  Olimpiady  w 

Sztokholmie w 1912 roku, jest to nasz najstarszy 

dyplom z igrzysk olimpijskich. Zaprojektowany 

został w 1911 roku przez profesora Królewskiej 

Akademii w Sztokholmie, Olle Hjortberga.7. 

Spośród  wielu  prac  zaprezentowanych  przez 

artystę,  Komitet  wybrał  i  zatwierdził  jedną, 

którą wykorzystano do dyplomów nagrodowych 

oraz pamiątkowych. Dzieło przedstawia boginię 

Pallas Atenę na tle stadionu, gdzie odbywały się 

Igrzyska.  Postać  w  prawym  ręku  trzyma 

włócznię,  natomiast  w  lewej  dłoni  wznosi 

figurkę  uskrzydlonej  kobiety  z  gałązkami 

oliwnymi,  stanowiącą  grecki  symbol 

zwycięstwa.  Wyróżnia  się  także  tarcza  z 

namalowanymi trzema koronami szwedzkimi.

         Poza  sportowcami  biorącymi  udział  w  Igrzyskach,  takimi  dyplomami  uhonorowano: 

członków Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, przedstawicieli poszczególnych Komitetów 

Olimpijskich, a także stowarzyszenia i firmy, które przyczyniły się do pełnego sukcesu igrzysk i 

spełnienia oczekiwań, wyznaczonych przez pamięć o Londynie.8

6 Grzegorz Młodzikowski, Olimpiady Ery Nowożytnej, Warszawa 1984, s. 52
7 Hanna Hanke-Stroińska, Studia i Materiały Tom VI, Muzeum Sportu i Turystyki 1992  s. 125
8 Ibidem., s. 125
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DYPLOM VIII LETNICH IGRZYSK OLIMPIJSKICH
Wiosna 1924 roku była dla Polaków porą wielkiej radości. Mineło prawie sześć lat, odkąd 

udało się przywrócić do życia niepodległą ojczyznę. Przez ten okres osiągnięto nadzwyczaj wiele, 

postanowiono  też  spróbować  odnieść  sukcesy  na  polu  zdobywającego  dopiero  popularność  w 

Polsce sportu.  Tym sposobem, po raz pierwszy w historii,  biało czerwona flaga zatrzepotała na 

olimpijskim wietrze. Na tętniącym życiem stadionie Paryża zadebiutowała polska reprezentacja.

Dyplom Igrzysk VIII Olimpiady, 1924 rok.

Archiwum posiada pamiątkę z tego pamiętnego 

dla  naszego  narodu  wydarzenia.  Dyplom 

zaprojektowany  przez  Bernarda  Nandina 

przedstawia  wieloosobową  antyczną  scenę. 

Wyróżnia  się  na  nim  uskrzydlona  kobieta, 

wznosząca  ku  niebu  gałązki  wawrzynu.  Po 

dwóch  stronach  dyplomu  widoczne  są 

charakterystyczne  dla  starożytnej  Grecji 

kolumny, ozdobione wieńcami dębowych liści.9

Dyplom  Adama  Papee  podpisany  jest  przez 

Justyniana  Clary,  prezesa  Francuskiego 

Komitetu  Olimpijskiego,  oraz  przez  Pierre  de 

Coubertina,  w roli  prezesa Międzynarodowego 

Komitetu Olimpijskiego. 

Polska  jechała  do  Francji  po  naukę,  wróciła  z  dwoma medalami:  srebrnym w kolarstwie  oraz 

brązowym  w  jeździectwie.  Ale  moment  ten  był  przełomowy  także  z  innego  względu. 

Humanistyczna idea olimpizmu przestała nam być daleka.10

9 Hanna Hanke-Stroińska, Studia i Materiały Tom VI, Muzeum Sportu i Turystyki 1992  s. 127
10 Grzegorz Młodzikowski, Olimpiady Ery Nowożytnej, Warszawa 1984, s. 52
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DYPLOM WARSZAWSKIEGO TOWARZYSTWA CYKLISTÓW

Dyplom Antoniego Sikorskiego, 1898 rok.

Jeden z najstarszych dyplomów stanowiących wartość Archiwum MSiT. Pochodzący z 1898 

roku,  jest  nagrodą  dla  Antoniego Sikorskiego za zajęcie  pierwszego miejsca w wyścigu  50-cio 

wiorstowym, na szosie ze wsi Miłosna do Kołbieli i z powrotem. Dyplom namalowany przez R. 

Kowalczewskiego zawiera dwa wyróżniające się elementy: widok na szosę (być może fragment 

trasy  wyścigu)  przyozdobiony  gałązką  oliwną,  oraz  fragment  zdjęcia  przedstawiający  cyklistę. 

Całości  dopełniają  akcenty  florystyczne.  Warto  zwrócić  uwagę  na  podpisy  znajdujące  się  na 

rozwiniętym  zwoju,  w  prawym  dolnym  rogu  dokumentu.  Jeden  z  nich  należy  do  Antoniego 

Fertnera, zajmującego wówczas stanowisko wiceprezesa Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów. 

Nie  należy  mylić  go  ze  sławnym powojennym aktorem komediowym o  tym samym imeniu  i 

nazwisku. Biblioteka posiada także rękopis syna Antoniego – Stanisława Fertnera,  pod tytułem 511 

wiorst na rowerze.11 Zeszyt jest opisem podróży po Królestwie Polskim, odbytej w okolicy 1897 

roku. Warto dodać, że jedna wiorsta jest dawną jednostką miary długości używaną przez Rosję, a od 

1849 roku także przez Królestwo Polskie i odpowiada niewiele ponad jednemu kilometrowi.

11 Stanisław Fertner, 511 wiorst na rowerze, Warszawa, 1897.
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NAJSTARSZY DYPLOM BIBLIOTEKI I ARCHIWUM MSIT

Dyplom Antoniego Durskiego, 1867 rok.

Po upadku powstania styczniowego w 1864 roku stało się jasne, że romantyczne idee straceńczej 

walki  nie  przyniosą  upragnionej  niepodległości.  Nadzieję  zaczęto  czerpać  z  nurtu 

pozytywistycznego,  kierując  się  przede  wszystkim pracą  u  podstaw.  Dnia  7  lutego  1867  roku 

powstało we Lwowie Towarzystwo Gimnastyczne Sokół, mające na celu wychowywanie młodych 

ludzi  w duchu  sportu  i  kultury fizycznej,  aby przy nadarzającej  się  w przyszłości  okazji,  byli 

przygotowani do wyzwolenia ojczyzny. Jednym z założycieli był Antoni Durski.

Dyplom autorstwa Józefa Swobody jest  najstarszym dokumentem w Archiwum,  pochodzi  z  lat 

siedemdziesiątych  XIX  wieku,  dokładna  data  nie  została  wpisana.  Rysunek  przedstawia  pracę 

zespołową  strażaków  walczących  z  ogniem.  Nad  nimi  unosi  się  sokół  z  mottem  „Jeden  za 

wszystkich, wszyscy za jednego”. Dokument poświadcza przyjęcie Antoniego Durskiego w poczet 

Ochotniczej Straży Ogniowej Sokoła Lwowskiego.
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Przedstawione  dyplomy  to  jedynie  skromne  odzwierciedlenie  stanu  posiadania  Biblioteki  i 

Archiwum  Dokumnetów  MSiT.  Wybierając  je  do  przedstawienia,  kierowałem  się  wieloma 

czynnikami.  Chciałem  zwrócić  uwagę  przede  wszystkim  na  sławne  nazwisko,  okoliczność 

przyznania, ciekawą historię z nimi związaną, a także wyróżniającą się oprawę graficzną. Nie bez 

znaczenia  pozostaje  też  data  wystawienia  dyplomu.  Te  najstarsze  wymagają  szczególnego 

traktowania, czasami też konserwacji i dzięki temu, że spoczywają w archiwum, nie zaginą.
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ZESTAWIENIE 1: Ilość dyplomów z konkretnych lat.

1850 0 1890 0 1930 32 1970 17
1851 0 1891 0 1931 15 1971 12
1852 0 1892 0 1932 15 1972 11
1853 0 1893 0 1933 19 1973 5
1854 0 1894 0 1934 13 1974 6
1855 0 1895 1 1935 18 1975 10
1856 0 1896 1 1936 19 1976 13
1857 0 1897 1 1937 18 1977 8
1858 0 1898 1 1938 8 1978 20
1859 0 1899 0 1939 10 1979 7
1860 0 1900 0 1940 3 1980 11
1861 0 1901 0 1941 3 1981 3
1862 0 1902 0 1942 3 1982 10
1863 0 1903 2 1943 3 1983 9
1864 0 1904 0 1944 22 1984 13
1865 0 1905 1 1945 5 1985 7
1866 0 1906 1 1946 14 1986 5
1867 0 1907 1 1947 31 1987 4
1868 0 1908 3 1948 25 1988 16
1869 0 1909 0 1949 25 1989 3
1870 1 1910 0 1950 28 1990 1
1871 0 1911 0 1951 21 1991 3
1872 0 1912 3 1952 26 1992 9
1873 0 1913 0 1953 25 1993 7
1874 0 1914 0 1954 36 1994 2
1875 0 1915 0 1955 27 1995 10
1876 0 1916 1 1956 53 1996 15
1877 0 1917 1 1957 40 1997 9
1878 1 1918 4 1958 33 1998 5
1879 0 1919 2 1959 22 1999 2
1880 0 1920 1 1960 29 2000 2
1881 0 1921 3 1961 17 2001 1
1882 0 1922 2 1962 19 2002 7
1883 0 1923 8 1963 8 2003 1
1884 0 1924 16 1964 19 2004 1
1885 0 1925 13 1965 7 2005 1
1886 0 1926 7 1966 13 2006 2
1887 0 1927 18 1967 18 2007 1
1888 0 1928 33 1968 18 2008 0
1889 0 1929 16 1969 31 2009 0



ZESTAWIENIE 2: Ilość dyplomów z konkretnych kategorii.

AKROBATYKA 2 POLONIJNE IO 8
ALPINIZM 4 PKOL 19
AZS 1 PŁYWANIE 11
BIEGI 3 PODNOSZENIE CIĘŻARÓW 7
BOKS 40 POLONIA 3
BRYDŻ SPORTOWY 1 PRASA SPORTOWA 4
DZIAŁACZE SPORTOWI 77 RINGO 1
FAIR PLAY 2 SANECZKARSTWO 14

SIATKÓWKA 24
GIMNASTYKA 20 SOKOLSTWO 25
GKKFiT 19 SPARTAKIADY 12
GOPR 5 SPORT MOTOROWY 10
HOKEJ 5 SPORT NA WSI 5

JEŹDZIECTWO 21 SPORT 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH 64

JUDO 6 SPORT W INNYCH KRAJACH 10
KAJAKARSTWO 4 SPORT W OBOZACH 34
KARATE 2 SPORT W SZTUCE 7
KLUBY 17 SPORT W WOJSKU 41
KOLARSTWO 59 SPORT ZWIĄZKOWY 4
KOSZYKÓWKA 2 STRZELECTWO 65
KUCHAROWIE 14 SZACHY 1
LEKKOATLETYKA 144 SZERMIERKA 35
LZS 10 SZYBOWNICTWO 5
MAO 1 TENIS STOŁOWY 1
MARSZE 1 TENIS ZIEMNY 7
MKOL 6 TRÓJBOJ 1
MSiT 5 TURYSTYKA 10
MUZEA SPORTU 1 WĘDKARSTWO 2
NARCIARSTWO 47 WIOŚLARSTWO 101
NIEZNANA 6 WTC 12
PIĘCIOBÓJ 2 WTW 2
PIŁKA NOŻNA 21 WYSTAWY SPORTOWE 3
PIŁKA RĘCZNA 4 ZAPASY 49
PIŁKA WODNA 1 ŻEGLARSTWO 2



Renata Kamińska-Włodarczyk
Biblioteka Główna AWF, Kraków

Księgozbiór XIX-wieczny ze zbiorów Biblioteki Głównej AWF.
Sport i kultura fizyczna

Trudno  powiedzieć  cokolwiek  o   najcenniejszych  XIX-wiecznych  zbiorach  Biblioteki 

Głównej  AWF w Krakowie  bez  wprowadzenia  w historię  kształcenia  nauczycieli  wychowania 

fizycznego i początków szkolnictwa wyższego o tym profilu.

Zainteresowanie  wychowaniem  fizycznym  i  zagadnieniami  związanymi  ze  sportem  na 

ziemiach polskich datuje  się na II  połowę XVIII wieku. Pierwszym przejawem „nowego” były 

prace  Komisji  Edukacji  Narodowej  i  przeprowadzona  przez  tę  instytucję  reforma  szkolnictwa. 

Rozdział  XXV  „Ustaw” Komisji  zatytułowany  „Edukacja  fizyczna” zawierał  postanowienia 

dotyczące wychowania fizycznego,  które  uznano za niezbędny składnik  wychowania  ogólnego, 

pozostającego  w  ścisłym  związku  z  wychowaniem  moralnym  i  umysłowym1.  Podobnie  rzecz 

widział Jędrzej Śniadecki, który zdobytą za granicą wiedzę lekarską chciał wykorzystać na polskim 

gruncie  przeciwstawiając  się  zacofaniu2.  Jego  rozprawa  „O  fizycznym  wychowaniu  dzieci” 

opublikowana w 1805 roku jest najważniejszym dziełem z dziedziny teorii i metodyki wychowania 

fizycznego młodzieży tamtego okresu. Śniadecki zwrócił uwagę na konieczność troski o zdrowie i 

siły fizyczne na równi z dbałością o rozwój myśli,  uczuć i woli.  Sformułował tezę o  jedności 

psychofizycznej natury człowieka, która narzuca konieczność starań zarówno o stan psychiczny jak 

i  fizyczny jednostki3.  Coraz  częściej  mówiono  o  konieczności  wprowadzenia  do  szkół  zajęć  z 

wychowania  fizycznego.  Gimnastykę,  jak  wtedy  nazywano  ów  przedmiot,  wprowadzono  w 

pierwszej kolejności do szkół średnich w Wielkim Księstwie Poznańskim (1843 r.), później (1862 

r.)  w  Królestwie  Polskim  i  wreszcie  (1869  r.)  w  Galicji4.  Wprowadzenie  nowego  przedmiotu 

spowodowało  konieczność  przygotowania  odpowiedniej  kadry  nauczycielskiej,  co  z  kolei 

wymuszało  zorganizowanie  procesu  kształcenia  na  poziomie  wyższym  w  takiej  specjalności. 

Podobne tendencje dały się zauważyć w innych krajach europejskich oraz Australii i USA, a wzorce 

i  modele  kształcenia  docierały  do  zainteresowanych  za  pośrednictwem  konferencji 

międzynarodowych, zjazdów oraz osobistych kontaktów naukowców.

1 K. Hędzelek, Stanowisko Komisji Edukacji Narodowej wobec wychowania fizycznego. Kultura 
Fizyczna 1973 nr 10 s. 435.

2 Z. Gilewicz, Jędrzej Śniadecki jako pionier nauk o wychowaniu fizycznym. Wychowanie 
Fizyczne i Sport 1957 nr 1 s. 20.

3 R. Wroczyński, Problemy pedagogiczne w rozprawie Jędrzeja Śniadeckiego „O fizycznym 
wychowaniu dzieci”. Wychowanie Fizyczne i Sport 1957 nr 1 s. 8-9.

4 W. Lipoński, Początki kultury fizycznej w Wielkopolsce 1839-1887. Cz. 1. Kultura Fizyczna 1971 
nr 3 s. 104.
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Prekursorami  w tej  dziedzinie  byli  Amerykanie,  którzy w 1861 roku otworzyli  Katedrę 

Teorii Wychowania Fizycznego5. Europa nie pozostawała w tyle, na uniwersytetach w Niemczech 

organizowano roczne i semestralne kursy w autonomicznych instytutach na poziomie wyższym, 

uniwersytety w Wiedniu (1870) i Pradze (1878) oferowały kursy dwuletnie6. 

Jeżeli  chodzi  o  ziemie  polskie,  z  uwagi  na  sytuację  polityczną  spowodowaną  zaborami 

szanse nie były wyrównane. Największe możliwości ze względu na spory liberalizm władz były w 

Galicji.  Tutaj  podjęto  pierwsze  próby  w  organizowaniu  kształcenia  nauczycieli  wychowania 

fizycznego.  Ważne  były  dokonania  Wenantego  Piaseckiego,  absolwenta  UJ,  lekarza  i 

kwalifikowanego nauczyciela gimnastyki, który w 1868 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz 

w  1875  roku  na  Uniwersytecie  Lwowskim  zainicjował  wykłady  i  ćwiczenia  praktyczne  z 

gimnastyki dla studentów. Niestety ze względu na brak środków zajęcia te nie weszły na stałe do 

praktyki  uniwersyteckiej.  Na  regularne  kursy  trzeba  było  jeszcze  poczekać.  Szczególnymi 

zasługami w zakresie propagowania wychowania fizycznego wśród młodzieży, a potem stworzenia 

systemu kształcenia nauczycieli gimnastyki zapisali się profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego: 

Ludwik  Bierkowski,,  Józef  Dietl,  wspomniany  już  wcześniej  Wenanty  Piasecki,  Napoleon 

Cybulski, Odo Bujwid, Tadeusz Borowicz, Erwin Mięsowicz, a przede wszystkim Henryk Jordan7, 

który był inicjatorem założenia parku gier i zabaw dla dzieci otwartego w Krakowie w 1888 roku. 

Wraz z innymi profesorami Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego doprowadził do 

otwarcia przy Uczelni dwuletnich kursów naukowych gimnastyki dla kandydatów na nauczycieli 

szkół średnich. Stosowną uchwałę podjął Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego 16 lutego 1893 roku, 

a  pierwszy  kurs  rozpoczął  się  w  roku  akademickim  1895/1896.  Kursy  wzorowane  były  na 

podobnych, działających w Wiedniu od 1870 roku i  Pradze od 1878 roku, podobna była  także 

podstawa prawna na mocy której działały8. 

Kurs Naukowy Gimnastyki wraz z Komisją Egzaminacyjną związane były z Uniwersytetem 

Jagiellońskim personalnie,  administracyjnie  i  lokalowo.  Kierownikami  kursu  byli  profesorowie 

Uniwersytetu:  Henryk  Jordan (1894-1907),  Odo Bujwid (1907),  Emil  Godlewski  junior  (1907-

1914).  Wykłady z  anatomii,  fizjologii  i  higieny również prowadzili  profesorowie UJ,  natomiast 

5 K.  Obodyński,  Początki  wychowania  fizycznego  w  szkołach  wyższych  w  Polsce. Kultura 
Fizyczna 1975 nr 10 s. 453.

6 K.  Toporowicz,  Dzieje  uniwersyteckiego  kształcenia  nauczycieli  wychowania  fizycznego  w 
Krakowie.  W : Kształcenie kadr kultury fizycznej. Materiały z Międzynarodowej Konferencji 
Naukowej. Kraków 1988 Zeszyty Naukowe AWF nr 58 s. 8.

7 M. Butyńska, Działalność informacyjna Biblioteki Głównej Akademii Wychowania Fizycznego w 
Krakowie. Praca  magisterska  napisana  pod  kierunkiem  dr  Wandy  Pindlowej  w  Zakładzie 
Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie( 1984). 
S. 12. Praca przechowywana w Bibliotece Głównej AWF w Krakowie.

8 K.  Toporowicz,  Dzieje  Studium Wychowania  Fizycznego UJ i  WSWF w Krakowie  w latach  
1927-1967. Rocznik Naukowy WSWF w Krakowie 1969 s. 16-17.

59



praktyczne ćwiczenia nauczyciele wychowania fizycznego związani z „Sokołem”. Dwuletni cykl 

kształcenia obejmował cztery semestry, łączny wymiar czasu przeznaczony na realizację programu 

wynosił  w I  i  IV semestrze po 8 godzin tygodniowo, zaś  w semestrach II  i  III  po 10 godzin. 

Najwięcej czasu poświęcano na zajęcia praktyczne9. Rok 1913 przyniósł zmiany w planie studiów. 

Oprócz  wykładanych  dotąd  przedmiotów  pojawiły  się  nowe  :  higiena,  pomoc  w  nagłych 

wypadkach, gry i zabawy, szermierka, wioślarstwo, wycieczki i skauting. Kolejną nowością było 

utworzenie  Dwuletniego  Studium  Wychowania  Fizycznego  przy  Uniwersytecie  Jagiellońskim. 

Zadaniem Studium było organizowanie zajęć praktycznych z różnych dyscyplin sportowych dla 

wszystkich studentów Uczelni.  Do roku 1914 odbyło się 9 pełnych cykli  kształcenia w ramach 

Kursów,  w  których  uczestniczyło 204  słuchaczy.  Egzamin  nauczycielski  w  Krakowie  zdały  64 

osoby.  Warto  zauważyć,  że  Kurs  Naukowy  Gimnastyki,  a  następnie  Studium  WF  UJ  były 

pionierskimi instytucjami akademickiego kształcenia nauczycieli wychowania fizycznego w Polsce. 

Bez  wahania  można  rzec,  że  wprowadzenie  wykładów  z  teorii  wychowania  fizycznego  oraz 

prowadzenie praktycznych zajęć ruchowych dla ogółu studentów sytuuje Uniwersytet wysoko w 

hierarchii  szkół  o  tym  profilu  w  Europie.  Wcześniej  podobne  zajęcia  wprowadziły  tylko 

Uniwersytety w Gandawie (1908) i Kopenhadze (1909)10.

Po  zakończeniu  I  Wojny  Światowej  trudna  sytuacja,  w  jakiej  znalazła  się  Polska  nie 

sprzyjała  reaktywowaniu studium WF UJ. Władze oświatowe zmuszone były szukać doraźnych 

rozwiązań  wobec  wielkich  potrzeb  kadrowych  polskiego  szkolnictwa.  Przy  Uniwersytetach  w 

Warszawie,  Poznaniu,  Lwowie  oraz  Krakowie  działały  Roczne  Państwowe Kursy Wychowania 

Fizycznego.  Doraźny  charakter  kursów  spowodował,  że  odżyła  idea  kształcenia  nauczycieli 

wychowania  fizycznego  w  ramach  gruntowniejszych  studiów  uniwersyteckich.  Z  inicjatywą 

powołania  stosownych  katedr  w  działających  uniwersytetach  wystąpili  uczestnicy  Zjazdów 

Nauczycielskich w Krakowie, Warszawie oraz Towarzystwo Nauczycieli Szkół Wyższych i Rada 

Wychowania  Fizycznego  i  Kultury  Cielesnej11.  Środowiska  lekarzy  i  pedagogów  opracowały 

stosowne projekty, natomiast formalne rozwiązanie problemu kształcenia nauczycieli wychowania 

fizycznego przyniosło rozporządzenie Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia  Publicznego 

z  dnia  7  października  1924  roku12.  Stosownie  do  postanowień  zawartych  w  tym  dokumencie 

kandydaci na nauczycieli wychowania fizycznego mieli się kształcić w uniwersyteckich Studiach 

9 K.  Toporowicz,  Dzieje  uniwersyteckiego  kształcenia  nauczycieli  wychowania  fizycznego  w 
Krakowie.  W : Kształcenie kadr kultury fizycznej. Materiały z Międzynarodowej Konferencji 
Naukowej. Kraków 1988 Zeszyty Naukowe AWF nr 58 s. 10.

10 Ibidem, s. 11
11 K. Toporowicz,  Dzieje  Studium Wychowania  Fizycznego UJ i  WSWF w Krakowie  w latach  

1927-1967. Rocznik Naukowy WSWF w Krakowie 1969 s. 18.
12 B. Mękarski, Działalność S.W. Ciechanowskiego w zakresie kształcenia nauczycieli wychowania 

fizycznego. Rocznik Naukowy AWF w Krakowie 1979 s. 265.
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Wychowania Fizycznego lub Państwowych Instytutach Wychowania Fizycznego.

W  Krakowie,  z  inicjatywy  prof.  Stanisława  Ciechanowskiego  Studium  Wychowania 

Fizycznego  Uniwersytetu  Jagiellońskiego  powstało  w roku 1927.  Starania  o  otwarcie  kierunku 

kształcenia nauczycieli wychowania fizycznego trwały siedem lat. Kolejne wnioski były odrzucane 

za względu na brak koniecznych środków finansowych. Wreszcie 15 września 1927 roku Studium 

zaczęło działać w strukturach Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zarówno model 

krakowski  jak  i  nieco  starszy  poznański  można  uznać  za  klasyczne  w  dziedzinie  kształcenia 

nauczycieli  wychowania  fizycznego  w  Polsce  na  poziomie  uniwersyteckim.  Zostawmy jednak 

nowszą historię i cofnijmy się do początków Biblioteki Głównej AWF w Krakowie, a sięgają one 

czasów,  kiedy  idee  wychowania  fizycznego  krzewił  na  terenie  miasta  prof.  Henryk  Jordan13. 

Utworzył on w 1895 roku przy Uniwersytecie Jagiellońskim dwuletni kurs naukowy gimnastyczny. 

Wraz z nim powstała Biblioteka, która swe zbiory pieczętowała pieczęcią podłużną14 : „Z Biblioteki 

c.k. kursu naukowego gimnastycznego w Krakowie”.  Pierwszy inwentarz obejmuje ogółem 559 

pozycji  sygnaturowych.  Druki  pochodziły  głównie  z  darów  oraz  depozytów.  Pierwsze  zakupy 

datowane są  na  1896 rok,  kiedy kupiono 90 vol.  (75 z  wychowania  fizycznego i  sportu,  15 z 

dziedzin pomocniczych).  W tym czasie dominowała literatura w języku niemieckim, chociaż są 

również książki w językach polskim i francuskim, a niektóre z nich zachowały pieczęcie z orłem 

austriackim. Wraz z dalszym rozwojem kursów, po I wojnie światowej rozwija się księgozbiór. W 

1927 roku powstaje Studium Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego i przejmuje 

Bibliotekę  kursów liczącą  już  698  vol.15  W 1928  roku  księgozbiór  zwiększył  się  o  197  vol., 

natomiast do 1939 roku roczny przyrost druków nie przekraczał 100 vol. Do wybuchu II wojny 

światowej  Biblioteka  posiadała  1669  pozycji  druków  zwartych  i  ciągłych  razem,  w  tym  879 

obcojęzycznych  oraz  796  polskich.  Działała,  jako  biblioteka  zakładowa,  gromadząca  literaturę 

ściśle  zawodową,  zaś  podstawową  bazą  biblioteczną  była,  zarówno  dla  studentów  jak  i 

pracowników Biblioteka Jagiellońska. Stąd roczny przyrost kształtował się na poziomie 100 vol., 

ale  tu  mieszczą  się  tylko zakupy.  Biblioteka  powiększała  swe zbiory przyjmując  również dary, 

głównie  od  profesorów  Uniwersytetu.  W czasie  wojny,  dzięki  ofiarności  pracowników,  którzy 

podzielili  zbiory i  przechowali  je  w różnych  miejscach,  udało  się  zachować 80% posiadanego 

księgozbioru.

13 S.  Kijak,  Biblioteka  Główna  Wyższej  Szkoły  Wychowania  Fizycznego  w  Krakowie. Rocznik 
Naukowy Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego 1962 T. 1 s. 349.

14 Ibidem, s. 349.
15 Ibidem, s. 350.
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W 1947 roku, dwadzieścia lat od powołania do życia Studium, Biblioteka posiadała 1530 

tomów. Przez kilka najbliższych lat roczny przyrost księgozbioru utrzymuje się na poziomie sprzed 

wojny.  W roku 1950 Studium Wychowania Fizycznego przejmuje Akademia Medyczna,  chwilę 

potem powstaje  Wyższa  Szkoła  Wychowania  Fizycznego,  a  księgozbiór  Studium liczący  1534 

tomy16 stanowi zalążek Biblioteki Głównej Uczelni,  bo taką rangę otrzymała ta niewielka dotąd 

książnica.  Honorowe  miejsce  wśród  tych  zbiorów  bez  wątpienia  należy  się  drukom 

dziewiętnastowiecznym, których Biblioteka posiada kilkaset, które to w dobrym i bardzo dobrym 

stanie  przetrwały  zawieruchę  wojenną,  między  innymi  dzięki  staraniom  i  zapobiegliwości 

ówczesnych pracowników biblioteki. Zbiory to szczególnie dla Biblioteki cenne, bowiem świadczą 

o historii prezentowanej dyscypliny naukowej, a zadaniem bibliotekarzy jest ocalić od zapomnienia 

taką kolekcję. Aby przybliżyć choć trochę te ciekawe zbiory, wykorzystano opracowaną w roku 

2000 przez Barbarę Mikuszewską-Kamińską i Janinę Suchoń „Bibliografię dziewiętnastowiecznego 

księgozbioru  Biblioteki Głównej  AWF  w  Krakowie”, będącą  Dodatkiem  nr  1  do  „Biuletynu 

Informacyjnego Biblioteki Głównej AWF w Krakowie” nr 2/2000. Bibliografia została opracowana 

w układzie chronologicznym, w wersji drukowanej zawiera również indeks autorów. Bibliografia 

liczy  312  pozycji  dziewiętnastowiecznych  publikacji,  dla  wszystkich  zainteresowanych  jest 

dostępna  na  stronie  internetowej  Biblioteki  Głównej  :  http://biblioteka.awf.krakow.pl  lub  ze 

strony : www.awf.krakow.pl  (Biblioteka).

Jest to o tyle ważne, że starsze zbiory  są dopiero sukcesywnie wprowadzane do katalogu 

on-line i trzeba jeszcze sporo czasu, aby w całości się w nim znalazły. Oczywiście można do nich 

dotrzeć przez katalogi kartkowe,  ale w tym celu trzeba odwiedzić  naszą Bibliotekę.   Tematyka 

zbioru  dziewiętnastowiecznego  to  głównie  :  wychowanie  fizyczne  i  sport  (w  bardzo  szerokim 

pojęciu),  zespołowe  gry  sportowe,  gimnastyka,  taniec,  tenis,  jazda  figurowa  na  lodzie,  hokej, 

pływanie,  wychowanie  zdrowotne,  higiena  oraz  turystyka  i  rekreacja,  urządzenia  sportowe.  Te 

książki fascynują swoją urodą i historią, zwykle posiadają piękne okładki, karty tytułowe, rysunki, 

grafiki,  litografie,  urocze zdjęcia… Pokazują historię  i  stan nauki  dotyczący różnych dyscyplin 

sportu i dziedzin pokrewnych, a przede wszystkim obrazują jak się wydaje sport czysty, zgodnie z 

zasadą „w zdrowym ciele zdrowy duch”.

Trzeba też podkreślić fakt, że jest to zbiór „międzynarodowy” – są to książki głównie w 

języku  niemieckim,  ale  także  francuskim,  angielskim i  rzecz  jasna  polskim,  zarówno  polskich 

autorów jak też przekłady z języków obcych. Trudno oprzeć się sentymentom oglądając i czytając 

fragmenty tych dziełek „z epoki”, wydanych zwykle na bardzo wysokim poziomie edytorskim w 

czasie kiedy królowała książka drukowana. Są też te publikacje źródłem do badania historii sportu, 

16 S.  Kijak,  Biblioteka  Główna Wyższej  Szkoły  Wychowania  Fizycznego w Krakowie.  Rocznik 
Naukowy Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego 1962 t. 1 s. 351.
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kultury  fizycznej,  z  których  chętnie  czerpią  pracownicy  Akademii,  głównie  historycy  sportu. 

Niestety, trochę mało te zbiory znają inni Czytelnicy. Z uwagi na to, że wszystkie wspomniane 

publikacje są wydane przed rokiem 1948, możliwość z nich korzystania z nich ogranicza się tylko 

do Czytelni Ogólnej. Dlatego też, Biblioteka chcąc przybliżyć cenne zbiory co jakiś czas organizuje 

wystawy  prezentujące  te  najcenniejsze  i  najciekawsze.  Takie  ekspozycje  zawsze  cieszą  się 

zainteresowaniem,  budzą  wręcz  zdumienie  i  czasem  pretensję,  że  takie  cuda  ukrywamy  w 

magazynach bibliotecznych, o czym świadczą liczne wpisy w „Księdze Pamiątkowej Wystaw”.

W ostatnim numerze „Pulsu AWF-u” gdzie Biblioteka ma swoją stałą rubrykę (W Bibliotece AWF) 

również  zaprezentowano  jedne  z  ciekawszych  książek  ze  starych  zbiorów,  posiadanie 

dziewiętnastowiecznych  druków  sygnalizujemy  również  na  stronie  internetowej  Biblioteki 

(galeria).  Pozostaje  tylko  spór  o  to  co  w  tych  zbiorach  najcenniejszego,  ale  tu  każdy pewnie 

wytypuje  inne  książki.  Autorki  wspominanej  wcześniej  „Bibliografii  dziwiętnastowiecznego 

księgozbioru  Biblioteki  Głównej  AWF  w  Krakowie” zwracają  uwagę  na  pierwszą  książkę  z 

księgozbioru prof.  Henryka Jordana autorstwa Karla  Vogta i  Wilhelma Buley`a :  Methodik des  

Turnunterrichtes   (Wien  1887),  obecnie  w  naszych  zbiorach  pod  sygnaturą  690.  Wybór  jest 

niezwykle trudny i bardzo subiektywny, bowiem każdego zachwyci co innego. Poza piękną szatą 

graficzną,  udokumentowaną  historią  sportu  i  dyscyplin  pokrewnych,  książki  dostarczają  także 

wrażeń innego rodzaju. Chodzi o ten rodzaj dokumentowania rzeczywistości, który poza aspektami 

naukowymi dostarcza także wrażeń estetycznych i stanowi wielkie bogactwo wiedzy dotyczącej 

strojów  sportowych,  sprzętu  sportowego  i  akcesoriów,  pokazuje  ówczesne  „trendy”  mody  w 

sporcie, czasem bardzo wiernie i serio, czasem z przymrużeniem oka.  Niezwykle ciekawe są też 

reklamy „z epoki” prezentujące bardzo wysoki poziom graficzny i wielką pomysłowość autorów. 

W  trakcie  przeglądania  całości  dziewiętnastowiecznych  zbiorów  i  przygotowywania  zdjęć  do 

prezentacji –  wybrano najcenniejsze dwie publikacje, oczywiście najcenniejsze z punktu widzenia 

autorki. Są to :  O fizycznym wychowania dzieci  autorstwa Jędrzeja Śniadeckiego, wspomniana na 

początku, jakbyśmy dziś powiedzieli „kultowa” książka od której wszystko się zaczęło. Niestety, 

Biblioteka nie jest w  posiadaniu pierwszego wydania z roku 1805, ale to z 1867 w doskonałym 

stanie jest wielkim rarytasem.

Co więcej, studenci AWF-ów do dzisiaj uczą się z tej „biblii wychowania fizycznego”, niech 

potwierdzeniem trafności  tego  wyboru  będzie  fragment  Wstępu  autorstwa  Macieja  Demela  do 

kolejnego wydania tekstu rozprawy Jędrzeja Śniadeckiego17 : „rozprawa Śniadeckiego O fizycznym 

wychowaniu dzieci stanowi pomnik literatury rodzimej, pomnik myśli i języka zarazem. Pozostając 

dostojnym zabytkiem, nie poddaje się mumifikacji, posiada jakby dyspensę od przedawnienia. Jest 

to jedyna praca tego autora, która wymyka się ze zbiorowych wydań jego dzieł i wiedzie żywot 

17 J. Śniadecki, O fizycznym wychowaniu dzieci – ze wstępem Macieja Demela. Kraków 1990 s. 5.
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autonomiczny.  (…)  W imponująco  szerokim  kręgu  twórczych  dokonań  Jędrzeja  Śniadeckiego 

znajdują się : chemia, biochemia, fizjologia i patofizjologia, biologia ogólna i filozofia przyrody, 

farmakologia,  higiena,  medycyna kliniczna,  zwłaszcza  pediatria,  a  ponadto popularyzacja  nauki 

(wraz z jej  teorią), oświata zdrowotna, wreszcie publicystyka z satyrą włącznie. Przedstawiciele 

tych wszystkich dziedzin uznają go za patrona, prekursora,  pioniera  lub choćby ozdobę swego 

panteonu.  (…) Śniadecki  nie  daje  się  jednak wchłonąć  historii,  uparcie  wtrąca  się  do  bieżącej 

literatury.  Jego myśli  są  wciąż cytowane,  niektóre  widnieją  jako motto  na tytułowych stronach 

współczesnych publikacji. Te zdania - aforyzmy zdobią prace o bardzo różnej tematyce, począwszy 

od diagnostyki rozwoju poprzez metodykę wf aż po logopedię, gdyż nawet kształcenie wymowy 

zaliczał Śniadecki do wychowania fizycznego”.

Drugą,  niezwykle  cenną  publikacją  jest  książeczka  autorstwa  Edwarda  Kacza  :  Gry  i  

zabawy młodzieży oraz znaczenie ich w wychowaniu (Lwów 1895) z autentyczną dedykacją tej 

treści:  ”Wielmożnemu  Panu  Doktorowi  Henrykowi  Jordanowi,  Profesorowi  Uniwersytetu 

Jagiellońskiego w dowód czci i szacunku poświęca autor”. Równie cenne jak sama dedykacja są 

uniwersalne wartości zawarte w tej niepozornej książeczce. Cytując za Autorem z „Przedmowy”18 : 

„Często zdarza się nam widzieć dzieci, wałęsające się bez opieki po ulicach, placach i polach, różne 

wyprawiające psoty i wybryki: bawią się w gry nieprzyzwoite, grozą nieraz przejmujące – kłócą się, 

przezywają, łają i biją wzajemnie – napastują przechodniów; biorą to i owo ze straganów i wozów, 

psują i niszczą parkany i domy, dręczą zwierzęta, wybierają z gniazd młode, zrywają niedojrzałe 

owoce, tratują zboże i t.p. inne jak Wandale wyrządzają szkody. Na ten widok ludziom dobrej woli 

nasuwa się pytanie: Jak złe to grasujące usunąć? Jak uratować dziatwę od zdziczenia? I znajduje się 

na to odpowiedź: Zebrać dziatwę i nauczyć ją przyzwoitych gier i zabaw, ażeby niemi czas wolny 

wypełnić mogła, a tem umoralni się  ją i zacni. (…) Drugą pobudką, która nas do podjęcia tej pracy 

ośmieliła, jest sprawa gimnastyki w szkole ludowej. „Instrukcya” wyznacza dla nauki gimnastyki 

dwie godziny w tygodniu, zamiast (jak dawniej) jednej godziny i zaleca, w razie braku przyrządów 

gimnastycznych,  wyprowadzać dziatwę na podwórzec szkolny lub urządzać z  nią  wycieczki  za 

miasto – na pole otwarte”. Te dwie cenne i wciąż aktualne publikacje omówione wyżej, w oryginale 

zaprezentowano w trakcie sesji naukowej w Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, za pozostałe 

niech  wystarczą  zdjęcia.  Dziękuję  za  uwagę  i  zapraszam  do  obejrzenia  prezentacji 

dziewiętnastowiecznych  zbiorów Biblioteki Głównej AWF w Krakowie.

18 E. Kacz, Gry i zabawy młodzieży oraz znaczenie ich w wychowaniu. Lwów 1895 s. 3-4.
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Magdalena Kobusz, Mirosława Matejkowska, Andrzej Sokalski
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Polskie czasopisma i książki o kulturze fizycznej wydane do 1939 roku w 
zbiorach Biblioteki Głównej AWF w Warszawie

W referacie zostały opisane czasopisma i książki dotyczące sportu i szeroko rozumianej kultury 

fizycznej wydane w XIX i XX wieku do 1939 roku znajdujące się z zbiorach Biblioteki Głównej 

Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Słowa kluczowe: AWF w Warszawie, biblioteka, czasopisma, książki, sport, kultura fizyczna, XIX 

wiek, XX wiek.

WSTĘP

Prawie  80  lat  temu tj.  w listopadzie  1929 roku rozpoczął  swoją  działalność  Centralny Instytut 

Wychowania Fizycznego w Warszawie na Bielanach, zwany w skrócie CIWF. W tym samym czasie 

została otwarta jego Biblioteka, która miała ułatwić kształcenie nauczycieli i instruktorów wf. 

W  1938  roku  CIWF  został  przekształcony  w  wojskową  szkołę  akademicką  t.j.  Akademię 

Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

W chwili wybuchu II Wojny Światowej zbiory Biblioteki Akademii liczyły ok. 5 tys. woluminów. 

Wojna spowodowała, że zbiory te zostały rozproszone. 

W 1946 roku Biblioteka wznowiła swoją działalność. Ze zbiorów przedwojennych wróciło do niej 

tylko ok. 200 woluminów przechowanych przez mieszkańców Warszawy. 

Po wojnie Biblioteka kupowała książki i czasopisma m.in. w antykwariatach oraz otrzymała wiele 

darów. Głównie dzięki darczyńcom Biblioteka posiada gazety, czasopisma i książki wydane przed 

1939 rokiem.
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CZASOPISMA

W zbiorach naszej Biblioteki znajduje się ok. 140 tytułów polskich gazet i czasopism wydanych w 

XIX i XX wieku do 1939 roku. Wybrane tytuły zostaną krótko opisane w tej części referatu.

„Wędrowiec”

Tygodnik o tematyce podróżniczej i społeczno-kulturalnej był wydawany w zaborze rosyjskim w 

Warszawie w latach 1869-1906. Ilustrowany wspaniałymi rycinami zawiera relacje z podróży, opisy 

miejscowości  i  różnych zwyczajów. Od 1884 roku w czasopiśmie tym zamieszczano życiorysy 

sławnych podróżników. Posiadamy jego niekompletne roczniki z lat 1869-1903.
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„Przegląd Gimnastyczny”

Miesięcznik,  posiadający pięknie ilustrowaną stronę tytułową był wydawany przez krakowskich 

nauczycieli Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w latach 1897-1901. Miał na celu propagowanie 

wychowania fizycznego, ruchu sokolskiego oraz sportu. Na przełomie wieków zostały wydane dwa 

dodatki: pierwszy poświęcony zapaśnictwu a drugi szermierce. Dodatek poświęcony szermierce był 

bogato ilustrowany fotografiami.  W naszych zbiorach posiadamy wszystkie numery z lat  1897-

1901.
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Przewodnik Gimnastyczny „Sokół”

Miesięcznik  ukazywał  się  w  latach  1881-1939.  Jego  zadaniem  było:  szerzenie  informacji  o 

„Lwowskim Towarzystwie Gimnastycznym  Sokół”, promowanie ćwiczeń gimnastycznych wśród 

młodzieży oraz pomaganie rodzinom i nauczycielom w wychowaniu zdrowego, aktywnego w ruchu 

sokolskim a przede wszystkim wysportowanego młodego pokolenia. Czasopismo odegrało wielką 

rolę w popularyzacji kultury fizycznej na ziemiach polskich. Miało kolportera. Mamy w zbiorach 

naszej Biblioteki prawie kompletne roczniki z lat 1881-1939.
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„Rocznik Sokoli”

Rocznik ten został  wydany w 1896 roku przez Lwowskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”. 

Część pierwsza to kalendarz oraz terminarz rocznic „Sokoła”. Część druga jest poświęcona różnym 

sprawom towarzystwa sokolskiego. Zawiera również wiersze patriotyczne oraz dane statystyczne 

dotyczące Towarzystwa.
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„Ruch”

Dwutygodnik  wydawany  w  Warszawie  w  latach  1906-1915  i  kolportowany  we  wszystkich 

zaborach.  Spełniał  ważną  rolę  integracyjną.  Upowszechniał  wychowanie  fizyczne,  higienę  oraz 

zdrowy tryb życia. W dużej mierze przyczynił się do spopularyzowania piłki nożnej oraz lekkiej 

atletyki. Mamy większość numerów z lat 1906-1915 (również na mikrofilmach).
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„Taternik”

Kwartalnik,  ukazujący  się  we  Lwowie  w  latach  1907-1939,  był  redagowany  przez  wybitnych 

dziennikarzy  będących  jednocześnie  taternikami.  Artykuły  zamieszczane  w  czasopiśmie 

popularyzowały sport oraz turystykę tatrzańską. Prawie każdy numer czasopisma posiada wkładkę z 

widokówką pejzażu Tatr oraz reklamę zagranicznego magazynu sportowego. Posiadamy w swoich 

zbiorach większość numerów z lat 1908-1936.
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„Wędrowiec”

Czasopismo wydawano we Lwowie w latach 1911-1912. Był to dwutygodnik ilustrowany piękną 

grafiką  oraz  doskonałymi  zdjęciami  o  tematyce  turystycznej  i  sportowej.  Zamieszczano w nim 

relacje  z  wydarzeń  sportowych  krajowych  i  zagranicznych.  Czasopismo  popularyzowało  takie 

sporty  jak:  lotnictwo,  pływanie,  szermierkę,  kolarstwo,  hippikę,  piłkę  nożną  i  sporty  zimowe. 

Można w nim znaleźć nowelki napisane przez Kornela Makuszyńskiego i innych pisarzy. Nasza 

Biblioteka posiada 4 numery z roku 1911 i 18 numerów z roku 1912.
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„Ilustrowany Tygodnik Sportowy”

Tygodnik  wydawany  w  Krakowie  w  1914  roku  był  ciekawą  próbą  stworzenia  pisma 

popularyzującego  sport  o  zasięgu  ogólnopolskim.  Wydawcy  przywiązywali  dużą  wagę  do 

patriotycznej wymowy artykułów ukazujących się w nim. Wydano tylko 10 numerów, z których 9 

posiadamy.

74



„Sport Polski”

Miesięcznik wydawany w Warszawie w 1918 roku, który nawiązywał do wcześniej wydawanego 

czasopisma  „Ruch”.  Propagował  rozwój  fizyczny  i  sport.  Ukazały  się  tylko  2  numery 

subwencjonowane przez 9 związków sportowych. Na uwagę zasługują liczne ilustracje. Mamy oba 

numery.
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„Przegląd Sportowy”
Był  wydawany  w  latach  1921-1939  początkowo  w  Krakowie  a  następnie  w  Warszawie.  Ten 

ilustrowany tygodnik poświęcony wszystkim dyscyplinom sportu przekształcił się, począwszy od 

1929  roku,  w  gazetę  sportową.  Posiadamy  komplet.  Wersja  zdigitalizowana  jest  dostępna  na 

miejscu oraz w Internecie.
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KSIĄŻKI

Stosunkowo niewielka część naszego księgozbioru to książki wydane w XIX i XX wieku do 

1939 roku. Mamy ich około 1300 woluminów. Najciekawsze, naszym zdaniem, pozycje zostaną 

opisane w tej części referatu.

Najstarsza nasza książka to  Gry i zabawy różnych stanów w kraju całym, lub niektórych 

tylko prowincyach Łukasza Gołębiowskiego z 1831 roku. Autor zwraca w niej uwagę na społeczne 

zróżnicowanie  gier.  Próbuje  też  dokonać  klasyfikacji  gier  i  zabaw  oraz  ocenia  ich  wartość 

wychowawczą.
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O  potrzebie  ćwiczeń  fizycznych  pisał  Ludwik  Bierkowski  w  dziele  Kilka  słów  o  ważności,  

potrzebie i użytku gymnastyki wydanym w 1837 roku. Zawarł w nim tezę, że zwiększony wysiłek 

intelektualny wymaga systematycznych ćwiczeń fizycznych.

W naszych zbiorach znajduje się dzieło Jędrzeja Śniadeckiego „O fizycznem wychowaniu dzieci”, 

wydane w 1855 roku. Znany uczony sformułował w nim podstawowe prawa rządzące procesem 

fizycznego  i  psychicznego  rozwoju  człowieka.  Przedstawił  też  program i  metody wychowania 

fizycznego dzieci i młodzieży.

Ciekawą książką jest Szkoła tańca Karola Mestenhausera wyd. w 1888 roku w trzech częściach. 

Cz. 1. O kształceniu zewnętrznych form ciała. Początkowe zasady tańca. O przyjętych zwyczajach 

towarzyskich. Korowody przy zawieraniu małżeństwa.

Cz. 2. Tańce figurowe: kontredans, lansjer, imperjal, polonez, krakowiak, kotiljon.

Cz. 3. Mazur i jego zasady: 125 figur mazurowych.

Posiadamy m.in. jeden z pierwszych polskich podręczników sportowych pt.  Zdrowa dusza 

w zdrowym ciele:  podręcznik  sportowy,  zawierający  naukę:  gimnastyki,  fechtunku,  boksowania,  

pływania, łyżwiarstwa, wiosłowania, jazdy konnej, jazdy welocypedowej i tańca,  wydany w 1890 

roku. 

Ciekawą pozycją jest książka Typy chodzenia czyli sposoby pięknego chodzenia z licznemi 

szkicami w tekście, wydana w 1891 roku. Napisał ją nauczyciel gimnastyki ortopedycznej Ludwik 

Jasiński. Zawiera porady, które do dziś niewiele straciły na aktualności.

Cenną pozycją jest  Księga Pamiątkowa ku uczczeniu dwudziestej piątej rocznicy założenia 

Towarzystwa  Gimnastycznego  „Sokół”  we  Lwowie”,  wydana  w  1892  roku.  Celem  tego 

Towarzystwa, zgodnie z ideałami jego twórców, było podtrzymywanie i rozwijanie świadomości 

narodowej oraz podnoszenie sprawności fizycznej polskiej młodzieży.

Wewnętrzny widok sali ćwiczeń
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W  naszych  zbiorach  posiadamy  pierwszy  polski  podręcznik  wychowania  przedszkolnego  pt. 

Wychowanie przedszkolne: podręcznik dla wychowawców wydany w 1895 roku. Jego autorami byli 

J. Strzemeska i M. Weryho.

Inną ciekawą pozycją jest książka opracowana przez prof. Romana Vetulaniego Rozkład ćwiczeń i  

zabaw gimnastycznych dla 6 oddziałów w sanokiem gimnazyum, wydana w 1898 roku. Egzemplarz, 

który posiadamy został podarowany przez prof. R. Vetulaniego prof. dr Henrykowi Jordanowi o 

czym świadczy odręczna dedykacja. 

Posiadamy również szereg ciekawych dziewiętnastowiecznych podręczników przeznaczonych dla 

osób uprawiających różne dziedziny sportu.

• Calistus F.  Łyżwiarstwo: podręcznik systematyczny […] ze 120 drzeworytami.  Warszawa: 
Księgarnia G. Sennewalda, 1892.

• Wodzińska  Marya.  Amazonka. Podręcznik  jazdy  konnej  dla  dam.  Warszawa:  Nakł. 
Towarzystwa Wyścigów Konnych w Królestwie Polskiem, 1893.

• Hemerling Kazimierz, Berżer Wiktor.  Podręcznik dla kolarzy. Lwów: Nakł. i własność W. 
Bergera z drukarni Z. Golloba, 1894.

• Ruciński  S.,  Wyrobek  Z.  Zapasy  na  tułów  i  ramiona.  Kraków:  Nakł.  Przeglądu 
Gimnastycznego, 1897.

• Lawn  Tenis,  oprac.  podłóg  najlepszych  źródeł  A.  Wodniakowski,  fabrykant  wyrobów 
gumowych. Warszawa: Nakł. autora, 1896. 

• Schnaider  Józef.  Na  nartach  skandynawskich.  Podręcznik  dla  zwolenników  sportu  
narciarskiego. Kraków: Nakł. autora, 1898. 

W naszych zbiorach znajduje się również wiele interesujących książek wydanych w XX wieku do 

1939 roku. W tym krótkim referacie ograniczymy się tylko do podania kilku przykładów.

• Cenar  Edmund.  Ćwiczenia  wywijałem  trzcinowem.  Lwów:  Nakł.  Związku  Polskich 
Gimnastycznych Towarzystw Sokolich, 1906.

• Połomski Szczęsny. Jazda na wilczkach (rennwolfach). Kraków: Nakł. Tow. Gimn. „Sokół” 
w Krakowie, 1910.

• Album karykatur sportowych Zdzisława Czermańskiego. Lwów: [b.w.], 1923.
• Hancock,  H.  Irving.  Dżiu-Dżicu  czyli  źródło zdrowia,  siły  i  zręczności;  oprac.  Zygmunt 

Kłośnik. Lwów: J. Maniszewski, 1909.
• Kłoś Czesław. Boiska sportowe. Warszawa: Inst.. Nauk.-Wydawn., 1923.
• Kopałka  Franciszek.  Lekka  atletyka:  [przepisy  trainingu].  Lwów:  Zw.  Pol.  Gimn.  Tow. 

Sokolich, 1909.
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ZAKOŃCZENIE

Referat  ten mogliśmy przygotować głównie dzięki naszym darczyńcom. Zdanie to może 

dziwić,  ale  jest  prawdziwe.  Gdyby nie  oni  nasz  referat  byłby niewątpliwie  mniej  interesujący. 

Dzięki licznym ofiarodawcom posiadamy obecnie znaczące zbiory druków wydanych w XIX i XX 

wieku do 1939 roku. Dziękujemy im bardzo. Jednocześnie zwracamy się z prośbą do wszystkich 

potencjalnych  darczyńców  o  przekazywanie  do  bibliotek,  które  są  naszym  wspólnym  dobrem, 

książek, czasopism oraz dokumentów dotyczących rozwoju sportu i kultury fizycznej.
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Bożena Świstek-Oborska
Biblioteka Uniwersytecka, Poznań

Sportowe miscellanea
w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu

Ponad stuletnia  historia  Biblioteki  Uniwersyteckiej  w Poznaniu  pozwala  spojrzeć  na  jej 

zbiory z pewnej perspektywy czasowej. Dokumenty kompletowane przez bibliotekarzy niemieckich 

i polskich stanowią dla dzisiejszego bibliologa doskonałe źródło do badań nad dziejami książki nie 

tylko w Poznaniu czy w Wielkopolsce. W zbiorach BU znajduje się piśmiennictwo dawnej Kaiser-

Wilhelm-Bibliothek  z  lat  1898-1918. Specjalizacją  Biblioteki od lat  40.  ubiegłego  stulecia  jest 

niemcoznawstwo.

Tematyka zbiorów zawsze ściśle wiązała się z profilem placówki; jej  użytkownikami od 

początku istnienia, obok mieszkańców Poznania, byli głównie studenci i pracownicy naukowi. Jaką 

część zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu stanowią materiały biblioteczne o tematyce 

sportowej? Jest ich zdecydowana mniejszość. Ze względu na swoją specyfikę zasługują one jednak 

na omówienie.

Celem  artykułu  jest  zaprezentowanie  dokumentów  z  dziedziny  sportu,  będących  w 

posiadaniu Biblioteki. W referacie chciałabym skupić się na dokumentach poniemieckiej Kaiser-

Wilhelm-Bibliothek,  kolekcji  pocztówek i  widokówek sportowych ze zbiorów ikonograficznych 

oraz nekrologach sportowców jako specyficznych dokumentach życia społecznego, gromadzonych 

w Bibliotece.  Dla  pełnego  przedstawienia  tematu,  we  wstępie  referatu,  zostanie  przedstawiona 

historia Biblioteki oraz miejsce dokumentów o tematyce sportowej w katalogu BU w Poznaniu.
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POWSTANIE BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ

Początki  księgozbioru  Biblioteki  Uniwersyteckiej  sięgają  niemieckiej  Kaiser-Wilhelm-

Bibliothek, założonej na obszarze byłego zaboru pruskiego z myślą szerzenia nauki niemieckiej na 

ziemiach polskich1. Miała ona odegrać ważną rolę w germanizacji ziemi poznańskiej2. Rzecznikiem 

powstania takiej biblioteki był dyrektor ministerialny Wydziału Szkół Wyższych, dr Althof, którego 

projekt z marca 1898 uzyskał poparcie wszystkich ugrupowań antypolskich3. Placówka otrzymała 

imię  cesarza  Wilhelma  I.  Podstawę  jej  zbiorów  stanowiły  księgozbiory  Biblioteki  Krajowej 

(Landesbibliothek),  założonej  w  1894  roku,  a  w  szczególności:  Towarzystwa  Historycznego 

(Historische Gesellschaft für die Provinz Posen) – ok. 15.000 woluminów, głównie ikonografia, 

numizmaty,  kartografia  oraz  Towarzystwa  Przyrodniczego  (Posener  Naturwissenschaftlicher 

Verein) – ok. 7.000 woluminów, głównie z dziedziny biologiczno-geograficzno-krajoznawczej4.

W ciągu czterech lat  (1898-1902) zgromadzono ponad 100.000 woluminów niemieckich 

książek;  większość  stanowiły  publikacje  historyczne  z  zakresu  prawa,  nauk  rolniczych, 

medycznych. Z darów napływających z Rzeszy włączano do księgozbioru także literaturę piękną i 

popularnonaukową.

Uroczyste otwarcie Kaiser-Wilhelm-Bibliothek nastąpiło 14 listopada 1902. W roku 1903 – 

po  utworzeniu  w  Poznaniu  Akademii  Królewskiej  –  Kaiser-Wilhelm-Bibliothek  stała  się 

równocześnie biblioteką akademicką.

Do  chwili  przejęcia  Kaiser-Wilhelm-Bibliothek  przez  władze  polskie  w  roku  1918 

księgozbiór liczył ok. 250 000 woluminów, z których 3 000 jednostek stanowiły zbiory specjalne, a 

12 000 czasopisma. Pod względem językowym zdecydowanie przeważały druki niemieckojęzyczne 

(90%)5.  Obecnie  księgozbiór  Kaiser-Wilhelm-Bibliothek  jest  wydzieloną  częścią  księgozbioru 

Biblioteki Uniwersyteckiej.

Zadania  i  charakter  biblioteki  zmieniły  się  z  chwilą  przejęcia  jej  przez  władze  polskie. 

Przekształcenie poniemieckiej biblioteki w Bibliotekę Uniwersytecką nastąpiło 18 kwietnia 1919 r. 

na mocy rozporządzenia wydanego przez Naczelną Radę Ludową. Oficjalne przejęcie Biblioteki 

Cesarza Wilhelma miało miejsce 30 czerwca 1919 roku6. Dyrektorem Biblioteki Uniwersyteckiej 

1 O powstaniu Kaiser-Wilhelm-Bibliothek i jej pierwszym dyrektorze, dr. Rudolfie Fockem, zob. 
A. Jazdon, Rudolf Focke – dyrektor Kaiser-Wilhelm-Bibliothek, „Biblioteka” 2002, nr 6 (15), s. 
69-74.

2 S.  Kubiak,  Biblioteka Uniwersytetu im.  Adama Mickiewicza w Poznaniu 1919-1966,  Poznań 
1967, s. 15.

3 Ibidem.
4 A.  Jazdon,  Starsze  zbiory  niemieckojęzyczne  Biblioteki  Uniwersyteckiej  i  innych  bibliotek 

naukowych miasta Poznania, „Biblioteka” 1997, nr 1 (10), s. 98.
5 Ibidem.
6 Archiwum  Biblioteki  Uniwersytetu  Poznańskiego,  Odpis  protokołu  przejęcia  Biblioteki  

Uniwersyteckiej (brudnopis).
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został kustosz Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie, dr Edward Kuntze. Stanął on przed ważnym 

zadaniem  spolonizowania  księgozbioru  i  przystosowania  go  do  potrzeb  Uniwersytetu 

Poznańskiego.

Aby  zapewnić  sobie  regularny  wpływ  wydawnictw,  Biblioteka  Uniwersytecka  podjęła 

starania  o  przyznanie  jej  prawa  do  egzemplarza  obowiązkowego.  Wcześniej  ma  podstawie 

pruskiego prawa o drukach obowiązkowych z 28 grudnia 18297,  nakładcy w Wielkopolsce byli 

zobowiązani  do  oddawania  dwóch  egzemplarzy obowiązkowych,  z  których  jeden otrzymywała 

Königliche Bibliothek w Berlinie, drugi zaś trafiał do Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu.

15 września 1919 dyrekcja Biblioteki Uniwersyteckiej wystosowała pismo do Ministerstwa 

b.  Dzielnicy  Pruskiej8 z  wnioskiem,  by  egzemplarz  przeznaczony  dla  Königliche  Bibliothek 

otrzymywała  Biblioteka  Uniwersytecka.  Ostatecznie  sprawę  rozstrzygnięto  pozytywnie.  11 

października  1919  r  Ministerstwo  b.  Dzielnicy  Pruskiej  przyznało  Bibliotece  Uniwersyteckiej 

egzemplarz obowiązkowy, tzw. regionalny, z województw poznańskiego i pomorskiego. Decyzja ta 

została utrzymana aż do 1927 roku.

W  myśl  rozporządzenia  Ministra  Wyznań  Religijnych  i  Oświecenia  Publicznego,  w 

porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 67 poz. 595), z 4 lipca 1927 w sprawie 

bezpłatnego  dostarczania  druków  dla  celów  bibliotecznych  i  urzędowej  rejestracji,  Biblioteka 

Uniwersytecka w Poznaniu otrzymała prawo pobierania egzemplarza obowiązkowego wszystkich 

urzędowych i nieurzędowych druków nieperiodycznych oraz po jednym egzemplarzu czasopism z 

obszaru  województwa  poznańskiego  i  części  produkcji  drukarskiej  z  innych  województw  (po 

jednym egzemplarzu urzędowych i nieurzędowych druków nieperiodycznych o objętości powyżej 4 

arkuszy oraz czasopism, ukazujących się przynajmniej raz na 2 tygodnie)9. Oprócz przywileju na 

Bibliotece  spoczęły  obowiązki  inwentaryzowania,  katalogowania  i  przechowywania  wszystkich 

druków, przekazywanych jej przez zakłady graficzne w Wielkopolsce. Egzemplarz obowiązkowy 

otrzymała również Biblioteka po II wojnie światowej na mocy rozporządzenia Ministra Oświaty10. 

Dokument  ten  przyznawał  Bibliotece  Uniwersyteckiej  w  Poznaniu  „po  jednym  egzemplarzu 

każdego  druku  z  całego  obszaru  Rzeczypospolitej  Polskiej”11.  Egzemplarz  obowiązkowy  jest 

7 S.  Vrtel-Wierczyński,  Biblioteka  Uniwersytecka  1919-1929,  w:  Biblioteki  wielkopolskie  i  
pomorskie, praca zbiorowa pod red. S. Vrtel-Wierczyńskiego, Poznań 1929, s. 99.

8 Archiwum Biblioteki Uniwersytetu Poznańskiego, Pismo Ministerstwa b. Dzielnicy Pruskiej z 
dn. 15 września 1919 r. (EO – generalia 1919-1934).

9 S. Kubiak, Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 1919-1966, dz. cyt., s. 
92.

10 Dokument w sprawie bezpłatnego dostarczania druków dla celów bibliotecznych i urzędowej 
rejestracji  wydano 20 czerwca 1947 w porozumieniu z  Ministrami  Administracji  Publicznej, 
Ziem Odzyskanych oraz Kultury i Sztuki (Dz. U. Nr 64 poz. 374).

11 Dokument w sprawie bezpłatnego dostarczania druków dla celów bibliotecznych i urzędowej 
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źródłem pozyskiwania dokumentów również i dzisiaj (55,36 % wpływu w roku 2008 – książki i 

czasopisma).

Po II wojnie światowej Biblioteka Uniwersytecka stała się największą biblioteką naukową w 

zachodnio-północnej Polsce. Ze względu na nieduże straty księgozbioru, pełniła – i nadal pełni – 

funkcję zaplecza naukowego dla całego środowiska poznańskiego.

Źródła  nabywania  druków nie  uległy zasadniczym zmianom.  Obok EO są nimi:  kupno, 

wymiana i  dary.  Już przed II  wojną światową Biblioteka selekcjonowała materiały biblioteczne 

wpływające  w  ramach  EO.  Otrzymywane  pozycje,  które  nie  mieściły  się  w  profilu  biblioteki 

naukowej, przekazywano – na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych – do innych bibliotek 

miasta Poznania, w pierwszym rzędzie do bibliotek szkół wyższych w Poznaniu oraz do Biblioteki 

Raczyńskich.

Obecnie,  zgodnie  z  polityką  gromadzenia  zbiorów  w  Bibliotece  Uniwersyteckiej 

(zarządzenie  wewnętrzne  z  200812),  podtrzymano  zasady  wypracowane  w  latach  ubiegłych, 

nakazując  przekazywanie  wpływów  z  egzemplarza  obowiązkowego  na  podstawie  oddzielnych 

porozumień:

• z zakresu techniki do Biblioteki Politechniki Poznańskiej,

• z zakresu medycyny do Biblioteki Uniwersytetu Medycznego,

• z zakresu rolnictwa do Biblioteki Uniwersytetu Przyrodniczego,

• wydawnictwa podręcznikowe do Biblioteki Pedagogicznej,

• literaturę piękną dla dzieci i młodzieży do Biblioteki Raczyńskich.

Wymienione biblioteki przejęły na siebie obowiązek gromadzenia dokumentów bez selekcji.

rejestracji, § 1 pkt b.
12 Zarządzenie wewnętrzne Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej nr 4/2008 w sprawie zarządzania 

zasobami w systemie biblioteczno-informacyjnym UAM.



MIEJSCE  MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH  DOTYCZĄCYCH  SPORTU  W KATALOGU 

KARTKOWYM BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ

KOLEKCJA KAISER-WILHELM-BIBLIOTHEK

Katalog systematyczny w ciągu prawie stu lat  swojego istnienia (1902-1998)13 był i jest 

doskonałym źródłem wiedzy dla poszukujących piśmiennictwa na określony temat, w tym również 

na temat sportu. Karty katalogowe z opisem dokumentów poświęconych tej dziedzinie znajdują się 

w dziale: Rolnictwo. Leśnictwo. Technika. Sport, oznaczonym literą Y (załącznik 1).

Katalog  rzeczowy,  odziedziczony  po  niemieckiej  Kaiser-Wilhelm-Bibliothek,  jest  typem 

katalogu ujęciowego, przykładem katalogu systematycznego, katalogiem opartym na klasyfikacji O. 

Hartwiga.  Twórcy katalogu Kaiser-Wilhelm-Bibliothek wzorowali  się  na systemie O.  Hartwiga, 

obowiązującym  w  Bibliotece  Uniwersyteckiej  w  Halle14.  W  1919  r.  schemat  katalogu 

systematycznego BU składał się z 23 działów, obecnie liczy ich 21.

Ta część artykułu ma na celu omówienie grupy wybranych dzieł o tematyce sportowej ze 

zbioru Kaiser-Wilhelm-Bibliothek. Punktem wyjścia był katalog, konkretnie dział  Y: Rolnictwo. 

Leśnictwo. Technika. Sport (załącznik 2).

Przegląd druków z zakresu sportu z Kaiser-Wilhelm-Bibliothek należałoby rozpocząć od 

tych najbardziej ogólnych, mianowicie bibliografii (Yy I), czasopism i wydawnictw seryjnych (Yy 

II). Biblioteka posiada 1 bibliografię „Bibliographie des gesamten Sports” (Lipsk 1911, sygn. Yx 

30) autorstwa Siegfrieda Weissbeina oraz 16 czasopism niemieckich. Po bliższym zapoznaniu się z 

tytułami czasopism, można stwierdzić, że 11 było wydawanych regularnie, 5 z nich to czasopisma 

okolicznościowe, powstałe z okazji obchodów kolejnych rocznic związków sportowych, wydarzeń 

sportowych czy dla uczczenia świąt sportowych.

W artykule zostały omówione pokrótce wszystkie  z  16 czasopism,  należące do różnych 

dziedzin sportu.

W grupie periodyków wydawanych regularnie na uwagę zasługują dwa tytuły przeznaczone 

dla  gimnastyków: „Deutscher  Turnerhof  Zeitschrift“  (Wiedeń 1914,  sygn Yx 260) –  Biblioteka 

Uniwersytecka posiada 6 roczników od nr 24 (1914) – do nr 29 (1919) i „Monatsschrift für das 

Turnwesen mit besond. Berücks.” (Berlin 1882, sygn. Yx 32390) – w zbiorach BU znajduje się 39 

roczników:  1-5  (1882-1886),  6-10  (1887-1891),  11-15  (1892-1896),  16-21  (1897-1902),  22-39 

(1903-1920).

13 Kartkowy katalog zamknięto 31 XII 1998 r. Obecnie do opisu przedmiotowego stosuje się język 
haseł przedmiotowych KABA.

14 Na temat struktury i historii katalogu w BU w Poznaniu zob. A. Ochmańska, Kierunki zmian 
klasyfikacji  O.  Hartwiga  w  bibliotekach  uniwersyteckich  w  Halle  (NRD)  i  Poznaniu, 
„Bibliotekarz” 1988, nr 12, s. 3-6; J. Łopaczyk, Od Hartwiga do KABY. Katalog rzeczowy w 
Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu, „Biblioteka” 2002, nr 6, s. 97-115.



Kolejną  grupę  stanowią  czasopisma  przeznaczone  dla  rowerzystów.  W  Bibliotece 

Uniwersyteckiej  zgromadzono  niekompletne  ciągi  trzech  czasopism:  „Deutsche  Radfahrer  – 

Zeitung“  (Essen  1900,  sygn  Yx  21071)  –  roczniki  1900-1902,  1903  i  1916;  „Deutscher 

RadfahrerBund, Fachzeischrift f.d. Interessen das Radfahrens“ (Magdeburg 1888, sygn. Yx 21085) 

–  rocznik  5  (1892),  roczniki  7,  8  (1894,  1895)  oraz  „Ostdeutsche  Radfahrer  –  Zeitung“,  tj. 

wschodnioniemieckiej gazety urzędowej rowerowej dla regionów: Wrocławia, Poznania, Szczecina, 

Górnego  Śląska,  wydawanej  przez  Niemiecki  Związek  Rowerzystów  (Breslau  1899,  sygn.  Yx 

21130) – rocznik 5 (1903).

Wśród  czasopism  sportowych  ogólnych  w  zbiorach  BU  znajdują  się:  „Sport  im  Bild 

Zeitschrift für alle Sportzweige“ (Berlin 1895, sygn. Yx 234) – roczniki 1, 2, 3, 4 z lat 1895-1898, 

10 (1904), 12 (1906), 14-17 (1908-1911) i 19 (1913) oraz „Sporting Almanach”, (Lipsk 1844, sygn. 

Yx 212) – posiadamy tylko 1 rocznik z 1844 roku.

Kolejnym, bogato ilustrowanym czasopismem dotyczącym sportu, które zasługuje na krótką 

prezentację, jest „Sankt Georg Illustrirte Zeitschrift für Sport und Gesellschaft” (Berlin, 1900, sygn. 

Yx 240), oficjalny organ Niemieckiego Związku Sportowego (6 roczników).

  

Roczniki tego czasopisma w zbiorach poznańskiej BU są podzielone na dwa półroczniki; i 

tak  pierwszy  półrocznik  obejmuje  miesiące  od  kwietnia  do  września  1900  r.,  drugi  –  od 

października 1900 r. do marca 1901 roku. Posiadamy jeszcze roczniki: 2 (kwiecień – wrzesień 1901 

i  październik  –  marzec  1902),  4  (od  kwietnia  1903  do  marca  1904),  26  (1925/1926)  i  33 

(1932/1933).



Tygodnik „Sankt Georg” nie jest typowym czasopismem sportowym; to raczej „pismo dla 

wyższych  sfer”.  Zawiera:  doniesienia  z  dworu  cesarskiego,  kronikę  towarzyską,  krótkie 

opowiadania o różnej  treści,  opisy polowań, opis i  charakterystykę osób patronujących różnym 

przedsięwzięciom o charakterze sportowym, informacje o koniach – hodowli, rasach, ujeżdżaniu, 

wyścigach  jeździeckich,  niemieckich  koniach  na  wystawach  krajowych  czy  zagranicznych, 

doniesienia  sportowe.  Do  każdego  tygodnika  jest  dołączony  kilkustronicowy  dodatek:  sport 

automobilowy  z  wiadomościami  o  wyścigach  samochodowych  i  opisami  nowych  modeli 

samochodów.  „Sankt  Georg”  prezentuje  zdjęcia  osób,  wydarzeń,  nie  tylko  o  charakterze 

sportowym. Kilka ostatnich stron zajmują reklamy.

W posiadaniu BU w Poznaniu znajdują się pojedyncze egzemplarze czasopism z różnych 

dziedzin sportu.

Jednym  z  nich  jest  oficjalne  czasopismo  Niemieckiego  Związku  Pływackiego  „Der 

Deutsche  Schwimmer“  (Stuttgart  1912,  sygn Yx 51050)  – numery od  5  (1912)  do  12  (1919); 

roczniki 11 i 12 są niekompletne.

Na uwagę zasługują również czasopisma: żeglarskie „Yacht” (Berlin 1908, sygn. Yx 47060) 

o sportach motorowodnych, kajakarstwie i turystyce – w naszych zbiorach znajdują się roczniki od 

5  (1908)  do  16  (1919)  i  niekompletny rocznik  38  (1941)  oraz  motoryzacyjne „Zeitschrift  des 

Mitteleuropäische Motorwagen – Vereins“ (Berlin 1910, sygn.  Yx 250) – roczniki 10-11 (1911-

1912) w jednym tomie.

Strzelectwo  jest  reprezentowane  w  dawnych zbiorach  Kaiser-Wilhelm-Bibliothek  przez 

cztery  czasopisma  –  druki  okolicznościowe,  wydane  z  okazji  kolejnych  rocznic  Niemieckiego 

Związku  Strzeleckiego,  rocznic  obchodzonych  w  różnych  miastach  Niemiec,  m.in.  w Berlinie, 

Frankfurcie nad Menem, Monachium i Nowym Tomyślu.

W  grupie  tej  do  najciekawszych  należy  ośmiostronicowe  „Fest-Zeitung  für  das  VI 

Bundesschiessen des Schützenbundes Neumark-Posen in Neutomischel am 1. und. 2. August 1897” 

(sygn. Yx 29506). Tematem jest VI święto strzeleckie, obchodzone w Nowym Tomyślu w dniach 1-

2 sierpnia 1897 roku.
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Na wewnętrznej  stronie  okładki  pisma umieszczono ekslibris  Kaiser-Wilhelm-Bibliothek 

Posen z informacją (odręcznym podpisem), że druk jest darem: „Geschenk des Herrn Karl Eduard 

Goldmann, Neutomischel, 1903”. Na stronie tytułowej widnieje pieczęć Kaiser-Wilhelm-Bibliothek 

Posen i sentencja dotycząca strzelectwa, poniżej teksty hymnów strzeleckich. Druga strona zawiera 

program  obchodów  święta  (koncerty,  spotkania  związkowców,  pochód  członków  związku 

strzeleckiego, uroczyste wręczenie nagród). Na zakończenie święta strzeleckiego – 2 sierpnia 1897 

r. o godz. 1900 – odbył się bal w hotelu „Pod Czarnym Orłem” w Nowym Tomyślu. W dalszej części 

pisma wymieniono nazwiska członków komitetu organizacyjnego: prezydium, komisji strzeleckich, 

budowniczych  łąki  strzeleckiej,  dekoratorów,  pomocników,  rzecznika  prasowego.  Na  trzeciej 

stronie zamieszczono felieton „Spacer przez miasto Nowy Tomyśl z dworca kolejowego do łąki 

strzeleckiej”. Anonimowy autor podaje w nim szczegółowy opis miasta wraz z jego budynkami, 

nazwiskami właścicieli  kamienic,  wymienia miejsca zabytkowe i rekreacyjne.  Wśród ciekawych 

artykułów  znalazły  się  felietony  o:  historii  związku  strzeleckiego  Neumark-Posen,  autorstwa 

Gustawa Bernhardta, strzelectwie i strzelcach niemieckich, dziejach łąki strzeleckiej i miejscowości 

Nowy Tomyśl (Neutomischel) od XVI w. do roku 1882. W dalszej części gazetki okolicznościowej 

umieszczono: teksty pieśni, które śpiewali uczestnicy święta, listę gości honorowych i uczestników 

pochodu, który miał miejsce na łące strzeleckiej, tekst przysięgi składanej przez członków Związku 

Strzeleckiego oraz dokumenty prawne regulujące działalność związku strzeleckiego. Na ostatnich 

trzech  stronach  pisma  znajdują  się  reklamy.  Do  grupy  pięciu  niemieckich  ulotek 

okolicznościowych,  które  posiada  BU  w  Poznaniu,  należy  tytuł  „Flugschriften  des 

Zentralausschusses für Volks.” (Lipsk – Berlin, 1915, sygn.Yx 566,05), omawiający sporty ludowe i 

młodzieżowe.

W  kolekcji  Kaiser-Wilhelm-Bibliothek  –  obok  wydawnictw  ciągłych  i  druków 

okolicznościowych – znajdują się również dokumenty zwarte; zostaną one omówione w kolejności 

zgodnej ze schematem katalogu systematycznego BU.

Poddział  Historia (Yy VI) jest reprezentowany przez 2 monografie: jedna z nich omawia 

ćwiczenia podnoszące ogólną sprawność ciała, druga dotyczy historii gimnastyki.

W poddziale: Dzieła ogólne, podręczniki (Yy IX) zgromadzono 6 monografii dotyczących: 

ćwiczeń ruchowych, zabaw na wolnym powietrzu, gry w piłkę nożną i golfa, sportów rowerowych 

oraz  ich  wpływu  na  właściwe  funkcjonowanie  organizmu.  Są  to  przede  wszystkim  druki  w 

mniejszym lub większym stopniu podejmujące temat rekreacji.

Jedna pozycja z kolekcji Kaiser-Wilhelm-Bibliothek należy do materiałów konferencyjnych 

(Kongresy. Zjazdy. Sesje. Seminaria, Yy X) i omawia IX Niemiecki Kongres Zabaw Ludowych i 

Młodzieżowych  (Lipsk,  19-21.06.1908),  5  dalszych  (Sport  w  poszczególnych  państwach 

niemieckich,  Yy  XII)  to sprawozdania instytucji  i  ciał  zbiorowych,  doniesienia  i 
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informacje o  grach ludowych czy młodzieżowych, ulotki lokalne dotyczące święta sportu, które 

obchodzono w Berlinie w 1897, monografia mówiąca o obowiązującym wówczas kanonie gier, a w 

nim o wartościowych ćwiczeniach gimnastycznych i towarzyskich. Ciekawym tytułem może być 

pozycja:  „Soll Deutschland sich an den Olimpischen Spieten beteilingen?“ (Czy Niemcy powinni 

wziąć udział w olimpiadzie?), wydana w Berlinie w 1896.

Kolejna grupa 24 dokumentów ze zbioru Kaiser-Wilhelm-Bibliothek dotyczy gimnastyki 

(Gimnastyka  –  dzieła  ogólne,  Yy  XV1).  Wśród  nich  można  wyróżnić:  podręczniki  do 

samodzielnych  ćwiczeń  dla  początkujących  i  zaawansowanych  (8  wol.),  książki  zawierające 

najważniejsze  informacje  dla  gimnastyków,  czyli  kompendia  wiedzy  (4  wol.),  opracowania  o 

przyrządach gimnastycznych – hantlach, drążkach oraz o ćwiczeniach wykonywanych w domu bez 

fachowych  przyrządów  (3  wol.),  opisujące  cele  i  zadania  gimnastyki  (2  wol.),  gimnastykę  na 

wolnym  powietrzu  lub  w  innych  miejscach,  ćwiczenia  fizyczne  dla  szkół  elementarnych 

stowarzyszeń młodzieżowych (4 wol.). Posiadamy w zbiorach pozycje, które dzisiaj uznalibyśmy 

za podręczniki do aerobiku: książki opisujące ćwiczenia gimnastyczne wykonywane przy muzyce 

oraz kompendia do gimnastyki rytmicznej. Są to głównie podręczniki dla rodziców, wychowawców, 

nauczycieli muzyki (3 wol.).

Na szczególną uwagę zasługuje dzieło prof. Fritza Winthera Körperbildung als Kunst und 

Pflicht –  w  wolnym  tłumaczeniu  –  Kształtowanie  postawy  ciała  jako  sztuka  i  obowiązek 

(Monachium 1914,  sygn.  Yx  32498).  Autor  zadedykował  ją  prof.  dr.  Whellerowi  –  rektorowi 

Uniwersytetu w Kalifornii.
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Książka,  oprawiona  w  czerwoną,  tekturową  okładkę,  zachowana  w  dobrym  stanie,  jest 

napisana  w  gotyku.  Na  wewnętrznej  stronie  okładki  znajduje  się  ekslibris  Kaiser-Wilhelm- 

Bibliothek Posen, na stronie redakcyjnej pieczęcie: Kaiser-Wilhelm-Bibliothek Posen i Biblioteki 

Uniwersyteckiej Poznań. Dokument liczy 102 strony, jest bogato ilustrowany, zawiera fotografie 

kobiet  i  mężczyzn  prezentujących  układy  gimnastyczne.  Wśród  osób  sfotografowanych,  obok 

gimnastyków,  znajdują  się  znani  artyści,  m.in.  primabalerina  Anna  Pawłowa  (il.  40),  Elsa 

Wiesenthal (il. 31 i 59), Isadora Duncan (il. 75), Aleksander Sacharow (il. 58). 

Treścią książki F. Winthera jest kształtowanie postawy ciała. Jest to zarówno sztuka, jak i 

obowiązek.  Autor zachęca do dbania  o  zdrowie fizyczne.  Przykładowe ćwiczenia  pozwalają  na 

zachowanie prawidłowej sylwetki;  wraz z gimnastyką powinny one stać się podstawą ogólnego 

wychowania  fizycznego.  Dowiedziono,  że  higiena  ras,  sport  i  gimnastyka  podnoszą  zdrowie 

fizyczne narodu.

W książce omówiono wpływ sztuki, życia społecznego, filozofii i psychologii na rozwój 

fizyczny.  Autor  opisuje  modelowe  sylwetki  ciała  od  czasów  starożytnej  Grecji,  poprzez 

średniowiecze,  renesans  włoski,  aż  do  początków XX wieku.  Idealną  postawę  można  uzyskać 

poprzez taniec, plastykę rytmiczną, grację ruchów. Zaprezentowano dwie szkoły, dwie teorie, które 

pokazują sposób kształtowania postawy ciała i dobór ćwiczeń. Pierwszą reprezentuje Emilé Jaques-

Dalcroze  (muzyk  –  twórca  rytmiki).  Jego  zdaniem,  rytmiczne  ćwiczenia  wpływają  na  rozwój 

zdolności muzycznych, za pomocą ćwiczeń rozwijamy ogólną muzykalność, muzyka odgrywa dużą 

rolę w wykonywaniu ćwiczeń fizycznych.

Zwolennikiem innej teorii był Rudolf Laban (malarz). Uważa on, że dla ogólnego rozwoju 

fizycznego największe znaczenie  ma ruch;  nie  potrzeba muzyki,  melodii  i  słów,  by tańczyć;  te 

elementy wręcz ograniczają możliwości ruchów.
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Książka F. Winthera ma charakter poradnika. Autor jest zwolennikiem ćwiczeń ruchowych 

wg systemu Dalcroze’a;  apeluje,  aby wprowadzać je  do szkół  i  zakładów pracy.  Obowiązkiem 

człowieka  jest  kształtowanie  sylwetki  poprzez  ćwiczenia,  a  tym  samym  dbałość  o  zdrowie. 

Właściwie wyćwiczone ciało pomaga w wykonywaniu obowiązków zawodowych.  Przykładowe 

ćwiczenia przedstawia poniższa fotografia.

Z poddziału Gimnastyka – w poszczególnych państwach (Yy XV2) posiadamy 14 pozycji 

o różnej treści,  omawiających głównie stan tej  dyscypliny sportowej w Niemczech. Są to m.in. 

wydawnictwa  okolicznościowe  dotyczące  jubileuszy  towarzystw  gimnastycznych,  jubileuszy 

obchodzonych  m.in.  w:  Berlinie,  Królewcu,  Wrocławiu  i  Dreźnie.  Drugą  grupę  stanowią 

monografie o: gimnastyce jako ruchu kultywowania zdrowego trybu życia, wychowaniu fizycznym 

kobiet,  gimnastyce  młodzieży  niemieckiej,  budowaniu  obiektów  przeznaczonych  do  ćwiczeń  i 

prowadzenia zajęć gimnastycznych, wprowadzaniu ćwiczeń do szkół elementarnych, niemieckiej 

domowej gimnastyce oraz gimnastyce w starożytnej Grecji.

W kolekcji Kaiser-Wilhelm-Bibliothek posiadamy jeden tytuł w sposób ogólny omawiający 

lekkoatletykę; dwa kolejne dotyczą ciężkiej atletyki, boksu i zapasów (sztuki walki w ringu i na 

macie zapaśniczej).

Jeśli chodzi o inne dyscypliny sportowe, w zbiorze poniemieckim znajdują się dokumenty z: 

gier sportowych z piłką (8 wol.), łucznictwa (1 wol.), szermierki (12 wol.), strzelectwa (8 wol.), 

sportów konnych (27 wol.), zimowych (6 wol.), kolarstwa (5 wol.) i wodnych (11 wol.). Wśród 

książek omawiających gry sportowe z piłką posiadamy 3 pozycje o historii, zasadach i sposobie gry 

na niemieckich boiskach, dzieło o sporcie piłkarskim (1 wol.), podręczniki do nauki gry w tenisa (3 

wol.) oraz do gry w kręgle (1 wol.).

W  poddziale  Szermierka  (Yy  XXI1 –  Yy  XXI5),  obok  druków  o  tematyce  ogólnej, 

sklasyfikowano  również  te  bardziej  szczegółowe,  na  temat  szpady,  floretu,  bagnetu  i  szabli. 
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Posiadamy 9 wydawnictw zwartych z kolekcji Kaiser-Wilhelm-Bibliothek, które w sposób ogólny i 

szczegółowy omawiają  zagadnienia  związane  z  niemiecką  szkołą  fechtunku  oraz  praktyczne  i 

teoretyczne wskazówki do prowadzenia walki szermierczej, 2 podręczniki do samodzielnej nauki 

walki  przy użyciu  szpady oraz  1 przy użyciu  szabli.  Są to  podręczniki  przeznaczone dla  grup 

szkolnych, studentów, żołnierzy. 

Sport  strzelecki  (Strzelectwo,  Yy  XXII1-Yy  XXII4)  jest  reprezentowany  przez 

wydawnictwa  okolicznościowe  (3  wol.),  wydane  z  okazji  jubileuszy:  125-lecia  Bractwa 

Strzeleckiego w Nowym Tomyślu w roku 1914; 500-lecia Towarzystwa Strzeleckiego w Homburgu 

w 1881; 500-lecia Bractwa Strzeleckiego w Kilonii – święta obchodzonego 4 czerwca 1912 roku.

W  zbiorach  Kaiser-Wilhelm-Bibliothek  znajdują  się  2  statuty  Bractwa  Strzeleckiego  z 

Poznania: z 1863 r. pt. „Statut der Schützengilde in Posen“ (sygn. Km 97210,50) oraz z roku 1903 

„Statut der Schützengilde in Posen“ (sygn.  Km 97211), podręcznik do celnego strzelania (2 wol.) 

oraz jeden druk dotyczący współczesnej broni, sklasyfikowany w poddziale Strzelectwo – pistolet 

(Yy XXII3).

Sport konny to 17 druków dotyczących: teorii, praktyki i metod sztuki jeździeckiej, historii 

sztuki jeździeckiej,  są to również instrukcje jeździeckie dla kobiet oraz wspomnienia i relacje z 

zawodów Naundorffa Ehrenfrieda, które odbyły się na trasie Berlin – Wiedeń w 1872 roku. Jedna 

pozycja traktuje o tresurze konia wierzchowego.

Do ciekawszych dokumentów należy  Das goldene Reiter A.B.C. mit 20 Bildertafeln. Ein  

Instructionsbuch für den teoritischen Reituntericht für I. und II. Reitklassen, nach der Anschauungs  

– theorie mit zu Grundlegung der Reitinstruction (sygn. Yf 3700), autorstwa Hanna von Weyherna, 

komendanta IV Brygady Kawalerii. Książkę wydano w Hofgeismar prawdopodobnie w 1893 roku 

(dopisek katalogera).  Druk jest  instrukcją  przeznaczoną dla  jeźdźców pierwszej  i  drugiej  klasy. 

Książka, oprawiona w sztywną tekturę, składa się z dwóch części. W pierwszej – tekstowej (format 

14  cm  szer.  x  21  cm  dł.)  na  stronie  redakcyjnej  umieszczono  trzy  pieczęcie:  „Königliche 

Universitäts-Bibliothek  Marburg”,  „Kaiser-Wilhelm-Biblithek  Posen”  oraz  współczesną  – 

„Biblioteka Uniwersytecka Poznań”.  Książka jest  darem biblioteki z Marburga,  na co wskazuje 

także  ekslibris  Kaiser-Wilhelm-Bibliothek  Posen  z  podpisem „Geschenk  der  Kgl.  Universitäts-

Bibliothek, Marburg, 1898-1899”.
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Druga cześć książki zawiera 20 tablic (format 24 cm szer. x 27 cm dł.) przedstawiających 

m.in.  konia  (jego budowę,  układ kostny),  naukę prowadzenia i  ujeżdżania  po maneżu,  musztrę 

konia,  naukę celnego trafiania w przeciwnika. Pytania i odpowiedzi z pierwszej części książki są 

zobrazowane tablicami zawartymi w drugiej części kompendium.Książka jest napisana gotykiem, 

zachowana w bardzo dobrym stanie.

Osobną kategorię sportów konnych stanowią wyścigi konne. W kolekcji Kaiser-Wilhelm-

Bibliothek znajduje się 8 druków na ten temat (dokładniej dotyczą one: historii wyścigów konnych, 

zarówno płaskich, jak i z przeszkodami, wskazówek dla menadżerów i jeźdźców na temat jazdy 

konnej  wyścigowej,  zawodów  jeździeckich  i  hodowli  koni  przeznaczonych  do  biegów 

wyścigowych).

Do sportów konnych zaliczamy także powożenie.  Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu 

posiada 2 tytuły o koniu zaprzęgowym i sztuce powożenia zarówno dla właścicieli, jak i woźniców 

zaprzęgów.

Spośród  dokumentów  poruszających  problematykę  sportów  zimowych  wymienić  należy 

książki o narciarstwie (4 wol. o nartach, szkole biegów narciarskich, technice jazdy na nartach) i 

książki o łyżwiarstwie (1 wol. o figurach w łyżwiarstwie figurowym). Posiadamy również jedną 

publikację  klubu  łyżwiarskiego  z  Berlina  z  roku  1902,  w  którym  są  omówione  problemy 

łyżwiarstwa.

W kolekcji  Kaiser-Wilhelm-Bibliothek  znajduje  się  5  druków tematycznie  związanych z 

kolarstwem.  Są  to:  ogólne  kompendia  wiedzy  o  kolarstwie,  książki  omawiające  kolarstwo 

wyścigowe, filozofię kolarstwa oraz jeden druk okolicznościowy z okazji 25-lecia Niemieckiego 

Związku Kolarskiego z 1898 roku. 
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Ciekawą pod względem wydawniczym jest książka Der RadfahrSport – Sport in Bild und 

Wort, wydana w Monachium w 1897 roku (sygn. Yx 21120) przez dra Paula von Salvisberga we 

współpracy  z  fachowcami  kolarstwa  i  sportowcami.  Dokument  liczy  280  stron,  na  stronie 

redakcyjnej  umieszczono  ekslibris  Kaiser-Wilhelm-Bibliothek  Posen  oraz  pieczęcie  „Kaiser-

Wilhelm-Bibliothek Posen” i „Landes-Bibliothek Posen”. Poprzedzająca stronę tytułową, kolorowa 

wklejka przedstawia kobietę opartą o rower.

  

Tekst książki wydrukowany w układzie dwukolumnowym, niemalże na każdej stronie jest 

zamieszczona fotografia stosowna do treści rozdziału. W wolnym tłumaczeniu tytuł brzmi:  Sport  

rowerowy w obrazie i słowie. Książka składa się z 16 rozdziałów. Pierwsze dwa to wstęp i bogato 

ilustrowana  historia  roweru.  Karl  Freiherr  Drais  zbudował  pierwowzór  roweru,  tzw.  maszynę 

biegową, którą oglądamy wraz z podobizną konstruktora na poniższej fotografii.

94



Trzeci  rozdział  zawiera informacje  na temat  budowy roweru,  w kolejnych – praktyczna 

nauka  jazdy,  organizowanie  wycieczek  i  wytyczanie  tras  rowerowych,  historia  sportów 

rowerowych,  rowery  dla  kobiet,  ogólne  wskazówki  dotyczące  kobiecego  ubioru  do  jazdy 

rowerowej i rola roweru w służbie na rzecz obronności kraju.

W książce  znajdują  się  rozdziały mówiące  o  sposobie  konserwacji  sprzętu,  zachowaniu 

właściwej  postawy  w  czasie  jazdy  na  rowerze,  zamieszczono  przepisy  prawne  obowiązujące 

rowerzystów oraz ubezpieczenia sportowe od kradzieży i nieszczęśliwych wypadków – w tekście 

na s. 241 widnieje kopia umowy ubezpieczeniowej „Allianz”.

W  dwunastym  rozdziale  autor  umieścił  bibliografie:  czasopism  rowerowych,  literatury 

podróżniczej i przewodników z wybranymi trasami rowerowymi oraz podręczników do nauki jazdy 

na  rowerze.  W  dalszej  części  opisał  związki  rowerowe  w  Niemczech  i  krajach 

niemieckojęzycznych.  Ostatni  rozdział  zawiera  informacje  handlowe  i  reklamy.  Książka  ma 

charakter kompendium. Omówiono w niej wiele zagadnień związanych z dziewiętnastowiecznym 

kolarstwem niemieckim.

Jeśli chodzi o sporty wodne, na uwagę zasługują materiały dotyczące wioślarstwa (6 wol.). 

Są to głównie podręczniki do nauki wioślarstwa, przewodniki dla wioślarzy, kompendia o historii 

wioślarstwa uprawianego przez  uczniów i  rodzajach  łódek.  Do sportów wodnych  należy także 

pływanie; w zbiorach Kaiser-Wilhelm-Bibliothek znajduje się 5 podręczników mówiących o tym, 

jak najszybciej i najłatwiej nauczyć się pływać, stosując określone, polecane przez poszczególnych 

autorów, metody.

Po przejrzeniu  czasopism,  druków okolicznościowych  i  wydawnictw zwartych  na  temat 

sportu z księgozbioru Kaiser-Wilhelm-Bibliothek, zgromadzonych w Bibliotece Uniwersyteckiej w 

Poznaniu, można powiedzieć, że:

• Druki zwarte to przede wszystkim podręczniki,  poradniki do samodzielnego bądź 

zorganizowanego uprawiania sportu zarówno przez młodzież, jak i dorosłych;

• Posiadamy kompendia opisujące historię uprawiania danej dyscypliny – zwłaszcza w 

Rzeszy  Niemieckiej.  Niemcy  dbali  o  rozwój  fizyczny,  kierując  swoje  wydawnictwa  m.in.  do 

młodzieży szkolnej, studenckiej i żołnierzy. To ciągłe podnoszenie sprawności fizycznej poprzez 

ćwiczenia gimnastyczne, zarówno w domu, jak i miejscach do tego przystosowanych, kształtowało 

ciało i ducha. Można pokusić się o stwierdzenie, że wydawnictwa zgromadzone w Kaiser-Wilhelm-

Bibliothek przyczyniły się także w jakimś stopniu do popularyzowania sportu wśród ludności w 

prowincji poznańskiej.
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WIDOKÓWKI I POCZTOWKI ZE ZBIORÓW SPECJALNYCH BU

W zbiorach pracowni ikonograficznej Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu znajduje się 

4.501 zinwentaryzowanych widokówek i pocztówek dotyczących historii miasta Poznania z czasów 

1893-1939.  Zbiór  ten  podzielono  –  według  wewnętrznych  ustaleń  Biblioteki  –  na  trzy  grupy. 

Granicę podziału wyznaczają daty związane, po pierwsze, ze sposobem adresowania kart, po drugie 

– z wydarzeniami historycznymi. Pierwsza obejmuje karty przedstawiające wydarzenia do 1905 

roku, druga rejestruje historię z lat 1905-1918, trzecia – wydarzenia z okresu międzywojennego. 

Źródłem wpływu widokówek i pocztówek był zakup na aukcjach, aukcjach internetowych oraz od 

osób prywatnych.

Część kart tematycznie wiąże się ze sportem (ok. 1%), ilustruje obiekty sportowe (korty 

tenisowe,  boiska,  hangary wioślarskie),  drużyny oraz działalność Towarzystwa Gimnastycznego 

„Sokół” w Poznaniu (zbiór 3 widokówek i 13 kart pocztowych).

Bogate  zbiory  –  nie  tylko  ikonograficzne  –  Biblioteki  Uniwersyteckiej  pozwoliły 

udokumentować  działalność  Towarzystwa  Gimnastycznego  „Sokół”  w  Poznaniu15.  Ta  część 

15 Poznańskie  Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” powstało 2 czerwca 1886.  Obok działań na 
polu patriotycznym, zajmowało się popularyzowaniem sportu i krzewieniem kultury fizycznej 
wśród Wielkopolan. Oprócz pogadanek na temat sportu, ćwiczeń gimnastycznych, Towarzystwo 
nawoływało do odbywania regularnych lekcji wychowania fizycznego, organizowało imprezy i 
pokazy  sportowe,  zbierało  datki  wśród  oglądających,  przeznaczając  je  na  zakup  sprzętów 
gimnastycznych. Pierwsze lekcje gimnastyki odbywały się na Wildzie (wtedy i dzisiaj dzielnica 
Poznania) w sali Klundera. Zob. Złota Księga Sokoła Poznańskiego, Poznań 1936, Nakładca: 
Towarzystwo  Gimnastyczne  „Sokół”  w  Poznaniu,  s.  22.  Rok  po  utworzeniu  –  w  1887  – 
Towarzystwo liczyło 130 członków, w 1896 r.  – 414. Powstały w 1893 r.  Związek Sokołów 
Wielkopolskich  wprowadził  mundur  według  wzoru  „Sokoła”  galicyjskiego.  Członkowie 
nazywali się odtąd „druhami”, a hasłem związkowym było zawołanie: „Czołem” (zob. tamże, s. 
24).  W  rocznicę  10-lecia  istnienia  oddziału  poznańskiego  (1896)  urządzono  wielki  zlot 
związkowy w Poznaniu – w uroczystości wzięło udział 900 druhów, a 200 z nich ćwiczyło w 
pokazie gimnastycznym. Kolejne zloty w Poznaniu miały miejsce w roku: 1900, 1904, 1913 i 
1929.  W  poczet  członków  Towarzystwa  Gimnastycznego  „Sokół”  przyjmowano  również 
kobiety. Pod koniec 1909 r. istniało 29 towarzystw kobiecych; liczba członkiń wynosiła 480, w 
tym 319 ćwiczących. Zob. A. Ryfowa, Działalność Sokoła Polskiego w zaborze pruskim i wśród  
wychodźstwa w Niemczech (1884-1914), PWN Warszawa – Poznań 1976, s. 89. Przez następne 
lata liczba kobiet ćwiczących wzrastała. Kobiety ze względu na strój (długa, szeroka spódnica, 
bluzka o kroju marynarki) wykonywały głównie ćwiczenia wolne i gry (zob. tamże, s. 90).
W 1911  roku Towarzystwo  obchodziło  srebrny jubileusz  założenia  gniazda,  który uczczono 
wydaniem  pamiętnika  „Srebrna  Księga  Sokoła  Poznańskiego  1886-1911”.  W  okresie 
międzywojennym  jednym  z  ważniejszych  wydarzeń  gospodarczych  w  Poznaniu  była 
Powszechna Wystawa Krajowa (1929). W ramach tej wystawy odbył się Zlot Wszechsłowiański 
Sokolstwa (28 VI-1 VII 1929) – największa impreza w dziejach Sokolstwa Polskiego,  która 
zgromadziła  zastępy  sokołów  z  Polski,  Czechosłowacji  i  Jugosławii.  W  Towarzystwie 
Gimnastycznym w Poznaniu do 1900 dominowały gimnastyka przyrządowa i lekkoatletyka oraz 
kolarstwo.  Od 1901 zaczęto  uprawiać  na  szerszą  skalę:  pływanie,  piłkę  nożną,  wioślarstwo, 
szermierkę podnoszenie ciężarów, zapasy. W 1894 r. utworzono w Poznaniu pierwszy oddział 
kołowników; początkowo liczył  on 30,  a  od 1900 r  – 41 rowerzystów (zob. tamże,  s.  101). 
Członkowie  oddziału  kołowników  uprawiali  jazdę  szybką  na  torach  i  szosach,  popisy 

96



artykułu  ma  na  celu  zaprezentowanie  wybranego  zbioru  16  widokówek  i  kart  pocztowych 

tematycznie  związanych  z  historią  Towarzystwa.  Ich  lokalny  koloryt  i  charakterystyczna  dla 

pierwszej połowy XX wieku technika fotograficzna pozwalają zaliczyć widokówki do swoistego 

rodzaju zabytków.

Dziesięć z nich stanowi pamiątki zlotów sokolich, które odbyły się w Poznaniu w latach 

1900-1929. Najstarsze zawierają teksty pozdrowień, dotyczą zlotu towarzystw sokolich z 1900 (2 

widokówki  i  1  pocztówka).  Artykuł  opisujący tło  polityczne,  przebieg  i  program tej  sportowej 

imprezy zamieszczono w „Dzienniku Poznańskim” z 14 sierpnia 1900 (nr 184).

Pierwsza z charakterystycznych widokówek, będąca pamiątką II Ogólnego Zlotu Sokołów, 

który miał miejsce w Poznaniu 11-12 sierpnia 1900 roku (sygn.Wid-I-0893), ukazała się nakładem 

Drukarni  Pracy w Poznaniu.  Przedstawia  ona  dwóch umundurowanych  członków Towarzystwa 

Gimnastycznego „Sokół” w geście powitania;  w górnej części widnieje czarny sokół stojący na 

wzniesieniu,  nad  herbem  Poznania  (herb  sprzed  1997  r.)16,  poniżej  Ratusz  Poznański;  obok 

zachował się – trudny do odczytania – tekst pozdrowień w języku polskim.

Drugą  widokówkę  (sygn.Wid-I-0894)  wydał  Antoni  Rose,  o  czym  informuje  tekst 

zamieszczony w lewym dolnym rogu.

artystyczne  (reje  i  korowody).  Nieodłącznym  elementem  były  też  wycieczki  krajoznawcze. 
Dzięki pomocy osób prywatnych, działaczy społecznych z Poznana (Maciej Mielżyński i Maciej 
Wierzbicki) w roku 1904 utworzono „Klub Wioślarski 04”, a w 1912 r klub wioślarski „Tryton” 
(zob. Z. Grot, Jerzy Gaj, Zarys dziejów kultury fizycznej w Wielkopolsce, Warszawa – Poznań 
1973, s. 140-141). Ponadto pod koniec 1902 w Poznaniu działał mało liczny oddział atletów; 
jego  członkowie  uprawiali  zapasy  i  podnoszenie  ciężarów.  Poznańscy  członkowie  „Sokoła” 
prezentowali  swoje  umiejętności  sportowe  przede  wszystkim  na  zlotach  okręgowych.  Takie 
pokazy służyły podniesieniu aktywności fizycznej członków „Sokoła” i wyłonieniu najlepszych, 
były przyjmowane z entuzjazmem przez widzów.

16 Herb  Poznania [online],  [dostęp:  17  lutego  2009].  Dostępny  w  Internecie: 
http://pl.wikipedia.org/wiki/Herb.
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Jest ona również widokówką okolicznościową, wydaną z okazji z II Ogólnego Zlotu Sokołów w 

Poznaniu17,  chociaż napis informuje o wydarzeniu tym w słowach: „Pozdrowienie z II-go zlotu 

wszechsokolskiego  w  Poznaniu  12  sierpnia  1900”.  Widokówka  przedstawia  dwóch  członków 

Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” – jednego w mundurze18 Towarzystwa, drugiego w stroju 

gimnastycznym,  w tle  widok Poznania;  obok –  podobnie  jak  w pierwszym przypadku  –  tekst 

pozdrowień w języku polskim, niestety nieczytelny.

Trzecia pocztówka (sygn.Wid-I-1258), wykonana w Atelier Rubens, dawniej E. Mirskiej w 

Poznaniu,  ukazuje  trzech  członków  Towarzystwa  ze  sztandarem  Sokoła  Poznańskiego, 

poświęconym 3 maja 1891 roku19 w Poznaniu. Płat sztandaru przymocowany do drzewca, obszyty 

frędzlami,  drzewiec  zakończony  głowicą,  poniżej  głowicy  przywiązany  sznur20.  Na  sztandarze 

widnieją: napis „Szczęść Boże”, herb miasta Poznania, gałązki laurowe i data poświęcenia. Tekst 

pozdrowień napisał 3 lipca 1904 roku Gustaw K. Lewandowski: „Przybyliśmy dobrze i wesoło do 

celu.  Jutro  wielkie  zapasy  w  ćwiczeniu,  cały  Poznań  roi  się  od  Sokołów  i  całego  państwa 

niemieckiego. Proszę wszystkich kolegów pozdrowić”. Pod tekstem – podpis Autora. Z widokówki 

odczytać można również napis umieszczony pod zdjęciem: „Sztandar Sokoła Poznańskiego” oraz 

zawołanie Sokołów: „Czołem”.21

17 Srebrna Księga Sokoła Poznańskiego 1861-1911, Poznań 1911, s.16.
18 Złota  Księga  Sokoła  Poznańskiego,  Poznań  1936,  nakładca:  Towarzystwo  Gimnastyczne 

„Sokół” w Poznaniu, s. 24.
19 Data odczytana z widokówki.
20 Mariusz Gizowski, Zarys problematyki weksylologicznej Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” 

w Polsce, w: Z dziejów Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Polsce, pod red. Wojciecha 
Cynarskiego, Kazimierza Obodyńskiego, Marka Mirkiewicza, Rzeszów 2004. s. 22-30.

21 Ibidem.
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Trzecia  widokówka  omawianego  zbioru,  zatytułowana  „IV  zlot  Związku  Sokołów  w 

Poznaniu 1913” (sygn.Wid-II-1257), upamiętnia imprezę sportową, która odbyła się w dniach 15-

17  sierpnia  1913  roku  –  był  to  pierwszy  po  dziewięciu  latach  zlot  ogólny.  W  pokazie 

gimnastycznym na boisku w Ogrodzie Urbanowskim w Poznaniu wzięło udział 1254 druhów i 249 

druhen22. Widokówka przedstawia zastępy druhów w strojach gimnastycznych. Patrząc, możemy 

przypuszczać, że za chwilę będzie miał miejsce popis ćwiczeń ruchowych dla zgromadzonej wokół 

placu ludności.

W zbiorze 16 kart znajduje się jedna pocztówka bez daty powstania (sygn.Wid-II-1256). 

Widzimy na niej sportowca z drzewcem flagi polskiej na lewym ramieniu i z floretem w prawej 

ręce; obok sprzęty sportowe: kozioł z pomostem, ciężarki gimnastyczne; nad sportowcem lecący 

sokół, który trzyma w szponach ciężarek gimnastyczny o dwóch kulach23; w tle Ratusz Poznański. 

Pocztówka posiada napis „Zlot w Poznaniu” i jest – prawdopodobnie – fotomontażem.

22 Złota Księga Sokoła Poznańskiego, dz. cyt., s. 37.
23 Symbolika Sokolstwa,  w:  Zarys  dziejów Sokolstwa Polskiego w latach  1867-1997,  pod red. 

Eligiusza Małolepszego i Zdzisława Pawluczuka, Częstochowa 2001, s. 241-246.
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Na pięciu kolejnych pocztówkach (sygn. Wid-III-023-01; Wid-III-023-02; Wid-III-023-03; 

Wid-III-023-04; Wid-III-023-05) widnieje napis „VII Zlot Sokolstwa Polskiego w Poznaniu 28 VI – 

1 VII 1929 z udziałem związków współzrzeszonych w »Sokólstwie Słowiańskiem«”.

    

Przedstawiają one sportowców prezentujących figury gimnastyczne. Zdjęcia są pozowane. 

U dołu pocztówek: herb Poznania oraz godło „Sokoła”. Artykuł opisujący przebieg i program tej 

sportowej imprezy zamieszczono w „Dzienniku Poznańskim” z dnia 2 lipca 1929 (nr 148).

Ostatnie sześć pocztówek omawianego zbioru prezentuje sportowe drużyny żeńskie i męskie 

m.in. z Wildy, Jeżyc, Łazarza. Karta pocztowa „Oddział żeński Sokoła Wildeckiego” (sygn.Wid-II-

1254)  przedstawia  trzynaście  kobiet  i  jednego  mężczyznę,  trzymających  przyrządy  sportowe. 

Kobiety  są  ubrane  w  długie  spódnice  i  bluzki24.  Jest  to  fotografia  pozowana,  plenerowa.  Nie 

posiadamy informacji przez kogo i gdzie została wykonana. Artykuł propagujący działalność kobiet 

w towarzystwie gimnastycznym można znaleźć w „Kurjerze Poznańskim” z 29 sierpnia 1909.

24 Na  strój  ćwiczebny  kobiet  składały  się:  szeroka,  długa  spódnica;  granatowa  bluzka 
przypominająca  krojem marynarkę;  szarawarki  w kolorze  spódnicy przy kolanach ściągnięte 
gumką i czarne pończochy. Zob. A. Ryfowa, Działalność Sokoła Polskiego w zaborze pruskim i 
wśród wychodźstwa w Niemczech (1884-1914), dz. cyt., s. 90.
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Inna pocztówka „»Sokół« Wilda – Poznań” (sygn.Wid-II-1258) przedstawia trzyosobową 

drużynę gimnastyków budujących piramidę w plenerze.

Następne prezentują: „Oddział ćwiczących Towarzystwa Gimnastycznego »Sokół« Poznań 

IV (św. Łazarz)” – sygn. Wid-II-1255 oraz „Poznań II (Jeżyce)” – sygn. Wid-II-1799.

  

Pierwsza  ukazuje  23  gimnastyków  w  strojach  sportowych,  natomiast  druga  –  grupę  28 

gimnastyków z Jeżyc. Gimnastycy jeżyccy są sfotografowani w plenerze. Przed nimi leżą ciężarki 



gimnastyczne,  dwóch członków Towarzystwa z  pierwszego rzędu trzyma tablicę  z  zawołaniem 

sokolskim „Czołem”, dwóch w górnym rzędzie – tablicę z godłem „Sokoła”25. 

Dwie ostatnie pocztówki prezentują kołowników poznańskich. Pierwsza, pozowana (sygn. 

Wid II-2317),  przedstawia „Oddział  kołowników Sokoła Poznańskiego 1913.” Widzimy na niej 

czternastu mężczyzn (w tym jedenastu kołowników – rowerzystów) w strojach sportowych i trzy 

osoby w strojach galowych. Kołownicy siedzący po prawej i lewej stronie trzymają rowery.

Na  drugiej  z  pocztówek:  „Oddział  Kołowników  »Sokoła«  Poznańskiego”  (sygn.Wid-II-

2318),  dziewiętnastoosobowa męska  grupa rowerzystów w strojach sportowych i  mężczyzna w 

garniturze. Kołownicy stojący po lewej i prawej stronie trzymają rowery. Przed nimi u dołu karty 

leżą dwa drzewce z chorągiewkami, w górnym rzędzie drzewce (7 szt.) są umieszczone pomiędzy 

kołownikami.

Widokówki  i  pocztówki  prezentujące  sportowców-amatorów  z  poznańskiego  oddziału 

Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” są źródłem do dziejów sportu w Poznaniu z przełomu XIX i 

XX wieku oraz z okresu międzywojnia. Służyły propagowaniu kultury fizycznej wśród szerokich 

kręgów społeczeństwa poznańskiego. Dziś stanowią dokument minionej epoki.

NEKROLOGI

Wśród  materiałów  bibliotecznych  dotyczących  sportu,  gromadzonych  w  Bibliotece 

25 Mariusz Gizowski, Zarys problematyki weksylologicznej Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” 
w Polsce, art. cyt., s. 22-30.
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Uniwersyteckiej w Poznaniu, na uwagę zasługuje zbiór nekrologów z prasy lokalnej Wielkopolski. 

Nekrologi  są  gromadzone  przez  mgra  Jana  Aleksińskiego,  kierownika  Pracowni  Dokumentów 

Życia  Społecznego.  Pomysłodawcą  był  w  1976  r.  ówczesny  kierownik  Sekcji  Zbiorów 

Muzycznych, dr Kornel Michałowski. Nekrologi pochodzą z: „Głosu Wielkopolskiego”, „Gazety 

Poznańskiej” (tytuł przestał ukazywać się w 2006 r.), „Ekspresu Poznańskiego”(tytuł przestał się 

ukazywać w 1999 r.) oraz lokalnego wydania „Gazety Wyborczej” (od drugiej połowy 1989).

Nasz  zbiór  rejestruje  nekrologi  zmarłych,  zasłużonych  dla  regionu  Wielkopolski  oraz 

związanych z Poznaniem i Wielkopolską. Są wśród nich nekrologi: 

• osób znanych ze środowiska artystycznego;

• sportowców, trenerów i działaczy sportowych;

• uczestników walk wyzwoleńczych, żołnierzy walczących w I i II wojnie światowej, w 

powstaniu wielkopolskim;

• naukowców i pracowników szkół wyższych;

• członków Bractwa Kurkowego;

• działaczy społeczno- politycznych.

Gromadzimy nekrologi  zamówione od rodziny i  instytucji,  nekrologi  zawierające krótką 

informację o działalności zawodowej i osiągnięciach osoby zmarłej.

Jeśli w prasie lokalnej znajduje się również biogram o zmarłym (wspomnienie pośmiertne), 

dołączamy go do karty z naklejonym nekrologiem. Często służy on jako materiał  źródłowy do 

opracowania haseł osobowych w różnych leksykonach czy monografiach.

Prace techniczne polegają na wycięciu nekrologu z prasy lokalnej, naklejeniu na sztywną 

białą kartę formatu 14,5 cm x 21 cm. Pod nekrologiem umieszcza się tytuł gazety i datę wydania. 

Na karcie katalogowej nekrologu (format międzynarodowy) widnieją: nazwisko i imię zmarłego, 

zawód, stopień naukowy, nazwa instytucji, tytuły publikacji (jeśli był autorem książek) i odsyłacz 

klepsydry. Karta katalogowa trafia do katalogu kartkowego pracowni DŻS BU.

Każdą kartę z naklejonym nekrologiem z danego roku gromadzimy w teczce tekturowej; 

nekrologi są one ułożone wg daty wydania gazety (pierwotnie wg numeru gazety w danym roku). 

Opisana teczka jest przechowywana w magazynie pracowni DŻS BU.

Zbiór  nekrologów wymaga oddzielnego  opracowania,  w artykule  zostaną  przedstawione 

dane z roku 2008.

W 2008 roku zmarło  piętnastu  sportowców z  Poznania  i  Wielkopolski,  czterech  z  nich 

posiada  w  naszym  zbiorze  po  dwa  nekrologi.  Z  dziewiętnastu  zgromadzonych  nekrologów 

siedemnaście  pochodzi  z  „Głosu  Wielkopolskiego”,  dwa  z  „Gazety  Wyborczej”.  Zmarli 

reprezentowali różne dyscypliny sportu:

• hokej na trawie; Henryk Flinik –  zawodnik,  dwukrotny  uczestnik  igrzysk  
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olimpijskich: Helsinki 1952, Rzym 1960,

• boks; Włodzimierz Besser – zawodnik i trener, Bolesław Gajny – zawodnik, trener i 

sędzia, Jacek Drela – trener boksu i kick-boxingu,

• lekkoatletyka;  Zdzisław  Leitberger  –  lekkoatleta,  zapaśnik  i  trener  sekcji  

zapaśniczych, Ignacy Kopeć – trener lekkoatletów,

• piłka  nożna;  Bogdan  Kajdasz  –  piłkarz,  Gerard  Górnicki  –  bramkarz,  Ryszard  

Mansfel – sędzia piłkarski,

• rugby;. Bogusław Rybacki – zawodnik i działacz sportowy,

• szybownictwo; Józef Dankowski – pilot, instruktor, trener kadry narodowej,

• tenis ziemny; Jan Stefański  – zawodnik, reprezentant Polski,

• szermierka;  Wiesław  Łuczak  –  zawodnik,  dziennikarz  sportowy  „Głosu  

Wielkopolskiego”,

• wioślarstwo; Aleksander Krejza – zawodnik sekcji wioślarskiej,

• żeglarstwo;  Janina  Tadrowska-Różańska  –  żeglarz  w  klasie  FINN  i  0-36,  

reprezentantka Polski w bojerach i żeglarstwie letnim.

Gromadzone nekrologi wielkopolskich sportowców i działaczy, w odróżnieniu od kolekcji 

Kaiser-Wilhelm-Bibliothek i zbioru widokówek, są dokumentami współczesnymi. Przybliżają nie 

tylko  sławne  postaci  wielkopolskiego  sportu.  Dzięki  tego  typu  dokumentom  przetrwa  pamięć 

również o tych mniej znanych – ale zasłużonych – ludziach sportu.

ZAKOŃCZENIE

W artykule  „Sportowe  miscellanea  w zbiorach  Biblioteki  Uniwersyteckiej  w Poznaniu” 

przedstawiono  wybraną  część  zbiorów  o  tematyce  sportowej:  dokumenty  z  kolekcji  Kaiser-

Wilhelm-Bibliothek, widokówki i pocztówki z Pracowni Zbiorów Ikonograficznych i nekrologi z 

Pracowni  Dokumentów  Życia  Społecznego.  O  takim  wyborze  zadecydowała  niepowtarzalność 

prezentowanych materiałów.

Biblioteka  Uniwersytecka  w  Poznaniu,  jako  jedyna  w  Polsce,  posiada  tak  duży  zbiór 

niemieckich wydawnictw zwartych i ciągłych z przełomu XIX i XX wieku.

Jedyna  w  swoim  rodzaju  jest  również  kolekcja  16  widokówek  i  pocztówek 

upamiętniających  uroczystości  oraz  codzienną  działalność  poznańskiego  oddziału  Towarzystwa 

Gimnastycznego „Sokół”.

Ważne  dla  historii  regionu  są  informacje  o  ludziach,  których  dzięki  gromadzonym 

nekrologom, można ocalić od zapomnienia.  W 2007 r.  kierownictwo Biblioteki Uniwersyteckiej 

zleciło  Pracowni  Mikrofilmowania  i  Dygitalizacji  utworzenie  bazy  komputerowej  nekrologów, 
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która będzie dostępna w sieci  lokalnej BU UAM. Do końca 2008 roku zeskanowano w formie 

plików roczniki: 1977-2004.

Mimo  że  sport  nie  stanowi  głównej  domeny  w  zbiorach  Biblioteki  Uniwersyteckiej  w 

Poznaniu, a materiały o tematyce sportowej to przede wszystkim dokumenty starsze bądź należące 

do  zbiorów  specjalnych  (za  wyjątkiem  wyselekcjonowanego  EO),  przedstawione  miscellanea 

zasługują na szczególną uwagę. Rejestrują one bowiem historię regionu i jako takie mogą wzbudzać 

powszechne zainteresowanie.
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ZAŁĄCZNIK 1: Wykaz działów katalogu systematycznego BU w Poznaniu

A Dział ogólny

(Informatyka. Prasa. Biografie. Naukoznawstwo. Muzealnictwo)

B Bibliotekoznawstwo. Informacja naukowa

C Etnografia. Archeologia. Nauki pomocnicze historii

D, E Historia. Historia kultury

F Wojskowość

G Ruchy społeczne

H Nauki polityczne

I Socjologia

K Ekonomia

L Prawo

M Sztuka

N, O, P, Q Filologia

R Filozofia. Psychologia

S Pedagogika

T Religioznawstwo

U Geografia

V Matematyka. Geodezja. Astronomia

W Nauki  przyrodnicze  (Fizyka.  Geofizyka.  Chemia.  Mineralogia.  Geologia.  Botanika. 

Antropologia. Zoologia)

X Medycyna

Y Rolnictwo. Leśnictwo. Technika. Sport

Z Literatura dziecięca i młodzieżowa

ZAŁĄCZNIK 2: Schemat działu Sport (cyfra w nawiasie oznacza liczbę dokumentów o tematyce 

sportowej w zbiorach BU)

Yy I Bibliografie (1) alf.

Yy II Czasopisma i wydawnictwa seryjne (16) alf.

Yy III Encyklopedie chron.

Yy IV Słowniki chron.

Yy V Zbiory biografii chron.

Yy Va Biografie chron.

Yy VI Historia /np. pamiętniki/ (2) chron.

Yy VII Metodologia /np. teoria sportu, trening/ chron.

106



Yy VIII Dzieła zbiorowe chron.

Yy IX Dzieła ogólne, podręczniki (6) chron.

Yy X Kongresy, zjazdy, sesje, seminaria (1) chron.

Yy XI1 Olimpiady – dzieła ogólne chron.

Yy XI2 Olimpiady – poszczególne olimpiady /wg olimpiad/ chron.

Yy XII Sport w poszczególnych państwach /gimnastyka Yy XV2/ (5) alf.

Yy XIII1 Polska – dzieła ogólne chron.

Yy XIII1a Polska – sport w poszczególnych regionach kraju. chron.

/regiony i miejscowości są osobno/

Yy XIII1b Polska – imprezy sportowe chron.

Yy XIII1c Polska – zbiory biografii chron.

Yy XIII1d Polska – związki sportowe, koło sportowe, towarzystwa chron.

Yy XIII2 Polska – poszczególne kluby sportowe /wg miejscowości/ chron.

Yy XIII3 Polska – odznaki sportowe chron.

Yy XIII4 Polska – sport kobiecy chron.

Yy XV1Gimnastyka – dzieła ogólne (24) chron.

/m.in. kulturystyka, stretching, joga/

Yy XV2Gimnastyka – w poszczególnych państwach (14) alf.

Yy XV3Gimnastyka – Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” 

w poszczególnych państwach alf.

Yy XV3a Gimnastyka – Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” 

w Polsce – dzieła ogólne chron.

Yy XV3b Gimnastyka – Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” 

w Polsce – poszczególne miejscowości alf.

Yy XV4Gimnastyka – wielobój gimnastyczny chron.

Yy XV5Gimnastyka – akrobatyka chron.

Yy XV6Gimnastyka – gimnastyka artystyczna chron.

Yy XV6a Gimnastyka – gimnastyka artystyczna z przyborami chron.

Yy XV7Gimnastyka – skateboard /deskorolki/ chron.

Yy XVI1 Lekkoatletyka – dzieła ogólne (1) chron.

Yy XVI2 Lekkoatletyka – biegi chron.

Yy XVI3 Lekkoatletyka – skoki chron.

Yy XVI4 Lekkoatletyka – rzuty chron.

Yy XVI5 Lekkoatletyka – marsze, chód chron.

Yy XVI6 Lekkoatletyka – wielobój chron.

Yy XVII1 Ciężka atletyka – dzieła ogólna chron.

Yy XVII2 Ciężka atletyka – boks (1) chron.

Yy XVII3 Ciężka atletyka – zapasy (1) chron.



Yy XVII4 Ciężka atletyka – podnoszenie ciężarów chron.

Yy XVII5 Ciężka atletyka – judo, jiu – jitsu, aikido, kendo, karate, chron.

budo, sumo, kungfu, nunchaku i in. rodzaje walk

Yy XVIII1 Gry w piłkę – dzieła ogólne (1) chron.

Yy XVIII2 Gry w piłkę – piłka nożna (3) chron.

Yy XVIII3 Gry w piłkę – piłka ręczna chron.

Yy XVIII4 Gry w piłkę – rugby chron.

Yy XVIII5 Gry w piłkę – koszykówka chron.

Yy XVIII6 Gry w piłkę – siatkówka chron.

Yy XVIII7 Gry w piłkę – hokej na trawie chron.

Yy XVIII8 Gry w piłkę – tenis ziemny (3) chron.

Yy XVIII9 Gry w piłkę – tenis stołowy chron.

Yy XVIII9a Gry w piłkę – badmington chron.

Yy XVIII10 Gry w piłkę – palant chron.

Yy XVIII11 Gry w piłkę – inne gry chron.

Yy XIX1 Gry z kulą – golf chron.

Yy XIX2 Gry z kulą – kręgle (1) chron.

Yy XX Łucznictwo – dzieła ogólne (1) chron.

Yy XXI1 Szermierka – dzieła ogólne (9) chron.

Yy XXI2 Szermierka – bagnet chron.

Yy XXI3 Szermierka – floret chron.

Yy XXI4 Szermierka – szabla (1) chron.

Yy XXI5 Szermierka – szpada (2) chron.

Yy XXII1 Strzelectwo – dzieła ogólne (7) chron.

Yy XXII2 Strzelectwo – karabin chron.

Yy XXII3 Strzelectwo – pistolet (1) chron.

Yy XXII4 Strzelectwo – broń myśliwska /również Yh XXXII/ chron.

Yy XXIII1 Sport konny – dzieła ogólne (17) chron.

Yy XXIII2 Sport konny – wyścigi (8) chron.

Yy XXIII3 Sport konny – konkursy hippiczne chron.

Yy XXIII4 Sport konny – powożenie (2) chron.

Yy XXIV1 Sporty zimowe – dzieła ogólne (1) chron.

Yy XXIV2 Sporty zimowe – narciarstwo (3) chron.

Yy XXIV3 Sporty zimowe – łyżwiarstwo (2) chron.

Yy XXIV3a Sporty zimowe – łyżworolki chron.

Yy XXIV4 Sporty zimowe – saneczkarstwo, bobsleje chron.

Yy XXIV5 Sporty zimowe – bojery /jachty na lodzie/ chron.

Yy XXIV6 Sporty zimowe – hokej na lodzie chron.
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Yy XXIV7 Sporty zimowe – snowboarding chron.

Yy XXV1 Kolarstwo – dzieła ogólne (5) chron.

Yy XXV2 Kolarstwo – wyścigi szosowe i torowe chron.

Yy XXV3 Kolarstwo – kolarstwo turystyczne chron.

Yy XXVI1 Sport motorowy – dzieła ogólne chron.

Yy XXVI2 Sport motorowy – samochód chron.

Yy XXVI3 Sport motorowy – motocykl chron.

Yy XXVI4 Sport motorowy – karting chron.

Yy XXVII1 Sporty wodne – dzieła ogólne             chron.

Yy XXVII2 Sporty wodne – jachty chron.

Yy XXVII3 Sporty wodne – żeglarstwo /w tym windsurfing/ chron.

Yy XXVII4 Sporty wodne – wioślarstwo (6) chron.

Yy XXVII5 Sporty wodne – kajakarstwo  chron.

Yy XXVII6 Sporty wodne – pływanie (5) chron.

Yy XXVII8 Sporty wodne – sport motorowodny chron.

Yy XXVII9 Sporty wodne – płetwonurkowanie. chron.

Yy XXVII10 Sporty wodne – piłka wodna chron.

Yy XXVII11 Sporty wodne – wędkarstwo sportowe chron.

/wędkarstwo również Yf XVIII12a/

Yy XXVIII1 Sport lotniczy – dzieła ogólne chron.

Yy XXVIII2 Sport lotniczy – sport motorowy chron.

Yy XXVIII3 Sport lotniczy – sport szybowcowy chron.

Yy XXVIII4 Sport lotniczy – sport spadochronowy chron.

Yy XXVIII5 Sport lotniczy –sport balonowy chron.

Yy XXVIII6 Sport lotniczy – zawody modeli latających chron.

Yy XXIX1 Sport wspinaczkowy – dzieła ogólne chron.
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Aleksandra Surdyk
AWF Poznań

Zbiory Biblioteki Głównej AWF w Poznaniu

Dzieje Biblioteki Głównej Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu i jej zbiorów, są 

ściśle związane z losami uczelni. W 1919 r. utworzono przy Uniwersytecie Poznańskim Katedrę 

Wychowania Fizycznego (od 1921 r. Studium Wychowania Fizycznego), której kierownictwo objął 

propagator  wychowania  fizycznego  w  Polsce  -  prof. Eugeniusz  Piasecki.  Osiadł  on  na  stałe 

w Poznaniu przywożąc ze sobą z Lwowa liczący kilkadziesiąt tomów księgozbiór, który stał się 

zaczątkiem biblioteki  Katedry.  Prof.  Piasecki  był  nie  tylko  założycielem biblioteki,  ale  też  jej 

pierwszym  organizatorem,  zajmując  się  w  okresie  międzywojennym  gromadzeniem  zbiorów  i 

dokonując  zakupu,  niejednokrotnie  z  osobistych  funduszy.  Interesująco  przedstawiał  się  zbiór 

czasopism.  Studium  nie  prenumerowało  ani  jednego  tytułu  a  posiadało  ich  sporą  kolekcję. 

Księgozbiór  kompletowano  jednak  przede  wszystkim  dzięki  wymianie  za  czasopismo 

„Wychowanie  Fizyczne”  (obecnie  Kultura  Fizyczna).  Do  placówki  przysyłano  wszelkie  prace 

naukowe z dziedziny wychowania fizycznego, higieny i dziedzin pokrewnych, wychodzące tak w 

Polsce jak i za granicą. Do biblioteki wpływała m.in. literatura francuska, niemiecka, angielska, 

włoska, duńska, szwedzka, czeska. Dzięki temu możemy dziś dokładnie odtworzyć linię rozwojową 

wychowania fizycznego w Polsce i na świecie, rozwój samego Studium Wychowania Fizycznego 

i jego kontaktów naukowych. Była to najbardziej kompletna biblioteka specjalistyczna z zakresu 

wychowania fizycznego w Polsce, licząca w 1939 r. około 3850 woluminów, zawierająca pozycje z 

dziedziny medycyny, higieny, opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą, opieki społecznej, nauk 

pedagogicznych, a nade wszystko kompletną literaturę dotyczącą wychowania fizycznego, rozwoju 

organizacji młodzieżowych (Sokół, Harcerstwo i inne). W jej skład wchodziły m.in. encyklopedie 

z najrozmaitszych gałęzi wychowania fizycznego i sportu, słowniki, mapy, książki we wszystkich 

językach europejskich. 

Pierwsza siedziba biblioteki w budynku Katedry Higieny Szkolnej i Wychowania Fizycznego, Park Wilsona (1921)
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Wkroczenie Niemców do Poznania położyło kres dalszemu rozwojowi Biblioteki, jednak 

część  księgozbioru  ocalała,  gdyż  na  miejscu  Studium  Wychowania  Fizycznego  powstał 

Hochschulinstitut für Leibesübungen. Niemcy przejęli dzieła obcojęzyczne – poza angielskimi – 

stanowiły one bowiem księgozbiór przydatny dla Instytutu. Książki angielskie i polskie wycofano 

ze zbiorów z przeznaczeniem na makulaturę. Uratował je laborant Studium, Michał Wojtkowiak, 

którego Niemcy zostawili  na  stanowisku.  Wojtkowiak  ukrył  książki  na strychu i  przenosił  je  z 

miejsca na miejsce, gdy groziło odkrycie schowka. Po wyzwoleniu księgozbiór wrócił do budynku 

Studium, jednak przez częste przenoszenie i wilgoć część książek uległa zniszczeniu, a około 600 

woluminów zaginęło. 

Najcenniejszą część zbiorów stanowią piaseccziana; licząca ok. 1 tys. woluminów spuścizna po prof. Eugeniuszu 

Piaseckim, Patronie Uczelni

Dnia 15 kwietnia 1945 r. wznowiono działalność Studium na Uniwersytecie Poznańskim, a 

wraz z jego uruchomieniem podjęto również prace nad księgozbiorem. Własnością Biblioteki stał 

się  liczący  ok.  1000  woluminów  prywatny  zbiór  prof.  Piaseckiego.  Stanowi  on  najbardziej 

wartościowy,  aczkolwiek  archiwalny  zbiór  wydawnictw  dotyczący  wychowania  fizycznego. 

Na wyszczególnienie zasługują niemal wszystkie dzieła prof. Piaseckiego, Waleriana Sikorskiego, 

Henryka Jordana oraz dzieła największych teoretyków zagranicznych – P. H. Ling, E. Falk, J. G. 

Thulin,  J.  Linhard  i  inni.  Zbiór  ten  zawiera  też  liczne  czasopisma  polskie:  Przewodnik 

Gimnastyczny „Sokół”, Muzeum, Przegląd Sokoli, Przegląd Sportowy, Ruch, Skaut, Stadion, Sport, 

Sportowiec,  Start,  Tygodnik  Sportowy,  Wychowanie  Fizyczne,  Wioślarz  Polski  (późn.  Sport 

Wodny),  Przegląd  Sportowo-Lekarski  (późn.  Przegląd Fizjologii  Ruchu),  a  także zagraniczne: 

American  Physical  Education  Review,  Arbeitphysiologie,  C.  B.  Fry’s  Magazine  of  Sports  and 

Outdoor  Life,  The Journal  of  Health  and Physical  Education,  La  Medicine  Scolaire,  Revue de 

l’Education Physique i inne.  W tym okresie księgozbiór liczył ok. 5000 woluminów. Czytelnicy 
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korzystali  z  Biblioteki  tylko  na  miejscu,  w  czytelni  liczącej  20  miejsc.  Odpowiedzialność  za 

księgozbiór przyjęła na siebie sekretarka Studium, a opracowaniem zajęli się asystenci Studium - 

prowadzili inwentarze i katalogi. 

Dalsze losy Biblioteki kształtowały się niepewnie, gdyż Studium Wychowania Fizycznego 

wznowiło  działalność,  lecz  organizacyjnie  połączono  je  z  Wydziałem Lekarskim  Uniwersytetu 

Poznańskiego,  a  następnie  z  Akademią  Medyczną,  która  sama  przeżywała  okres  adaptacji  do 

usamodzielniania się. Ten niepewny los Studium wpłynął negatywnie na rozwój księgozbioru. 

Taki stan rzeczy trwał do roku 1950. Wówczas to rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 lipca 

1950 r. Studium przekształcono w Wyższą Szkołę Wychowania Fizycznego. Stanowiło to podstawę 

do  nowej  organizacji  Biblioteki.  Przyznano  środki  na  zakup  książek  i  prenumeratę  czasopism, 

poszerzono  księgozbiór  zagadnienia  polityczne  i  społeczne,  zwiększono  zakup  podstawowych 

podręczników, przystosowano księgozbiór do korzystania masowego, po raz pierwszy Bibliotece 

przyznano  etat  bibliotekarza,  który  powierzono  Cecyli  Małachowskiej.  Początkowo  Biblioteka 

mieściła się w budynku WSWF w Parku Kasprzaka, w jednym pokoju, w którym odbywały się 

jednocześnie  posiedzenia  Rady  Wydziału  i  inne  konferencje  władz  Uczelni.  W  1956  roku 

Bibliotekę przeniesiono do baraku nr 8 przy ul. Grunwaldzkiej  55. W czterech pomieszczeniach 

mieściły  się:  magazyn  biblioteczny,  pracownia  będąca  jednocześnie  miejscem  wypożyczeń, 

czytelnia  na  26  miejsc  i  istniejąca  od  1959  r.  introligatornia.  Odtąd  Biblioteka  wkroczyła  w 

prawidłowy rytm pracy, co umożliwiło rytmiczny rozrost księgozbioru. Duży nacisk położono na 

opracowanie  zbiorów,  rozbudowano  katalog  rzeczowy,  poszerzając  go  o  zagadnienia  dotąd  nie 

reprezentowane  w  naukowym  profilu  Biblioteki.  Był  to  okres  wytężonej  pracy  nad 

uporządkowaniem i opracowaniem zbiorów z okresy międzywojennego. 

Po  odejściu  na  emeryturę  w  1961  roku  Cecylii  Małachowskiej,  funkcję  kierownika  Biblioteki 

przejęła  mgr  Zofia  Semrau.  W  tym  okresie  obok  Biblioteki  Głównej  utworzono  biblioteki 

zakładowe. Działają one do dziś na tych samych zasadach: księgozbiorami zajmują się pracownicy 

naukowi, zakupy książek i czasopism dokonywane są za pośrednictwem Biblioteki Głównej.

Rozpoczęcie wydawania przez Uczelnię „Roczników Naukowych WSWF” oraz serii: „Monografie, 

Podręczniki,  Skrypty  WSWF”,  sprzyjało  dalszemu  poszerzaniu  księgozbioru  o  kilkadziesiąt 

zagranicznych  tytułów  czasopism  oraz  książki,  w  ramach  prowadzonej  od  1961  r.  wymiany 

międzybibliotecznej.  Pod  koniec  lat  60-tych  wielkość  księgozbioru  wynosiła  ok.  20 000 

woluminów druków zwartych, 3500 czasopism oraz 1 500 prac magisterskich i doktorskich. Zbiory 

gromadzone były zgodnie z profilem naukowym Uczelni – wydawnictwa z zakresu wychowania 

fizycznego sportu  i  dziedzin  pokrewnych,  o  tematyce  medycznej,  matematyczno przyrodniczej, 

filozoficznej, historycznej i społeczno-ekonomicznej. 



W  sierpniu  1973  roku  nastąpiło  przeniesienie  zbiorów  bibliotecznych  do  nowych 

pomieszczeń przy ul.  Marchlewskiego 27/39 (dziś  ul.  Królowej  Jadwigi  27/39).  Nowa siedziba 

Biblioteki  wynosiła  252  m2  i  obejmowała  trzy  pokoje  pracy,  dwie  czytelnie  (profesorską  i 

studencką), dwa magazyny i hal z katalogami. W związku z przeprowadzką przyznano Bibliotece w 

1974 roku trzy nowe etaty. Od tego momentu następował stały przyrost księgozbioru, który w 2001 

r. wynosił 67040 woluminów. 

W kolejnych latach w związku z przejęciem przez Archiwum Uczelniane części zbiorów 

specjalnych – prac magisterskich oraz planowaną przeprowadzką do nowego budynku, dokonano 

znacznej selekcji księgozbioru. W 85 roku istnienia (2004 r.) Biblioteka przeniosła się do nowego, 

samodzielnego  obiektu  o  powierzchni  przeszło  2000  m²,  bardzo  nowocześnie  wyposażonego. 

Księgozbiór liczy obecnie 67 486 woluminów, a wraz z bibliotekami zakładowymi przeszło 100 

000. Są to pozycje z następującej tematyki:

• kultura fizyczna, wychowanie fizyczne i sport

• turystyka i rekreacja

• medycyna, rehabilitacja i fizjoterapia

• nauki przyrodnicze, humanistyczne i społeczne w aspekcie kultury fizycznej

Wśród  posiadanych  przez  Bibliotekę  zbiorów  szczególną  część  stanowią  książki  XIX 

wieczne i tzw. Jordaniana oraz starodruk „De arte gymnastica libri sex” autorstwa Hieronymusa 

Mercurialisa. Kolekcja XIX wieczna liczy ok. 100 tytułów, w języku polskim, niemieckim, czeskim 

i in.. Są to m. in. wprowadzone do Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej pozycje: 

• Liedbeck: Gimnastika za pučke škole.

• Durski: Szkoła szermierki siecznej.

• Jachowicz: Śpiewy dla dzieci

• Demeny: Zasady wychowania fizycznego w Szwecyi.

• Kaczkowski:  Lekcye  hygieny,  czyli  nauki  zachowania  zdrowia,  wykładane 

publicznie od roku 1823 w Liceum Wołyńskiem.

• Kowalski:  Stan  zdrowia  i  warunki  hygieniczne  Studentów  Uniwersytetu 

Warszawskiego w świetle cyfr.

• Dr Tadeusz Żuliński – Wspomnienia pośmiertne 

• Baranowski – Zarys hygieny szkolnej
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W  planach  jest  wprowadzanie  kolejnych  tytułów  –  w  miarę  możliwośći  prawnych  i 

organizacyjnych – tak, aby w przyszłości zdygitalizować całą kolekcję.

Wśród najcenniejszych pozycji w zbiorach Biblioteki, dostępnych na stronie internetowej 

Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej, znajduje się książka „De arte gymnastica libri sex” autorstwa 

Hieronymusa Mercurialisa wydana w 1601 roku, w Wenecji, w drukarni słynnej rodziny Giunti. 

Jest to jedyny posiadany przez Bibliotekę starodruk.

Niezbyt duża, 18 x 24,5 cm, ma 308 stron samego tekstu, zawiera też spis treści i indeks 

rzeczowy, jak dziś byśmy go nazwali.  Oprawiona jest  w gładki pergamin o naturalnej,  żółtawej 

barwie,  pozbawiona  dekoracji  zewnętrznych,  jedynie  brzegi  kart  barwione  są  na  czerwono. 

Zapewne dużo później, na grzbiecie wykaligrafowano nazwisko autora i tytuł. Drukowana jest na 

delikatnie  prążkowanym,  kremowym papierze  czerpanym,  zszyta  lnianymi  nićmi.  Napisana  po 

łacinie, drukowana piękną czcionką.

Całostronicowe w większości ilustracje wykonał Cristoforo Coriolani według drzeworytów 

Pirro Ligorio, znanego wówczas architekta, malarza i projektanta ogrodów.

W tak starej książce musiały też znaleźć się zapiski czytelników, np. na wyklejce – w języku 

niemieckim  z  datą  1802,  na  marginesach  -  zapiski  wyblakłym  dziś  atramentem  w  języku 

angielskim. Świadczą o wędrówce książki z rąk do rąk, choć jej dokładne dzieje, niestety, nie są 

nam znane.

Girolamo Mercurialis z Forli żył w latach 1530- 1606. Był profesorem medycyny w Padwie, 

Bolonii  i  Pizie,  lekarzem  papieży,  książęcych  dworów,  dożów  weneckich,  był  też  lekarzem 

nadwornym cesarza Maksymiliana II. Encyklopedia nazywa go prekursorem pediatrii. Prawdziwy 

humanista, znakomicie wykształcony, zgłębiając starożytne teksty dotyczące ćwiczeń fizycznych 

zwrócił uwagę na walory zdrowotne, wychowawcze i terapeutyczne ruchu. W ten sposób stał się 

pierwszym lekarzem sportowym. Będąc na służbie u cesarza wyleczył go za pomocą odpowiednio 

dobranych ćwiczeń fizycznych, a cesarz nagrodził go za to 300 dukatami.

Mercurialis zajął się propagowaniem gimnastyki jako środkiem do uzyskania i zachowania 

zdrowia.  Był  zwolennikiem  zapobiegania  chorobom,  był  też  zdecydowanym  przeciwnikiem 

zabijania człowieka przez człowieka.

Dzieło Mercurialisa miało duże powodzenie w ówczesnym świecie. Świadczy o tym fakt 

kilkakrotnego wydania jego pracy, w 1569, 1573, 1587 i 1601. Na pierwszej stronie posiadanego w 

zbiorach  poznańskiej  Biblioteki  AWF,  czwartego  wydania,  znajduje  się  dedykacja  autora  „ad 

Maximilianum  II  Imperatorem”.  Dzieło  składa  się  z  sześciu  ksiąg,  poświęconych  medycynie, 

gimnastyce, walorom ogólnowychowawczym zorganizowanego ruchu. W swej pracy autor dzieli 

gimnastykę na właściwą, wojenną i atletyczną. Jako lekarz wszystkim ludziom szczególnie zalecał 

tę pierwszą.
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Gimnastyka  wojenna,  czy  też  wojskowa  była  konieczna  dla  utrzymania  i  podniesienia 

ogólnej sprawności fizycznej wojsk, często wówczas walczących w wojnach dynastycznych.

Gimnastyka  atletyczna,  czyli  wyczynowa,  była  domeną  zawodowych  atletów.  Tę  Mercurialis 

nazywał wręcz „ błędną” i wykazywał jej szkodliwość dla rozwoju organizmu człowieka. Liczne 

całostronicowe  ilustracje  pokazują  sceny  z  łaźni,  uczty,  zabawy z  piłką,  żonglerkę,  ćwiczenia 

równowagi. Kolejne przedstawiają sztukę walki wręcz, zapasy, boks, podnoszenie ciężarów, rzut 

dyskiem.  Pokazane  zostały  też  przyrządy  czy  też  narzędzia  służące  do  walki,  a więc  kastety, 

specjalne plecionki i taśmy do owijania dłoni nabijane metalowymi guzami. Ilustracje pokazujące 

atletycznie zbudowanych, niemal nagich mężczyzn, o mocnej muskulaturze przywołują w pamięci 

posągi greckie.

 Unikalną pozycją w księgozbiorze jest wydana w 1601 roku:

 Hieronymi Mercurialis De arte gymnastica libri sex

Warto dodać, że jest to pierwsza ilustrowana książka o gimnastyce. Ozdabiają ją też liczne 

inicjały,  czyli  dekoracyjne  pierwsze  litery  każdego  rozdziału.  W większości  są  to  wpisane  w 

kwadrat  litery  oplecione  wicią  roślinną.  Czasem  jest  to  półpostać  męska  wewnątrz  litery 

przechodząca w motywy roślinne. Każdą księgę zamyka element dekoracyjny, tzw. finalik, a więc 

np. maska ujęta w motywy architektoniczne.  Niestety,  nie każdy może wziąć tę książkę do rąk 

własnych, ale możemy się z nią zapoznać dzięki Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej. Niektóre ze 

zdobiących  ją  rycin  można  zobaczyć  zeskanowane  na  ścianach  Czytelni  Biblioteki  AWF  w 

Poznaniu.

Inną,  cenną częścią  zbiorów Biblioteki  Głównej  AWF w Poznaniu,  są  tzw.  Jordaniana - 

oryginalna spuścizna po doktorze Henryku Jordanie (1842 -1907); lekarzu - społeczniku, profesorze 

Wszechnicy Jagiellońskiej w Krakowie. W powszechnej świadomości jednak kojarzony jest jako 

pionierski  twórca  i  propagator  parków  i  ogródków  dla  dzieci  i  młodzieży.  Do  dziś,  od  jego 

nazwiska, zwanych jordanowskimi. Materiały te  najprawdopodobniej  zgromadził  profesor 
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Eugeniusz Piasecki, który był uczniem dra Jordana. Upoważnia do przyjęcia takiej tezy charakter 

zachowanej  korespondencji  między tymi wybitnymi uczonymi (nie tylko teoretykami,  ale  także 

praktykami  szeroko  pojętego  wychowania  fizycznego);  swą  działalnością  przekraczającymi 

zdecydowanie krajowy zasięg. 

Struktura kolekcji Jordaniana i przykładowe pozycje znajdujące się na stronach Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej
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Zbiory (od strony formalnej to wycinki z prasy, fotografie, artykuły, mapy, listy, projekty, 

broszury) układają się w tematyczne grupy:

• wycinki z czasopism krajowych i zagranicznych, z prasy fachowej dotyczące krakowskiego 

Parku Jordana, osoby samego Jordana, a także tematyki szeroko pojętej rekreacji dzieci i 

młodzieży 

• broszurki o tematyce ogrodów jordanowskich - statut, regulamin 

• relacje prasy z Międzynarodowego Kongresu Higieny Szkolnej w Norymberdze 

• wspomniane wyżej materiały „Walka Jordana z prusactwem i ze sprzedawczykami" 

• listy do H. Jordana; liczne podziękowania, mianowania na członka rozmaitych towarzystw 

naukowych 

• listy Doktora do E. Piaseckiego 

• liczne wycinki z prasy polskiej i zagranicznej z pośmiertnymi nekrologami 

• fotografie parków i ich twórcy 

• rysunki - projekty parków w Samborze i Tarnowie autorstwa prof. Piaseckiego 

Stare,  stuletnie  już  relacje  dają  kapitalne  opisy  pierwotnego  wyglądu  parków,  zabaw, 

ćwiczeń  oraz  przeróżnych  innych  atrakcji,  np.  ogni  bengalskich,  żywych  obrazów  itp.  Z  tych 

zgromadzonych  materiałów  wyłania  się  niezwykła,  renesansowa  wręcz  osobowość  bardzo 

popularnej  w  swoim  czasie  w  Krakowie  postaci  Doktora  Jordana,  którego  dzieło  starano  się 

naśladować i w innych miastach. 

Wychodząc z założenia, że ten autentyczny skarb, jakim bez wątpienia są Jordaniana, nie 

powinien pozostać w ukryciu bibliotecznego „skarbca", został on udostępniony szerszemu ogółowi 

w całości. Każda jego cząstka została poddana procesowi digitalizacji i obecnie zagłębienie się w 

pasjonującej lekturze pełnych tekstów oraz obejrzenie fotografii, rysunków, projektów umożliwia 

Wielkopolska  Biblioteka  Cyfrowa  (bezpośrednie  wejście  ze  strony  internetowej  Biblioteki: 

http://biblioteka.awf.poznan.pl).  Pracownicy  Biblioteki  liczą  na  to  że  te  bezcenne  materiały 

źródłowe,  które  po  tylu  latach  ujrzały  światło  dzienne,  zainspirują,  staną  się  przyczynkiem do 

powstania wartościowej publikacji - monografii, pracy magisterskiej, bądź doktorskiej.

http://biblioteka.awf.poznan.pl/


Iwona Fischer
Archiwum Państwowe w Krakowie

Materiały archiwalne dotyczące sportu i kultury fizycznej 
w zbiorach archiwów państwowych

Przy  poszukiwaniu  materiałów  archiwalnych  dotyczące  szeroko  rozumianego  sportu  i 

rekreacji  w  Polsce  należy  sobie  uświadomić  specyfikę  zbiorów przechowywanych  w zasobach 

archiwów państwowych. Katalog zbiorów państwowej służby archiwalnej określa art. 1 Ustawy o 

narodowym zasobie archiwalnych i archiwach1, w którym znaleźć można wymienione wszystkie 

niemal  tematy odnoszące się  do szeroko rozumianej  historii  Polski,  w jej  ogólnopolskim,  jak i 

regionalnym charakterze.  Pośród wymienionych  zagadnień  nie  wyszczególniono historii  sportu, 

rekreacji  czy turystyki,  gdyż  zagadnienia  te  mieszczą  się  w wielu  innych  tematach:  w historii 

politycznej,  gospodarczej  czy  historii  życia  społecznego.  Przepis  ten  wymienia  także  rodzaje 

dokumentacji, które gromadzą w swoich zbiorach instytucje archiwalne (m. in. materiały aktowe, 

dokumentację  techniczną,  kartograficzną,  audiowizualną,  elektroniczną).  Przy  poszukiwaniach 

pamiętać  także  trzeba,  iż  archiwa  państwowe  gromadzą  materiały  zgodnie  z  właściwością 

terytorialną,  z  wyjątkiem  trzech  archiwów  o  charakterze  centralnym  (Archiwum  Główne  Akt 

Dawnych w Warszawie, Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Narodowe Archiwum Cyfrowe). 

Archiwa gromadzą w swoich zbiorach przede wszystkim akta administracji publicznej - akta 

instytucji  państwowych,  instytucji  samorządu  terytorialnego  oraz   innych  jednostek 

organizacyjnych m. in. zakładów pracy. Szukając materiałów dot. sportu trzeba dysponować pewną 

wiedzą z zakresu historii, prawa oraz organizacji naszego życia publicznego. Należy tu podkreślić 

fakt,  iż  organizacje  sportowe (choć niezależne,  niepaństwowe i  tym samym niezobowiązane do 

przekazywania swoich dokumentów do archiwów państwowych) uczestniczą przecież w formalnie i 

prawnie zorganizowanym życiu państwa. Klub, stowarzyszenie lub związek sportowy (a także inne 

organizacje  o  charakterze  sportowym  lub  rekreacyjnym)  muszą  przecież  zarejestrować  swoją 

działalność,  występować  o  wymagane  prawem  pozwolenia  na  budowę  obiektów  sportowych, 

uzyskać umowy na dzierżawy terenów pod boiska, rozliczać się z podatków, itp. Tym samym - idąc 

tym tokiem rozumowania  –  nie  znajdziemy w archiwach  państwowych  akt  samego  np.  Klubu 

Sportowego „Cracovia” w Krakowie (bo nie jest on zobligowany do przekazywania akt własnych 

do  archiwów  państwowych)  -  ale  znajdziemy  dokumenty  dotyczące  jego  działalności  od  akt 

rejestrowych  w  zespołach  akt:  Starostwa  Grodzkiego  Krakowskiego,  Prezydium Wojewódzkiej 

Rady Narodowej  w Krakowie  czy Urzędu Miasta  Krakowa,  poprzez  dokumenty dot.  rozliczeń 

1 Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym  zasobie archiwalnym i archiwach, tekst jednolity 
Dz. U. nr 97 z 2007 r. poz. 673.
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podatkowych w aktach urzędów skarbowych lub dawniej wydziałów finansowych prezydiów rad 

narodowych  różnego  szczebla  -   poprzedników  prawnych  obecnie  działających  urzędów 

skarbowych. 

W  ten  właśnie  sposób  chciałam  wskazać  możliwe  kierunki  poszukiwań  materiałów 

archiwalnych  dotyczących  historii  sportu,  rekreacji  i  turystyki,  będących  już  dziś  w  zbiorach 

archiwów państwowych, ale też i tych, których jeszcze nie ma, ale już dziś znajdują się w gestii 

zainteresowania archiwistów.

Poszukiwania  rozpoczniemy  z  pewnością  przeglądając akta  instytucji  sportowych  - 

towarzystw, stowarzyszeń, związków, klubów sportowych. Jako przykłady można tu wymienić 

kilka ciekawych i pochodzących z różnego okresu zespołów archiwalnych: Bractwo Kurkowe w 

Bydgoszczy z lat 1652-1939, Bractwo Strzeleckie w Żninie z lat 1847-1939, Polskie Towarzystwo 

Tatrzańskie Oddział  w Zakopanem z lat 1937-1939, Klub szachowy w Żywcu z lat 1925-1937, 

Policyjny Klub Sportowy w Pabianicach z lat 1937-1938, Łódzkie Stowarzyszenie Atletyczne z 

1910 r.,  Żeńskie Towarzystwo „Sokół” w Hamburgu z lat 1906-1914, Narodowo-Socjalistyczny 

Związek Motorowy w Żaganiu z lat 1932-1944, Klub Kręglarzy „Bęc” w Chełmży z lat 1935-1945, 

Polski Związek Narciarski w Warszawie z lat 1949-1958, Polska Federacja Sportu w Warszawie z 

lat 1973-1978, Automobilklub Gdański w Gdańsku z lat 1976-2000. 

Jaką dokumentację możemy znaleźć w tych zespołach akt? Są one różnie zachowane, liczą 

od jednej po kilkaset jednostek archiwalnych, są mniej lub bardziej kompletne. W zespołach tych 

znajdują  się  akta  organizacyjne,  statuty,  protokoły walnych zgromadzeń,  sprawozdania,  bilanse, 

akta dot. administrowania obiektami sportowymi, programy imprez sportowych, tabele wyników, 

dyplomy zdobyte na imprezach sportowych, fotografie z zawodów sportowych i wręczania nagród, 

kroniki  klubów  sportowych,  wycinki  prasowe,  a  także  proporczyki,  opaski,  chorągiewki 

sygnalizacyjne.  

Poszukiwanie w tych właśnie aktach jest najbardziej oczywiste i najprostsze. Tym sposobem 

w udostępnionych przez państwową służbę archiwalną bazach danych znajdziemy 206 zespołów 

archiwalnych2. To jednak dopiero początek pracy. Dużo więcej materiałów archiwalnych kryje się 

w  innych zespołach archiwalnych, do poszukiwania potrzebna jest,  wspomniana już wcześniej 

podstawowa wiedza z zakresu organizacji państwa i jego historii od czasów staropolskich aż po 

współczesne.   Wiedza  ta  pozwoli  odnaleźć  dużo więcej  informacji  na  temat  sportu,  rekreacji  i 

kultury fizycznej w Polsce. 

Pierwsza grupa materiałów to dokumentacja instytucji o charakterze centralnym. Przede 

wszystkim chodzi tu o podstawowe organa państwa jak Sejm i Rząd. Polityka w zakresie sportu, 

rekreacji i kultury fizycznej w Polsce jest kreowana przez posłów – tu więc należy szukać podstaw 

2 Według bazy danych SEZAM – stan na 31 grudnia 2008 r. 
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prawnych  tego  co  dzieje  się  w  polskim  sporcie.  Politykę  tę  realizuje  później  rząd  –   a  w 

szczególności  konkretne  ministerstwa oraz  podlegające  im instytucje  o  charakterze  centralnym. 

Należałoby więc wykonać kwerendę w aktach Ministerstwa  Sportu, a także Ministerstwa Spraw 

Zagranicznych  (bo  i  to  Ministerstwo,  zwłaszcza  w  czasach  PRL-u  decydowało  o  kontaktach 

sportowych  na szczeblu międzynarodowym). Nie należy pominąć akt Ministerstwa Turystyki, a 

także Ministerstwa Oświaty (kultura fizyczna i sport w szkolnictwie wszystkich szczebli). Organem 

o  charakterze  centralnym w zakresie  sportu  i  rekreacji  był  (także  w  ostatnim okresie  historii) 

Główny Komitet Kultury Fizycznej i Sportu w Warszawie.  

Następną  bardzo  ciekawą  grupą  akt  będzie  dokumentacja  wytworzona  przez  urzędy 

administracji rządowej i samorządowej. Urzędy te - stopnia wojewódzkiego, powiatowego czy 

gminnego - realizują w terenie politykę państwa w zakresie sportu, turystyki i rekreacji,  wraz z 

instytucjami  o  charakterze  samorządowym  –  tj.  urzędami  miast  i  gmin  –  które  w  praktyce 

odpowiadają  za  rozwój  miast  i  gmin,  ich  infrastrukturę  od  klasycznych  przedsięwzięć 

urbanistycznych po inicjatywy na rzecz sportu, rekreacji i turystyki. W aktach tych urzędów znaleźć 

można najróżniejszego typu materiały:

• akta nadzoru nad stowarzyszeniami, związkami, klubami sportowymi od ich rejestracji aż 

po likwidację;

• plany inwestycyjne dot. budownictwa lub urządzania terenów rekreacyjnych, budowy boisk, 

basenów, ścieżek rowerowych i innych sportowych obiektów użyteczności publicznej;

• akta dot. organizacji imprez masowych (a przecież większość imprez sportowych to imprezy

masowe);  każdy  kto  organizuje  tego  typu  imprezy  wie  ile  zezwoleń  urzędowych  należy 

„zdobyć„ aby mogła się odbyć impreza sportowa – to co na etapie załatwiania jest koszmarem – 

później dla archiwisty i poszukującego materiałów źródłowych historyka sportu jest prawdziwym 

błogosławieństwem i bogatym źródłem informacji. O takim wydarzeniu sportowym wiemy wtedy 

zdecydowanie więcej niż możemy wyczytać np. z relacji prasowej;

• plany zagospodarowania  miasta  lub gminy – ze  szczególnym uwzględnieniem obiektów 

sportowych;

• w wydziałach architektury i urbanistyki lub architektury i budownictwa znaleźć możemy 

korespondencję dot. pozwoleń na budowę obiektów sportowych lub terenów rekreacyjnych, 

korespondencję w tych sprawach, ogłaszane konkursy na projekty architektoniczne, same 

plany  realizowanych  albo  (co  w  wypadku  naszego  państwa  jest  niestety  faktem) 

niezrealizowanych  inwestycji,  ich  późniejszy  los,  ewentualne  unowocześnienia, 

przebudowy,  zmianę  przeznaczenia  na  inny  niesportowy  cel.  Jako  znakomity  przykład 

można tu podać zrealizowany w ubiegłym roku film dokumentalny na temat Stadionu X-

lecia  w  Warszawie  -  jego  krótkiej historii  sportowej,  roli  i  wydarzeń 
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politycznych, które miały na nim miejsce, aż do długoletniego użytkowania jako miejsca 

handlowego. Większość informacji na ten temat twórca filmu – znany dziennikarz sportowy 

Przemysław Babiarz uzyskał z akt Urzędu Miasta st. Warszawy -  a świetną oprawę filmową 

znalazł w archiwach Telewizji Polskiej. 

Akta  administracji  specjalnej  dostarczą  nam  ciekawe  informacje  dot.  np.  rozliczeń 

podatkowych (akta  rozliczeń finansowych dokonywane przed urzędami  skarbowymi),  statystyki 

(akta urzędów statystycznych, zbierających informacje np. o rekreacji i turystyce w liczbach) czy 

materiały związane z kontrolą i uzyskiwaniem pozwoleń czy licencji (akta Inspektoratu Żeglugi 

Śródlądowej, Inspektoratu Ochrony Środowiska  - np. akta dot. spływów kajakowych turystycznych 

i sportowych na Dunajcu).

Następna grupa akt to akta instytucji wymiaru sprawiedliwości. Tutaj również znajdziemy 

bardzo ciekawe materiały – także mocno zróżnicowane pod względem zawartych treści: 

• akta gospodarcze - Krajowego Rejestru Handlowego, dawniej Rejestru Handlowego przy 

Wydziałach Gospodarczych sądów szczebla wojewódzkiego – znajdziemy to informacje o 

zarejestrowanych stowarzyszeniach, związkach, klubach i innych organizacjach sportowych, 

a także podmiotach produkujących np. sprzęt sportowy, odzież sportową, itp. artykuły bądź 

sprzęt używane w sporcie;

• akta karne – akta spraw karnych przeciwko sportowcom i działaczom sportowym – tu z 

przykrością trzeba przyznać, że to po naszych czasach zostanie chyba największy materiał 

źródłowy  –  zważywszy  choćby  na  ilość  działaczy  Polskiego  Związku  Piłki  Nożnej 

aresztowanych w ostatnich kilku latach (a przecież to zaledwie jedna dziedzina sportu);

• akta uznania za zmarłych po II wojnie światowej (sportowcy – ofiary wojny);

• akta cywilne (np. akta spadkowe po osobach, które zaistniały w sporcie, inne akta cywilne 

mogące być podstawą źródłową do „sportowej” biografistyki.

Pamiętając,  iż  życie  sportowe  i  rekreacja  były  częścią  historii  i  dorobku  wiodących 

zakładów  produkcyjnych,  źródeł  do  historii  sportu  szukać  należy  w  aktach  państwowych 

jednostek organizacyjnych np. w aktach krakowskiej  Fabryki Armatur znajdziemy akta Klubu 

Sportowego ARMATURA. Nazwy niektórych klubów sportowych sugerują nam właściwy kierunek 

poszukiwań (Kluby Sportowe:  KABEL,  WŁÓKNIARZ,  HUTNIK, GARBARNIA).  Rekreacją  i 

turystyką zajmowały się natomiast  koła PTT, PTK czy PTTK istniejące licznie przy większych 

zakładach pracy. 
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Znakomitym źródłem do najstarszej  historii  sportu  są  akta  podworskie.  Akta  słynnych 

rodzin magnackich czy arystokratycznych zawierają bardzo ciekawe materiały z różnych dziedzin 

historii.  Przedstawiciele  rodów  brali  udział  w  życiu  państwa  –  zarówno  politycznym, 

gospodarczym,  społecznym,  kulturalnym – ale  także towarzyskim.  Część z  tych przedsięwzięć, 

zwłaszcza towarzyskich, dziś możemy zakwalifikować jako początki niektórych dziedzin sportu. 

Najlepszym przykładem w tym względzie jest choćby historia wyścigów konnych  (na ziemiach 

polskich w Warszawie, Krakowie, Lwowie, Wrocławiu). Trzy rodziny wsławiły się szczególnie w 

tej  dziedzinie:  Tarnowscy,  Potoccy  i  Sanguszkowie  -  zatem w  aktach  tych  rodów  znajdziemy 

przeróżne  materiały  np.  dot.,  działających  wtedy  towarzystw  –  których  byli  prezesami,  czy 

członkami, akta dot. chowu koni krwi arabskiej, kalendarze wyścigowe z terenu całej Europy  (bo 

jeździli i zdobywali nagrody na niejednym europejskim torze), bilety na wyścigi, grafiki, ryciny, 

plany techniczne torów miejskich i prywatnych torów przygotowanych do ćwiczeń na terenie ich 

własności.  Innym  przykładem  może  być  choćby  automobilowa  pasja  rodziny  Tarnowskich  i 

związane z nią akta. 

W  archiwach  oprócz  akt  podworskich  gromadzone  są  też  akta  sławnych  rodzin  i 

zasłużonych osób.  I tak można tu wymienić choćby akta rodziny Fischerów – uznanych  kupców 

krakowskich  –  którzy  oprócz  sukcesów  w  sprawach  zawodowych  osiągali  również  pierwsze 

sukcesy  np.:  w  kolarstwie  górskim  we  Francji  na  początku  XX  wieku,  czy  uprawiali  typową 

przecież  rekreację  –  wycieczki  górskie  i  wspinaczki  po  Tatrach  z  Zapałowiczem  czy  równie 

słynnym Sabałą. Z tych wypraw pozostały rachunki, relacje, pocztówki, fotografie, korespondencja 

pisana, pierwsze tatrzańskie przewodniki, broszury reklamowe i informacyjne, odznaki. 

Ciekawym uzupełnieniem w kwerendzie o sporcie i rekreacji mogą być też akta partyjne. 

W  normalnych  czasach  uzupełnieniem,  zaś  w  niedawnym  czasach  PRL-u  wręcz  podstawą 

źródłową. Wiodąca w tym okresie rola Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej  jest tu także w tym 

wąskim  temacie  świetnie  widoczna.  Wprawny  historyk  musi  objąć  poszukiwaniami  protokoły 

egzekutywy partyjnej każdego niemal szczebla – a zwłaszcza akta wydziałów propagandy, oświaty, 

nauki,  itp.  Jako  przykład  dla  odmiany podać  można  nie  konkretne  dokumenty  –  lecz  produkt 

finalny – np. opracowanie pod jakże znamiennym tytułem: Sport w służbie polityki. Wyścig Pokoju  

1948-19893.  Trzeba  też  dodać,  iż  na  ogólnopolskiej  fali  zainteresowania  tym właśnie  okresem 

historii zaczynają pojawiać się cenne opracowania dot. sportu i rekreacji4. 

Także akta  związków  zawodowych  dostarczają  nam  uzupełniania  w  temacie  sportu. 

3 Jakub  Ferenc,  Sport  w  służbie  polityki.  Wyścig  Pokoju  1948-1989, seria  W  krainie  PRL-
u, ...2008.

4 Wymienić tu trzeba choćby: Romuald Grzybowski, Oświata, wychowanie i kultura fizyczna w 
rzeczywistości  społeczno-politycznej  Polski  Ludowej  (1945-1989),  Toruń  2004;  Leonard 
Szymański,  Kultura  fizyczna  i  turystyka  w  polityce  Polski  Ludowej   1944-1989,  Studia  i 
Monografie AWF we Wrocławiu nr 72, Wrocław 2004.
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Związki  zawodowe  oprócz  swojej  podstawowej  działalności  na  rzecz  pracowników  organizują 

także inne przedsięwzięcia m.in. o charakterze sportowym. Jako przykład można wymienić choćby: 

Bieg  pamięci  Bogdana  Włosika  w  Krakowie  -  Nowej  Hucie  organizowany  przez  Oddział 

Małopolski  NZSS „Solidarność” czy Maraton Solidarności  -  doroczny bieg,  którego celem jest 

uczczenie  ofiar  Grudnia  1970 i  poległych  stoczniowców na  Wybrzeżu  Gdańskim,  jak  również 

propagowanie idei biegów maratońskich. 

Udział  sportowców  w  życiu  politycznym  odnajdziemy  także  w aktach  wyborczych. 

Możemy sprawdzić w nich sukcesy lub porażki wyborcze działaczy sportowych czy wręcz samych 

sportowców w wyborach do Sejmu, Senatu czy organów administracji samorządowej.

Archiwa oprócz zespołów archiwalnych gromadzą też  zbiory i kolekcje. W tych zbiorach 

(grupujących  materiały  podobnego  rodzaju)  można  znaleźć  np.,  pocztówki  sportowe  (choćby 

pocztówki z początku wieku przedstawiające ćwiczenia sokolstwa polskiego), afisze i plakaty (z 

imprez sportowych i rekreacyjnych), bilety na imprezy sportowe, kalendarze sportowe, zaproszenia, 

informatory itp. Największą częścią tych kolekcji są z reguły materiały fotograficzne z różnych 

okresów historycznych. 

Dokumentacji technicznej możemy szukać zarówno w aktach miast i  gmin wydających 

pozwolenia na budowę, ale i w spuściznach po sławnych architektach, aktach biur projektowych 

(prywatnych, miejskich i branżowych), aktach stowarzyszeń branżowych np. SARP. 

Dokumentacja kartograficzna zgromadzona jest przede wszystkim w wydziałach geodezji 

i  kartografii  miast  i  gmin  –  na tych  planach i  mapach zaznaczono  planowane i  zrealizowane 

obiekty  sportowe  i  rekreacyjne.  Bardzo  ciekawe  są  szczególnie  plany  miast  z  zaznaczonymi 

obiektami sportowymi, dla historyka najciekawsze są nieaktualne już plany z obiektami, które od 

lat  już nie istnieją. Taki ciekawy plan miasta Krakowa z lat  30-tych XX wieku znajduje się w 

Archiwum  Państwowym   w  Krakowie  –  pokazuje  jak  na  dawnym  międzynarodowym  torze 

wyścigów  konnych  zbudowano  w  latach  30-tych  ubiegłego  wieku  stadiony  dwóch  czołowych 

krakowskich klubów sportowych „Wisły” i „Cracovii”. Można tym samym ocenić XIX-wieczny 

rozmach krakowskiego międzynarodowego toru w zestawieniu z dwoma niewielkimi obiektami 

powstałymi  ponad  pół  wieku  później.  To  co  jest  nieporównywalne  w  liczbach  –  w  formie 

plastycznego planu jest znakomitym ikonograficznym ukazaniem kondycji polskiego państwa, w 

tym wypadku poprzez gabaryty obiektów sportowych. 

Znakomitym  uzupełnieniem  zespołów,  zbiorów  i  kolekcji  jest  też  dokumentacja 

audiowizualna.  Filmy z  imprez  sportowych,  nagrania  z  rozgłośni  radiowych  regionalnych  lub 

zakładowych dostarczają nam bogaty materiał źródłowy i, w tym wypadku nie bez znaczenia, także 

ilustracyjny.
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Dodatkiem do zbiorów archiwalnych są  książki,  broszury i  czasopisma  gromadzone w 

bibliotekach  podręcznych  archiwów  państwowych.  Zbierane  od  lat  (zwłaszcza  czasopisma  od 

XVIII  wieku  po  dzień  dzisiejszy)  są  nieraz  podstawą  kwerendy  źródłowej,  w  przypadku  gdy 

materiały archiwalne nie zachowały się lub pozostały tylko w formie szczątków zespołów.

Na  koniec  chciałabym  zachęcić  Państwa  do  zapoznania  się  ze  zbiorami  archiwów 

państwowych  przy  wykorzystaniu  dostępnych  w  Internecie  baz  danych.   Państwowa   służba 

archiwalna na stronach swojego organu centralnego (Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych 

w Warszawie -  www.archiwa.gov.pl) udostępnia użytkownikom kilka baz danych. Wszystkie one, 

choć  dalekie  od  doskonałości  (trwają  intensywne  prace  nad  nowym  systemem  informacji 

archiwalnej ZOSIA5) mogą być pomocne w poszukiwaniach bazy źródłowej do historii sportu i 

rekreacji. 

Pierwszą  i  podstawową  bazą  danych  jest  baza  SEZAM –  ewidencjonująca  wszystkie 

zespoły zbiory archiwalne przechowywane w archiwach państwowych. W systemie tym można 

wykonać kwerendę wybierając przy poszukiwaniu zespołu archiwalnego kategorię: sport -  ale mam 

nadzieję,  że  po  moim  wystąpieniu  wiedzą  Państwo,  że  to  zaledwie  początek.  Baza  nie  jest 

doskonała  także  z  tej  przyczyny,  iż  można  daną  instytucję  czy  podmiot  wytwarzający  akta 

przyporządkować tylko do trzech kategorii. W przypadku instytucji o rozbudowanej działalności 

sprawy sportu nie zostaną niestety uwidocznione.   Można także szukać poprzez słowo: sport w 

nazwie zespołu – to też złudne, gdyż wiele instytucji o charakterze sportowym  - charakteru tego 

nie oddaje poprzez słowo sport czy sportowy w swojej nazwie.  

Druga  baza  danych  –  IZA  (Inwentarz  Zespołu  Archiwalnego) baza  zawierająca 

szczegółowy opis inwentarzowy większości uporządkowanych archiwaliów  - tu kwerenda poprzez 

słowo  sport  wskaże  nam  ponad  4  tysiące  jednostek  archiwalnych.  Niestety  i  temu  daleko  do 

kompletu. 

Kolejna dostępna baza danych to  ELA (Ewidencja Ludności w Archiwaliach) – w bazie 

tej  archiwiści  pracujący nad aktami umieszczają  wszelakiego rodzaju kartoteki,  listy,  wykazy – 

wytworzone  pod  określonym  kątem.  Nie  ma  tu  niestety  kategorii  sportowcy  –  jest  jednak 

możliwości wpisania osób grupowanych pod określonym kątem np.  zawodu – i tu możemy znaleźć 

także listy osób biorących udział w zawodach sportowych, listy działaczy sportowych, uczestników 

spartakiad, itp. 

Ostatnia dostępna baza danych to baza PRADZIAD (czyli baza dostępnych w archiwach 

państwowych akt metrykalnych) – w przypadku badań nad dziejami sportu może się ona przydać 

do poszukiwań podstawowych danych biograficznych sportowców lub działaczy sportowych (data i 

5 ZOSIA – skrótowa nazwa Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej. 
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miejsce urodzenia,  imiona rodziców, wyznanie,  data ślubu, dane współmałżonka, data i  miejsce 

śmierci).

Na koniec zaznaczyć trzeba że archiwa państwowe popularyzują swoje zasoby – w tym 

także zasoby dotyczące sportu, turystyki i rekreacji. Jako przykład można tu podać choćby strony 

internetowe  niektórych  archiwów  państwowych  (przykład:  Archiwum  Państwowe  w  Łodzi)  z 

wystawą  Jak łodzianie grali w piłkę  czy też katalog internetowy wystawy o  Międzynarodowym 

torze wyścigów konnych w Krakowie 1891-1918  (prezentowanej na Dni Krakowa w 2008 r. – a 

mającej być w zamierzeniu władz miasta przypomnieniem międzynarodowych sukcesów Krakowa 

w dziedzinie sportu przed zbliżającym się EURO 2012).  W wymiarze ogólnopolskim wymienić 

należy ubiegłoroczną wystawę Curiosa w zbiorach  archiwów polskich  - eksponaty z tej wystawy, 

także dotyczące sportu, są obecnie prezentowane na portalu Polska pl. 

W dobie szybko rozwijających się systemów informatycznych powstają także w archiwach 

państwowych  nowe  bazy  danych,  państwowa  służba  archiwalna  prowadzi  prace  nad 

udostępnieniem zbiorów w Internecie. Najlepiej do tego nadają się nawet nie tradycyjne zbiory 

archiwalne  (mam tu  na  myśli  dokumenty),  ale  zbiory  o  charakterze  ilustracyjnym  (fotografie, 

nagrania,  filmy).  W ubiegłym  roku  jako  pierwsze  ruszyło  z  ogromną  bazą  zdigitalizowanych 

fotografii Narodowe Archiwum Cyfrowe w Warszawie. Do dyspozycji badacza udostępniono ponad 

110 tysięcy fotografii z lat 1840-1998. Ponad 2 tysiące z nich dotyczą sportowców,  wydarzeń lub 

obiektów sportowych. Tak więc  wszystkich badaczy historii polskiego sportu wypada na koniec 

zaprosić  do korzystania  z bogatych zasobów archiwów państwowych,  zarówno bezpośrednio w 

pracowniach naukowych tych instytucji, jak i z wykorzystaniem nowoczesnych form komunikacji 

w sieci informatycznej.
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Andrzej Choniawko
Archiwum Państwowe, Poznań

Źródła do dziejów sportu i kultury fizycznej 
w Archiwum Państwowym w Poznaniu

Wśród zinwentaryzowanych według stanu na koniec 2008 r. zespołów akt przechowywane 

w  Archiwum  Państwowym  w  Poznaniu  28  zespołów  było  wytworzonych  przez  organizacje, 

instytucje  i  osoby  prywatne,  których  głównym  przedmiotem  działalności  był  sport  i  kultura 

fizyczna   Zespoły  te  liczyły  ogółem  1492  jednostki  archiwalne.  Największą  liczbę  jednostek 

zawierał zespół Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Poznaniu 

(255 jednostek),  a  następnie  zespoły:  Związku Towarzystw Gimnastycznych  "Sokół”  Dzielnica 

Wielkopolska (172 jednostki), Związku Sokołów Polskich w Państwie Niemieckim (170 jednostek), 

Kurkowych Bractw Strzeleckich miast województwa poznańskiego (159 jednostek) i Kolejowego 

Klubu Sportowego "LECH" w Poznaniu (108 jednostek) i Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" 

Poznań  I-Śródmieście  (71  jednostek).  Bractwo  Strzeleckie  (Kurkowe)  w  Poznaniu  i  Okręg 

Poznański Dzielnicy Wielkopolskiej Związku Towarzystw Gimnastycznych "Sokół" w Polsce po 48 

jednostek. Większość pozostałych zespołów liczy nie więcej, niż kilka jednostek. Choć wartości 

źródłowej  poszczególnych  zespołów  nie  można  mierzyć  w  mechaniczny  sposób  liczebnością 

jednostek  wchodzących  w ich  skład  to  tym wyżej  wymienionym zespołom wypada  poświęcić 

szczególną uwagę. 

Zespół  Zarządu  Wojewódzkiego  Towarzystwa  Krzewienia  Kultury  Fizycznej  Zarząd 

Wojewódzki w Poznaniu. obejmuje okres od 1957 r. do 1989 r. Na zespół składają się różnorodne 

materiały.  Oprócz  protokołów  z  posiedzeń  Zarządu  Wojewódzkiego  i  jego  prezydium 

dokumentujących działalność organizacyjną i  programową TKKF, rozmaitych form sprawozdań 

zarówno opisowych jak i statystycznych w skład zespołu wchodzą dokumenty rejestracyjne ognisk, 

które pozwalają określić daty utworzenia prawie wszystkich poznańskich ognisk. Na podstawie akt 

akcji sportowych i rekreacyjnych można odtworzyć szczegółowy przebieg takich imprez jak: zloty 

ognisk, narodowe biegi przełajowe konkurs hoteli pracowniczych, - współzawodnictwo “O zdrowie 

i sprawność załogi”, marsz szlakiem walk o Cytadelę Poznańską, tydzień kultury fizycznej, akcja 

“Tenis dla wszystkich”, konkursy “Sport i rekreacja w naszym osiedlu” i “Piłka nożna w naszym 

osiedlu”, czy akcje wypoczynku dzieci i młodzieży: “Lato” i „Zima”. 

Zespoły Dzielnicy Wielkopolskiej Związku Towarzystw Gimnastycznych "Sokół”, Związku 

Sokołów  Polskich  w  Państwie  Niemieckim,  Okręgu  Poznańskiego  Dzielnicy  Wielkopolskiej 

Związku Towarzystw Gimnastycznych "Sokół" w Polsce i Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" 



Poznań I-Śródmieście stanowią podstawową część liczącej w sumie 573 j.a. grupy zespołów akt 

wytworzonych przez organizacje i związki Sokoła w Wielkopolsce działające w latach 1886-1939. 

Nieliczne pisma pochodzą z okresu okupacji i z 1945 roku. Materiały wchodzące w skład zespołów 

dotyczą nie tylko historycznej Wielkopolski, ale także gniazd sokolich działających przed I wojną 

światową na terenie Rzeszy Niemieckiej i Holandii. Całość materiałów wchodzących w skład tych 

zespołów zachowała się w bardzo szczątkowym stanie. Spośród 15 okręgów, które w 1937 roku 

były podporządkowane Związkowi Sokołów Dzielnicy Wielkopolskiej zachowały się akta jedynie 3 

okręgów  i  to  również  szczątkowe.  Jeszcze  gorzej  przedstawia  się  stan  zachowania  akt 

poszczególnych  towarzystw-gniazd  podporządkowanych  związkom.  W  1912  roku  na  terenie 

Rzeszy prowadziło działalność 250 gniazd (liczba ich w okresie międzywojennym nie była stała). 

Tymczasem w bardzo fragmentarycznym stanie (z nielicznymi wyjątkami) zachowały się akta tylko 

14  gniazd.  Jedynie  kilka  z  nich  (wśród  nich  Poznań-Śródmieście)  obejmują  większą  liczbę 

materiałów. W skład większości z nich wchodzą pojedyncze jednostki.  Mimo to jednak wartość 

źródłowa materiałów archiwalnych wchodzących w skład tych zespołów jest duża. 1

 W  skład  zespołu  akt  Związku  Sokołów  Polskich  w  Państwie  Niemieckim  wchodzą 

archiwalia obrazujące stan organizacyjny towarzystw sokolich na terenie Rzeszy oraz organizację i 

przebieg zjazdów delegatów towarzystw sokolich. Są to między innymi protokoły i sprawozdania z 

obrad, nierzadko drukowane, statuty związku tak zwane „ustawy”, regulaminy dla okręgów, statuty 

dla  gniazd,  sprawozdania,  z  działalności  Związku  (za  niektóre  lata  jego  działalności),  tabele 

statystyczne poszczególnych gniazd zrzeszonych w związku. Nie są to jednak kompletne materiały. 

Uzupełnia  je korespondencja Związku.  Obejmuje ona nie tylko pisma świadczące o kontaktach 

związku  z  podległymi  gniazdami,  ale  także  spisy  członków  zarządów  poszczególnych  gniazd, 

adresy gniazd oraz ich sprawozdania. Odrębną grupę materiałów stanowią archiwalia obrazujące 

organizację  i  przebieg  zlotów  harcerskich.  Szczególnie  liczne  są  w  tym  zespole  materiały 

drukowane. Nierzadko w teczkach znajdują się drukowane protokoły z posiedzeń Zarządu Związku 

lub Okręgu. W skład druków wydzielonych w osobną grupę wchodzą między innymi dość liczne 

druki  okolicznościowe,  w  tym  srebrna  księga  Sokoła  Poznańskiego  z  lat  1886-1911,  plakaty 

wydawane w związku z organizacją zjazdów i zlotów. Należą do nich również okolicznościowe 

zdjęcia,  niepełne  wydawnictwa  „Przewodnika  Gimnastycznego  Sokół”  z  lat  1896-1914 

wydawanego we Lwowie, niepełne roczniki czasopism „Sokół” wydawanego w Poznaniu w latach 

1903-1914,  pojedyncze  numery  tego  pisma  wydawane  w  USA,  w  Pradze  i  w  innych 

miejscowościach.  Ponadto  w  grupie  tej  zamieszczono  także  niepełne  roczniki  Deutsche  Turn-

Zeitung z  lat  1900-1907.  Wiele  z  tych  druków zawiera  informacje  o  organizacji  i  działalności 

1 Irena Radtke, Wstęp do inwentarza zespołu Organizacje sokole 1886 – 1939, 1943 – 1954, 1978 
(nr zespołu 879, 1998 – 2017). Archiwum Państwowe w Poznaniu
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poszczególnych ogniw Sokoła. Osobną grupę akt w tym zespole stanowią archiwalia obrazujące 

współdziałanie Związku z sokolstwem czechosłowackim, francuskim i holenderskim oraz z innymi 

organizacjami społecznymi. Na specjalną uwagę badaczy zasługują te materiały, które powstały w 

związku  z  nadzorem  sprawowanym  przez  Wydział  Związku  nad  13  okręgami  jemu 

podporządkowanymi. Rekompensują one brak akt własnych okręgów. W ich skład wchodzą między 

innymi  spisy  gniazd  należących  do  okręgów,  kwestionariusze  organizacyjne  gniazd,  adresy 

naczelników gniazd,  sprawozdania  ze  zjazdów prezesów i  naczelników okręgów, sprawozdania 

okręgów oraz protokoły zebrań zarządów okręgów. Obrazują one także udział okręgów w zlotach, 

zawierają  druki  okolicznościowe  z  organizacją  zlotów  oraz  wycinki  prasowe  omawiające 

działalność  Sokoła  i  inne  podobne  materiały.  Nie  wszystkie  wszakże  akta  dotyczące  okręgów 

zawierają wyżej wymienione materiały.

 Zawartość  źródłowa  akt  należących  do  zespołu  Dzielnicy  Wielkopolskiej  Związku 

Towarzystw Gimnastycznych "Sokół” z okresu międzywojennego jest podobna z tym, że zakres 

terytorialny  tych  materiałów  jest  mniejszy.  Dotyczy,  bowiem  tylko  Wielkopolski.  Materiały 

archiwalne  obejmują  między  innymi  protokoły  zjazdów  Rady  Dzielnicowej,  Zarządu  oraz 

Przewodnictwa Dzielnicy. Ponadto akta obejmują sprawozdania ze zjazdów, statuty związkowe tak 

zwane  ustawy,  spisy  wybranych  członków  do  Zarządu  Dzielnicy,  okręgów  i  towarzystw, 

regulaminy dla okręgów, dla zarządu i rady gniazd, dla stałych drużyn sokolich, kwestionariusze dla 

uczestników zlotów i inne tym podobnej treści. Wśród tej grupy materiałów szczególną wartość 

mają  sprawozdania  opisowe  i  statystyczne  z  lat  1923-1938  Dzielnicy  Wielkopolskiej  oraz 

sprawozdania Dzielnicowego Wydziału Sokolic za okres od 1.11.1933-1.11.1934 roku a ponadto 

okólniki i komunikaty związku, dzielnic, okręgów i towarzystw. Do grupy tej należy także teczka 

akt zawierająca komunikaty Naczelnictwa i Przewodnictwa Związku Towarzystw Gimnastycznych 

Sokół  w  Polsce  z  siedzibą  w  Krakowie  z  lat  1945-1946.  W skład  materiałów  wchodzą  także 

wycinki prasowe z omówieniami zlotów i innych okolicznościowych imprez organizowanych przez 

władze związkowe oraz dość liczne czasopisma związkowe i to „Przewodnik Gimnastyczny Sokół” 

z lat 1924-1939 wydawany w Warszawie, „Sokół” jako organ Związku Sokołów Polskich Dzielnicy 

Wielkopolskiej i Pomorskiej z lat 1920-1929 (niepełny) oraz inne czasopisma sokole. Wśród tych 

ostatnich  materiałów  dużą  wartość  badawczą  mają  numery  Sokoła  wydawane  w  Poznaniu. 

Uzupełniają one, w bardzo poważnym stopniu, zachowane akta. Zawierają bowiem między innymi 

sprawozdania z działalności organizacji Sokoła. Kilkanaście teczek akt obrazuje ponadto nadzór 

dzielnicy nad okręgami jej podporządkowanymi. Są to jednak materiały fragmentaryczne. Podobnie 

jak w okresie zaborów obejmują one między innymi kwestionariusze statystyczne gniazd oraz inne 

dane źródłowe. Na uwagę zasługuje także kilkanaście teczek akt dotyczących organizacji różnych 

zawodów gimnastycznych oraz zlotów, w tym również sokolic.
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 Wśród zespołów akt okręgów najpełniej zachowały się akta zespołu Okręgu Poznańskiego 

Dzielnicy Wielkopolskiej. Są wśród nich protokolarze posiedzeń członków Zarządu Okręgu, pisma 

okólne  z  lat  1920-1939  kierowane  do  zarządów  gniazd  sokolich  przez  Zarząd  Okręgu 

Poznańskiego, pisma okólne Okręgowego Wydziału Sokolic z lat 1933 i 1935 oraz komunikaty 

Naczelnictwa  Okręgu  Poznańskiego  i  Zarządu  Okręgu  Poznańskiego.  Do  najwartościowszych 

materiałów  należą  sprawozdania  Okręgu  Poznańskiego.  Do  zespołu  należy  także  18  tematów 

fotografii. Są to fotografie indywidualnych działaczy towarzystw oraz zdjęcia drużyn sportowych.

 Wśród  materiałów  wytworzonych  przez  pojedyncze  towarzystwa  na  szczególną  uwagę 

zasługują akta Gniazda Poznań Śródmieście, stosunkowo dobrze zachowane, obejmują 71 j.a. Ich 

wartość  jest  duża  również  dlatego,  że  są  one  produktem  działalności  jednej  z  najstarszych 

organizacji  Sokoła  na  terenie  Wielkopolski.  W ich  skład  między innymi  wchodzą  protokoły  z 

plenarnych  i  walnych  zebrań  tej  organizacji  z  lat  1886-1939,  a  wśród  nich  uwagę  zwraca 

sprawozdanie  sporządzone  po  pierwszym  roku  działalności  towarzystwa.  Jest  ono  bowiem 

stosunkowo obszerne i  ujmuje różne aspekty działalności tej  organizacji.  Ponadto w skład tego 

zespołu wchodzą „ustawy” stowarzyszenia, regulaminy, przepisy sądu honorowego, i tym podobne 

materiały typu normatywnego. Wśród nich na szczególną uwagę zasługuje projekt „ustawy Bratniej 

Pomocy Towarzystwa Gimnastycznego Sokół  w Poznaniu  z  1888 roku”.  Świadczący o  dużym 

wyrobieniu społecznym członków towarzystwa. Miał on na celu niesienie pieniężnej pomocy tym 

członkom gniazda, którzy nie z własnej winy stracili pracę. Warto też odnotować sprawozdanie z 

działalności  gniazda  za  lata  1920-1921  i  1929-1937  oraz  na  sprawozdania  różnych  kółek 

działających w ramach tej organizacji. Należało do nich Kółko Muzyczne powstałe w 1894 roku, w 

ramach  którego,  druhowie  uczyli  się  muzyki  w  celu  zorganizowania  własnej  orkiestry.  Dalsze 

materiały obrazują działalność sekcji atletycznej. Ponadto 19 teczek akt dotyczy sekcji kołowników, 

a później związku kolarskiego działającego również w ramach towarzystwa. Dość liczne w zespole 

teczki  korespondencji  obrazują  sprawy organizacyjne  związku.  Uzupełniają  one  wydatnie  treść 

protokołów i sprawozdań gniazda.

 Zespół  akt  Kurkowych Bractw Strzeleckich  miast  województwa  poznańskiego obejmuje 

okres od 1636 do 1939 r.  Bractwa kurkowe w miastach wielkopolskich organizowały się mniej 

więcej w tym czasie co cechy. Potrzeba organizowania bractwa zależała od położenia miasta, jago 

naturalnych warunków obronności i od sytuacji politycznej w kraju sprzyjającej lub niesprzyjającej 

pokojowemu rozwojowi miast. Bractwa Kurkowe, których pierwotnym celem było przygotowanie 

mieszczan  do  obrony  w  XIX  i  XX  wieku  stały  się  stowarzyszeniami  ludzi  o  zamiłowaniach 

strzeleckich.  Kwalifikacje strzeleckie zdobywali w ćwiczeniach i przeprowadzanych popisach w 

strzelaniu, urządzanych w okresie po uroczystościach Bożego Ciała. Najlepszy coroczny strzelec 

zdobywał tytuł "króla kurkowego" (najcelniejszy strzał w grzbiet kura umieszczonego na tarczy). 
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Stąd też wywodzi się sama nazwa "bractwo kurkowe". Akta Bractw Kurkowych w liczbie 159 j.a. 

należą do 44 tychże organizacji,  działających do 1939 r.  w miastach dzisiejszego województwa 

poznańskiego.  Najliczniejsze  zespoły  Bractw  Kurkowych  (Rogoźno,  Swarzędz,  Śrem,  Środa, 

Święciechowa, Wolsztyn) liczą od 9 do 14 j.a. Inne Bractwa Kurkowe posiadają zaledwie po kilka 

jednostek  archiwalnych..  Zachowane  dokumenty  Bractw  Kurkowych  są  potwierdzeniami  przez 

władze miejskie, przez właścicieli prywatnych miast albo przez królów polskich, statutów brackich 

i  przywilejów na  zorganizowanie  bractw lub nieraz  specjalnych uprawnień  królów kurkowych. 

Księgi  Bractw Kurkowych pod względem treści  zawierają  protokoły z  posiedzeń bractw,  spisy 

członków  względnie  rejestry  celności  strzałów  oddanych  przez  poszczególnych  członków  w 

strzelnicach do tarczy z kurem. Nieraz zachowały się tez księgi dochodów i wydatków brackich.  

Akta Bractw Kurkowych tworzą poszyty albo teczki spraw dotyczących terminów zebrań, 

zatargów o majątek bractw (strzelnice) oraz teczki korespondencji z innymi bractwami.

Akta  zespołu  akt  Bractwa  Strzeleckiego  w  Poznaniu  pochodzą  z  różnych  okresów 

chronologicznych na przestrzeni 5 wieków. Na zespół ten składają się dokumenty pergaminowe i 

papierowe,  jak przywileje  i  statuty brackie,  księgi-protokolarze oraz akta głównie z XIX w. Te 

ostatnie dotyczą głównie budowy i utrzymania nowej strzelnicy, jaką bractwo postawiło na Sołaczu. 

W zespole akt Bractwa Strzeleckiego znaleźć można ciekawy materiał do dziejów samej organizacji 

oraz  działalności  jej  od  drugiej  połowy XVII  wieku.  Zachowany protokolarz  zawiera  wykazy 

członków bractwa, wybory, roty przysiąg, sprawozdania rachunkowe, wyniki strzelań corocznych. 

Zespół akt Kolejowego Klubu Sportowego „Lech” w Poznaniu nie odzwierciedla w pełni 

działalności Klubu. Brak zupełnie archiwaliów z jego pierwszego, przedwojennego okresu. Także 

późniejsze materiały nie są kompletne. Zachowane statuty, regulaminy i protokoły posiedzeń władz 

wybieralnych nie pozwalają na pełne odtworzenie kolejnych zmian nazw i przekształceń Klubu. 

Podobnie przedstawia się sprawa ze sprawozdaniami finansowymi, które rozpoczynają się od 1963 

roku.  W jednostce  tej  są  także  bilanse  Kolejowego  Klubu  Sportowego  „Lech”  w  Poznaniu  w 

Likwidacji.  Obejmują  one  lata  1996-1999.  Ciekawą  grupę  źródeł  stanowią  kroniki  Klubu, 

poszczególnych  sekcji  oraz  kroniki  konkursów.  Są  tam  wycinki  prasowe,  fotografie,  rysunki, 

programy.  Na  ich  podstawie  można  odtworzyć  nawet  wyniki,  jakie  uzyskiwali  sportowcy  w 

poszczególnych dyscyplinach sportowych. Dużą część zespołu stanowią materiały ulotne.  Są to 

afisze i plakaty informujące o imprezach sportowych i programy tych imprez. Gros to dyplomy 

uzyskane za osiągnięcia sportowe oraz z okazji obchodzonych jubileuszy. Dopełnieniem zespołu są 

fotografie. Akta Kolejowego Klubu Sportowego „Lech” w Poznaniu, choć niekompletne stanowią 

ważne źródło do dziejów sportu wyczynowego w Poznaniu. 

Poza  zespołami  akt  było  wytworzonych  przez  organizacje,  instytucje  i  osoby prywatne, 

których  głównym  przedmiotem  działalności  był  sport  i  kultura  fizyczna  problematyki  tej,  jak 

130



wynika z tytułów jednostek archiwalnych, dotyczy zawartość niemal 1700 jednostek wchodzących 

w  skład  236  zespołów  archiwalnych.2 Częstotliwość  występowania  tego  rodzaju  jednostek  w 

poszczególnych zespołach jest bardzo zróżnicowana. Zupełnie wyjątkowe miejsce zajmuje pod tym 

względem zespół  Urzędu  Wojewódzkiego w Poznaniu  z  lat  1835-1939 zawierający ponad  200 

jednostek zawierających materiały na temat spraw organizacyjnych i działalności różnego rodzaju 

stowarzyszeń działających w sferze sportu i kultury fizycznej. W przypadku kilkunastu zespołów 

liczba odpowiednich jednostek sięga kilkudziesięciu pozycji. W niektórych spośród nich zaznacza 

się  wyraźnie  grupa  jednostek  dominująca  pod  względem  tematycznym  nad  resztą  jednostek 

dotyczących sportu  i  kultury fizycznej,  jakie  znajdują  się  w danym zespole.  W zespołach  akt: 

Prezydium Policji w Poznaniu z lat 1815-1918 dominują jednostki dotyczące organizacji sokolich. 

Po kilkadziesiąt bardzo cennych źródłowo zróżnicowanych pod względem tematycznym jednostek 

dotyczących  sportu  i  kultury  fizycznej  zawierają  ponadto  zespoły:  Akta  miasta  Poznania, 

Wojewódzka  Rada  Związków  Zawodowych  w  Poznaniu  1945-1956,  Prezydium  Wojewódzkiej 

Rady Narodowej w Poznaniu 1950-1973, Delegatura Najwyższej Izby Kontroli w Poznaniu 1958-

1989, Prezydium Rady Narodowej miasta Poznania 1950-1973, Wojewódzka Komisja Związków 

Zawodowych  w  Poznaniu  1956-1973,  Wojewódzka  Rada  Związków Zawodowych  w Poznaniu 

1973-1980 oraz Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Poznaniu 1949-

1989. 

Spośród zespołów zawierających największą liczbę jednostek ograniczonych siłą rzeczy do 

określonych  ram terytorialnych  należą  Prezydium Powiatowej  Rady  Narodowej  w  Obornikach 

1950-1973,  Starostwo  Powiatowe  w  Nowym  Tomyślu  1919-1939.  Spośród  poszczególnych 

środowisk zawodowych problematyka sportu i kultury fizycznej znajduje za pośrednictwem zespołu 

akt Zarząd Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego w Poznaniu 1945-2004 najszersze odbicie w 

odniesieniu do nauczycieli. 

Zdecydowana  większość  jednostek  archiwalnych  tej  grupy zawiera  materiały  dotyczące 

wyłącznie sportu i kultury fizycznej. W części jednostek niektórych zespołów problematyka sportu i 

kultury fizycznej  występuje  także w kontekście  innych zagadnień.  Ma to  miejsce w przypadku 

różnego  rodzaju  komisji,  których  przedmiotem działania  były  obok  sportu  i  kultury  fizycznej 

najczęściej  takie  zagadnienia  jak  turystyka,  zdrowie,  sprawy  socjalne,  oświata,  kultura  czy 

wychowanie  młodzieży.  Największym  udziałem  jednostki  takie  odznaczają  się  w  zespołach: 

Prezydium  Wojewódzkiej  Rady  Narodowej  w  Poznaniu,  Prezydium  Rady  Narodowej  miasta 

Poznania, Rada Narodowa miasta Poznania, Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej Poznań – 

Wilda, Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Poznaniu, Prezydium Miejskiej Rady Narodowej 

2 Kwerendą objęto wszystkie zinwentaryzowane zespoły przechowywane w Archiwum 
Państwowym w Poznaniu 
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w Miłosławiu oraz Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Poznaniu. W 

tym ostatnim zespole podobny charakter ma ponadto grupa jednostek zatytułowanych: Informacje 

ogólne Wydziału dotyczące działalności ideologiczno- propagandowej PZPR, środków masowego 

przekazu,  kultury,  obchodów rocznic  i  świąt  państwowych,  sportu  i  turystyki.  Z  uwagi  na  rolę 

twórcy tego zespołu w życiu społeczno-politycznym czasów wszechwładnej władzy PZPR wartość 

znajdujących się tu dokumentów na temat sportu i kultury fizycznej jest trudna do przecenienia. 

Źródła  do  dziejów  sportu  i  kultury  fizycznej  występują  także  w  innych  jednostkach 

archiwalnych o  zróżnicowanej  problematyce,  których  tytuły  nie  zdradzają,  iż  zawierają  one 

materiały  dotyczące  interesującej  nas  tematyki.  W wyniku  pogłębionej  kwerendy  obejmującej 

zespół akt Urzędu Wojewódzkiego Poznańskiego 1919-1939, zespoły akt organów administracji 

państwowej i samorządowej szczebla wojewódzkiego w Poznaniu po 1945 r., zespoły akt organów 

administracji  państwowej  miasta  Poznania  po  1948  r.,  zespoły  akt  organów  administracji 

państwowej szczebla powiatowego w województwie poznańskim z lat 1950-1973, zespół Komitetu 

Wojewódzkiego PZPR w Poznaniu, zespoły akt instancji PZPR szczebla powiatowego z lat 1959-

1975  oraz  Ogólnopolskie  Zrzeszenie  Prywatnego  Przemysłu  -  Oddział  w  Poznaniu  1947-1966 

sporządzono rejestr 546 dokumentów dotyczących sportu i kultury fizycznej znajdujących się w 

tego rodzaju jednostkach tych zespołów. Zdecydowanie najwięcej dokumentów dotyczących sportu 

i  kultury  fizycznej  występuje  wśród  dokumentów  dotyczących  innej  problematyki  w  zespole 

Prezydium  Wojewódzkiej  Rady  Narodowej  w  Poznaniu  1950-1973.  Najszerszym  ujęciem 

problematyki rozwoju sportu i kultury fizycznej odznaczają się natomiast dokumenty występujące 

w  zespołach  instancji  PZPR.  W przypadku  wszystkich  zespołów  cechą  charakterystyczną  jest 

jednak dość incydentalny pod względem chronologicznym sposób, w jakim się one pojawiają w 

poszczególnych jednostkach. Wprawdzie bez odwołania się do szerszej bazy źródłowej trudno w tej 

sytuacji  o  zachowanie  ciągłości  badawczej,  jednak z  drugiej  strony zignorowanie  tego  rodzaju 

dokumentów byłoby niewybaczalnym błędem każdego badacza.

Stosunkowo skromnie przedstawia się baza ikonograficzna ilustrująca problematykę sportu i 

kultury  fizycznej.  Na  ogólną  liczbę  ponad  18  tys.  zinwentaryzowanych  fotografii 

przechowywanych  w  zasobie  Archiwum Państwowym w  Poznaniu  do  odpowiedniego  zestawu 

tematycznego kwalifikuje się zaledwie 114 fotografii. Zdecydowana większość z nich ilustruje w 

sposób anonimowy przebieg imprez sportowych o charakterze rekreacyjnym.
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Gabinet Dokumentów Życia Społecznego, BUW

Sport w zbiorach Gabinetu Dokumentów Życia Społecznego BUW.
Sport i polityka.

  Biblioteka Uniwersytecka  w Warszawie  (BUW) od początku  swojej  działalności  tzn.  od 

1816 roku gromadzi  różne  typy piśmiennictwa,   poświęcone  różnym dziedzinom  działalności 

ludzkiej. Gromadzenie dokonuje się drogą egzemplarza obowiązkowego, kupna, darów i wymiany. 

Oprócz wydawnictw zwartych i czasopism biblioteka posiada zbiory specjalne (Gabinety: Starych 

Druków,  Rękopisów,  Rycin,  Kartografii,  Zbiorów  Muzycznych,  Zbiorów  XIX  wieku  i 

Dokumentów  Życia  Społecznego).  Gabinet  Dokumentów  Życia  Społecznego  BUW  gromadzi 

materiały niemal ze wszystkich dziedzin życia społecznego. Na dzień 31 grudnia 2008 roku stan 

zbiorów  wynosił  ponad  200  000  jednostek.  Należy  na  początku  zaznaczyć,  że  Biblioteka 

Uniwersytecka w Warszawie jest biblioteką naukową, akademicką ale także pełni funkcję biblioteki 

publicznej.  

W BUW przez dokumenty życia społecznego rozumie się druki dotyczące poszczególnych 

dziedzin  życia  współczesnego,  odzwierciedlające  wewnętrzną  działalność  różnego  rodzaju 

organizacji,  stowarzyszeń  i  instytucji  i  wydawane  w  celu  osiągnięcia  doraźnych  celów 

informacyjnych,  propagandowych,  reklamowych  i  normatywnych;  zwykle  przeznaczone  są  dla 

określonego  kręgu  odbiorców  i  najczęściej   do  pozaksięgarskiego  sposobu  rozprowadzania, 

charakteryzują  się  różnorodną  formą  i  szatą  graficzną:  występują  w  postaci  druków  ulotnych, 

zwartych i ciągłych.

Problematyka sportu czy szerzej - kultury fizycznej jest szeroko reprezentowana w zbiorach 

głównych, w czasopismach,  w wielu zbiorach specjalnych m.in.  w zbiorach dokumentów życia 

społecznego.  Kolekcja  „sportowa”  obejmuje  około  3 500  druków.  Są  to  afisze,  plakaty,  druki 

ulotne, jednodniówki, pocztówki, nieliczne fotografie. Po raz pierwszy zaprezentowano te zbiory 

podczas IX Festiwalu Nauki w 2005 roku. Ze względów oczywistych, w niniejszym wystąpieniu, 

problematyka zostanie zaledwie zasygnalizowana, jest bowiem bardziej skomplikowana niż się na 

pierwszy rzut wydaje i wymaga o wiele szerszego potraktowania.

Wzajemna  zależność  pomiędzy polityką  i  sportem jest  zjawiskiem niekwestionowanym. 

Istnieje wiele poziomów tej zależności. Można mówić o polityce państwa wobec kultury fizycznej 

i tym samym sportu - jest to szerokie ujęcie. Można ten problem rozpatrywać w ujęciu węższym – 

na  poziomie  województwa,  powiatu,  gminy.  Państwo  jako  współczesna  forma  organizacji 

społeczeństwa,  występująca  na arenie  międzynarodowej  daje  możliwość  reprezentowania  siebie 
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poprzez  ekipy  sportowe.  Zawodnicy  reprezentują  najwyższe  wartości  zawarte  w  konstytucji 

państwa:  barwy  narodowe,  hymn  narodowy  i  godło  państwowe.  Państwo  ustala  i  prowadzi 

określoną politykę w zakresie sportu. Politykę tę w imieniu państwa prowadzą odpowiednie organy, 

poczynając  od  ministerstwa,  poprzez  województwa,  powiaty  i  gminy.  W  różnych  okresach 

historycznych była ona  realizowana w poszczególnych państwach z różnym natężeniem, ale nie to 

jest  przedmiotem niniejszego  wystąpienia.  W historii  sportu  miały miejsce  sytuacje  w których 

dochodziło do ostrej  rywalizacji różnych ekip sportowych, znany jest  przykład przerodzenia się 

rywalizacji sportowej w konflikt międzynarodowy - wojna futbolowa pomiędzy dwoma  państwami 

- Salwadorem i Hondurasem w 1969 roku. Organizacja olimpiad sportowych także często miała 

swoje  elementy polityczne.  Na przestrzeni  dziejów nowożytnych  Igrzysk  Olimpijskich   wpływ 

polityki  dawał się  zaznaczyć  dość wyraźnie :   rezygnacja  państw z udziału w tej  imprezie ze 

względów politycznych, bądź nieuczestniczenie w otwarciu igrzysk, z takich czy innych powodów, 

głów  państw   lub  wykorzystywanie  imprezy  do  zamanifestowania  pozycji  gospodarczej  czy 

politycznej nie należało do rzadkości. Igrzyska często stawały się miejscem demonstrowania przez 

ekipy  sportowe  lub  pojedynczych  zawodników  swoich  poglądów  politycznych.  Powszechnie 

znanym przykładem może być wzniesienie przez medalistów amerykańskich, podczas odgrywania 

hymnu  narodowego  Stanów Zjednoczonych,  zaciśniętych  dłoni  w proteście  przeciwko  polityce 

państwa wobec czarnoskórej ludności tego kraju. Miało to miejsce podczas XIX Letnich Igrzysk 

Olimpijskich w Meksyku w 1968 roku. Uważa się te Igrzyska za jedne z bardziej upolitycznionych.

Jak  już  zostało  powyżej  zaznaczone,  zależności  pomiędzy  sportem  i  polityką  można 

rozpatrywać  i  w  węższym  znaczeniu,  na  szczeblu  niejako  wykonawczym,  bardziej  lokalnym. 

Przedstawiciele władzy różnych szczebli często interesują się sportem prywatnie, wspierają sport i 

często wykorzystują sport do różnych celów. Biorą udział w imprezach sportowych, fotografują się 

ze sportowcami, wspierają imprezy sportowe, często traktują je jako dobrą formę reklamy własnej 

osoby. Problematyka ta pojawia się często na pierwszych stronach gazet, szczególnie gdy dochodzi 

do różnego typu nieprawidłowości. Powstaje pytanie czy tę wiedzę można uzyskać w bibliotece. 

Odpowiedź  jest  jednoznacznie  pozytywna,  biblioteki  bowiem gromadzą  i  prasę,  i  opracowania 

książkowe,  a  także  materiały  źródłowe  dotyczące  funkcjonowania  sportu  w życiu  społecznym. 

Takimi materiałami o charakterze źródłowym , prymarnym są dokumenty życia społecznego. 

Na dzisiejszej sesji zaprezentowany zostanie tylko niewielki wycinek tych dokumentów – 

afisze z rozgrywek w piłkę nożną z lat 1945 -1965 jako przykład jeszcze innego aspektu związku 

polityki ze sportem, próby politycznego, czy ideologicznego oddziaływania państwa na sport, może 

nawet  próby  „upolityczniania”  imprez  sportowych  poprzez  zamieszczanie  na  afiszach  różnych 

haseł: politycznych i społecznych . Z ponad 1400 afiszy dotyczących piłki nożnej wybrano około 

120,  na  których  znajdowały  się  różnego  rodzaju  hasła  polityczne  czy  inne  napisy  nie  mające 
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bezpośredniego związku z rozgrywkami. Wybrano najpopularniejszą dziedzinę sportu: piłkę nożną, 

gdyż w świetle materiałów wydaje się, że  tych imprez we wskazanym okresie odbyło się najwięcej. 

Wybrane afisze w żadnym stopniu nie dyskredytują klubów, które je wydały, należy je traktować 

jako przejaw propagandy politycznej danego okresu historycznego. Wybrane do prezentacji afisze 

to  nie  tylko miejsce zamieszczania  haseł  politycznych,  ale  także  szata  graficzna  z  tamtych lat, 

jakość papieru na którym były drukowane oraz dodatkowe informacje natury pozasportowej (ceny 

biletów – zróżnicowanie tych cen wg kryterium grup zawodowych, różne cele społeczne na które 

przeznaczano  dochód  z  rozgrywek).  Można  zaryzykować  stwierdzenie,  że  są  odbiciem 

rzeczywistości omawianego okresu.

Analizując nawet bardzo pobieżnie treść wymienionych powyżej afiszy, daje się zauważyć 

ścisły wpływ polityki i jej rosnące wraz z poszczególnymi latami, oddziaływanie propagandowe na 

wszystkie  sfery  życia  społecznego.  Prezentację  otwierają  trzy  plakaty  sprzed  drugiej  wojny 

światowej:  dwa  bezpośrednio  dotyczące  sportu:  pierwszy   z  nich  autorstwa  Bogdana 

Nowakowskiego  z  1918  roku  i  drugi  -  Mieczysława  Jurgielewicza  z  1927  roku  oraz  trzeci  - 

autorstwa Jana Mucharskiego, który wykorzystując symbole sportowe (wieniec z liści laurowych, 

znicz olimpijski), poświęcił go Tygodniowi Akademika w 1926 roku. Są to jedne z nielicznych, 

przedwojennych  plakatów jakie GDŻS BUW posiada. Powojenne afisze, najstarsze z kolekcji - to 

afisze z 1945 roku. Pierwszy z lipca tego roku informuje o meczu rewanżowym pomiędzy ZSRR 

(Reprezentacją  Korpusu  Lotniczego)  a  drużyną  Zawodowego  Związku  Kolejarzy  w  Kutnie. 

Drużynę  ZSRR  stanowili  prawdopodobnie  stacjonujący  niedaleko  lotnicy  radzieccy.  Innym 

niezwykle interesującym dokumentem jest afisz dotyczący meczu pomiędzy ZWM Kutno a Z.Z.K 

RUCH Kutno, który odbył się 1 listopada 1945 roku. Afisz ten bowiem został wydrukowany na 

niemieckim blankiecie z nadrukiem instytucji kulturalnej z czasów wojny (Kreiskulturring Kutno 

Wartheland…),  z  wielkich rozmiarów orłem niemieckim i  swastyką,  całość nadruku w kolorze 

zielonym.  Prawdopodobnie  ogromny,  powojenny  głód  papieru  zmusił  organizatorów  do 

wykorzystania  już istniejącego,  czystego z  jednej  strony blankietu  z  niemieckim nadrukiem na 

informacje o meczu piłkarskim. Oba te afisze są przykładem, niezamierzonego „wdzierania się” 

wielkiej  polityki  w polskie,  powojenne życie  sportowe.  Następne  afisze,  oprócz podstawowych 

informacji  o  meczu,  zamieszczają  nie  zawsze  dotyczące  sportu  informacje,  które  mówią  o 

przeznaczeniu dochodu np. na odbudowę Warszawy, na rzecz powodzian, na związki zawodowe itp. 

Interesujący  wydaje  się  dopisek  na  jednym z  afiszy,  dotyczącym meczu  w Tczewie  w  dniu  3 

października  1948  roku,  zapowiadanego  jako  „  sensacyjny  mecz  piłki  nożnej  (oldboju)[!]”, 

rozgrywanego  pomiędzy  reprezentacją  Starostwa  Powiatowego  w  Tczewie  a  reprezentacją 

Wydziału Powiatowego w Tczewie. Napis informuje, że ”w czasie meczu uprasza się o zachowanie 

spokoju,  gdyż  obie  drużyny  składają  się  z  starszych  obywateli  –  ewentualne  hałasy  mogłyby 
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przeszkadzać  w  dokładnym  obliczeniu  każdego  strzału”,  ponadto  informacje,  że  „…w  czasie 

przerwy odbędzie się ciepły podwieczorek dla reprezentantów”. Dzisiaj, tego typu dopiski mogą 

stać się przedmiotem wielu żartów, ówcześnie prawdopodobnie nie wzbudzały żadnych emocji. Na 

jednym  z  afiszy  znalazł  się  napis-ostrzeżenie  „Kibicu!  Nim  wydasz  sąd  o  arbitrze  zawodów, 

zastanów się  czy sam znasz  przepisy gry w piłkę   nożną”.  W świetle  tego dopisku,  dzisiejsze 

komentarze o decyzjach niejednego sędziego, nie są niczym nowym. Wiele afiszy z końca lat 40. i 

początku 50. zawiera hasła – informacje o przeznaczeniu dochodu na odbudowę stolicy Polski – 

Warszawy. Zaznaczanie przeznaczenia całego, bądź jakiejś części dochodu z meczów na odbudowę 

Warszawy będzie  miało  miejsce  jeszcze  do  końca  lat  pięćdziesiątych.  Na początku  lat  50-tych 

pojawiają  się  pierwsze  hasła  nawołujące  do  zdobywania  odznaki  SPO  (Sprawny  dla  Sportu  i 

Obrony)  oraz  hasła  informujące  o  zorganizowaniu  imprezy  np.  z  okazji  III  Zlotu  Młodych 

Bojowników o Pokój  w Berlinie  (1951)  lub  hasła  nawołujące  do udziału  w imprezach stricte 

politycznych -„Naprzód na Zlot Młodych Przodowników Polski Ludowej” lub inne – „Niech żyje 

Front Narodowy”, „Młodzieży! Na  bieżnie, stadiony, boiska – po zdrowie, siły i radość!”(1953), 

„Sportowcy witają czynem sportowym IV Festiwal Młodzieży i Studentów w Bukareszcie” (1953), 

„Zdobywajcie  odznakę S.P.O – wzmacniajcie  siły do walki  o  Plan 6 – letni”(1953),  „Wszyscy 

sportowcy w szeregach TPPR” (1953).

Na  afiszach  z  1954  roku  można  spotkać  następujące  hasła  –  wezwania:  „Na  boiska  i 

pływalnie po zdrowie i siły do pracy i walki o pokój”, „Rozwijajmy ruch łączności sportowców 

miasta  ze sportowcami wsi”,  „Cały naród buduje swoją stolicę”,  „Każdy sportowiec członkiem 

TPPR”, „Wszyscy na start do „Marszów Jesiennych”, „Międzynarodowa więź sportowców utrwala 

pokój”, „Przez naukę, pracę i sport do realizacji Planu 6-letniego” czy nadal - „Bądź sprawny do 

pracy i obrony”. Afisze z roku 1955 powielają niejako te z lat poprzednich ale pojawia się nowe 

wydarzenie:  V  Światowy  Festiwal  Młodzieży  i  Studentów  w  Warszawie  i  na  większości 

analizowanych  afiszy  ta  impreza  ma  charakter  dominujący.  Na  niektórych,  nawołuje  się  do 

podpisywania  „…pod apelem Światowej  Rady Pokoju”  lub  inaczej  „W imię  pokoju  –  w imię 

młodości  –  podpisujemy  wszyscy  Apel  Wiedeński”  albo  „Sportowcy  w  pierwszych  szeregach 

bojowników  o  pokój  i  współpracę  między  narodami”.  W zbiorach  BUW z  tego  roku  (1955) 

znajduje  się  największa  część  afiszy  zawierających  różnego  rodzaju  hasła  polityczne.  Na 

większości z nich hasła te są powielane, bądź w niewielkim stopniu modyfikowane. Tutaj podano 

tylko niektóre wersje tych haseł. Istnieją także hasła nawiązujące niejako do podstawowych zadań 

sportu: „Wychowanie fizyczne i sport daje ci siły, zdrowie, radość i wypoczynek – pomaga w pracy 

i nauce”, jest ich jednak stosunkowo niewiele.

Rok 1956 to rok Igrzysk Olimpijskich w Melbourne, co znajduje wyraz na kilku afiszach 

„futbolowych”. Pojawia się też nowe hasło, które będzie się przewijało przez rok następny 1957 – 
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„Sportowcy w pierwszych szeregach budowniczych Polski Ludowej”. W latach następnych wydaje 

się, że część haseł powtarza się ale np. w porównaniu z rokiem 1955 jest ich zdecydowanie mniej, 

natomiast pojawia się nowy cel przeznaczania dochodu z rozgrywek piłkarskich – budowa szkół 

1000-lecia. Ten nowy cel i podkreślanie udziału sportowców w „szeregach walki o pokój i postęp” 

stanowić będzie gros napisów na afiszach końca lat pięćdziesiątych i początku lat sześćdziesiątych. 

W  tych  ostatnich  pojawiają  się  także  informacje  o  przeznaczaniu  dochodu  z  meczu  na  cele 

społeczne. Ciekawostką jest umieszczenie treści jednego z afiszy na odwrocie arkusza z nadrukiem 

produktu spożywczego.

Podsumowując można stwierdzić, że apogeum umieszczania na afiszach sportowych haseł 

stricte politycznych miało miejsce w połowie lat  pięćdziesiątych. Wydaje się to mieścić w ogólnym 

nurcie wydarzeń politycznych i społecznych w Polsce tego okresu. Do szerszych uogólnień jest 

jednak zbyt daleko, nie ma pewności, że w zbiorach BUW znajduje się komplet lub większa część 

wydawanych ówcześnie afiszy z dziedziny piłki nożnej. Problematyka ta wymaga dalszych badań i 

poszukiwań. Należy zaznaczyć,  że wszystkie te afisze znalazły się w BUW drogą egzemplarza 

obowiązkowego.  Były  one  akcesjonowane  ale  nie  opracowywane,  składane   w  odpowiednie 

miejsce  aż  do  momentu  powołania   z  dniem 1  października  1985  roku  ówczesnego  Oddziału 

Dokumentów  Życia  Społecznego  (dzisiaj  Gabinetu).  Aktualnie  są  one  uporządkowane  według 

dyscyplin sportowych. Są dokumentami epoki w której były wydawane i mogą stanowić przedmiot 

badań różnych dziedzin nauki. Tutaj zaprezentowano ich niewielką część i bardzo pobieżną ocenę 

zjawiska zależności pomiędzy sportem i polityką.
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Zofia Kajczuk
Gabinet Rycin BUW

Sport w grafice dwudziestolecia międzywojennego 
w zbiorach Gabinetu Rycin BUW

Gabinet Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie powstał w 1818 r., a podstawą jego 

utworzenia była kolekcja grafiki i rysunku króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, która została 

zakupiona dla Uniwersytetu Warszawskiego. W kolejnych latach zbiór był uzupełniany o zakupy i 

darowizny  kolekcjonerów  m.in.  Stanisława  Kostki  Potockiego  czy  Henryka  Grohmana.  W ten 

sposób oprócz niezwykle cennych rycin i rysunków dawnych z XVII i XVIII wieku, Gabinet stał 

się posiadaczem rysunków architektonicznych oraz grafiki europejskiej i polskiej z XIX i początku 

XX wieku. Pomimo znacznego zubożenia zbioru w wyniku II wojny światowej (utracono ok. 60% 

zbioru) Gabinet Rycin do dziś może się szczycić jedną z najcenniejszych kolekcji w Polsce, w tym 

szczególnie unikalną grafiką polską z czasów dwudziestolecia międzywojennego.

Temat przedstawień sportowych w sztuce dwudziestolecia międzywojennego był kilkukrotnie 

podejmowany przez badaczy i to za równo historyków sportu i olimpizmu np. przez Wojciecha 

Lipońskiego  w  książce  Sport,  literatura,  sztuka1,  jak  historyków  sztuki  np.  przez  Katarzynę 

Nowakowską-Sito  przy  okazji  wystawy  z  2008  r.  w  Muzeum  Narodowym  w  Warszawie  pt. 

Wyprawa w dwudziestolecie2.  Mimo to trudno uznać problem ikonografii sportowej tego czasu za 

dogłębnie  opisany  i  przebadany,  zwłaszcza  że  dotyczy  on  rosnącej  wówczas  ilości  dyscyplin 

sportowych, jak również różnych form artystycznych – zarówno malarstwa, rzeźby, jak i plakatu, 

fotografii czy wreszcie grafiki.

Niniejszy artykuł  nie  ma  być  w zamierzeniu  całościowym przedstawieniem problematyki 

ikonografii  sportowej  w  dwudziestoleciu  międzywojennym  w  Polsce,  ale  raczej  próbą 

zastanowienia  się  nad  przyczyną  wzrostu  zainteresowania  artystów  tematem kultury  fizycznej. 

Szczególnie warta uwagi wydaje mi się kwestia dwojakich źródeł inspiracji – z jednej strony była to 

inspiracja  nadana  „z  góry”  przez  władze  państwowe,  a  z  drugiej  wynikająca  z  osobistego 

zaangażowania  artysty,  z  jego  doświadczeń.  Chciałabym  również  zaprezentować  kilka  prac  ze 

zbioru Gabinetu Rycin wykonanych w drzeworycie artystycznym wiążących się z tą problematyką.

Odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 r. było impulsem do rozwoju wielu dziedzin, 

które  dotychczas  bądź  pozostawały w stagnacji,  bądź  nie  rozwijały się  aż  tak  prężnie,  między 

innymi sportu. Oczywiście tendencje rozwoju sportu można było zaobserwować jeszcze pod koniec 

XIX wieku, wystarczy wspomnieć działalność Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” czy Henryka 

1 W. Lipoński, Sport, literatura, sztuka, Warszawa 1973.
2 Wyprawa w dwudziestolecie, katalog pod red. K. Nowakowskiej-Sito, Warszawa 2008.
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Jordana3.  Jednak jak podkreślają  badacze  jeszcze  pod koniec XIX wieku kultura  fizyczna jako 

zmiana  świadomości  myślenia  w  sposobie  spędzania  wolnego  czasu  w  ruchu  budziła  wiele 

kontrowersji,  rozwój  kultury  fizycznej  traktowano  jako  zagrożenie  dla  kultury  umysłowej. 

Uprawianie  „gimnastyki”  utożsamiano  z  odwrotem  od  literatury,  sztuki,  generalnie  –  piękna4. 

Dopiero z czasem zaczęto zauważać różnice między silnymi, energicznymi obywatelami Francji, 

Anglii  czy Niemiec,  a  chorowitymi  i  słabymi  Polakami5.  Jak  pisze  Władysław Lipoński:  Stan 

higieny  i  sprawności  fizycznej  ludności  nie  na  żarty  przerażał  trzeźwiejszych  społeczników  i  

publicystów  (…)  spowodowany  oderwaniem  się  od  elementarnych  form  wysiłku,  łatwością 

zaspokajania potrzeb bytowych, siedzącym trybem życia.6 

Wzorce z zachodu napływały i zmieniały oblicze polskiego podejścia do kultury fizycznej. 

Widać to szczególnie w liczbach, jak pisze Robert Gawkowski:  W 1921 roku, a więc zaraz po 

odzyskaniu  niepodległości,  było  w  odrodzonym  kraju  ledwie  70  tysięcy  sportowców.  Trzy  lata  

później do klubów i towarzystw sportowych należało już ponad 115 tysięcy osób, a w 1938 roku  

ponad 352 tysięcy, uprawiających sport w 4500 organizacjach.7 Popularność zyskiwały dyscypliny 

debiutujące lub nie tak popularne dotychczas na terenie odrodzonego państwa polskiego takie jak 

piłka nożna, hokej na lodzie, narciarstwo zjazdowe, biegowe, skoki narciarskie, kolarstwo, tenis, a 

nawet  wyścigi  automobilowe  czy  aeronautyczne.  Jednocześnie  bardzo  prężnie  rozwijały  się 

dyscypliny  mające  tradycje  w  historii  polskiej,  ale  nie  będące  dotychczas  zbyt  licznie 

reprezentowane  przez  sportowców  m.in.  pływanie,  wioślarstwo,  szermierka,  sporty  walki.  Jak 

podkreśla Nowakowska-Sito: Następujące od końca XIX wieku przemiany kulturowe, obyczajowe i  

cywilizacyjne sprawiły, że coraz większy nacisk kładziono na zagadnienia ruchu, higieny i sportu,  

który stawał się ważnym czynnikiem wychowania i codziennego życia współczesnego człowieka.8 

Na  ten  aspekt  zwraca  uwagę  też  Ewa  Kałamacka,  która  podkreśla,  że  ówcześni  lekarze 

propagowali sport jako:  formę aktywności człowieka, indywidualną czy zbiorową, mającą na celu  

udoskonalenia jego sił psychofizycznych i służącą pomnażaniu zdrowia, bądź jego przywracaniu9. 

Rozróżniano sport zawodowy i rekreacyjny. Sport rekreacyjny był popularyzowany jako niezbędny 

3 Warto  zaznaczyć,  że  uprawianie  sportu  miało  wówczas  także  nawiązania  patriotyczne. 
Podkreślano  potrzebę  wykształcenia  zdrowego  i  sprawnego  społeczeństwa  polskiego.  Miało  to 
również  wpływ  na  rozwój  zagadnień  kultury  fizycznej  w  okresie  międzywojennym.  Warto 
podkreślić znaczenie sportu dla budowania prestiżu młodego państwa (międzynarodowe zawody, 
olimpiady) i dla wychowania patriotycznego.
4 Lipoński, s. 120-121; W. Maleszewski, Szermierze w: „Tygodnik Ilustrowany”, 1860, s. 428.
5 A. Fredro, Kronika, w: „Kurier Warszawski”, 11 kwietnia 1877. 
6 Lipoński, s. 117-118.
7 R. Gawkowski, Sport w II Rzeczypospolitej, w: http://www.dwudziestolecie.muzhp.pl/?

dzial=latadwudzieste, z dnia 24.03.2009.
8 Wyprawa w dwudziestolecie, s. 144-145.
9 E. Kałamacka, Sport a promocja zdrowia na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX wieku, w: 

Z dziejów kultury fizycznej w Polsce pod red. Stanisława Zaborniaka, Rzeszów 2005, s. 33-43.
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element higieny osobistej każdego człowieka. Starano się wyzwolić w Polakach ochotę do udziału 

w rozwijającym się  ruchu sportowym – wydawano m.in.  publikacje  takie  jak  Hygiena sportu10 

której  autorami  byli  lekarze,  którzy  przedstawiając  aspekty  higieniczne,  fizjologiczne, 

psychologiczne zachęcali do umasowienia aktywności ruchowej. Dlatego sport zaczynali uprawiać 

wszyscy, przestał być zarezerwowany dla konkretnej grupy społecznej, stał się modnym sposobem 

spędzania czasu. 

Warto więc zastanowić się czy ten sportowy boom można zaobserwować także w sztuce? 

Wydaje się, że sprawę związków kultury fizycznej i sztuki na ziemiach polskich trzeba sytuować na 

szerokim  tle  i  rozpatrywać  na  dwóch  płaszczyznach.  Z  jednej  strony  sport  uprawiany  był 

„profesjonalnie” – w klubach sportowych, drużynach, wykonywany po to, by zdobywać nagrody na 

konkursach, popularyzowany przez prasę i inne media; z drugiej strony sport traktowano jako formę 

spędzania  wolnego czasu,  co pobudzało do zmiany świadomości myślenia ludzi,  zaczynających 

uprawiać jakąś dyscyplinę dla przyjemności, nie dla rozgłosu. Analogicznie można zaobserwować 

dwa nurty ikonografii sportu w sztuce. Z jednej strony znajdujemy dzieła sztuki fundowane przez 

państwo, tworzone na zamówienie władz, na konkursy m.in. olimpijskie, z drugiej zaś dzieła sztuki 

przedstawiającej sport jako sposób na spędzanie wolnego czasu każdego, jako rejestracja własnych 

przeżyć artysty. 

Temat  konkursów  olimpijskich  jest  zbyt  rozległy,  by  wspominać  o  nim  szeroko  w  tym 

miejscu, wielu badaczy m.in. Wiesława Królak czy Katarzyna Nowakowska-Sito poświęciły temu 

zagadnieniu  szczegółowe  artykuły11.  Konkursy  olimpijskie  były  wynikiem  próby  odgórnego 

zaangażowania artystów w popularyzację sportu. Pomimo szczytnych idei oraz licznych odezw i 

zachęt w prasie, artyści albo nie reagowali wystarczająco entuzjastycznie, albo prezentowali dzieła 

sztuki,  które  nie  odpowiadały  założeniom.  W wywiadzie  dla  Przeglądu  Sportowego  z  1929 r., 

Władysław Skoczylas na pytanie dlaczego motywy sportowe są w sztuce tak rzadko spotykane, 

odpowiedział:  Po prostu dlatego,  że  nasi  artyści  nie  rozumieją  jeszcze tematu sportowego,  nie  

poznali się jeszcze z nim, nie odczarowują go.12 Artystom zarzucano niezrozumienie hasła „temat 

sportowy”,  który  często  interpretowali  oni  bardzo  dowolnie,  gdy  tymczasem  oczekiwano 

przekonywującej siły sportowej, syntezy a nie eleganckich ilustracji13.    

10 Hygiena sportu, wyd.zbiorowe K. Buczyński, B. R. Gepner, K. Grobelini, J. Gurard, T. Heryng, 
W. Karnocki, H. Kucharzewski, H. Nusbaum, J. Pawiński, J. Piotrowski, A. Przyporowski, R. 
Skowroński, St. Wotowski, Warszawa 1903. 

11 Całość bibliografii w: Wyprawa w dwudziestolecie, s. 141.
12 „Przegląd Sportowy”, 23 lutego 1929.
13  S. Podhorska-Okołów, Sport w sztuce. Wystawa obrazów sportowych w Instytucie Propagandy 

Sztuki w Warszawie, w: „Przegląd Sportowy”, środa, 4 listopada 1931.
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Przełom jakim był rozwój kultury fizycznej polegał nie tylko na popularyzacji i umasowieniu 

dyscyplin sportowych,  zawodów i olimpiad.  Przełom nastąpił  też w umysłach ludzi,  którzy nie 

traktowali już sportu jako nieodpowiedniego dla ich stanu, wieku czy płci. Kultura fizyczna stała się 

powszechna, a uprawianie sportów czy wyjazdy za miasto były normalnym elementem życia. Nic 

więc dziwnego, że także artyści mieli możliwość osobiście trenować i poznawać uroki płynące z 

uprawiania  sportu.  Można więc  podejrzewać,  że  tematyka  sportowa,  która  się  pojawiała  w ich 

pracach miała wówczas pierwiastek bardziej osobisty niż tylko dokumentacyjna sztuka konkursów 

olimpijskich.  Nowakowska-Sito14 przypomina  sukces  jaki  odniosła  młoda  malarka  Jadwiga 

Umińska, która zdobyła pierwszą nagrodę na wystawie „Sport w sztuce” w 1931 r. za obraz Boks: 

Podkreślano,  że  obraz  Umińskiej  przewyższał  oddaniem atmosfery  bokserskiego pojedynku (…) 

inny obraz o tym samym tytule – tym bardziej, że autorka była kobietą. „Dlaczego właśnie boks?” –  

pytał artystkę reporter „Ekspresu Porannego”, na co udzieliła zaskakująco naturalnej odpowiedzi,  

podając jako przyczynę obrania tematu, uprawianie właśnie tej dziedziny sportu.” Przedstawienie 

sportowe było bardziej  autentyczne,  gdy wiązało się  z osobistym doświadczeniem artysty.  Taki 

wymiar mogła mieć grafika Wandy Telakowskiej, której prace obecne w Gabinecie Rycin wydają 

mi się szczególnie interesujące. 

Telakowska to postać bardziej znana ze swojej działalności w ramach Instytutu Wzornictwa 

Przemysłowego. Tymczasem w 1930 r. ukończyła ona warszawską Szkołę Sztuk Pięknych, jedną z 

najlepszych  wówczas  w  Europie  placówek  kształcących  młodych  artystów  i  ze  specjalizacją 

drzeworytniczki  tworzyła  aż  do  1938r.,  zdobywając  liczne  wyróżnienia  i  nagrody  na 

międzynarodowych konkursach m.in. w 1932 r. - nagroda w Przedolimpijskim Konkursie Grafiki, 

w 1933 r. - wyróżnienie na I Międzynarodowej Wystawie Drzeworytów, 1934 r. - Złoty Medal na 

Wystawie Grafiki we Florencji, 1937 r. - Złoty Medal na Światowej Wystawie Sztuki Dekoracyjnej 

w Paryżu15. Brała udział także w mniejszych, lokalnych konkursach: w 1929 r. zdobyła II nagrodę 

w konkursie na okładkę dwutygodnika „Ziemia”, a w 1932 r. otrzymała nagrodę za pracę „Sport i 

przyroda” w Krajowym Olimpijskim Konkursie Sztuki.

Większość jej prac uległa zniszczeniu w trakcie Powstania Warszawskiego, ale i te nieliczne 

pozostałe  są  świadectwem  jej  wielkiego  talentu.  W  literaturze  tematu  grafiki  polskiej 

dwudziestolecia międzywojennego, drzeworyty Telakowskiej wspominane są zawsze jako świetne 

przykłady  rozwoju  nowoczesnego  drzeworytu  w  jego  odmianie  barwnej.  Jednak  twórczość 

Telakowskiej  nie  doczekała  się  jeszcze  osobnego opracowania.  Najwięcej  miejsca  poświęca  jej 

Maria Grońska w książce  Nowoczesny drzeworyt polski z 1971 r. Kilka wzmianek na temat prac 

Telakowskiej można też odnaleźć w książce Pięć wieków grafiki polskiej Ireny Jakimowicz z 1997 

14 Wyprawa w dwudziestolecie, s. 144.
15 Kalendarium z: K. Czerniewskia i T. Reind, Sztuka dla życia. Wspomnienia o Wandzie 

Telakowskiej, Warszawa 1990, s.62.
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r. oraz w katalogu Grafika polska 1918-1939 ze zbiorów Biblioteki Polskiej w Montrealu wydanym 

w 2006 r. W związku ze stuleciem urodzin Telakowskiej w 2005 r. odbyła się też sesja na naukowa 

na jej cześć w Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów w Stawisku, gdzie jednak zaprezentowano tylko 

jeden referat dotyczący działalności Telakowskiej sprzed wojny16. Sama artystka w wydanych po jej 

śmierci  wspomnieniach  Wzornictwo moja miłość17 z  1990 r.  także stosunkowo niewiele miejsca 

poświęca swojej działalności artystycznej, uznając ją za życiowy epizod.

Rodzice  Telakowskiej  od  wczesnego  dzieciństwa  dbali  o  wszechstronny  rozwój  artystki, 

bardzo ważnym elementem życia rodziny Telakowskich była turystyka. Rodzice pokazywali córce 

różne miejscowości wypoczynkowe w Polsce – Sopot, Zakopane, Ciechocinek czy Krynicę. Ojciec 

był wielkim miłośnikiem kajakarstwa, często zabierał córkę na wycieczki i spływy. To dzięki tym 

wyprawom Wanda odkryła w sobie wielką miłość do przyrody i  wyjazdów na łono natury.  Do 

końca życia w prawie każdy weekend wyjeżdżała gdzieś poza miasto18. Czy takie doświadczenia 

mogły nie mieć wpływu na twórczość artystki? 

Tematyką  prac  Telakowskiej  była  przyroda,  widoki  przystani  oraz  sporty wodne.  Gabinet 

Rycin posiada największy zbiór prac tej artystki, a wyróżnione przeze mnie o tematyce sportowej 

przedstawiają kajaki, żaglówki, przystanie to  Kajaki  z 1932,  Przystań – wersja z 1934 r. i dwie 

wersje z 1935 r., i Żaglówki z 1934 r., Mostar, Nocleg i Żagle – wszystkie z 1935 r. W pracach tych 

sport  nie  jest  przedstawiany  jako  studium  konkretnej  dyscypliny,  rzadko  widać  profesjonalne 

zawody sportowe. Na rycinach Telakowskiej żaglówki łagodnie suną po tafli jeziora, wpływają do 

miast,  cumują przy przystani.  To nie  są  tylko malownicze widoczki  wykonane bez emocji,  ale 

sceny, które świadczą o tym, że Telakowska musiała mieć doświadczenie żeglowania, spędzania 

wolnego czasu w ruchu, na powietrzu. 

Prace Telakowskiej to drzeworyty, najczęściej barwne, odbijane z kilku klocków, najczęściej 

trzech,  choć  zdarzały się  takie,  do których używała  i  pięciu.  Odbitki  wykonywała  na  cienkich 

bibułkach japońskich i chińskich, które były bardzo popularne wśród artystów tamtego czasu, gdyż 

nie  absorbowały farby i  kolory wyglądały na  nich  szczególnie  dobrze.  Artystka  z  niezwykłym 

pietyzmem podchodziła do każdej odbitki, każdą wykonywała ręcznie. Moment nakładania farby 

był  dla  niej  równie  ważny  jak  komponowanie  i  wycinanie  rycin19.  Trudno  znaleźć  więc  dwie 

identyczne  odbitki  z  tych  samych  klocków,  gdyż  w  każdej  zmieniony  jest  nieco  układ  barw. 

Artystka utrwalała  chwile,  zmieniała  nastroje,  uzależniając je od użytych kolorów20.  Patrząc na 

dwie  odbitki,  można  czasem nie  zauważyć,  że  pochodzą  z  tych  samych  klocków,  tak  bardzo 

16 Materiały z sesji nie zostały wydane, fragmenty są dostępne w: „Magazyn Podkowiański” nr 49, 
2006.

17 W. Telakowska, Wzornictwo moja miłość, Warszawa 1990.
18 Informacje dzięki uprzejmości p. Joanny Mieszalskiej.
19 M.Grońska, Nowoczesny drzeworyt polski, Warszawa 1971, s. 200-201.
20  Grońska, s.199
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zmienia się ich atmosfera przez zastosowanie różnych zestawień kolorystycznych. Telakowska do 

każdej  odbitki  podchodziła  indywidualnie,  jak  do  osobnego  dzieła  sztuki,  dlatego  można  mieć 

nawet wątpliwości w mówieniu o dwóch wersjach tego samego przestawienia, tak bardzo się od 

siebie różnią.

Prace Telakowskiej nie ilustrują żadnej większej opowieści, są jakby wyrwane z kontekstu, 

zatrzymane w ruchu. Sprawiają wrażenie fotografii wykonanych podczas wakacji, mają w sobie coś 

z  utrwalonego  wspomnienia.  Przedstawieni  ludzie  nie  maja  cech  osobowych,  są  elementami 

sztafażu,  urozmaiceniem  i  dopełnieniem  krajobrazu.  Drzeworyty  Telakowskiej  mają  charakter 

pogodny, słoneczny, radosny. Wyjątkową pracą są Kajaki, które prezentują temat o ściśle sportowej 

tematyce,  była  to  bowiem  rycina  wykonana  na  ogólnopolski  konkurs  olimpijski  w  1932  r. 

Kompozycja jest dynamiczna, oparta na diagonali, przecinające się linie skośne wyznaczają: nurt 

rzeki,  sylwetki  kajaków  i  trzymane  wysoko  i  równolegle  przez  kajakarzy  wiosła.  Mimo  tych 

ostrych  linii  całość przedstawienia  nie  wydaje  się  agresywna,  a  wręcz przeciwnie – spokojna i 

harmonijna poprzez zastosowanie wertykalnych linii drzew oraz ciepłych żółtych odcieni odbitki. 

Podobny charakter mają także inne prace Telakowskiej. Artystka prezentuje świat cichy, radosny, 

beztroski,  taki  jaki  pamiętała  za pewne z  podróży z  dzieciństwa z rodzicami  a także taki,  jaki 

odnajdywała  zawsze  podczas  wypadów  turystycznych  na  łono  natury.  Piękne  krajobrazy  i 

umieszczeni w nich ludzie zdają się być organicznie ze sobą zespoleni.  Ludzie ci współgrają z 

naturą, są jej częścią, dostosowują się do niej, nie burząc jej spokoju i harmonii. Świat, który kreuje 

artystka jest bezpieczny i piękny.

W literaturze przedmiotu często podkreśla się, że mariaż sportu i sztuki lansowany w mediach 

dwudziestolecia, kreowany był jakby na siłę, po to, by podnieść rangę sportu, by wykorzystać do 

tego dziedzinę powszechnie uważaną za najwyższy przejaw kultury21. Sport miał przestać kojarzyć 

się z mało wyrafinowaną rozrywką dla najniższych klas społecznych, a stać się dobrem narodowym 

na równi z malarstwem, rzeźbą czy grafiką. Nie u wszystkich znajdywało to poparcie i zrozumienie, 

gdyż  podważano tym samym od wieków istniejącą  hierarchię,  zgodnie  z  którą  sprawy kultury 

fizycznej i sportu miały mniejszą wartość niż sprawy sztuki. Tymczasem rosnąca popularność takiej 

formy aktywności  sprawiła,  iż  coraz  większą  uwagę  przykładano  do  spraw  ciała,  zaniedbując 

sprawy ducha.  Bardzo  negatywnie  wypowiadał  się  na  temat  narastania  takich  tendencji  m.in. 

Stanisław Ignacy Witkiewicz22. 

21 Lipoński, Sport, s. 289.
22 Nawet  już  nie  zazdroszczę  sportowi  miejsca  w gazetach  codziennych  ani  pism specjalnych, 

których nigdy nie mogła doczekać się nigdy nasza sztuk. Ale (…) rozwydrzenie sportowe jest 
jedną  sił  składowych  ogólnego  przesunięcia  się  na  stronę  ciemności.  patrz.  S.  Witkiewicz, 
Narkotyki – Niemyte dusze, Warszawa 1979, s. 177-178.
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Z drugiej strony sztuka przedstawiająca sport powstająca na zamówienie władz czy konkursy 

także nie znajdywała całkowitej akceptacji. Dlatego tym ciekawsze i bardziej autentyczne wydają 

się  prace Wandy Telakowskiej,  będące zapisem przeżyć  własnych artysty a  także świadectwem 

zmian świadomości w sposobach spędzania wolnego czasu.
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Janina Konarska, Narciarze, 1932

Wanda Telakowska, Przystań, 1934 
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Wanda Telakowska, Kajaki, 1932

Wanda Telakowska, Mostar, 1935
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Wanda Telakowska, Nocleg, 1935

Wanda Telakowska, Przystań, 1935
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Wanda Telakowska, Przystań, 1935

Wanda Telakowska, Żagle, 1935
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Wanda Telakowska, Żaglówki, 1935
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Małgorzata Sikorska
Archiwum Państwowe m. st. Warszawy

Wydarzenia sportowe w Warszawie w latach 1910 – 1930
w obiektywie Zdzisława Marcinkowskiego

Fotografia – nazwa wywodząca się od greckich słów: fos – światło i grafo – rysuję, rysowanie 

światłem.  Według  definicji,  to  technika  tworzenia  trwałych  obrazów  za  pomocą  aparatu 

fotograficznego  klasycznego  lub  cyfrowego  przy  wyzyskaniu  materiałów  światłoczułych  i 

procesów fotochemicznych utrwalających wizerunki osób, elementy krajobrazu, wydarzenia, które 

po odpowiedniej obróbce chemicznej przeniesione zostają na papier fotograficzny. 

Od momentu wynalezienia, fotografia pokazuje nam to czego nie zawsze można bezpośrednio 

zobaczyć  lub  opisać.  Dzięki  coraz  bardziej  precyzyjnym  urządzeniom  wykonującym  lub 

przetwarzającym obraz  fotograficzny jesteśmy w stanie  wniknąć  i  obserwować wszystko  to  co 

dzieje się w otaczającym nas mikro i makrokoświecie. 

Fotografia  towarzyszy  nam  niemal  na  każdym  kroku.  Przeglądając  prasę,  programy 

telewizyjne, śledząc akcję filmu nie zastanawiamy się, że to co obserwujemy jako obraz statyczny 

lub  ruchomy  jest  następstwem  pewnego  wynalazku.  Wynalazku  poprzedzonego  szeregiem 

eksperymentów z dziedziny fizyki, chemii i optyki. Poszukiwaniem materiału na którym można 

było utrwalić obraz. Działania te doprowadziły w efekcie do wynalezienia aparatu fotograficznego. 

Wynalazek  autorstwa  Louisa  Dagurre`a   stworzył  możliwość  zapisu  obrazu,  jego  utrwalenia  i 

wykorzystania przez człowieka w różnorodnych działaniach.

Opisując świat za pomocą aparatu fotograf mniej lub bardziej świadomie prezentuje nam własne 

widzenie  rzeczywistości.  Obserwując  otoczenie  przez  wizjer  decyduje  o  określonym  porządku 

fotografowanych  elementów.  Tworzy   charakterystyczną  lecz  nie  pozbawioną  subiektywizmu 

fotograficzną  kompozycję  obrazu. Mimo to  fotografia  jest  sama  w sobie  kodem służącym  do 

komunikowania bez konieczności werbalnego opisu. Możemy więc nazwać fotografa kronikarzem 

zapisującym klatki negatywu obrazem  „teraźniejszość” , która za chwilę będzie „przeszłością”. 

Takim kronikarzem - fotografem był Zdzisław Marcinkowski, fotograf przedwojennej Warszawy i 

wydarzeń  jakie  miały  wówczas  miejsce.Urodził  się   w  1881  roku  w  Warszawie  przy  ulicy 

Bednarskiej  23.  Ojciec  był  kościelnym  w  kościele  św.  Ducha,  matka  zajmowała  się  domem. 

Zdzisław  Marcinkowski  wcześnie  rozpoczął  pracę  zarobkową,  początkowo  w  składzie  win 

Neugebauera, następnie jako urzędnik w firmie winiarskiej braci Seydel,  w późniejszym czasie w 

firmie  optycznej  Berent  i  Plewiński  mieszczącej  się  przy  Krakowskim  Przedmieściu.  Dość 

wcześnie  też  zainteresował  się  sztuką  fotografowania,  która  z  czasem przerodziła  się  w  pasję. 
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Wiedzę  o  fotografowaniu  zdobywał  z  prospektów  reklamowych  firm  produkujących  sprzęt 

fotograficzny  i  porad  bardziej  doświadczonych  kolegów.  Zdobywana  w  tak  nietypowy sposób 

wiedza zaowocowała niezwykłymi w swej wymowie fotografiami przedwojennej Warszawy.

W swych wędrówkach po mieście, które ukochał szczególnie, szukał jego piękna. Uwieczniał 

pomniki, architekturę, ulice, place, każdy charakterystyczny fragment, ważne wydarzenia i zwykłe 

scenki  z  życia  miasta.  Nie  stronił  też  od  brzydoty,  nie  omijał  małych,  zaniedbanych  uliczek, 

odrapanych  staromiejskich  kamieniczek,  ponurych,  ciemnych  podwórek.  Stworzył  kapitalne 

portrety  warszawiaków,  staromiejskich  przekupek,  rzemieślników,   żebraków przed  kościołami, 

sprzedawców „pańskiej skórki”, cwaniaczków przy karcianych stolikach.  

Ze szczególną pieczołowitością obfotografował Stare Miasto, którego kamieniczki, kościoły, 

małe biedne sklepiki, zaułki, sienie, bramy, podcienia, podwórka, uwiecznił na setkach fotografii. Z 

fascynacji Starówką powstał niepowtarzalny cykl zdjęć poświęcony Katedrze św. Jana. By zrobić 

jak najlepsze ujęcia wdrapywał się na  dachy okolicznych kamieniczek. Fotografując wnętrza nie 

pominął  żadnego zabytkowego sprzętu  katedralnego,  pomnika,  tablicy,  popiersia,  inskrypcji.  W 

efekcie powstał fotograficzny dokument dający wszechstronny obraz katedry. Sprzęt fotograficzny 

jakim się wówczas  posługiwał  był  ciężki  i  nieporęczny.  Aparat  z zapasem kaset  załadowanych 

szklanymi negatywami, statyw i nieodzowna czarna płachta okrywająca aparat i fotografa ważyły 

kilkanaście kilogramów. Nasuwa się pytanie czy przy takiej ilości wykonanych negatywów miał 

warunki by je wywoływać i sporządzać odbitki.  Skromne warunki bytowe nie pozwoliły mu na 

posiadanie  pracowni  fotograficznej.  Licząc  więc  na  wyrozumiałość  rodziny,  w  pomieszczeniu 

służącym domownikom za  łazienkę,  urządził  ciemnię  i  laboratorium oświetlane  lampą naftową 

przesłanianą czerwonym szkłem, a mieszkanie zamienił w jedna wielką suszarnię odbitek.

W  tak  niezwyczajnych  warunkach  wyczarowywał  nadzwyczajne  fotografie,  które  dziś 

stanowią kopalnie wiedzy o Warszawie z lat [1903]1904 – 1939. Fascynacja fotografią połączona z 

zainteresowaniami  krajoznawczymi  zaowocowała  z  kolei  cyklami  fotografii  z  wędrówek  po 

polskich  miastach  i  miasteczkach,  oraz  serią  fotografii  krajobrazów  mazowieckich.  W  latach 

międzywojennych  Zdzisław  Marcinkowski  wiele  podróżował  po  Polsce,  z  wypraw  przywoził 

zdjęcia z Wybrzeża, Górnego Śląska, Pułtuska, Łowicza i okolicznych wsi. Fotografie „łowickie” 

służyły Apolinaremu Kędzierskiemu podczas ilustrowania albumowego wydania „Chłopów” W. St. 

Reymonta.1 

Marcinkowski nie dbał o rozgłos i  popularność.  Będąc członkiem Polskiego Towarzystwa 

Fotograficznego,  nie  miał  ani  jednej  indywidualnej  wystawy  w  siedzibie  Towarzystwa,  nie 

afiszował  się  swymi  sukcesami  w  dziedzinie  fotografii  odnoszonymi  na   wystawach 

międzynarodowych i krajowych w latach 1924 -1930, a mimo to fotografie jego autorstwa znalazły 

1 W. Wnuk, Fotograf  starej Warszawy, „Tygodnik Powszechny” 21.III.1951.
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się  w  publikacjach  książkowych:  „Polska  w  krajobrazie  i  zabytkach”,  „Warszawa  –  księga 

pamiątkowa  Magistratu  Warszawy”,  „Warszawa”  (z  serii  „Cuda  Polski”).2 W  czasie  okupacji 

pozostał w Warszawie. Nie zaprzestał fotografowania, zmienił tylko rodzaj wykonywanych zdjęć, 

„fabrykował” dokumenty dla żołnierzy konspiracji. Wybuch Powstania Warszawskiego zastał go w 

domu. 8 sierpnia 1944 roku został zatrzymany z grupą mężczyzn w domu przy Bednarskiej 23 i 

wywieziony z Warszawy. Ostatnia wiadomość o Marcinkowskim pochodziła z Oświęcimia. Jak już 

wspomnieliśmy Marcinkowski był fotografem amatorem, fotografował to co zwróciło jego uwagę, 

co go zainteresowało. Będąc amatorem, nie miał takich możliwości  jak zawodowi  fotografowie, w 

szybkim dotarciu na miejsce zdarzeń i znalezienia się w ich bezpośredniej bliskości. Stąd często 

fotografował  je  z  odległego planu.  W swych wędrówkach z  aparatem po Warszawie,  starał  się 

bywać w miejscach gdzie działo się coś ciekawego. Do takich ciekawych miejsc i wydarzeń były 

imprezy sportowe jakie odbywały się w Warszawie w latach [1903]-1910-1937. Przedstawiają one 

miłośników sportów rowerowych skupionych w Warszawskim Towarzystwie Cyklistów (WTC), 

wyścigi kolarskie na Dynasach, wyścig na 100 wiorst na trasie Warszawa – Lublin – Warszawa. 

Członków Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego (WTW) i organizowane przez nich regaty 

na Wiśle, członków Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, bieg gazeciarzy „Kuriera Porannego”, 

Pojedyncze  fotografie  przedstawiają  np.  start  balonów  na  Polu  Mokotowskim,  naukę 

pływania,  amatorów  łyżwiarstwa,  skoki  o  tyczce  czy  wycieczki  rowerowe  weteranów  WTC 

Prawdopodobnie  najstarszym [zachowany na  szklanym negatywie]  wydarzeniem sportowym to 

sfotografowany przez Marcinkowskiego w 1903 roku, start do jednego z wyścigów jakie odbyły się 

na  Dynasach,  kiedy  to  działacze  i  sympatycy  Warszawskiego  Towarzystwa  Cyklistów  (WTC) 

zorganizowali  na  rzecz  Warszawskiego  Towarzystwa  Dobroczynności   Wystawę  Sportową.  W 

czasie trwania tejże odbyły się wspomniane wyścigi; jeden 4 czerwca za prowadzeniem motorów, 

drugi  18  czerwca również   za  prowadzeniem motorów o  rekord  w jeździe  godzinnej.3 W tym 

samym roku odbył się pierwszy wyścig motocykli na dystansie 25 wiorst (26 km).

Kolejne fotografie z wydarzeń sportowych powstawały w latach 1910 – 1912, 1921 – 1925, 

1927,  1930.  Najliczniejszą  grupę,  wśród  zachowanych  fotografii,  stanowią  te  z  wyścigów 

kolarskich na Dynasach (także z udziałem zawodników zagranicznych), za prowadzeniem motorów, 

oraz wyścigów organizowanych corocznie na 100 wiorst o „Mistrzostwo Królestwa Polskiego”. 

W 1912  roku  przypadała  rocznica  25  –  lecia  istnienia  WTC.  W związku  z  obchodami 

zorganizowany został  na Dynasach wyścig z udziałem kolarzy WTC m.in.  W. Wapińskiego, J. 

Grochowskiego, Wł. Turowskiego, W. Rokosza, Tkaczyka oraz zawodników zagranicznych mistrza 

Niemiec W. Badera i Thorwalda Ellegaarda z Danii pięciokrotnego mistrza świata w kolarstwie 

2 W. Żdżarski, Historia fotografii warszawskiej, Warszawa 1974, s. 175.
3 APW Zb. Marc., sygn. X-1773.

152



krótkodystansowym.4 W tym  samym  roku  odbył  się  kolejny  wyścig  kolarski  o  „Mistrzostwo 

Królestwa Polskiego”, który ku zaskoczeniu wszystkich wygrał mało znany, nie zrzeszony w WTC, 

kolarz  z Mińska Mazowieckiego Feliks Rawski zdobywając tytuł mistrza Królestwa Polskiego na 

1912 rok5.  Wyścig  odbywał  się  tradycyjnie  na szosie  lubelskiej.  Kolarze  startowali  w Wawrze, 

dojeżdżali do Garwolina i zawracali, pokonując w ten sposób odległość 100 wiorst (107 km).Warto 

tu dodać, że pierwszy wyścig na tym dystansie wystartował 15 sierpnia 1891 roku, ostatni w 1913 

roku.

Wybuch I wojny światowej  zahamował działalność WTC, ustały imprezy sportowe, wielu 

działaczy  wcielono  do  armii  carskiej  i  wysłano  na  front.  Ci,  którzy  zostali  w  Warszawie 

organizowali  transporty  rannych  z  dworców  do  szpitali,  pomagali  rannym  przebywającym  na 

terenie  Dynasów,  gdzie  początkowo  funkcjonował  szpital  a  następnie  punkt  wypoczynkowy. 

Dynansy po zakończeniu działań wojennych przedstawiały obraz dewastacji i zniszczenia. Jednakże 

mimo  ogromu  pracy  działacze  WTC  w  niedługim  czasie  zorganizowali  pierwsze,  jeszcze 

nieoficjalne imprezy sportowe – mistrzostwa szosowe na 100 km., i pierwszy wyścig na torze o 

nagrodę Koła Polek, którego zwycięzcą został Zdzisław Gędziorowski.

31  lipca  1921  roku  nastąpiło  oficjalne  otwarcie  przebudowanego,  z  nowa  betonową 

nawierzchnią,   toru  kolarskiego na Dynasach.  Pierwsze zawody na nowym torze odbyły się  w 

dniach: 14-15 sierpnia i 8 września, były to torowe mistrzostwa Polski zaś 11 września pierwsze 

zawody w obsadzie międzynarodowej.6

Lata 1922-1927 to seria wyścigów kolarskich się na Dynasach. Na zachowanych fotografiach 

Marcinowskiego  z  roku  1922  widoczny  jest  wyścig  kolarski7,  wyścig  tandemów8 i  wyścig 

motocyklistów. 9 W 1923 roku Dynasy gościły kolarzy startujących w wyścigu „Demi –fond”10, w 

1924 w wyścigu o „Naramiennik”11,  w 1925 w wyścigu półdystansowym z udziałem kolarzy z 

innych miast.12 W 1927 roku odbył się na Dynasach kolarski wyścig o „Mistrzostwo Warszawy”, w 

którym zwyciężył Zdzisław Gędziorowski.13 

Jak  już  wspomniano  największą  grupą   zachowanych  fotografii  o  tematyce  sportowej  w 

dorobku fotograficznym Zdzisława Marcinkowskiego są te z  imprez sportowych na Dynasach i 

wyścigów kolarskich o „Mistrzostwo Królestwa Polskiego”. 

4 Ibidem, sygn. X-1726, X-1736, X-1729.
5 Ibidem, sygn. X-1743.
6 Ibidem, sygn. X-1761.
7 Ibidem, sygn. X-1762-1763.
8 Ibidem, sygn. X-1764-1765.
9 Ibidem, sygn. X-1776-1780.
10 Ibidem, sygn. X-1766-1767.
11 Ibidem, sygn. X-1768.
12 Ibidem, sygn. X-1769.
13 Ibidem, sygn. X-1770

153



Do  mniej  licznych  należą  fotografie  wydarzeń  o  charakterze  sportowym,  np.  zawody 

wioślarskie na Wiśle organizowane przez Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie (WTW), na kilku 

fotografiach zachował się widok siedziby WTW, jego członkowie, sprzęt na jakim pływano14; bieg 

gazeciarzy  „Kuriera  Porannego”,  gdzie  na  kilku  fotografiach  uchwycił  Marcinkowski 

przygotowania do startu – zebrani zawodnicy - gazeciarze z numerami startowymi na plecach i 

szarfami  z  nazwą  tygodnika,  przedstawiciele  WTC  (w  charakterystycznych  organizacyjnych 

strojach), stróże porządku, starter biegu, kibice15, start balonów na Polu Mokotowskim16; skok o 

tyczce  w wykonaniu  piłkarza  z  Warszawskiego  Klubu  Sportowego  „Warszawianka”  na  boisku 

sportowym na Agrykoli,  któremu przyglądają się piłkarze „Cracovii” ubrani w stroje klubowe17; 

grupka łyżwiarzy na lodowisku na Dynasach, wśród których wyróżniają się eleganckie kreacje pań 

– długie suknie, dopasowane do figury wierzchnie okrycia, gustowne małe kapelusze, panowie w 

strojach swobodnych, prawie sportowych, ale w białych ze sztywnymi kołnierzykami koszulach i 

nieodzownych krawatach.18; wycieczki rowerowe weteranów WTC w okolice Warszawy19; nauka 

pływania prowadzona przy brzegu Wisły polegająca na powtarzaniu, w miarę skoordynowanych 

ruchów, przez adeptów szkółki pływackiej pod bacznym okiem trenera20.

Wśród  ocalałych  fotografii  znajduje  się  zaledwie  kilka  (4)  przedstawiających  członków 

Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w strojach organizacyjnych. Nie wiadomo kiedy i w jakich 

okolicznościach  zostały  one  zrobione,  być  może  że  podczas  jakiegoś  spotkania  członków 

Towarzystwa, są zgrupowani w sali gimnastycznej, wszyscy w strojach organizacyjnych. 

Podsumowując można powiedzieć, że dzięki fotograficznej pasji Zdzisława Marcinkowskiego 

możemy ”wędrować”  po   Warszawie,  której  już  nie  ma.  Jego  fotografie  oprowadzają  nas  po 

miejscach,  w  których  niegdysiejsi  Warszawiacy  żyli,  pracowali,  odpoczywali,  uczestniczyli  w 

różnych  wydarzeniach  lub  byli  ich  świadkami.  Dorobek  fotograficzny  Marcinkowskiego  jest 

cennym  dokumentem czasów  minionych,  jest  kopalnią  wiedzy  dla  każdego  kogo  choć  trochę 

interesuje  historia  miasta  i  mieszkańców.  Jest  też  subiektywnym  i  nieco  bezkrytycznym 

spojrzeniem na miasto dzieciństwa i młodości. Dla Marcinkowskiego Warszawa była miastem bez 

wad, miastem ukochanym, którego nigdy nie opuścił. 

Wyprowadzony z domu 8 sierpnia 1944 roku już do niego nie wrócił. Pozostawił kolekcję 

tysięcy zdjęć i negatywów – ile ocalało nie wiadomo, te przechowywane w Archiwum stanowią 

znikomy jej fragment. 

14 Ibidem, sygn. X-1217, X-1220, X-1223, X-1224.
15 Ibidem, sygn. X-1718-1720.
16 Ibidem, sygn. X-1713-1716.
17 Ibidem, sygn. X-178.
18 Ibidem, sygn. X-1712.
19 Ibidem, sygn. X-1756.
20 Ibidem, sygn. X-1216.
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Wyścig za prowadzeniem motorów na Dynasach, 1911

Start balonów na Polach Mokotowskich. Data nieznana.

155



Robert Gawkowski
Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego

Działalność wydawnicza warszawkich klubów sportowych
 w okresie międzywojennym

W  potocznym  rozumieniu  organizacje  czy  kluby  sportowe  w  przedwojennej  Polsce 

zajmowały się krzewieniem kultury fizycznej. Jednak badacze przedwojennego sportu doskonale 

zdają sobie sprawę, że funkcji spełnianych przez klub sportowy było znacznie więcej. Wystarczy 

zajrzeć do ocalałych statutów międzywojennych organizacji sportowych by przekonać się, że miały 

one  dbać  także  o  rozwój  umysłowy ówczesnego  sportowca,  o  jego  wrażliwość  i  wychowanie 

patriotyczne, a czasem o jego zdrowie.21 Przedwojenne kluby sportowe miały więc, oprócz sekcji 

sportowych,  także  sekcje:  teatralne,  oświatowe,  towarzyskie,  turystyczne,  a  nawet,  (jak  w 

przypadku KS „Jur” Warszawa), hodowli kaktusów. W klubach działały chóry i orkiestry, a także 

czytelnie i biblioteki.22 

Aby, ten bogaty wachlarz usług lepiej propagować i aby konsolidować członków swojego 

klubu, poszczególne organizacje sportowe prowadziły własną działalność wydawniczą. Ze względu 

na rodzaj publikacji, działalność wydawniczą klubów i towarzystw podzieliłem na:

• wydawnictwa  periodyczne,  ogólnopolskie  (przeważnie  o  nakładzie  kilku,  kilkunastu,  a 

niekiedy kilkudziesięciu tysięcy)

• wydawnictwa  periodyczne,  lokalne  (  a  więc  ukazujące  się  tylko  w  Warszawie,  a  ich 

adresatami byli przeważnie członkowie danego klubu)

• wydawanie druków ulotnych, kalendarzy,  pocztówek, wspomnień czy przepisów, a także 

jednodniówek.

21 Statut RSFW Gwiazda, 1932 (egzemplarz w posiadaniu dr Jarosława Rokickiego). W statucie 
mowa jest o wychowaniu przeciwgruźliczym i o przeciwdziałaniu tej chorobie.

22 O tej  stronie  działalności  stołecznych  klubów sportowych  pisałem w:  Encyklopedia  klubów 
sportowych Warszawy i jej najbliższych okolic w latach 1918-39, Warszawa 2008, s. 338-352, a 
także: Kulturalno-oświatowe i społeczno-polityczne znaczenie klubów sportowych w czasach II  
RP, na przykładzie okręgu warszawskiego, Społeczno-edukacyjne oblicza współczesnego sportu i  
olimpizmu, t. II, s. 49.



WYDAWNICTWA PERIODYCZNE, OGÓLNOPOLSKIE

Wykorzystując  stołeczność  Warszawy,  niektóre  kluby  i  towarzystwa,  tworzące  zarazem 

ogólnopolskie związki sportowe o takiej samej nazwie, wydawały prasę skierowaną do odbiorców 

na  terenie  całego  kraju.  I  tak  TG „Sokół”  wydające  „Przewodnik  Gimnastyczny Sokół”  miało 

ambicję dotrzeć do każdego gniazda sokolego. Dlatego też zamieszczano tu wiadomości z całego 

kraju.  Redakcja  tego  dwutygodnika  (od 1931 r.  miesięcznika)  była  jednak zdominowana przez 

druhów z Warszawy, a jej siedziba mieściła się przy ul. Miodowej 14, a więc przy gnieździe III 

„Sokoła”  stołecznego.23 Nie  trudno  więc  zauważyć,  że  wiadomości  z  gniazd  warszawskich 

przeważały, były aktualniejsze i ciekawsze.

Wspomniany „Przewodnik Gimnastyczny Sokoła” drukowany w ilości od 20 -50 tysięcy 

egzemplarzy, jest dziś łatwo dostępny w największych bibliotekach krajowych (także w Bibliotece 

Muzeum Sportu i  Turystyki).  Tak jak oficjalnym organem „Sokoła” był  „Przewodnik …” ,  tak 

ogólnopolskim periodykiem Związku  Strzeleckiego  był  dwutygodnik  „Strzelec”.  Trzeba  jednak 

pamiętać,  że  Związek  Strzelecki  był  przede  wszystkim  organizacją  paramilitarną,  przy  okazji 

zajmując  się  sportem.  Wydarzenia  sportowe  nie  cieszyły  się  zatem,  podstawowym 

zainteresowaniem redaktorów, choć w żadnym wypadku nie możemy mówić o ich marginalizacji i 

każdym numerze tego periodyku z łatwością znajdziemy informacje sportowe ze „strzeleckiego 

podwórka”.

„Strzelec” wychodził w nakładzie 25 tysięcy egzemplarzy. Jego redakcja (mieszcząca się w 

stolicy od 1921 r.) po zamachu majowym korzystała z poparcia lokalnej administracji państwowej i 

starała się by artykuły poruszały problemy poszczególnych miast, często kresowych miasteczek.

Poparcie administracji rządowej miały też miesięczniki dwóch stowarzyszeń: Kolejowego 

Przysposobienia  Wojskowego  (KPW)  i  Pocztowego  Przysposobienia  Wojskowego  (PPW). 

Miesięczniki miały w tytule nazwę swojego stowarzyszenia. Podobnie jak w przypadku „Strzelca” 

były ogólnokrajowe, omawiały sprawy związane ze swoimi branżami, z obronnością PKP i Poczty 

Polskiej, ale też z tworzonymi od 1932 r. kołami sportowymi KPW, a od 1934 r. PPW. W obydwu 

przypadkach  redakcje  mieściły  się  w  Warszawie,  a  periodyki  redagowane  były  przez  Zarządy 

Główne tych organizacji. Koła sportowe KPW i PPW miały jednak pewien wpływ na wydawane 

miesięczniki. 

 Kluby  sportowe  będące  członkami  Związku  Robotniczych  Stowarzyszeń  Sportowych 

(ZRSS) były w o tyle gorszej sytuacji, że nie miały takich tradycji jak „Sokół”, ani też poparcia 

państwowej  administracji.  Kluby te,  w  większości  przypadków  mające  przed  właściwą  nazwą 

skrótowce - Robotniczy Klub Sportowy (RKS) lub (w przypadku klubów OMTUR) Robotnicza 

23 Przewodnik Gimnastyczny Sokół ukazywał się już od 1886 r. a jego redakcja przeniosła się do 
Warszawy w 1924 r.
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Drużyna Sportowa (RDS) radziły sobie, współpracując z redakcją „Robotnika” i w tej codziennej 

gazecie PPS, w każdy wtorek zamieszczano jednostronicowy dodatek pt: „Sztafeta Robotnicza”. 

Wśród redaktorów tego dodatku znajdziemy tak znanych działaczy sportowych jak Jan Mulak czy 

Jerzy Michałowicz.

Analogiczny dodatek stworzyli  działacze żydowskiej  kultury fizycznej. W gazecie „Nasz 

Przegląd”,  prezentującej  światopogląd  ogólno-syjonistyczny.  W każdy poniedziałek  redagowano 

dodatek  „Nasz  Przegląd  Sportowy”.  Jej  redaktorami  byli  wiceprezesi  warszawskiego  ŻTGS 

„Makabi”: Zelik Rusecki i Zygmunt Fogiel.24

W  „Naszym  Przeglądzie  Sportowym”  dominowały  informacje  o  takich  żydowskich 

warszawskich klubach jak: „Makabi”, ŻASS, „Bar Kochba”, „Hasmonea” czy „Hakoah”. Kluby te 

zgadzały się z ogólno-syjonistycznym przekazem gazety. Już jednak szczegółowszych informacji o 

SRWF „Jutrzni” próżno szukać, a powodem tego było lewicowe spojrzenie na świat działaczy tego 

klubu.  „Jutrznia”  jako  „swoją”  gazetę  uważała  zbliżony  do  Bundu  (socjalistycznej  partii 

żydowskiej)  „Folks-Cajtung”  i  wywierała  najpewniej  wpływ  na  zamieszczaną  tam  kolumnę 

sportową. Gazeta ta wydawana była w języku jidysz, co uniemożliwiło mi ocenę publikowanych 

tam artykułów.

Tej  bariery  językowej  nie  ma  przy  czytaniu  „Akademickiego  Przeglądu 

Sportowego”(  „APS”),  miesięcznika  wydawanego  przez  stołeczny AZS w 1933 r.,  a  będącego 

dodatkiem do „Buntu Młodych”. A mimo to, treść artykułów, a ściślej ich polityczna wymowa, nie 

zawsze  może  być  zrozumiała.  Dlaczego  bowiem  AZS,  tradycyjnie  ciążący  ku  Narodowej 

Demokracji, wychwalał ministra Oświaty Jędrzejewicza? Dlaczego „APS” wychodził jako dodatek 

do sanacyjnego pisma? Sprawa stanie  się  jasna,  jeśli  uświadomimy sobie,  że  w końcu 1932 r. 

władzę w stołecznym AZS próbowali przechwycić działacze o orientacji piłsudczykowskiej i oni 

właśnie, pół roku później z pomocą wydawanego miesięcznika starali się narzucić członkom AZS 

nową filozofię społeczno-polityczną. Ponieważ ten „sportowy zamach stanu” miał miejsce tylko w 

stolicy,  więc  wątpliwe,  czy „APS” z  radością  przyjmowany był  w zaciekle  endeckim AZS-się 

Poznań.

Ciekawostką jest to, że formalnym redaktorem naczelnym „APS” był szef „Buntu Młodych” 

Jerzy Giedroyć.

Wszystkie wymienione dotychczas przeze mnie tytuły ogólnopolskich periodyków, których 

wydawcami lub współwydawcami były organizacje sportowe i  ich działacze, miały jedną cechę 

wspólną. Opisywały działalność i komentowały świat sportu z punktu widzenia już istniejących i 

dobrze zakorzenionych organizacji kultury fizycznej. Na tle tych tytułów, kobiecy tygodnik „Ewa” 

24 Marian  Fuks,  Żydzi  w  Warszawie,  1997,  s.  352,  a  także  Jarosław  Rokicki,  Encyklopedia 
żydowskich organizacji sportowych i turystycznych w Polsce w pierwszej połowie XX w., patrz 
hasła Rusecki Z. i Fogiel Z.
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był  absolutnym  wyjątkiem.  Zaczął  wychodzić  w  lutym  1928  r.  i  cieszył  się  niezwykłą 

popularnością,  zwłaszcza  wśród  młodej  żydowskiej  inteligencji.25 Popularność  tego  periodyku 

spowodowała  założenie  sieci  klubów sportowych o nazwie Kobiecy Klub Sportowy „Ewa”.  W 

Warszawie klub „Ewa” zrzeszał ok. 450 pań ( w 1932 r.) i miał prawie 10 sekcji. Rzecz zrozumiała, 

że sportsmenki „Ewy” znajdowały oparcie w periodyku, od którego przecież wzięły nazwę i swój 

początek. Tak więc wyjątkowość tego tygodnika polegała na tym, że to nie klub sportowy miał 

„swoje”  ogólnopolskie  wydawnictwo,  tylko  odwrotnie  -  wydawnictwo  miało  swoje  kluby 

sportowe.26  

PERIODYKI LOKALNE

O ile część z przedstawionych przeze mnie wydawnictw jest przez historyków znana, o tyle 

periodyki lokalne, o których będzie mowa poniżej, są słabo wykorzystywanym źródłem do badania 

historii  kultury fizycznej.  Większość  z  nich  umieścił  w swym wykazie  Bogdan Tuszyński,  już 

jednak „Bibliografia Czasopism Warszawy” nie uwzględnia ich.27 Być może powodem był zbyt 

mały nakład, w kilku wypadkach z trudem przekraczający 100 egzemplarzy. Tymczasem periodyki 

wydawane przez kluby i służące głównie członkom klubu, stanowią ciekawe źródło do poznania 

życia statystycznego klubu warszawskiego. Informacji tu zawartych próżno najczęściej szukać w 

„Przeglądzie Sportowym” czy „Stadionie”.

Najstarszym znanym mi  warszawskim periodykiem sportowym jest  „Echo”  –  jak  głosi 

podpis pod tytułem – „Periodyczne wydawnictwo sportowe KS „Polonia”. Redakcją jego zajął się 

młody wówczas sportowiec „Polonii” Marian Strzelecki. „Echo” pisane było ręcznie i odbijane na 

powielaczu w ilości  od 200 do 300 egzemplarzy.  Zdobione rysunkami,  pełne humorystycznych 

wierszyków. Na 8 najczęściej stronach, przeważały opisy meczów „Czarnych Koszul”. Częstym 

motywem przewodnim tekstów, były złośliwe uwagi pod adresem głównego rywala „Polonii” – 

warszawskiej „Korony”.28

„Echo” ukazywało się w latach 1917-18, łącznie wyszło kilkadziesiąt numerów. Treść wielu 

artykułów,  ich  prostota,  a  czasem szkolny infantylizm,  każe  przypuszczać,  że  pisali  to  młodzi 

ludzie, dopiero uczący się dziennikarskiego fachu. Wzmiankowany Marian Strzelecki, był w tym 

czasie studentem, ale najwyraźniej doświadczenie zdobyte podczas wydawania „Echa” nie poszło 

25 Redaktorką Ewy była Paulina Appenszlak, a stałą współpracownicą Mira Jakubowicz, prezeska 
stołecznej KKS ”Ewa” w latach 1928-30 i ponownie od 1933 r.

26 KKS „Ewa” działały jeszcze, w co najmniej 3 miastach: w Pińsku, Grodnie i Łomży. Warszawka 
„Ewa” była zdecydowanie największym klubem o takiej nazwie.

27 Bogdan  Tuszyński,  Prasa  i  Sport,  Warszawa  1981,  oraz  Bibliografia  Czasopism  Warszawy, 
Ossolineum 1981.

28 Opinie o Echu napisałem tylko na podstawie znanych mi kilku numerów tego periodyku. Część z 
nich znajduje się w BN, część w sekretariacie KS „Polonia” Warszawa.
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na  marne  i  kilka  lat  później  Strzelecki  został  redaktorem naczelnym „Przeglądu  Sportowego”. 

Prawie 20 lat później klub z ulicy Konwiktorskiej rozpoczął wydawanie „Biuletynu Informacyjnego 

Polonii”.  Jego  szata  graficzna,  znacznie  się  różniła  od  siermiężnego  poprzednika.  Niestety,  do 

dyspozycji  mamy tylko  przedruk pierwszej  strony „Biuletynu  …” oraz  opinie  przedwojennych 

czytelników tego periodyku. 

Tak jak „Echo” docinało sportowcom „Korony”, tak zapewne biuletyn „Korony” o nazwie 

„Sportowiec”, pomstował na zawodnikach „Czarnych Koszul”. Niestety są to tylko moje domysły, 

gdyż nie znalazłem żadnego numeru „Sportowca” wydawanego przez „koroniarzy”.29

Nie znalazłem też żadnego numeru „Laudziarza”  wydawanego przez  RSS „Lauda”.  Ten 

niewielki,  klub, miał działać przy Związku Młodzieży Komunistycznej w latach 1923- 25. Jego 

historię przez lata PRL zmitologizowano tak skutecznie, że trudno oddzielić dziś prawdę od fałszu. 

Wiadomość  o  wydawanym  „Laudziarzu”,  rzekomo  w  ilości  150  egzemplarzy,  trzeba  więc, 

traktować bardzo ostrożnie.30

Nie  wielki  nakład  (ok.  100  egzemplarzy)  miał  też  „Biuletyn  Informacyjny  KS  Orzeł”. 

Zachowały się tylko dwa egzemplarze tego dwustronicowego zaledwie periodyku, ukazującego się 

w latach 1928-30. Biuletyn ten (bezpłatny), pisany na maszynie i odbijany na powielaczu, donosił o 

sukcesach  sportowców „Orła”,  wzywał  do  zapłacenia  składek  i  dopingował  do  staranniejszego 

treningu.31  

Mniej więcej w tym samym czasie (tj.  w latach 1928-29) i w tej  samej dzielnicy (tj. na 

warszawskiej Pradze) ukazywał się tygodnik „Sportowiec Praski”. Jej wydawcą był, jak głosi napis 

umieszczany pod tytułem, KS „Hakoah” w Polsce. W rzeczywistości periodyk ten tworzyli tylko 

działacze  warszawskiego  ŻKS  „Hakoahu”.  Także  treść  artykułów  dotyczyła  życia  sportowego 

stolicy, zwłaszcza osiągnięć „Hakoahu” oraz innego żydowskiego klubu Warszawy „Bar Kochby”. 

Tygodnik, pisany był ręcznie, nienaganną polszczyzną, odbijany na powielaczu, zajmował od 4 do 

10 stron. Wśród jego redaktorów znajdował się Mieczysław Aleksandrowicz, kierownik sekcji piłki 

nożnej,  a  zarazem  znany  dziennikarz  „Kuriera  Czerwonego”.  Nie  znamy  nakładu  „Sportowca 

Praskiego”, domyślać się jedynie możemy, że nie przekraczał 200-300 egzemplarzy.32

Zupełnie inny poziom wydawniczy miała warszawska YMCA. Dobra szata graficzna, druk 

podobny do wielkonakładowych gazet. Trzeba w tym miejscu zrobić zastrzeżenie, że YMCA to nie 

29 Informacje  na  ten  temat  zawiera:  Tadeusz  Grabowski,  Z  lamusa  warszawskiego  sportu, 
Warszawa 1957.

30 Robert  Gawkowski,  Mity  fałsze  i  półprawdy w historii  sportu  warszawskiego,  Z najnowszej  
historii kultury fizycznej w Polsce, Gorzów Wlkp. 2006, s. 105.

31 Biuletyn Informacyjny KS Orzeł, dwa numery dostępne w sekretariacie klubu. Kopie w zbiorach 
autora.

32 W latach 1928-30 „Hakoah” według szacunkowej oceny zrzeszał ok. 300 członków, rok później 
ok. 600. Sportowiec Praski jest dostępny w BN.
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klub  sportowy tylko  organizacja  zajmująca  się  wszechstronnym rozwojem człowieka  w duchu 

chrześcijańskim. Sprawy związane z wychowaniem fizycznym były w YMCe bardzo cenione i stąd 

przy  każdym  oddziale  YMCA  prężnie  funkcjonował  –  klub  sportowy  YMCA.  W  1935  r. 

procentowy udział ćwiczących członków YMCA sięgał nawet 50%.33

Warszawski  oddział  YMCA  wydawał  „Czyn”,  mający  aspiracje  być  miesięcznikiem 

ogólnopolskim. 

Dobry poziom graficzny (profesjonalny skład, zdjęcia lub ilustracje oraz czysta czcionka) 

prezentowało też wydawnictwo KKS „Skoda” (od 1935 r. „Okęcie”. Klub zgodnie ze swą nazwą, 

dużo  uwagi  poświęcał  kulturze  i  sztuce,  w  wykonaniu  swojej  klubowej  orkiestry,  kółka 

dramatycznego i  chóru.  Periodyk nosił  tytuł  „Nasza Praca” i  był  wydawany w latach 1933-34. 

Nakład sięgał nawet 1000 egzemplarzy i był kolportowany wśród członków klubu ( w tym czasie 

było ich ok. 500) oraz wśród załogi zakładów „Skoda”. Nic w tym dziwnego, jeśli zauważy się, że 

klub ten pełnił rolę usługową dla załogi swej fabryki – organizował wycieczki turystyczne, różnego 

rodzaju  festyny  i  pokazy  sportowe.  Wolno  przypuszczać,  że  wśród  załogi  okęckich  zakładów, 

rekrutowali się kibice oglądający znakomite występy bokserów, kolarzy i piłkarzy „Skody”. 

Częste  pochwały,  listy  gratulacyjne  i  winszowania  wobec  dyrekcji  zakładów,  nasuwa 

podejrzenie, że miesięcznik zależny był od szefostwa fabryki.34

Podobne podejrzenie  można  mieć  po  przejrzeniu  kolejnego  periodyku  „Nasze  Sprawy”. 

Miesięcznik  ten  wydawany  przez  KS  „Czechowice”  informował  nie  tylko  o  klubowych 

osiągnięciach, ale też o zabawach dla pracowników zakładów czechowickich. Ważnymi artykułami 

były gratulacje z okazji imienin czy urodzin dyrektora fabryki. Ten poddańczy charakter niektórych 

artykułów można łatwo wytłumaczyć, jeśli wziąć pod uwagę, że numer miesięcznika kosztował 

tylko  10  gr.,  a  jego  nakład  sięgał  aż  2500 egzemplarzy (przy zaledwie  600 członkach  klubu). 

Niewątpliwie, potrzebne było zatem, finansowe wsparcie dyrekcji zakładów.

Warto zauważyć,  że wśród redaktorów „Naszych Spraw” była  Regina Gerlecka,  jedna z 

najlepszych szachistek w Polsce.35 

Sprawy kultury i  związki  sztuki  ze  sportem mocno podkreślano w jedynym znanym mi 

numerze pisma „Znicz” reklamującego się jako „miesięcznik sportowo-literacki”. „Znicz” został 

wydany wiosną 1928 r. Liczył dwadzieścia cztery strony i zapowiadał regularne ukazywanie się co 

miesiąc.  Czy tak się stało,  tego niestety nie wiemy. Wydawcą tego miesięcznika (albo też tego 

jedynego numeru, który znamy) był Klub Sztuki i Sportu „Znicz”. Ten żydowski klub, programowo 

miał  dbać  o  równomierny  rozwój  fizyczno-umysłowy  środowiska  żydowskiej  inteligencji 

33 Henryk Laskiewicz,  Związek Młodzieży Chrześcijańskiej - Polska YMCA, referat dla Zakładu 
Historii PZPR, Warszawa 1961 r. s. 14 i 47 (maszynopis, w zbiorach autora).

34 Nasza Praca, egzemplarze dostane w Bibliotece Narodowej i w sekretariacie klubu.
35  Egzemplarze Naszych Spraw dostępne są w Bibliotece Narodowej.
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warszawskiej.  Działały  tu  sekcje:  mandolinistów,  dramatyczna,  szachowa,  taneczna,  tenisa 

stołowego, a od pewnego momentu także piłkarska. 36

Na  podobnym,  dobrym  technicznym  poziomie,  stał  periodyk  „Świat  Głuchoniemych”, 

formalnie  wydawany  przez  Polski  Związek  Sportowy  Głuchoniemych,  choć  faktycznie  przez 

warszawski klub „Głuchoniemych”. Wychodził od 1927 r do 1929 r. Najpewniej kryzys finansowy 

spowodował zamknięcie redakcji, która odrodziła się 6 lat później. Nowy miesięcznik ( w praktyce 

kwartalnik)  nosił  teraz  nazwę  „Sport  i  Wychowanie  Fizyczne  Głuchoniemych”.  Najczęstszą 

tematyką  poruszanych spraw,  był  los  dwóch klubów stołecznych  głuchoniemych  –  polskiego  i 

żydowskiego,  które  dodajmy,  żyły  w  przykładnej  zgodzie  często  współdziałając  ze  sobą, 

organizując np. bale sportowców głuchoniemych.

Bogatą  szatę  graficzną  (także  zdjęcia)  miał  wychodzący od 1931 r.  miesięcznik  „Nasze 

Życie  Sportowe”.  Jego  wydawcą  był  Związek  Urzędniczych  Stowarzyszeń  Sportowych 

„Zjednoczenie”.  Klub  ten,  miał  służyć  urzędnikom  bankowym,  organizując  wycieczki  piesze, 

żeglarskie  i  wioślarskie.  W oparciu  o  inicjatywę  miesięcznika  udało  się  założyć  nową  sekcję 

„Zjednoczenia” – szachową. „Nasze Życie Sportowe” ogłosiło też ciekawy konkurs na hymn klubu, 

publikując najciekawsze hymny.

Aktywna działalność miesięcznika oraz bogata szata graficzna były możliwe, dzięki opiece 

nad klubem środowisk bankowych. Pomimo tego, miesięcznik przetrwał tylko 2 lata.

Nieco dłużej utrzymał się miesięcznik „Makabi”, wydawany przez warszawskie Żydowskie 

Towarzystwo Gimnastyczno-Sportowe „Makabi”. Pierwszy numer wyszedł w lutym 1929 r. Kryzys 

finansowy  spowodował,  że  w  następnym  roku  periodyk  ukazywał  się  nieregularnie  (znacznie 

rzadziej niż raz na miesiąc). W 1933 r. miesięcznik został przekształcony w periodyk ogólnopolski i 

otrzymał  nową  nazwę  „Hamakabi”.  Od  tej  pory,  wydawnictwo  to  było  formalnym  organem 

związku „Makkabi –Polska” i ukazywało się co najmniej przez 3 lata.

„Hamakabi” było  redagowane przez dziennikarzy i  działaczy często  współpracujących z 

omawianym już żydowskim „Naszym Przeglądem” i jego sportowym dodatkiem. Rzecz jasna, że 

wiadomości  o  żydowskim sporcie  klubów lewicujących,  tylko  sporadycznie  były tu  podawane. 

Informacje takie, można natomiast znaleźć w wydawanej przez „Gwiazdę” swej gazecie sportowej. 

Niestety, ta nieregularnie wydawana gazeta „Gwiazdy”, redagowana była w języku jidysz.

36  Egzemplarz pisma Znicz dostępny w BUW.
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POZOSTAŁE FORMY DZIAŁALNOŚCI WYDAWNICZEJ KLUBÓW

I TOWARZYSTW SPORTOWYCH WARSZAWY

Wśród  pozostałych  form  wydawniczych,  wyróżniają  się  różnego  rodzaju  wydawnictwa 

książkowe, druki ulotne, kalendarze, pocztówki, wspomnienia czy przepisy. Jednym z najstarszych 

druków, a ściślej afiszem, może pochwalić się Muzeum Sportu (plakat WTC, reklamujący zawody). 

Jeden z pierwszych folderów meczowych, można znaleźć w Archiwum m.st. Warszawy. Pochodzi z 

1917 r. i dotyczy meczu piłkarskiego Polonia-ŁKS.

W miarę coraz to większej popularności sportu, druków takich było coraz więcej. Wiele 

bogatych zbiorów posiadają kolekcjonerzy i oddziały dokumentacji życia społecznego. Ze względu 

na ogrom materiałów, sprawa ta wymaga oddzielnego potraktowania.
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Maria Rotkiewicz
AWF Warszawa

Sport kobiet w moim archiwum prywatnym

Sport odzwierciedlał w każdej epoce ogólną społeczną pozycję kobiety, zarówno w czasach 

starożytnej Grecji, jak i w dobie dzisiejszej. 

Rozwój nowożytnego sportu w Europie łączył się z przemianami społeczno-obyczajowymi, 

sytuacją polityczną, postępem higieny i nauk medycznych oraz programem powszechnej edukacji. 

Szczególnie ważną rolę odegrał w nim ruch emancypacyjny, zapoczątkowany w XIX stuleciu, który 

toczył walkę o pełne prawa wyborcze dla kobiet, dostęp do studiów uniwersyteckich i wysuwał 

postulaty w zakresie reformy kształcenia i wychowania dziewcząt, dotyczące również wychowania 

fizycznego w szkole i ich udziału w sporcie1.  Ruch kobiecy w Polsce był ściśle powiązany z walką 

narodowo-wyzwoleńczą i ruchem demokratycznym. Dążenie Polek do uzyskania samodzielności i 

równouprawnienia z mężczyznami popierały organizacje o charakterze liberalno-demokratycznym, 

jak:  ,,Związek  Równouprawnienia  Kobiet  Polskich”  oraz  ,,Polskie  Towarzystwo 

Równouprawnienia  Kobiet”2.  Na  łamach  organu  Związku  Równouprawnienia  Kobiet  Polskich 

,,Ster” (1907-1914) domagano się dla niewiast ,,jednakiej miary etyki, czystości obyczajów i praw 

obywatelskich”. 

Sprzymierzeńcem wychowania  fizycznego  i  sporu  kobiet  był  ruch  lekarsko-higieniczny, 

który  opracował  naukowe  podstawy  kultury  fizycznej  kobiet;  jego  wysoka  ranga  w  systemie 

oświaty  i  lecznictwa  ułatwiała  podejmowanie  cennych  inicjatyw  przez  organizacje  społeczne. 

Lekarze i  higieniści  głosili  potrzebę aktywności  fizycznej  dla  prawidłowego rozwoju i  zdrowia 

kobiet oraz ich potomstwa. Zagadnienia te poruszane były na kongresach higienicznych3, zjazdach 

lekarzy  i  przyrodników  polskich4,  Zjazdach  Kobiet  Polskich  (1907,  1917)5,  a  w  okresie 

międzywojennym na ,,I Polskim Kongresie dla Spraw Sportu i Wychowania Fizycznego Kobiet”6 

1 Braun L., Historia rozwoju ruchu kobiecego, Warszawa 1904. 
2 Pachucka R., Pamiętniki z lat 1886-1914, Warszawa 1958.
3 Rotkiewicz M., Znaczenie europejskich kongresów i wystaw higienicznych drugiej połowy XIX 

wieku dla rozwoju wychowania fizycznego i higieny szkolnej, Kultura Fizyczna 1966, nr 5.
4 Rotkiewicz M., Wilk S., Wychowanie fizyczne i higiena szkolna w świetle zjazdów i wystaw 

lekarzy i przyrodników polskich (1869-1914), Wychowanie Fizyczne i Sport, Warszawa 1986, t. 
XXX, nr 3.

5 Prawdzic-Kuczalska H., Wychowanie fizyczne kobiet. Referat wygłoszony na Zjeździe Kobiet 
Polskich  w  Warszawie  w  1907r.,  Ruch,  Warszawa  1907,  z.  24.   Pamiętnik  Zjazdu  Kobiet 
Polskich w Warszawie w roku 1917 pod red. dr med. Justyny Budzińskiej-Tylickiej, Warszawa 
1918. 

6 Pierwszy Polski Kongres dla Spraw Sportu i Wychowania Fizycznego Kobiet, Start, Warszawa 
1928, nr 8 (numer specjalny).



(1928) oraz ,,II Kongresie Kultury Fizycznej Kobiet” (1934)7.  Hasło ,,zdrowa kobieta – zdrowy 

naród” miało służyć podniesieniu biologicznej siły społeczeństwa. Energiczną działalność  na rzecz 

wychowania  fizycznego  i  sportu  kobiecego  rozwinęły  również  czasopisma:  kobiece,  lekarskie, 

pedagogiczne i społeczne.

W dziejach sportu kobiet można wyróżnić cztery okresy:

• I okres, przypadający na koniec XIX wieku i pierwsze lata XX stulecia (do 1918 roku), 

obejmujący początki sportu kobiet; sport miał wówczas charakter rekreacyjno-zdrowotny i 

obejmował zaledwie kilka dyscyplin sportowych – letnich i zimowych;

• w  II  okresie,  przypadającym  na  lata  1918-1939,  nastąpił  rozkwit  sportu  wyczynowego 

kobiet  i  wprowadzenie  do  programu  zawodów  nowych  dyscyplin  sportu  dla  kobiet, 

zwłaszcza lekkoatletyki i gier sportowych;

• III okres przypada na drugą połowę XX stulecia, w którym nastąpiła ekspansja sportu kobiet 

i  stopniowe  równouprawnienie  sportowe  w  licznych  dyscyplinach  i  konkurencjach 

sportowych; pojawiły się też nowe dyscypliny sportu, jak: akrobatyka sportowa, gimnastyka 

artystyczna, judo, pięciobój nowoczesny, piłka nożna, pływanie synchroniczne, podnoszenie 

ciężarów i  zapasy,  a  w  lekkoatletyce  nowe konkurencje:  chód  sportowy,  biegi  długie  i 

maraton, skok o tyczce, trójskok, rzut młotem. 

• IV okres przypada na przełom wieków: XX i XXI, w którym sport światowy zdominowały 

dwa główne zjawiska: jednym z nich była profesjonalizacja, a drugim pełna emancypacja 

sportowa, czyli dostęp kobiet do uprawiania wszystkich sportów -na równi z mężczyznami. 

Pierwszą połowę XX wieku dzieliły lata pierwszej i drugiej wojny światowej, w których 

nastąpił regres sportu kobiecego, a w przypadku Polek całkowity upadek sportu w okresie drugiej 

wojny światowej. 

Z każdym z tych czterech okresów łączyły się:  stopniowy wzrost  wyników sportowych 

kobiet we wszystkich uprawianych dyscyplinach sportu oraz ewolucja stroju sportowego kobiet – 

począwszy  od  codziennego  ubioru,  w  którym  występowały  pierwsze  entuzjastki  sportu  i 

wynalezienia tzw. ,,stroju racjonalnego”, składającego się z bluzy i bufiastych spódnico-spodni w 

pierwszym okresie, przez odrębną kobiecą modę sportową w drugim okresie – aż po całkowite 

ujednolicenie ubioru sportowego dla kobiet i mężczyzn we wszystkich dyscyplinach sportowych w 

czwartym okresie8. 

7 Muszałówna K., II Kongres Kultury Fizycznej Kobiet, ,,Start” 1934, nr 10.
8 Rotkiewicz  M.,  Ewolucja  stroju  sportowego  kobiet  –  ilustracją  przemian  obyczajowych.

[W]: Sportsmenka – kobietą sukcesu. Korzyści i bariery aktywności sportowej kobiet, Warszawa 
2003, s. 225-227. 
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W latach  siedemdziesiątych  XX  wieku  ożywiło  się  znacznie  zainteresowanie  historią  i 

osiągnięciami  ruchu  sportowego  kobiet.  Pionierską  rolę  w  tym  zakresie  na  forum 

międzynarodowym odegrała wystawa, zorganizowana w roku 1969 przez Szwajcarskie Muzeum 

Gimnastyki i Sportu z okazji V Gimnastrady w Bazylei pt. ,,Kobieta w sporcie – 4000 lat sportu 

kobiecego”, ilustrująca dzieje kultury fizycznej kobiet od starożytności aż do połowy XX wieku”9.

Sprzyjającą  okoliczność  do  głębszej  analizy  ruchu  kobiecego,  w  tym  także  kultury 

fizycznej,  stanowił  rok  1975,  proklamowany  przez  UNESCO   ,,Międzynarodowym  Rokiem 

Kobiet” pod hasłem ,,Równość – Rozwój – Postęp”10. Fakt ten odbił się szerokim echem na całym 

świecie, skłaniając do refleksji nad miejscem kobiety we współczesnym życiu. W związku z tym w 

czasie Roku zorganizowano liczne międzynarodowe kongresy pod patronatem ONZ oraz zjazdy 

różnych stowarzyszeń,  podczas których dokonano przeglądu warunków życia  kobiet  w różnych 

krajach, opracowano długoterminowe programy działania i sformułowano deklaracje, zmierzające 

do podniesienia statusu kobiet  w życiu oświatowym, politycznym, społecznym, ekonomicznym, 

kulturalnym i rodzinnym11. Opublikowano liczne prace przyczynkowe na ten temat. 

W  ramach  Międzynarodowego  Roku  Kobiet  zorganizowano  także  liczne  konferencje 

poświęcone sprawom wychowania fizycznego, sportu i rekreacji ruchowej. Fińska Federacja Sportu 

zorganizowała Międzynarodowy Kongres Wychowania Fizycznego Kobiet i Dziewcząt w Dipoli12 

koło Helsinek.  Szczególnie wyeksponowana była problematyka sportu kobiecego podczas obrad 

Kongresu Naukowego w Moskwie, zorganizowanego z inicjatywy Światowej Rady Wychowania 

Fizycznego  i  Sportu  (CIEPS-ICSPE)13,  a  na  Międzynarodowym Seminarium HISPA w Leuven 

(Belgia) powołano po raz pierwszy sekcję sportu kobiet14. Od tego czasu na wszystkich kongresach 

HISPA  (Międzynarodowe  Stowarzyszenie  dla  Historii  Wychowania  Fizycznego  i  Sportu) 

powoływano sekcje sportu kobiet. 

W Polsce  ,,Rok”  ten  był  poświęcony wzmożonej  działalności  na  rzecz  uznania  wkładu 

kobiet  w  rozwój  naszego  kraju,  w  tym  także  polskiego  sportu.  Z  inicjatywy  Towarzystwa 

9 Die Frau im Sport – 4000 Jahre Frauensport. Wegleitung zur Ausstellung des Schweizerischen 
Turn und Sportmuseums in Basel (25. VI. – 6.VII. 1969).

10 UNESCO a Międzynarodowy Rok Kobiet, ,,Biuletyn Polskiego Komitetu do Spraw UNESCO,  
Warszawa 1975, nr 5.

11 Światowa  konferencja  kobiet  w Meksyku,  ,Biuletyn  Polskiego  Komitetu  do  spraw UNESCO, 
Warszawa 1975,  nr  7.  Po Kongresie  Światowej  Demokratycznej  Federacji  Kobiet,  ,Biuletyn  
Polskiego Komitetu do Spraw UNESCO”, 1975, nr 10.

12 Winnicka K., Międzynarodowy Kongres Wychowania Fizycznego Kobiet i Dziewcząt, Rekreacja 
Fizyczna, Warszawa 1975, nr 3.

13 Wolańska T.,  Problematyka kobieca na kongresie naukowym w Moskwie,  Rekreacja Fizyczna  
1975, nr 3.

14 HISPA – International Association for the History of Physical Education and Sport. The History,  
the Evolution and Diffusion of Sports and Games in Different Cultures. Proceedings of the 4th 

International HISPA-Seminar, Leuven (1-5.IV. 1975), (Materiały z Kongresu HISPA).
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Krzewienia Kultury Fizycznej zorganizowano w Łodzi w 1975 roku Ogólnopolską Konferencję 

Naukowo-Metodyczną na temat sportu i rekreacji ruchowej kobiet w Polsce15.

W roku 1977 Polski Komitet Olimpijski zorganizował w swojej ówczesnej siedzibie przy 

ulicy Frascati  spotkanie pod obiecującym tytułem: ,,Płeć piękna a sport”.  Z inicjatywy Polskiej 

Federacji Sportu proklamowano rok 1978 ,,Rokiem Sportu Kobiet w Polsce” z okazji 50 rocznicy 

zdobycia pierwszego złotego medalu olimpijskiego przez Halinę Konopacką w rzucie dyskiem na 

Igrzyskach IX Olimpiady w Amsterdamie w 1928 roku16. W ramach obchodów przeprowadzono 

liczne imprezy sportowe dla  pań,  a  Instytut  Sportu  w Warszawie przy współpracy Komisji  ds. 

Sportu Kobiet przy Głównym Komitecie Kultury Fizycznej i Sportu zorganizował w roku 1979 w 

Ryni/  koło Warszawy seminarium naukowe, poświęcone problematyce sportu kobiecego. Od lat 

siedemdziesiątych  XX wieku zagadnienia  sportu  kobiet  –  w różnych  aspektach:  biologicznym, 

historycznym,  pedagogiczno-psychologicznym  i  socjologicznym  przewijały  się  na  wszystkich 

kongresach krajowych i międzynarodowych, także na kongresach olimpijskich. Również w Polsce 

problematykę  wychowania  fizycznego,  sportu  i  turystyki  kobiet  uwzględniono  w  programach 

konferencji,  organizowanych  przez:  Akademie  Wychowania  Fizycznego,  Polski  Komitet 

Olimpijski,  Sekcję  Historii  Kultury  Fizycznej  PTNKF17,  Muzeum  Sportu  i  Turystyki,  Polskie 

Stowarzyszenie  Sportu  Kobiet  i  Stowarzyszenie  Wychowania  Fizycznego  i  Sportu  Dziewcząt  i 

Kobiet w Gdańsku będące filią IAPESGW18.

Ciekawą akcję poznawczą rozwinął Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, przy 

którym powołano ,,Zespół  Badań nad  Dziejami  Kobiet”,  organizujący co  kilka  lat  konferencje 

naukowe, poświęcone problematyce kobiecej19, z udziałem referentek krajowych i zagranicznych. 

Pierwszą  próbą  podsumowania  osiągnięć  sportowych  Polek  była  wystawa  w  Muzeum 

Sportu i Turystyki w 1982 roku pt.  ,,Sport  kobiet w Polsce”,  ukazująca genezę i  rozwój sportu 

kobiecego na przestrzeni 100 lat (1880-1980)20.

15 Rotkiewicz M., U źródeł ruchu rekreacyjnego kobiet w Polsce, ,,Kultura Fizyczna” 1976, nr 3.
16 Zmarzlik J., Ważna data w działalności PFS . 8 marca inauguracja Roku Sportu Kobiet. Przegląd 

Sportowy, Warszawa 1978, nr 27.
17 PTNKF – Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej z siedzibą w Warszawie zostało 

założone w 1966 roku.
18 IAPESGW- International Association of  Physical Education and Sport for Girls and Women 

(Międzynarodowe  Stowarzyszenie  Wychowania  Fizycznego  i  Sporu  Dziewcząt  i  Kobiet); 
organizacja została założona w 1949 roku; zajmowała się propagowaniem i popieraniem rozwoju 
wychowania  fizycznego  i  sportu  wśród  kobiet,  podejmowała  starania  o  wprowadzenie  do 
programu igrzysk  olimpijskich  nowych  dyscyplin  i  konkurencji  dla  kobiet,  organizowała  co 
cztery  lata  międzynarodowe  kongresy;  nieliczne  Polki  były  członkiniami  IAPESGW  i 
uczestniczkami kongresów.

19 Kobieta i kultura czasu wolnego. Wiek XIX i XX, Warszawa 2001, t. VII. Zbiór studiów pod 
redakcją  Anny  Żarnowskiej  i  Andrzeja  Szwarca.  Zespół  Badań  nad  Dziejami  Kobiet  przy 
Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego.

20 Wystawa ,,Sport kobiet w Polsce” według scenariusza Marii Rotkiewicz czynna była od 31.V-
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Na  lata  siedemdziesiąte  przypadają  również  moje  zainteresowania  i  pierwsze  prace 

historyczne w zakresie sportu kobiet. W roku 1975 z inicjatywy prof. Ryszarda Wroczyńskiego, 

ówczesnego kierownika Zakładu Historii Kultury Fizycznej w Akademii Wychowania Fizycznego 

w Warszawie,  zostałam delegowana na Międzynarodowy Kongres HISPA w Leuven, na którym 

wygłosiłam  referat  pt.  ,,Pierwsze  organizacje  sportowe  kobiet  w  Polsce  (do  1939  roku)”21. 

Ponieważ czasu było niewiele, w wielkim pośpiechu zaczęłam gromadzić materiały źródłowe. Już 

podczas poszukiwań bibliograficznych, a zwłaszcza w czasie dyskusji nad referatami sekcji sportu 

kobiet  na  kongresie,  przekonałam  się,  że  wybrany  temat  jest  pasjonujący  i  godny  dalszych 

dociekań. Tak narodził się plan szerszego opracowania dziejów sportu kobiet w Polsce i potrzeba 

tworzenia własnego archiwum; koncepcja i zasięg gromadzenia zasobów historycznych narastały 

wraz  z  różnymi  zadaniami  i  opracowaniami,  doświadczeniem oraz  różnorodnością  materiałów 

źródłowych i literaturą zagadnienia. 

W moich  pracach  historycznych   zajmowałam się  początkami  sportu  kobiet  w  Polsce, 

przypadającymi  –  podobnie  jak  w  innych  krajach  europejskich  na  koniec  XIX  stulecia  i  jego 

szybkim rozwojem w okresie międzywojennym. 

Moje archiwum sportu kobiet obejmuje kilka działów. Pierwszy dział stanowią kartoteki, 

zawierające informacje prasowe, pochodzące z czasopism i dzienników XIX i XX wieku (do 1939 

roku). Prasa kobieca, sportowa, lekarsko-higieniczna i pedagogiczna stanowiła obszerne źródło dla 

poznania  życia  sportowego  pań  tego  okresu.  Prawdziwą  skarbnicą  informacji  o  wychowaniu 

fizycznym i sporcie były czasopisma kobiece, których w okresie 1818-1939 ukazywało się około 

200 tytułów22. Były to wydawnictwa ilustrowane, bogate w treść, wytworne w formie i grupowały 

wokół  siebie  znane  literatki,  publicystki  i  działaczki  społeczne23.  Prasa  kobieca  obejmowała: 

periodyki  literacko-społeczne  i  kulturalne,  pisma  pedagogiczno-oświatowe –  dla  nauczycielek  i 

szkół  żeńskich,  pisma  stowarzyszeń  kobiecych,  zawierające  informacje  o  życiu  organizacyjno-

towarzyskim, paramilitarne, jak ,,Dla Przyszłości” – pismo ,,Przysposobienia Wojskowego Kobiet 

(PWK),  zajmujące  się  wychowaniem obywatelskim młodych  Polek,  pisma  dla  ziemianek,  pań 

domu i dla ,,Kół Gospodyń Wiejskich”, a także tygodniki dla mniejszości narodowych, jak ,,Ewa” 

dla kobiet żydowskich oraz żurnale i przeglądy mody kobiecej. Ponadto przy wielu dziennikach 

11.X. 1982 roku w Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie. Obejmowała zarys historyczny 32 
dyscyplin  sportowych  (letnich  i  zimowych),  uprawianych  przez  Polki  w  latach  1880-1980. 
Komisarzem wystawy była  Ewa Pac-Pomarnacka,  a  autorami  projektu  plastycznego  Anna  i 
Zbigniew Koźniewscy. 

21 Rotkiewicz M., First women′s sport organizations in Poland. [W]: The History, The Evolution 
and  Diffusion  of  Sport  and  Games  in  Different  Cultures,  Brussel  1976.  (Materiały  z 
Międzynarodowego Kongresu HIPSA w Leuven). 

22  Zaleska Z., Czasopisma kobiece w Polsce 1818-1937, Warszawa 1938.
23 Grekowicz  M.,  Polskie  czasopiśmiennictwo  kobiece  w  dobie  obecnej.  Almanach-Kalendarz 

Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet, Warszawa 1932.
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ukazywały się ,,Dodatki tygodniowe” dla kobiet,  na przykład: Rodzina Wojskowa przy ,,Polsce 

Zbrojnej”. 

Na łamach tych pism zamieszczono poglądy na higienę, zdrowie i sport kobiet, opisy życia 

sportowego  i  towarzyskiego  klubów  i  stowarzyszeń  kobiecych,  relacje  z  imprez  sportowych, 

zjazdów,  kongresów  i  wystaw,  kreślono  sylwetki  wybitnych  zawodniczek  i  działaczek  oraz 

najnowsze trendy mody sportowej. Czasopisma zawierały też pewne wiadomości o sporcie kobiet 

w innych krajach Europy, zwłaszcza zachodnich. Autorkami artykułów były przeważnie panie.   

Ogółem  przejrzałam  30  tytułów  krajowych  czasopism  kobiecych,  ale  w  pełni 

skatalogowanych zostało tylko kilka czasopism: ,,Bluszcz” - najdłużej wychodzący tygodnik dla 

pań  (1865-1939),  o  charakterze  literacko-społecznym,  posiadający  w  okresie  międzywojennym 

stały dział pt. ,,Wychowanie fizyczne i życie sportowe kobiet”; tygodnik ,,Kobieta Współczesna” 

(1927-1934) o charakterze kulturalnym i obyczajowym, wydawany w pięknej formie, przy którym 

wychodził dwumiesięcznik propagandowy  ,,Femme Polonaise”; ,,Kobieta w Świecie i w Domu” 

(1925-1939)  oraz  dwutygodnik  ,,Start”,  pierwsze  i  jedyne  czasopismo  kobiece,  poświęcone 

wychowaniu fizycznemu, sportom i higienie kobiet, wychodzące w latach 1927-1935 pod redakcją 

znanej  dziennikarki  warszawskiej  Kazimiery  Muszałówny;  w latach  1935-1936 redakcję  pisma 

przejęła mistrzyni olimpijska Halina Konopacka. 

Prześledziłam także prasę sportową tego okresu: Przewodnik Gimnastyczny ,,Sokół” (1881-

1914), ,,Cyklista” (1895-1899), później ,,Sport”, ,,Ruch” (1906-1915), ,,Przegląd Sportowy” (1921-

1939), Tygodnik Ilustrowany ,,Raz Dwa Trzy” (1931-1939) oraz ,,Stadion” (1923-1932) 

Informacje  prasowe  umieściłam  w  dwóch  kartotekach;  pierwsza  zawierała  karty 

bibliograficzne (popularne fiszki), opracowane na wzór katalogów bibliotecznych, a druga wypisy z 

ważniejszych  artykułów,  zamieszczonych  w  czasopismach  kobiecych,  sportowych,  bądź 

dziennikach.  Karty  bibliograficzne  oraz  kartki  z  wypisami  z  artykułów  posegregowałam  w 

kartotekach według następujących zagadnień:

• ruch emancypacyjny kobiet

• poglądy na sport kobiet

• zagadnienia zdrowia i higieny kobiet

• teoretyczne podstawy sportu kobiecego

• instytucje i organizacje wychowania fizycznego

• stowarzyszenia sportowe kobiet

• stowarzyszenia paramilitarne kobiet 

• harcerstwo żeńskie

• igrzyska olimpijskie
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• Światowe Igrzyska Kobiet

• ruch polonijny i Igrzyska Polonijne

• Kongresy sportowe kobiet

• sport kobiet w literaturze i sztuce

• robotniczy i wiejski sport kobiet 

• rekreacja fizyczna kobiet

• turystyka kobiet (piesza, górska, wodna, rowerowa) 

• sport kobiet mniejszości narodowych

• sport  kobiet  według  dyscyplin  sportowych  (od  automobilizmu –  alfabetycznie  –  do 

żeglarstwa) 

• odznaki sportowe 

• moda sportowa kobiet.

W  latach  siedemdziesiątych  i  osiemdziesiątych  XX  wieku  prenumerowałam  wycinki 

prasowe z bieżących czasopism sportowych i dzienników z zakresu sportu kobiet. Uporządkowałam 

je  kolejno  według  daty  pisma  i  zamieściłam  w  kopertach,  ułożonych  alfabetycznie  według 

dyscyplin sportowych.  

Drugim  działem  moich  zbiorów  była  biografistyka.  W  toku  wstępnego  poszukiwania 

materiałów źródłowych nawiązałam kontakt  z  kilkudziesięcioma zawodniczkami  i  działaczkami 

starszego pokolenia  i  przeprowadzałam z nimi  wywiady na  temat  ich  aktywności  sportowej  w 

latach młodości. Były wśród nich mistrzynie Polski i reprezentantki naszego kraju. 

Dostarczone  tą  drogą  wiadomości,  w  konfrontacji  z  innymi  materiałami  źródłowymi, 

ułatwiły  odtworzenie  i  zrozumienie  wielu  faktów  z  historii  kultury  fizycznej  okresu 

międzywojennego. Relacje tych pań wniosły wiele interesujących informacji, których nie zawierały 

żadne  dokumenty  ani  prasa;  naświetliły  wiele  poczynań  ideowo-wychowawczych  i 

organizacyjnych,  zobrazowały  rozwój  życia  klubowego,  osiągnięcia  w  zakresie  sportu 

wyczynowego oraz warunki, w jakich kształtowała się ówczesna kultura fizyczna. Pozwoliły też 

lepiej  poznać  atmosferę  sportu  w  czasach  jakże  odmiennych  od  współczesnych.  Damy  te 

udostępniły  lub  ofiarowały  cenne  dokumenty  archiwalne  –  osobiste,  a  niekiedy  i  klubowe 

(sprawozdania,  kroniki,  pamiętniki,  listy,  pisma służbowe,  legitymacje),  albumy z  fotografiami, 

zbiory medali i nagród sportowych, emblematów, znaczków klubowych czy związkowych. Służyły 

także informacjami, nazwiskami i adresami innych zawodniczek i działaczek z ich pokolenia. W ten 

sposób wytworzył się cały ,,łańcuch znajomości”. 

Kontakty  z  zawodniczkami  starszego  pokolenia  nasunęły  myśl  opracowania  ich  pełnej 

biografii,  uwzględniającej:  wykształcenie,  karierę  sportową,  pracę  zawodową  oraz  działalność 
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społeczną  na  polu  wychowania  fizycznego,  sportu,  rekreacji  czy turystyki  –  i  to  możliwie  jak 

najszybciej,  gdyż  panie  zbliżały  się  do  kresu  swego  życia.   Przez  pierwsze  trzy  lata  sama 

wykonywałam zapiski biograficzne podczas wywiadów; od 1978 zleciłam te pracę studentkom I 

roku Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie w ramach ich prac seminaryjnych z Historii 

Kultury  Fizycznej  i  Olimpizmu.  Ogółem posiadam około  200 biografii  zawodniczek,  trenerek, 

nauczycielek  wychowania  fizycznego,  dziennikarek,  lekarek  sportowych,  prezesek  klubów  i 

działaczek  społecznych.  Biografie  zostały  umieszczone  w  dużych  kopertach  wraz  z  różnymi 

dokumentami osobistymi, korespondencją, wycinkami prasowymi, fotografiami itp. oraz ułożone 

alfabetycznie według nazwisk. 

Trzeci dział moich zbiorów stanowią teczki problemowe, których jest około 50. Zawierają 

one dokumenty archiwalne, akty prawne i metrykalne, artykuły prasowe i prace naukowe, w tym 

również  moje opracowania, sprawozdania, listy i fotografie, materiały biblio- i biograficzne oraz 

różne notatki i zapiski. Każda teczka poświęcona jest odrębnemu problemowi. 

Zbiór zawiera: scenariusz wystawy pt. ,,Sport kobiet w Polsce”, zorganizowanej w Muzeum 

Sportu  i  Turystyki  w  Warszawie  (1982),  materiały,  sprawozdania  i  referaty  z  kongresów 

międzynarodowych (HISPA; IAPESGW) oraz konferencji krajowych – w których uczestniczyłam; 

materiały z zakresu: 

• wychowania fizycznego i sportu kobiet w antycznej Grecji;

• obyczajów, rekreacji i rozrywek kobiet w dawnej Polsce;

• sportu kobiet w XIX i XX wieku w Europie i w Polsce; 

• stowarzyszeń  sportowych  kobiet:  Warszawskiego  Klubu  Wioślarek  (zał.  1912), 

Bydgoskiego Klubu Wioślarek (zał. 1926); Kobiecego Klubu Sportowego w Lublinie 

(1929); V Gniazda ,,Sokoła – Grażyna” w Warszawie (zał. 1905); Klubu Sportowego 

Rodziny Wojskowej (1928); 

• problematyki olimpijskiej (kobiety w nowożytnych igrzyskach olimpijskich; symbolika 

olimpijska (hymn olimpijski, znicz olimpijski, przysięga olimpijska);

• sportu w sztuce; 

• mody sportowej. 

Szczególnie  bogate  sa  teczki  z  dokumentami  pionierek  sportu  w  Polsce;  Karoliny 

Kocięckiej  –  pionierki  kolarstwa;  Marii  German  –  pionierki  koszykówki,  Heleny  Bujwid  – 

pionierki  wioślarstwa;  medalistek  olimpijskich:  Haliny  Konopackiej,  Stanisławy  Walasiewicz, 

Jadwigi  Wajsówny,  Marii  Kwaśniewskiej  oraz  Eugenii  Lewickiej  –  lekarki  Marszałka  Józefa 

Piłsudskiego i założycielki  ,,Zakładu leczenia słońcem, powietrzem i ruchem” w Druskiennikach 

nad Niemnem. 
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Czwartym działem moich zbiorów są książki o kobietach, żyjących w różnych epokach. 

Aby je  zdobyć  odwiedzałam księgarnie,  penetrowałam antykwariaty,  bywałam na  wystawach i 

targach książki. Kupowałam książki w kraju i zagranicą. Wiele z nich otrzymałam od przyjaciół. 

Kolekcja obejmuje około 100 książek.

W moich  zbiorach  są  książki  o  kobietach  Antyku24 –  Greczynkach  i  Rzymiankach25,  o 

postaciach  kobiet  w  Biblii26,  jest  poczet  polskich  królowych,  księżnych  i  metres27,  książki  o 

rycerkach i  samarytankach28,  o  żywotach  niepospolitych  kobiet  polskiego baroku29,  o  uczonych 

białogłowach i żonach modnych (czyli o historii mody kobiecej na przestrzeni wieków)30, o paniach 

na Wilanowie31, o wybitnych Polkach XIX wieku (m.in. o pierwszej pisarce piszącej o kobietach – 

Klementynie z Tańskich Hoffmanowej)32. 

Zbiór obejmuje także dzieje ruchu emancypacyjnego i biografie jego bojowniczek w XIX 

wieku33 oraz książki dotyczące początków szkolnictwa żeńskiego: wyższych kursów dla kobiet im. 

Adriana Baranieckiego w Krakowie34 i monografie znanych szkół żeńskich, zakładanych w XIX 

wieku  w  Warszawie35:  Jadwigi  Sikorskiej  i  Cecylii  Plater-Zyberkówny  (1883-1944),  są  też 

pamiętniki  aktywnych  Polek36 oraz  opracowania  o  równych  i  nierównych  prawach  i  szansach 

kobiety w Polsce międzywojennej37. 

Posiadam także dość bogaty zbiór książek o Polkach,  które  sercem i orężem Ojczyźnie 

służyły w powstaniach i na frontach pierwszej i drugiej wojny światowej38. 

24 Bieżyńska-Małowist  I.,  Kobiety  Antyku,  Warszawa  19993;  León  V.,  Outrageous  Women  of  
Ancient Times, New York 1998.

25 Krawczuk A., Rzymianki, Warszawa – Kraków 1992. 
26 Pałubicki  W.,  Kobieta w mądrościach biblijnych,  Gdynia 1991; Ohler  A.,  Postacie  kobiet  w 

Biblii, Kraków 1996. 
27 Satała  Z.,  Poczet  polski  królowych,  księżnych  i  metres,  Szczecin  1990,  Rudzki  E.,  Polskie 

królowe, Warszawa 1990, t. I i II.  
28 Wawrzykowska-Wierciochowa D., Rycerki i samarytanki, Warszawa 1988. 
29 Kuchowicz Z., Żywoty niepospolitych kobiet polskiego baroku, Łódź 1989. 
30 Sieradzka  A.,  Żony  modne.  Historia  mody  kobiecej  od  starożytności  do  współczesności, 

Warszawa 1993.
31 Muszyńska-Hoffmannowa H., Panie na Wilanowie, Warszawa 1983.
32 Muszyńska-Hoffmannowa H., Panny z kamienicy ,,Pod Fortuną”, Warszawa 1965.
33 Bidwell  G.,  Emelina  Pankhurst.  Bunt  długich  spódnic,  Katowice  1972;  Braun  L.,  Historia  

rozwoju ruchu kobiecego,  Warszawa 1904; Walewska C.,  Ruch kobiecy w Polsce,  Warszawa 
1909;  Urban  J.,  O  prawa  obywatelskie  dla  kobiet,  Kraków  1918;  Klemensiewiczowa  J., 
Przebojem ku wiedzy, Warszawa 1961. 

34 Kras J., Wyższe Kursy dla Kobiet im. A. Baranieckiego w Krakowie 1868-1924, Kraków 1972.
35 Kuźmiński B.,  Pierwsza Żeńska ... Szkoła im. królowej Jadwigi w Warszawie, Warszawa 1982; 

Szkoła Cecylii Plater-Zyberkówny 1883-1944, Warszawa 1987. 
36 Pamiętniki Kobiet. Biografie Trzydziestolecia, Warszawa 1977; Kałwa D.,  Kobieta aktywna w 

Polsce międzywojennej, Kraków 2001. 
37 Równe prawa i nierówne szanse Kobiety w Polsce międzywojennej. Zbiór studiów pod redakcją 

Anny Żarnowskiej i Andrzeja Szwarca, Warszawa 2000. 
38 Wawrzykowska-Wierciochowa D.,  Sercem i orężem Ojczyźnie służyły, Warszawa 1982;  By nie 
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Kopalnią  wiedzy  o  różnych  obszarach  działalności  kobiet  są  almanachy,  kalendarze  i 

encyklopedie tzw. ,,drugiej płci” – polskie i zagraniczne. Posiadam ich niewiele39. 

Ze szczególnym sentymentem zbierałam pamiątki, wspomnienia, opisy przygód i kariery 

sportowej  polskich  alpinistek,  lekkoatletek,  lotniczek,  pływaczek,  szybowniczek,  tenisistek  i 

żeglarek40.

Gromadziłam  książki  z  wielką  pasją.  Kiedy  pisałam  artykuł  o  zainteresowaniach 

turystyczno-sportowych  Marii  Skłodowskiej-Curie  kupiłam  wszystkie  możliwe  do  zdobycia 

biografie  o  tej  dwukrotnej  laureatce  Nagrody Nobla41.  Byłam pierwsza  osobą,  która  przez  lata 

szukała tomiku wierszy Haliny Konopackiej, pt. ,,Któregoś dnia” z 1928 roku. Jedyny egzemplarz, 

przekazany prawdopodobnie dopiero w latach osiemdziesiątych w formie darowizny, znalazłam w 

Bibliotece Narodowej. Dzięki temu Biblioteka AWF w Warszawie wypożyczyła i przedrukowała jej 

tomik, gdyż wówczas niedostępne były kserokopiarki osobom prywatnym; wiersze  te z inicjatywy 

dra Krzysztofa Zuchory wydano w formie ksiązki pt. ,,Wznosiłem świat miłością” w 1994 roku, a 

drugie wydanie ukazało się w 2008 roku.

*

* *

Wszystkie moje zasoby, całe moje archiwum sportu kobiet, które gromadziłam ponad 30 lat, 

postanowiłam w porozumieniu z byłą panią dyrektor Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie dr 

Iwoną Grys przekazać do Biblioteki MSiT, w związku z Jubileuszem 50 lecia Biblioteki,  który 

uroczyście   obchodzimy  wystawą  ,,Sport  na  dawnej  pocztówce”,  sesją  naukową  pt.  ,,Kultura 

fizyczna  w zbiorach  polskich  bibliotek,  archiwów i  kolekcji  prywatnych”  oraz  wydawnictwem 

,,Najstarsze książki w zbiorach Biblioteki Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie”. 

odeszły w mrok zapomnienia. Udział kobiet polskich w II wojnie światowej,  Warszawa 1976; 
Groblewska-Orzechowska M., Konspirowały i walczyły, Warszawa 1977. 

39 Almanach-Kalendarz Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet. Rok 1932, Warszawa 1932; Woman
′s  Almanac,  New  York  1977;  Kopaliński  W.  Encyklopedia  ,,drugiej  płci”,  Warszawa  1995. 
Women′s  Sports Encyclopedia, New York 1996.

40 Duńska-Krzesińska E.,  Zamiatanie warkoczem, Warszawa 1994; Rutkiewicz W., Matuszewska 
E.,  Karawana do marzeń, Kraków 1994; Jędrzejowska J.,  Urodziłam się na korcie, Warszawa 
1971; Remiszewska T., Z goryczy soli moja radość, Warszawa 1975: Zarzeczańska T., Kraulem 
przez kanał La Manche, Warszawa 1980. 

41 Giroud F.,  Maria Skłodowska-Curie, Warszawa 1987, Guinn S.,  Życie Marii Curie, Warszawa 
1997, Goldsmith B., Geniusz i obsesja, Wrocław 2006. 
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Alicja Kruszyńska
Biblioteka Główna AWFiS w Gdańsku

Przedwojenny sport w zbiorach Biblioteki Głównej
Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

Do chwili powstania Polski niepodległej

ruch wychowania fizycznego u nas był nikły.

Tępiono go wszędzie jako podstawę ruchu narodowego,

zmierzającego do stworzenia podwalin przyszłego bytu politycznego.

- Juljusz Ulrych

Zagadnienia  sportu  polskiego  okresu  II  Rzeczypospolitej  zajmują  wiele  miejsca  w 

księgozbiorze gromadzonym przez Bibliotekę AWFiS w Gdańsku i występują nie tylko w formie 

opracowań historycznych. Oddzielony i przygotowany do digitalizacji zbiór oryginalnych książek i 

czasopism sprzed II  wojny światowej  i  starszych sięgających przełomu wieków XIX i  XX jest 

źródłem wiedzy o  kulturze fizycznej minionych epok.

Od czasu Odrodzenia  w polskich koncepcjach kultury fizycznej  zagadnienia  aktywności 

ruchowej człowieka ujmuje się w jej funkcji zdrowotnej, społecznej, wychowawczej, obywatelskiej. 

W początkowym okresie rozwoju sportu polskiego przypadającego na trzydzieste i czterdzieste lata 

XIX w. ważną rolę odegrały parki jordanowskie, ogrody gier i zabaw ruchowych im. W. E. Rauna 

oraz zakłady gimnastyczne. Terminy wychowanie fizyczne, ćwiczenia cielesne, aktywność ruchowa 

w literaturze przedwojennej występowały zamiennie. Do początków XX wieku określano je jednym 

mianem – gimnastyka. 

Do  zagadnień  sportowych  okresu  międzywojennego  zalicza  się   szereg  pojęć 

podporządkowanych bądź wynikających z działalności sportowej, a również takich, które sportowi 

służą. Na podstawie posiadanej przez Bibliotekę AWFiS literatury można przedstawić ważniejsze z 

nich.  Są  to  :  teoria  sportu,  budownictwo i  urządzenia  sportowe,  sport  olimpijski,  organizacje  i 

towarzystwa sportowe, sport kobiet. Formy publikacji obejmują  dokumenty życia społecznego – 

sprawozdania,  regulaminy, przepisy zawodów sportowych, będące kronikami wydarzeń,  książki, 

sportowe serie wydawnicze. 

Publikacje  dotyczące  teorii  sportu  wypełniają  –  według  autorów  -  braki  w  literaturze 

szkoleniowej okresu międzywojennego. Mało jest wówczas polskich opracowań z zakresu techniki, 

taktyki  i  metodyki  treningu  poszczególnych  dyscyplin  sportowych.  Rozwój  sportu  w  II 
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Rzeczypospolitej  był  zdeterminowany okresem schyłkowym zaborów oraz sytuacją polityczną i 

społeczno-gospodarczą okresu I wojny światowej i kryzysem pierwszych lat powojennych. Jednak 

to  właśnie  wtedy powstają  systemy wychowania fizycznego,  doskonalone i  unowocześniane do 

dziś.  Nieliczne  wówczas  poradniki  metodyczne  z  szeroką  podbudową  nauk  biologicznych, 

medycznych, pedagogicznych i psychologicznych skierowane są do studentów oraz praktyków – 

nauczycieli  i  instruktorów  działających  w  szkołach,  w  organizacjach  sokolstwa,  harcerstwa, 

związkach strzeleckich, klubach sportowych. W zbiorze przedwojennym posiadamy książki  prof. 

Eugeniusza  Piaseckiego,  np.  opracowanie  pt.  Dalsze badania  nad genezą ćwiczeń  cielesnych :  

palant polski. - Warszawa : [b.m.], 1932., Daszkiewicza B., Flisaka J., Zasady nauczania sportu :  

Technika – taktyka – zaprawa :  podręcznik dla instruktora. – Warszawa : Główna Księgarnia  

Wojskowa, 1938,  czy Władysława Osmolskiego. Ten oficer Wojska Polskiego, lekarz, pedagog i 

działacz sportowy, pierwszy dyrektor Centralnego Instytutu Wychowania Fizycznego w Warszawie, 

podkreśla  w  swoich  pracach  wartości  pro-społeczne  sportu,  rozumiane  jako  poczucie 

odpowiedzialności  za  siebie  i  innych.  Zwraca  uwagę  na  biopsychiczną  jedność  człowieka, 

posiadającego  wrodzoną  potrzebę  ruchu  „...  wpływ  ćwiczeń  fizycznych  nie  ogranicza  się  do 

rozwinięcia  mięśni,  wytrzymałości  oraz  zręczności,  ale  sięga  głębiej  ,  tj.  do  usposobienia, 

charakteru i  umysłu.” Osmolski w pierwszych latach dwudziestolecia międzywojennego stał  się 

propagatorem krzewienia czystej idei sporu. Był przeciwnikiem komercjalizacji w sporcie. Wnosił 

o  etykę  działalności  sportowej,  moralność  „ducha  sportowego”.  „Jakże  tu  wymagać,  aby nagle 

świat sportowy wyzwolił się od wpływów środowiska i stanowił oazy rządzące się etyką oderwaną 

od moralnej  atmosfery otoczenia”.  Polski  sport  okresu przedwojennego „...jako,  że  jest  jeszcze 

młody,  nie  zdążył  wyrobić  sobie  tradycji  dość  silnej,  aby ta  znów narzucała  młodym adeptom 

właściwe  obyczaje.”  Biblioteka  Główna  posiada  w  swym  zbiorze  kilka  książek  autorstwa  lub 

opatrzonych wstępem, przedmową a także redagowanych przez płk dr Władysława Osmolskiego , 

można tu wymienić :. Osmolski W., Teorja sprawności ruchowej. - Warszawa : Nakładem „Naszej  

Księgarni”,  Sp.  Akc.  Związku Nauczycielstwa Polskiego,  1935.,   Osmólski  W.,  Lekka atletyka :  

zasady chodu, biegu,  skoku i  rzutu :  podług M. C. Muhrpy’ego i  innych źródeł.  – Warszawa :  

Główna Księgarnia Wojskowa, 1920. , Sosnowski, Skierczyński M., Krawczykowski F., Zabawy i gry 

ruchowe  :  podręcznik  metodyczny  /  M.  Skierczyński,  F.  Krawczykowski  ;  ze  wstępem  W.  

Osmolskiego.  Wyd.  2.  -  Warszawa  :  Nakładem  „  Naszej  Księgarni:,  Sp.  Akc.  Związku 

Nauczycielstwa Polskiego, 1934.  
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Władysław Osmolski autorem, redaktorem książek sportowych

Zaangażowanie  oficera  Wojska  Polskiego  w  problematykę  życia  sportowego  nie  jest 

przypadkowe.  Po  odzyskaniu  niepodległości  uwaga  władz  państwowych  skupia  się  wokół 

problemów związanych z tworzeniem narodowej armii, odbudową zniszczeń wojennych kraju w 

sferze  bazy  materialnej  i  jej  nadbudowy.  Powiązania  sportu  i  wychowania  fizycznego  z 

wojskowością zaowocowało wydaniem projektów ustaw rządowych, np. ustawy o powszechnym 

obowiązku  wychowania  fizycznego  młodzieży  i  przysposobieniu  wojskowym  z  1924  roku. 

Wpływy wojska na zagadnienia sportu polskiego stały się powszechne po przewrocie majowym 

1926 roku i objęciu władzy przez Józefa Piłsudskiego. Treści militarne przenikają do  książek. Tytuł 

jednego z rozdziałów pracy K. Sosnowskiego „Szkoła a zdrowie”. Warszawa, 1920, brzmi – Szkoła 

wobec  prądów  militarnego  wychowania  fizycznego.  Inny  tytuł  „Szkoła  junaka  :  podręcznik  

instruktora  przysposobienia  wojskowego.  Wychowanie  fizyczne”,  Warszawa  1933. Książka 

opisująca zagadnienia budownictwa sportowego, za takie uważa strzelnice wojskowe. Podręcznik 

lekkiej  atletyki  technikę  rzutu  dyskiem  zaleca  wykorzystać  również  podczas  rzutu  granatem. 

Przykłady można mnożyć. Część książek, szczególnie poradników dotyczących różnych dyscyplin 

sportowych została wydana przez Główną Księgarnię Wojskową w Warszawie.

Z uwagi na ogromne znaczenie wychowania fizycznego i sportu dla obronności państwa 

koniecznością stało się  znalezienie środków finansowych na budownictwo sportowe, urządzenia i 

sprzęt  potrzebny  do  realizacji  celów  wychowawczych.  Położenie  materialne  kultury  fizycznej 

okresu  międzywojennego  było  uzależnione  od  niełatwej  sytuacji  gospodarczej  kraju  i  polityki 

budżetowej państwa. Główny ciężar finansowania sportu spoczywał na samorządzie terytorialnym, 

jak  również  na  mecenasach  wywodzących  się  z  bogatszych  grup  społecznych.  Po  roku  1927 

inicjatorem  budownictwa  obiektów  sportowych  stał  się  także  Państwowy  Urząd  Wychowania 

Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego. W latach 1927-1939 budownictwo sportowe rozwijały 

także władze szkolne, kluby  i organizacje sportowe. Jak pisze Ryszard Wroczyński - wychowanie 

dzieci i młodzieży miało stanowić integralny składnik procesu wychowawczego, równorzędny w 
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stosunku do innych dziedzin, jak np. wychowanie umysłowe, społeczne itp. Uznano za sprawę nie 

cierpiącą zwłoki „wznoszenie odpowiedniej liczby wzorowych budynków dla wszystkich rodzajów 

szkół z salami gimnastycznymi, kąpieliskami, boiskami i ogródkami szkolnymi”.  Ciekawostką jest 

fakt, że samo słowo „sport” swoje źródło bierze od starożytnej greckiej budowli o nazwie „porta”, 

czyli brama,  przez którą wychodziło się na przestrzeń wolną, opuszczało skupisko domów, siedzib 

ludzkich, aby zażywać swobody ruchu, oddawać się zabawom i zawodom na wolnym powietrzu. W 

związku z brakiem bazy materialnej dla potrzeb sportu oraz środków na ich zakup i montaż, autorzy 

książek  przedwojennych  zalecają  własnoręczne  wytwarzanie  niezbędnych  przyborów.  Podają 

dokładne instrukcje i plany budowy urządzeń sportowych na poziomie nauczania szkolnego, czy 

pracy klubowej. Znajdujemy w tekstach porady jak uszyć strój gimnastyczny, pantofle sportowe, 

samodzielnie  wykonać  piłkę  do  gry,  kij  do  hokeja,  sanki,  w  końcu  boisko  szkolne  –  F. 

Krawczykowski, Jak wykonać przybory do ćwiczeń cielesnych w szkole powszechnej. Warszawa, 

1935.  PUWFiPW wydał w roku 1933 broszurę z opisami sprzętu dla poszczególnych dyscyplin 

sportowym, przeznaczonego dla małych zespołów ćwiczących. ”Sprzęt sportowy i gimnastyczny : 

opis i rysunki”.- Warszawa 1933.

W  okresie  międzywojennym  brakowało  nie  tylko  środków,  ale  także  specjalistów 

budownictwa   profesjonalnych  obiektów  sportowych.  Stąd  zachęta  do  korzystania  ze  wzorów 

innych  państw  w  tej  materii.  W książce  pt.  Budowa  terenów  i  urządzeń  sportowych  :  praca  

zbiorowa / pod red. Władysława Osmolskiego i Henryka Jeziorowskiego ; z przedm. J. Ulrycha ;  

aut.  W.  Osmolski  [et.  al.].  -  Warszawa, Główna Księgarnia Wojskowa, 1928, autorzy zachęcają 

polskich  budowniczych  do   zaangażowania  się  w  profesjonalne  budownictwo  sportowe,  oraz 

proponują  rozwiązania  mające  pomóc  w  dostosowywaniu  zagranicznych  rozwiązań  i  planów 

architektonicznych do warunków i możliwości polskich.

             

            Projekt stadionu stołecznego w powiecie szczęśliwieckim.  
    
            Budowa terenów i urządzeń sportowych, Warszawa 1928

Książka  została  wydana  bardzo  starannie,  w  twardej  oprawie.  Dobra  jakość  papieru 

zagwarantowała  zachowanie  w  doskonałym  stanie  licznych  planów  i  rysunków  obiektów 
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sportowych takich, jak : sale do ćwiczeń fizycznych, boiska sportowe, korty tenisowe, kąpieliska i 

pływalnie, tory kolarskie, motocyklowe i samochodowe, strzelnice, tory saneczkowe i bobslejowe, 

domy  wycieczkowe,  schroniska  turystyczne,  hipodromy,  ogrody  jordanowskie,  przystanie 

wioślarskie, skocznie narciarskie.

Profesjonalne  urządzenia  i  obiekty  sportowe  stanowią  bazę,  umożliwiającą  uprawianie 

sportu,  przez  wiele  osób jednocześnie.  Sport  masowy rozumie  się  jako  spełnienie  idei  Igrzysk 

Olimpijskich, którą wskrzesił baron Pierre de Coubertin. „Aby stu uprawiało ćwiczenia fizyczne – 

musi 50-ciu uprawiać sport ; żeby 50-ciu uprawiało sport – musi 20 specjalizować się w obranej 

gałęzi sportu, ażeby 20 mogło się specjalizować – pięciu musi stawiać rekordy.”

Polski  rekord  pada  na Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Amsterdamie  w 1928 r.  Pierwsza w 

historii reprezentantka Polski Halina Konopacka zdobyła złoty medal w rzucie dyskiem. Dwa złote 

medale  w  lekkoatletyce  zdobyli  Polacy  w  1932  roku  na  IO  w  Los  Angeles.  Byli  to  Janusz 

Kusociński (bieg na 10000 metrów) i Stanisława Walasiewicz (bieg na 100 m.). Na następne „złote” 

sukcesy Polskiej reprezentacji olimpijskiej trzeba było poczekać aż dwadzieścia lat. W  IO sukcesy 

odnosili również sportowcy wojskowi. Zdobywali złote, srebrne i brązowe medale w jeździectwie, 

szermierce, strzelectwie, narciarstwie oraz w liczących się zawodach lotniczych i balonowych. W 

czasie IO w 1924 roku członek grupy kawaleryjskiej Adam Królikiewicz uzyskał brązowy medal 

olimpijski w konkursie skoków hippicznych.

  

Sport olimpijski w przedwojennych albumach niemieckich

Posiadamy kilka albumów z olimpiady w Berlinie i Garmisch-Partenkirchen z 1936 roku : Die 

olympischen spiele : in Berlin und Germaniscg - Partenkirchen. Cz. 1. – Hamburg – Bahrenfeld :  

Cigaretten – Bilderdienst Altona – Bahrenfeld, [1936?], Die olympischen spiele : in Berlin und 

Germaniscg - Partenkirchen. Cz. 2. – Hamburg – Bahrenfeld : Cigaretten – Bilderdienst Altona –  

Bahrenfeld,  [1936?], księgę olimpizmu,  wydanie niemieckie  :   Dorry K.,  Das Olympia-Buch :  
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herausgegeben  in  Auftrage  de  Deutchen  Reichsausschusses  für  Leibesübungen  :  mit  einem 

Vorspruch des Reichspräsidenten von Hindenburg / bearbeiter Kurt Doerry und Wilhelm Dorr. –  

München : Olympia-Verlag, cop. 1927, oraz obszerną pracę  poświęconą olimpizmowi Stanisława 

Polakiewicza - Igrzyska VIII-mej olimpiady, Paryż 1924 oraz : dzieje olimpizmu w zarysie. – Lwów-

Warszawa-Kraków : Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1926. 

Igrzyska VIII-mej olimpiady, Paryż 1924 oraz : dzieje olimpizmu w zarysie.
Lwów-Warszawa-Kraków 1926.

Na stronie tytułowej dedykacja autora dla Wiktora Junoszy – Dąbrowskiego.

Dzieło  to  zaliczane  jest  do  kanonu  najważniejszych  opracowań  w historii  polskiej  kultury 

fizycznej.  Na  uwagę  zasługuje  wklejona  na  stronie  tytułowej  własnoręczna  dedykacja  autora  : 

„Panu  Wiktorowi  Junoszy  –Dąbrowskiemu  z  wyrazami  wdzięczności  za  pomoc  przy 

opracowywaniu tej książki.  S. Polakiewicz, w Warszawie, dnia 18 XII 1928.”  Wspomniany W. 

Junosza-Dąbrowski  był  dziennikarzem  sportowym  okresu  międzywojennego,  inicjatorem  i 

założycielem Polskiego Związku Bokserskiego, działaczem sportowym, autorem książek o sporcie i 

psychologii , sekretarzem generalnego PKOI. Według Junoszy-Dąbrowskiego cele kultury fizycznej 

mają służyć  ideałom koncepcji państwowej, która  sprowadzają się do „tego, ażeby obywatel był 

dobrym pracownikiem,  gdyż  to  warunkuje dobrobyt  gospodarczy narodu.  W konsekwencji  taki 

obywatel będzie też dobrym żołnierzem oraz dobrym działaczem społecznym.”

Sport  kwalifikowany,  wyczynowy  nie  jest  jednak  oceniany  zbyt  wysoko  przez  teoretyków. 

Uznawany jest nawet za zjawisko negatywne i nazywany widowiskowym. 
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Jadwiga Wajsówna –  rekord olimpijski 
w rzucie dyskiem, Berlin 1936

Polska reprezentacja piłki nożnej na Olimpiadzie
w Berlinie w 1936. 

                          

Polski Komitet Olimpijski -  Berlin 1936. Reprezentanci Polski, 
Olimpiada w Chamonix,  Francja, 1924 

Ruch  sportowy  rozwija  się  w  klubach  wojskowych,  klubach  mniejszości  narodowych, 

klubach robotniczych. Głównym adresatem zabiegów rządu i organizacji na polu sportu jest jednak 

młodzież i organizacje szkolne.  W. Osmolski tak pisze w 1928 roku : „Na igrzyskach olimpijskich 

znajdujemy się  zwykle  na  szarym końcu,  co  samo przez  się  nie  byłoby dramatem,  gdyby nie 

okoliczności, że zwyciężają atleci tych krajów, w których istnieje mocna państwowa i społeczna 

organizacja  wychowania fizycznego,  organizacja  nie  hołdująca  jednostek  wybranych,  specjalnie 

uzdolnionych,  lecz  umożliwiająca  korzystanie  z  dobrodziejstw  ruchu  ogółowi  młodzieży.”  W 

odradzającej się Polsce odrodziła się również inicjatywa związana z krzewieniem kultury fizycznej 

w  społeczeństwie.  Ruch  sportowy  czerpał  z  doświadczeń  działalności  klubów  i  organizacji 
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sportowych funkcjonujących na ziemiach polskich już w II połowie XIX i na początku XX wieku. 

W ówczesnej Polsce brak było nie tylko niezbędnych programów, urządzeń i obiektów sportowych, 

ale  również  odpowiednio  przygotowanej  kadry.  Młodzież  wychowywana  w  organizacjach 

sportowych o charakterze paramilitarnym dostarcza pierwszorzędnych pracowników wojskowych , 

politycznych, naukowych, i kultury fizycznej. Jednym z nich jest wspomniany płk dr Władysław 

Osmolski.  W  książkach  znajdujemy  informacje  wielu  organizacjach,  np.   Towarzystwie 

Gimnastycznym „Sokół” (początek działalności sokoła we Lwowie przypada na rok 1867, który 

uznaje się później umownie za datę początku sportu polskiego), Polskiego Związku Narciarskiego, 

Towarzystwa Tatrzańskiego w Krakowie , Związku Harcerstwa Polskiego, Związku Strzeleckiego 

„Strzelec”,  skautów  polskich  i  innych.  Wiele  książek  o  tematyce  sportowej  wydanych  zostało 

staraniem  tych  organizacji.  Do  najcenniejszych  w  tej  tematyce  należy  Pamiętnik  Sokoła 

Krakowskiego 1885-1896, wydany nakładem TG „Sokół” w Krakowie,  1896.  Pamiętnik opisuje 

dzieje  powstania  i  11  letniej  działalności  ,  przedstawia  sylwetki  założycieli  organizacji,  jej 

kolejnych prezesów, spisy członków honorowych, statystyki uczestnictwa w zajęciach sportowych 

różnych dyscyplin. Organizacje sportowe mają charakter paramilitarny. Swój początek biorą one 

jeszcze z  czasów zaborów ,  kiedy to  przysposobienie  wojskowe młodzieży stanowiło trzon ich 

działalności. Modele działania polskich organizacji czerpano często ze wzorów obcych. TG „Sokół” 

przeniesiono na grunt polski z Czech, skauting jest przykładem „spolszczenia” tradycji angielskiej - 

Lord Baden-Powell of Gilwell : Moje przygody i przeżycia / przełożył z oryginału angielskiego i  

zaopatrzył przedmową Kazimierz Rychłowski. – Lwów, Nakładem Księgarni Towarzystwa Szkoły  

Ludowej  1937.  We  wstępie tej  książki  przedstawiono  wydarzenia  obrazujące  stosunek  twórcy 

skautingu  do  Polski.  „Przed  wojną  światową,  w  roku  1913,  zetknął  się  gen.  Baden-Powell  w 

Birmingham po raz pierwszy z naszymi organizacjami skautowskimi spod zaborów. I wówczas to 

po raz pierwszy,  nie  oglądając  się  na ówczesne  „koniunktury”  polityczne,  potraktował  naszych 

skautów jako Polaków, jako organizację narodową, polską. Szczególną sympatię okazywał tez stale 

dla naszego harcerstwa po odzyskaniu niepodległości. (…). A widomą oznaką tej szczerej sympatii 

jest  fakt,  że  w  kwietniu  1936  roku  Baden-  Powell  nadał  głowie  harcerstwa  polskiego,  p. 

wojewodzie  Grażyńskiemu,  odznakę  „Srebrnego  Wilka”,  najwyższe  odznaczenie  skautingu 

angielskiego, wyjątkowo tylko nadawane cudzoziemcom.”
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Lord Baden-Powell of Gilwell : Moje przygody i przeżycia. – Lwów, 1937.

Stanisława Niemcówna, Metodyka pracy w kołach krajoznawczych młodzieży.
– Nakładem Redakcji „Orlego Lotu”, Kraków 1921.

            

Pamiętnik Sokoła Krakowskiego 1885-1896, Kraków, 1896.
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Okres międzywojenny sprzyja podejmowaniu prac badawczych nad rodzimymi tradycjami 

w dziedzinie  wychowania  fizycznego i  sportu.  Ukazują  się  w tym okresie   księgi  pamiątkowe 

klubów i stowarzyszeń sportowych, sprawozdania z działalności instytucji i organizacji sportowych. 

Biblioteka AWFiS posiada w swoich zbiorach  Informacyjny kalendarz narciarski na sezon 1938-

1939. – Wydawnictwo Polskiego Związku narciarskiego. Znajdujemy w nim opis władz i instytucji 

Polskiego  Związku  Narciarskiego,  Międzynarodowy Regulamin  Zawodów,  terminarz  zawodów 

narciarskich, informacje o odznakach za sprawność wraz z nazwiskami osób nimi wyróżnionych, 

opis  schronisk  turystycznych  w  Karpatach  i  wiele  innych.  Dokumentami  pracy  PZN  są 

sprawozdania  z  działalności  organizacji  w  poszczególnych  latach  dwudziestolecia 

międzywojennego.  Sprawozdanie  Sekcji  Narciarskiej  Akademickiego  Związku  Sportowego  w  

Krakowie  za  sezon  1931  –32.  /  [opracował  Stanisław  Wajda]  –  Kraków  :  Nakładem  Sekcji  

Narciarskiej  A.  Z.  S.,  1932.  i  kolejne z roku 1935, 1937, 1939.  PZN stawia sobie  dwa cele  : 

propagowanie  narciarstwa  i  rozwój  turystyki  i  sportu  narciarskiego.  Realizacja  celów związku 

przekłada  się na sukcesy narciarstwa polskiego. Żywiołowy rozwój tej dyscypliny sportu w latach 

trzydziestych  ,  dzięki  sukcesom   Heleny  Marusarzówny,  Bronisława  Czecha  ,  Stanisława 

Marusarza, czy Zdzisława Motyki, owocuje przyznaniem PZN organizacji  Mistrzostw Świata w 

Zakopanem w 1939 r. Aktywny jest też udział Polaków w utworzeniu Międzynarodowej Federacji 

Narciarstwa, w której od 1926 r. działa  prezes PZN Aleksander Bobkowski. Komisja Sportowa 

PZN wydaje w 1935 r. Zasady akcji wyszkoleniowej PZN, które zawierają regulaminowe wytyczne, 

oraz  zasady  organizacyjne  dla  honorowych  i  zawodowych  nauczycieli  narciarstwa,  przepisy 

porządkowe, a także formy szkolenia,  programy kursów i obozów narciarskich. Nakładem PZN 

ukazuje się też  Instrukcja narciarstwa nizinnego. Wyd. 2.  /  Polski  Związek Narciarski.  Komisja  

Narciarstwa  Nizinnego.  -  Kraków,  Nakładem  Zarządu  Głównego  P.Z.N.,  1939.  Posiadamy 

regulamin  zawodów  międzynarodowych  narciarskich,  przepisy  zawodów  lekkoatletycznych, 

punktowe tabele lekkoatletyczne.

Dokumentem życia sportowego jest także Pamiętnik Pierwszego Karpackiego Raidu Kolej.  

–Narciarskiego. – Nakładem Towarzystwa Krzewienia Narciarstwa. – Kraków,1932.  Opracowanie 

wydane  w  dwóch  osobnych  folderach  umieszczonych  w  twardej  oprawie.  Pierwszy  folder  to 

informator zachęcający do korzystania z oferty rajdowej w języku polskim, niemieckim, angielskim 

i  francuskim.  Drugi zawiera krótki  opis  pierwszego rajdu,   listę  nazwisk i  pamiątkowe zdjęcie 

uczestników rajdu.
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Pamiętnik Pierwszego Karpackiego Rajdu Kolejowo –Narciarskiego, Kraków 1932.

Towarzystwa  i  organizacje  sportowe  podejmują  również  działalność  wydawniczą.  Książki  o 

tematyce sportowej ukazują się dzięki nakładom Towarzystwa Krzewienia Narciarstwa, Związku 

Gimnastycznych  Towarzystw  Sokolich,  Sekcji  Turystycznej  Towarzystwa  Tatrzańskiego, 

Warszawskiego Towarzystwa Łyżwiarskiego, Polskiej Spółki Sportowej i wielu innych.

     

   

Sport w kilku odmianach.
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Książki z Serii Biblioteczka Sportowa.

Sport i wychowanie fizyczne II Rzeczypospolitej są ściśle związane ze strukturą armii. Jej 

siła opiera się na piechocie i  kawalerii.  Dyscypliny sportowe mają służyć wyszkoleniu dobrego 

żołnierza piechoty,  stąd propagowanie dyscyplin obronnych strzelectwa, szermierki,  konkurencji 

lekkoatletycznych, skoków, biegów, rzutów, np. Łotocki Z., Łucznictwo : sprzęt, zaprawa, zawody. -  

Warszawa : Główna Księgarnia Wojskowa, 1934. - (Bibljoteczka Sportowa Nr. 31).  Najbardziej 

popularnymi dyscyplinami sportowymi są jednak : lekka atletyka, piłka nożna i narciarstwo, np. 

Pietkiewicz K., Nauka jazdy na nartach : (ze szczególnem uwzględnieniem narciarstwa w szkole) :  

podręcznik  metodyczny  dla  nauczycieli,  uczniów  i  samouków  ;  ze  sł.  wstępnym  Aleksandra 

Bobkowskiego.  – Warszawa :  „Nasza Księgarnia” Sp.  Akc.  Związku Nauczycielstwa Polskiego,  

[1932].  W dziedzinie piłki nożnej warto odnotować fakt, że w okresie przed II wojna światową 

swoja karierę  sportową rozpoczyna „Trener  Tysiąclecia” Kazimierz Górski,  który w roku 1935 

zostaje  zawodnikiem  piłkarskiego  Robotniczego  Klubu  Sportowego  Lwów.  Następnie  gra  w 

Spartaku Lwów - 1939,  a w latach czterdziestych jest reprezentantem Dynama Lwów. Kazimierz 

Górski  związany jest  szczególnie  z  AWFiS  w Gdańsku  ,  która  nadała  trenerowi  tytuł  doktora 

honoris  causa  w  2003  roku,  a  w  roku  2007  ulica,  przy  której  znajduje  się  uczelnia  została 

mianowana jego nazwiskiem. Wiele książek  opisujących dyscypliny sportowe ujęto w serię pt. 

Biblioteczka  Sportowa, wydawanej  przez  Główną  Księgarnię  Wojskową.  Nakładem  tego 

wydawnictwa ukazało się szereg poradników przeznaczonych dla nauczycieli i instruktorów sportu, 

a także dla wszystkich zainteresowanych uprawianiem sportu. Szymczyk F., Kolarstwo : turystyka –  
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tor – szosa. - Warszawa : Główna Księgarnia Wojskowa, 1931. - (Bibljoteczka Sportowa Nr. 18), 

Krygier W., Hokej na lodzie. - Warszawa : Główna Księgarnia Wojskowa, 1935. - (Bibljoteczka 

Sportowa  Nr.  36) Ziętkiewicz  W.,  Sprzęt  narciarski  :  wyrób-wybór-konserwacja-smary.  Wyd.  3  

poprawione  i  rozszerzone.  -  Warszawa,  Główna  Księgarnia  Wojskowa,  1934.  –  (Bibljoteczka 

Sportowa Nr. 3).

Zagadnienia  przedwojennego  sportu  kobiet  przedstawiane  są  w  książkach  w  kilku 

aspektach. W sporcie wysokokwalifikowanym rekordy sportowe ustanawiają reprezentantki Polski 

na igrzyskach olimpijskich i mistrzostwach świata. Za przykład mogą posłużyć albumy z olimpiad, 

lub przechowywana w naszych zbiorach pocztówka wysłana z olimpiady w Berlinie w 1936 roku 

przedstawiająca bieg na 100 m. pań i srebrny medal Stanisławy Walasiewiczówny.

Dyscypliny sportowe  uprawiane  przez  kobiety  w okresie  międzywojennym prezentuje 

rozdział  poświęcony  sportowi  kobiet  w  Niemczech  zamieszczony  w  książce  Dorry  K.,  Das  

Olympia-Buch : herausgegeben in Auftrage de Deutchen Reichsausschusses für Leibesübungen :  

mit einem Vorspruch des Reichspräsidenten von Hindenburg / bearbeiter Kurt Doerry und Wilhelm  

Dorr. – München : Olympia-Verlag, cop. 1927. Można tu wyróżnić między innymi, lekką atletykę, 

jeździectwo, strzelectwo, wioślarstwo, futbol.

186



       

Sport kobiet w literaturze niemieckiej. Dorry K., Das Olympia-Buch, München 1927.

Jazda figurowa na lodzie
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Strzelectwo Lekkoatletyka

       
Biegi Wioślarstwo

Ruch sportowy kobiet znajdują swoje odbicie w podręcznikach i poradnikach metodycznych 

:  Jankowski  J.,  Jazda  figurowa  na  łyżwach.  –  Warszawa  :  Wydane  nakładem  Warszawskiego  

Towarzystwa Łyżwiarskiego, 1925., Mazurek J., Wioślarstwo kobiece / Józef Mazurek ; wskazania  

lekarskie  Antonina  Jurjewiczówna  ;  z  przedmową  Jerzego  Bojańczyka.  -  Warszawa  :  Główna 

Księgarnia  Wojskowa,  1936.  Popularna  w owym czasie  gimnastyka  sięga  do wzorów modnej 

gimnastyki szwedzkiej -   Björksten E.,Gimnastyka Kobiet. Cz. 1. / Elli Björksten ; tł. Z drugiego  

wydania szwedzkiego Jadwiga Mayówna. -  Kraków : Nakładem Działu Wydawniczego Studjum  

Wychowania  Fizycznego  Uniwersytetu  Jagiellońskiego  w  Krakowie,  1929.  W  naszym  zbiorze 

posiadamy  książki  z  dziedziny  kształtowania  nawyków  pielęgnacji  zdrowia  i  urody  kobiecej 

Świtalska, J. Mój system piękności i zdrowia / Ćwiczenia gimnastyczne opracowała Maria Tańska.  

– Towarzystwo Wydaw. Bluszcz, Warszawa, [1930?].
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System piękności i zdrowia według Julii Świtalskiej, Marii Tańskiej, Elli Björksten (poniżej)

  

Sport polski okresu międzywojennego „rozwinął się na około 60 dyscyplin, a zawodnicy 

uprawiali  je  w  4500  jednostkach  organizacyjnych.  Reprezentanci  naszego  kraju  z  biegiem lat 

uzyskiwali  coraz  lepsze  wyniki,  tak  ,że  na  początku  lat  trzydziestych  Polska  znalazła  się  w 

czołówce znaczących w sporcie państw świata.  W IO w latach 1924, 1928, 1932, 1936 Polacy 

zdobyli 20 medali : 3 złote, 6 srebrnych i 11 brązowych. Poza tym uzyskali 7 medali w konkursach 

sztuki towarzyszących IO. 

Posiadany  przez  Bibliotekę  Główną  AWFiS  w  Gdańsku  zbiór  książek  przedwojennych 

zawiera  oprócz  książek  sportowych  również  pozycje  dotyczące  gier  i  zabaw  ruchowych,  czy 

zagadnień wychowania fizycznego w szkole, Germanówna M., Gimnastyka w szkole powszechnej :  

podręcznik dla nauczyciela / Marja Germanówna ; z przedmową Eugeniusza Piaseckiego. Wyd. 2. -  

Lwów : Nakładem S. Jakubowskiego, 1922, Sosnowski K., Szkoła a zdrowie. Wyd. 2. - Kraków-

Warszawa  :  Nakładem  Akademji  Handlowej  w  Krakowie,  główny  skład  w  Księgarni  J.  

Czerneckiego, 1920. Thulin J.G., Podręcznik gimnastyki. Cz. 3, atlas gimnastyczny. Z. 5. / [Josef  
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Gottfried]  Thulin ; tł.  Z 2 wyd. Szwedzkiego J.M..  - Kraków : Nakładem Studjum Wychowania 

Fizycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego,  1929 . Posiadamy niewielką ilość książek sportowych 

obcojęzycznych – niemieckich, rosyjskich i angielskich, np. piękne wydanie  serii The Badminton 

Library :  Sherman M., Athletics and football. Edition 4. - London : Longmans, Green, and co.,  

1894.  Książki turystyczne, z dziedziny pedagogiki, psychologii wymagają osobnego opracowania. 

Lektura książek wydanych do roku 1939 skłania  do refleksji  nie  tylko w dziedzinie  zagadnień 

sportowych, ale również politycznych, społecznych, obyczajowych dających szeroki obraz bytu i 

problemów Polaków żyjących w Europie, w czasie między dwiema światowymi wojnami. 

Szczegółowa  bibliografia  dotycząca  księgozbioru  przedwojennego  jest  dostępna  w  katalogu 

komputerowym Biblioteki Głównej AWFiS Gdańsk.
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Janina Saffarini
Biblioteka Publiczna Dzielnicy Ochota - Warszawa

Kultura fizyczna w zbiorach Warszawskiej Galerii Ekslibrisu

Motyw kultury fizycznej  należy do często stosowanych w twórczości ekslibrisowej i nie 

mogło go zabraknąć również w kolekcji  znaków książkowych zgromadzonych w Warszawskiej 

Galerii  Ekslibrisu,  stanowiących  rodzaj  zbiorów specjalnych  Biblioteki  Publicznej  w  Dzielnicy 

Ochota,  której  galeria  jest  oddziałem.  Zanim  przedstawię  Państwu  temat  kultury  fizycznej  w 

naszych zbiorach oraz formy działań w tym zakresie, kilka słów o galerii, która jest jedyną taką 

instytucją w Warszawie.

Placówka  istnieje  od  1992  roku.  Rozpoczynała  swoją  działalność  pod  szyldem  „Mała 

Galeria Ekslibrisu” i jest  znaczącym ośrodkiem sztuki ekslibrisowej w kraju i na świecie. Poprzez 

międzynarodowe biennale „Varsaviana w Ekslibrisie” i przeglądy twórczości artystów z różnych 

krajów: Japonii, Włoch, Finlandii, Kazachstanu, Czech, Ukrainy, Estonii, Litwy galeria jest znana 

grafikom z całego świata. W wyniku ożywionej działalności instytucja otrzymuje ciekawe oferty 

wystawiennicze i propozycje międzynarodowej współpracy w dziedzinie popularyzowania małych 

form graficznych – ekslibrisów.

Galeria organizuje rocznie od 6 do 8 wystaw autorskich lub tematycznych połączonych ze 

spotkaniami z artystami i kolekcjonerami, w których uczestniczą nie tylko mieszkańcy stolicy, ale 

również goście z różnych stron Polski, a nawet Europy. Do każdej wystawy publikuje katalog. Dwa 

razy w roku galeria wydaje jedyny w Polsce periodyk „Ex Bibliotheca”, który jest magazynem dla 

grafików i kolekcjonerów ekslibrisu.

Wokół WGE zgromadziło się stałe grono miłośników ekslibrisu składające się z grafików, 

kolekcjonerów, bibliofilów, naukowców, dziennikarzy, nauczycieli i bibliotekarzy.

Zakres  działalności  galerii  nie  ogranicza  się  wyłącznie  do  organizowania  wystaw  i 

wydawania  katalogów  do  ekspozycji.  Instytucja  prowadzi  edukację  bibliofilską  i  graficzną  dla 

dzieci i młodzieży szkolnej oraz akademickiej w formie lekcji bibliotecznych, pokazów, warsztatów 

i konkursów.

Dzięki tym formom pracy młode pokolenie  może zaznajomić się z historią  książki  i  jej 

powiązaniem z małą formą graficzną, jaką jest ekslibris, może poznać funkcje znaku książkowego 

jako sztuki  użytkowej  oraz  techniki  graficzne  najczęściej  używane w twórczości  ekslibrisowej. 

Wiedza  ta  jest  bardzo  potrzebna  w  procesie  wychowania estetycznego  i  podnoszenia  poziomu 

kultury młodych ludzi, jak również kształtuje ich zainteresowania bibliofilskie.
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Działalność  wystawiennicza,  dobre  kontakty  z  grafikami  i  innymi  ośrodkami  kultury 

ekslibrisowej sprzyjają gromadzeniu własnej kolekcji małych form graficznych i systematycznego 

powiększania  zbiorów,  które  składają  się  wyłącznie  z  darów  przekazywanych  galerii  przez 

twórców, kolekcjonerów i  instytucji,  w tym również Muzeum Sportu i  Turystyki w Warszawie. 

Obecnie  zbiór  liczy  6300  ekslibrisów  autorów  polskich  i  zagranicznych.  Oprócz  tego  WGE 

gromadzi katalogi wystaw, teki i różnego rodzaju publikacje dotyczące małej grafiki.

Zgromadzone ekslibrisy reprezentują różne motywy i tematy, wśród nich motywy sportowe, 

turystyczne, olimpijskie i szachowe. Posiadamy na ten temat ok. 80 ekslibrisów twórców polskich i 

zagranicznych.  Wśród  tych  ostatnich   wymienić  należy  Premstallera,  Kurisa,  Rockenbergera, 

Richtera,  Terehowa i  Hlinowskiego.  Wśród autorów polskich  są  znani  i  cenieni  w środowisku 

kolekcjonerów i  miłośników znaku  książkowego  graficy:  Zbigniew Dolatowski,  Czesław  Woś, 

Klemens  Raczak,  Tadeusz  Andrusiewicz,  Krzysztof  Kmieć,  Tadeusz  Budynkiewicz,  Ryszard 

Bandosz,  Czesław Kelma,  Jan  Agopsowicz,  Władysław Kościelniak,  Zbigniew Jóźwik,  Marian 

Majkut.

Treścią większości prac wymienionych grafików jest sport i turystyka. Odnajdujemy w nich 

motywy różnych form kultury fizycznej:  piłkę  nożną,  żeglarstwo,  siatkówkę,  tenis,  szermierkę, 

jeździectwo, biegi, łucznictwo. Sporo znaków poświęconych jest grze w szachy. 

Niektóre  prace  nawiązują  do  współzawodnictwa  sportowego  i  posiadają  w  tle  motyw 

olimpizmu antycznego bądź współczesnego. Są i takie ekslibrisy, których powiązanie z tematem 

sportowym polega na osobie właściciela znaku. Są nimi znani sportowcy, trenerzy lub kluby. Do 

najcenniejszych  nabytków  w  naszych  zbiorach  sportowych  należy  ekslibris  Zbigniewa 

Dolatowskiego,  wspaniałego  drzeworytnika,  nieżyjącego  już  od  kilku  lat,  przedstawiający 

antycznego biegacza z napisem „Ex bibliotheca Muzeum Kultury Fizycznej i Turystyki”, a który 

został przekazany naszej galerii w dowód przyjaźni i współpracy przez byłą dyrektor tej instytucji – 

pani Iwonę Grys. Jak twierdzi Hanna Jeznak – kierownik tutejszej biblioteki ekslibris ten stał się 

inspiracją do gromadzenia przez muzeum również znaków książkowych z motywami sportowymi.

Temat sportu w WGE nie kończy się na analizie zbiorów pod tym kątem. Bardzo często 

przewija  się  on  w  trakcie  bieżących  wystaw autorskich  lub  tematycznych,  które  organizujemy 

grafikom lub  kolekcjonerom.  Prawie  każdy twórca  prezentujący swój  dorobek w naszej  galerii 

wykonał przynajmniej jeden ekslibris z motywem sportowym lub turystycznym, a bardzo często 

wypełniona jest takimi pracami cała plansza. 

Wspominając działalność wystawienniczą galerii nie sposób ominąć tak ważnej ekspozycji, 

jaką była prezentacja ekslibrisów olimpijskich i sportowych zorganizowana w marcu 2003 roku 

przez WGE i Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie. Wystawiane prace pochodziły z kolekcji 

muzeum, galerii, Biblioteki Publicznej m.st.Warszawy oraz kolekcji prywatnych Konrada Grudy i 
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Zygmunta Gontarza. Bezpośrednim bodźcem do zorganizowania takiej ekspozycji było obwołanie 

roku  2003  Rokiem  Sportu  i  Kultury.  Wystawa  była  ważnym  wydarzeniem  artystycznym  i 

kulturalnym w stolicy i  zacieśniła  w znaczący sposób współpracę  między obiema instytucjami 

kultury.

W skład zbiorów WGE obok prac graficznych wchodzą również katalogi, teki i publikacje 

książkowe  dotyczące  ekslibrisów.  Wśród  nich  znajduje  się  kilkanaście  pozycji  poświęconych 

kulturze fizycznej. Są to:

• Sport i turystyka w ex librisie” ze zbiorów Klemensa Raczaka, 1975

• 200 exlibrisów szachowych” ze zbiorów J. Giżyckiego i W. Pawlaka, 1980

• Ekslibrisy szachowe” – Wałbrzyska Galeria Ekslibrisu, 1987

• Sport w ekslibrisie” – z kolekcji Alfreda Gaudy, 1988

• Ekslibrisy szachowe” – wystawa z kolekcji J. T. Czosnyki, 1988

• Turystyka i sport w ekslibrisie polskim” – Kazimierz Pątek i Ryszard Bandosz, 1988

• 12 ekslibrisów sportowych Klemensa Raczaka”

• Ekslibrisy sportowe Lwa Iwanowa z Baku”, 1992

• Motywy sportowe w ekslibrisie światowym” ze zbiorów J.T. Czosnyki, 1992

• Ex-Libris” – Międzynarodowy Komitet Olimpijski

• Ekslibrisy  olimpijskie  i  sportowe”,  Muzeum  Sportu  i  Turystyki  i  Warszawska  Galeria 

Ekslibrisu, 2003

• Ekslibrisy szachowe” Widzewska Galeria Ekslibrisu, 2006

• Góry, turystyka i sport w ekslibrisach” – Krzysztof Kmieć, 2006 

• Ekslibris sportowy w roku olimpijskim” - Krzysztof Kmieć, 2008

• Sport i turystyka w ekslibrisie” – Krzysztof Kmieć, 2009

Jedną z ważniejszych publikacji dotyczących ekslibrisu sportowego jest pozycja „Turystyka 

i  sport  w  ekslibrisie  polskim”  autorstwa  znanych  warszawskich  kolekcjonerów  znaków 

książkowych  Kazimierza  Pątka  i  Ryszarda  Bandosza.  Książeczka  została  wydana  przez 

Wydawnictwo  „Sport  i  Turystyka”  w  1988  roku.  Na  jej  treść  składa  się  dwuczęściowy wstęp 

dotyczący  dziejów  znaku  książkowego  w  Polsce  i  motywów  turystycznych  i  sportowych  w 

ekslibrisie,  reprodukcje  małych  grafik,  alfabetyczny  wykaz  autorów.  Projekt  okładki  i  karty 

tytułowej  wykonał  jeden  z  najlepszych  twórców  ekslibrisów  Wojciech  Łuczak,  a  pomocą  w 

opracowaniu graficznym i merytorycznym służył  Janusz Mikołaj  Szymański,  niekwestionowany 

autorytet w dziedzinie ekslibrisu.
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Wypożyczalnia  75,  obok  zbiorów  specjalnych,  gromadzi  książki  z  dziedziny  sportu  i 

turystyki. Jest to dział wg klasyfikacji UKD 796/799. Znajdują się w nim opracowania dotyczące 

różnych  dziedzin  sportu,  przewodniki,  poradniki,  kompendia  wiedzy  na  ten  temat  w  formie 

encyklopedii i słowników oraz pamiętniki i biografie sławnych sportowców i trenerów. W sumie 

posiadamy na ten temat ok. 250 książek.

     Bardzo dziękuję za zaproszenie do udziału w tej sesji i korzystając z okazji chcę pogratulować 

Bibliotece  Sportu  i  Turystyki  tak  ważnej  rocznicy,  wspaniałych  inicjatyw  kulturalnych  i 

interesujących  spotkań,  jak  również  życzyć  na  następne  50  lat  równie  owocnych  działań  dla 

rozwoju polskiej kultury sportowej.

EKSLIBRISY SPORTOWE ZE ZBIORÓW WGE

Klemens Raczak

Marian Majkut
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Aleksander Klak, Wojciech Szwed
CMJW w Łambinowicach – Opolu

Życie sportowe oraz kultura fizyczna
w obozach jenieckich w świetle zbiorów Centralnego Muzeum Jeńców 

Wojennych w Łambinowicach-Opolu

Centralne  Muzeum  Jeńców  Wojennych  w  Łambinowicach-Opolu  (dalej:  CMJW  w 

Łambinowicach-Opolu)  zgodnie  z  zadaniami  statutowymi  zajmuje  się  gromadzeniem, 

przechowywaniem,  konserwowaniem,  naukowym opracowywaniem i  udostępnianiem dowodów, 

zbiorów i materiałów dotyczących zbrodni popełnionych na polskich jeńcach wojennych i jeńcach 

innych  narodowości  w  latach  1939–1945,  systemu  hitlerowskich  i  stalinowskich  obozów  dla 

polskich  jeńców  wojennych  w  Europie  oraz  jeńców  innych  narodowości  osadzonych  w 

hitlerowskich obozach jenieckich na terytorium Polski jak również dotyczących form walki oraz 

codziennego życia obozowego, które toczyło się na płaszczyźnie religijnej, kulturalno-oświatowej i 

sportowej. 

Na  podstawie  o  dokumentów znajdujących  się  w  archiwum CMJW w Łambinowicach-

Opolu  powstały  publikacje  naukowe  poprzedzone  dysertacjami  doktorskimi  dotyczące 

najważniejszych  aspektów  życia  obozowego.  Wśród  nich  jest  książka  autorstwa  Wojciecha 

Półchłopka pt. Wychowanie fizyczne i sport żołnierzy polskich w obozach jenieckich Wehrmachtu i  

NKWD (1939–1945)1. 

Możliwość rozwijania tężyzny fizycznej i uprawianie sportu gwarantował jeńcom paragraf 

17 Konwencji  Genewskiej  z 27 lipca 1929 r.,  mówiący że  Strony walczące będą popierały jak  

najbardziej  rozrywki  umysłowe  i  sportowe,  organizowane  przez  jeńców  wojennych2.  W 

rzeczywistości życie sportowe toczyło się przede wszystkim w obozach dla oficerów3.

Ze  względu na  przyjęty podział  zbiorów archiwalnych  w archiwum CMJW,  dokumenty 

dotyczące życia sportowego i kultury fizycznej w obozach znajdują się w kilku zbiorach. Należą do 

nich m.in.: Zbiór Józefa Kobylańskiego, Materiały i Dokumenty, Relacje i Wspomnienia oraz Zbiór 

Edwarda  Wolskiego.  Ich  uzupełnieniem jest  Fototeka.  Materiały dotyczące  tego  zagadnienia  są 

jednym z elementów wchodzących w skład poszczególnych zbiorów, których zawartość obejmuje 

dokumenty  dotyczące  różnych  dziedzin  życia  obozowego  pozyskane  na  przestrzeni  ponad 

1 W.  Półchłopek,  Wychowanie  fizyczne  i  sport  żołnierzy  polskich  w  obozach  jenieckich 
Wehrmachtu i NKWD, Opole 2002.

2 Konwencja dotycząca traktowania jeńców wojennych, podpisana w Genewie dnia 27 lipca 1929 
r., „Dziennik Ustaw RP” 1932, nr 103, poz. 866.

3 Szerzej na ten temat: W. Półchłopek, op. cit., s. 56-131; W przypadku stalagów – obozów dla 
podoficerów i żołnierzy szeregowych sport, a w szczególności ćwiczenia fizyczne bardzo często 
były formą kary za niesubordynację.



czterdziestoletniej  działalności  muzeum zarówno od instytucji,  jak i  osób prywatnych z kraju i 

zagranicy4. 

Różnorodny charakter posiadanych dokumentów dotyczących życia sportowego sprawił, że 

trudno jest znaleźć wspólny klucz dla ich usystematyzowania. Są to przede wszystkim archiwalia 

papierowe,  które  ze  względu  na  ich  treść  można  podzielić  na:  dokumenty  dotyczące  bieżącej 

działalności sportowej i rozwoju kultury fizycznej w obozach jenieckich, kroniki i albumy (w tym 

przypadku dotyczące dziejów konkretnego obozu wraz z informacjami dotyczącymi omawianego 

zagadnienia bądź kroniki jenieckiego klubu sportowego), dokumenty instytucji międzynarodowych 

(Raporty Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża w Genewie, dalej: MKCK w Genewie) 

potwierdzające  funkcjonowanie  życia  sportowego  w  obozie,  relacje  i  wspomnienia  jeńców 

wojennych uwzględniające życie sportowe w obozach oraz fotografie. 

Tylko  w  przypadku  wspomnianych  dokumentów  dotyczących  bieżącej  działalności 

sportowej znajdujących się w Zbiorze Józefa Kobylańskiego, można uporządkować je szczegółowo 

ze względu na dyscypliny sportowe, których dotyczą bądź ze względu na charakter dokumentów 

zawierających  w  swej  treści  regulaminy  turniejów,  poszczególnych  dyscyplin,  terminarze  gier, 

tabele  wyników oraz sprawozdania z  zawodów i  turniejów. Materiały te  przekazane zostały do 

archiwum  CMJW  w  Łambinowicach-Opolu  przez  kapitana  Józefa  Kobylańskiego  uczestnika 

kampanii wrześniowej następnie internowanego w Rumunii, później jeńca oflagów VI E Dorsten i 

VI  B Dössel,  w których  jako  archiwista  i  bibliotekarz  dokumentował  wszystkie  aspekty życia 

obozowego. Wraz z końcem wojny, którego doczekał w obozie w Dössel, zajął się zabezpieczeniem 

i przekazaniem archiwów obozów w Dorsten i Dössel do kraju. W efekcie jego starań trafiły one w 

formie depozytu do Muzeum Wojska Polskiego, skąd w 1968 r. przekazano je do naszej placówki 

noszącej wtedy nazwę  Muzeum Martyrologii Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu. Było 

to łącznie 9 tomów akt. Dwa lata później sam autor przekazał jeszcze kolejnych 5 tomów5. Obecnie 

zbiór  składa  się  z  68  jednostek  archiwalnych  podzielonych  na  trzy  główne  części  dotyczące 

poszczególnych  etapów niewoli  twórcy  zbioru  tj.:  akta  z  obozów dla  internowanych  żołnierzy 

polskich w Rumunii6, akta Oflagu VI E Dorsten7, akta Oflagu VI B Dössel8. W tym przypadku 

archiwalia dotyczące życia sportowego obejmują informacje z Oflagu VI E Dorsten z lat 1941–

1942 oraz Oflagu VI B Dössel z lat 1942–19449. 

4 Szerzej  na  temat  zasobu  archiwalnego  CMJW  w  Łambinowicach-Opolu:  I.  Biegun,  R. 
Mrzygłocka,  K.  Sznotala,  Przewodnik  po  zasobie  archiwalnym  CMJW w  Łambinowicach-
Opolu, Opole 2004. 

5 I. Biegun, R. Mrzygłocka, K. Sznotala, op. cit., s. 20.
6 ACMJW, Zbiór Józefa Kobylańskiego ( dalej: ZJK), sygn. 1-14.
7 Ibidem, sygn. 15-32.
8 Ibidem, sygn. 33-68.
9 Ibidem, sygn. 23,49,50.
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Wśród  nich  możemy  wyróżnić  dokumenty  dotyczące  takich  dyscyplin  sportowych  jak: 

siatkówka,  piłka  nożna,  koszykówka,  gimnastyka,  lekkoatletyka,  bilard,  brydż  oraz  szachy. 

Szczególnie  bogato  udokumentowane  zostały  rozgrywki  szachowe  zarówno  w  Oflagu  VI  E 

Dorsten10, jak i Oflagu VI B Dössel11. Ze względu na ich treść można je podzielić na ogłoszenia i 

komunikaty12, protokoły i sprawozdania z zawodów13, regulaminy14 i zasady gry15 oraz terminarze i 

wyniki  zawodów  wraz  z  listami  uczestników16.  Odmienny  charakter  mają  dzienniki  zawodów 

szachowych ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi przebiegu i  wyników poszczególnych 

partii, przeprowadzonych w Dorsten w październiku i listopadzie 1941 r.17 oraz  Książki notowań 

rozgrywek szachowych klubu szachowego Oflagu VI B Dössel, bruliony z zapisanymi wynikami 

partii szachowych z poszczególnych turniejów z 1944 r. (FOTO. 1) Wśród dokumentów na uwagę 

zasługuje tabela wyników turnieju szachowego w Dorsten z 13 marca 1942 r. wraz z nazwiskami 

uczestników18. (FOTO. 2) 

Udokumentowane są również rozgrywki brydża oraz bilarda, choć nie w takiej skali jak w 

przypadku szachów. Rozgrywek brydżowych dotyczą dokumenty z obozu w Dössel19. W przypadku 

gry w bilard archiwalia pochodzą z Oflagu VI E Dorsten. Obejmują zarówno regulaminy, jak i 

sprawozdania z turniejów, które miały miejsce w tym oflagu od lutego do maja 1942 r.20 Zachowały 

się regulaminy dotyczące zawodów na najlepszego gracza w obozie z 14 lutego 1942 r.21 oraz z 

Wiosennego Turnieju Bilardowego,  który rozpoczął się 15 maja 1942 r.22 Dokumenty dotyczące 

pozostałych  dyscyplin  sportowych,  a  w  szczególności  gier  zespołowych  nie  są  zbyt  liczne. 

Obejmują one m.in. plan rozgrywek piłki siatkowej w Oflagu VI E Dorsten z 9 września 1941 r.23, 

informację  o  towarzyskim  meczu  koszykówki  w  Dössel24,  jak  również  mecz  piłki  nożnej 

obozowych klubów sportowych Warta – Pogoń25. (FOTO. 3)

Wiadomości  dotyczące  gier  zespołowych  znajdują  się  również  w  materiałach  dotyczących 

większych zawodów oraz  świąt  sportu  organizowanych  zarówno w obu opisywanych  obozach. 

10 Ibidem, sygn. 23, s. 19-60.
11 Ibidem, sygn. 50, s. 1-54.
12 Ibidem, sygn. 23, s. 19, 28; sygn. 50, s. 8, 9, 12.
13 Ibidem, sygn. 23, s. 20-23, 61-64; sygn. 50, s. 4-5, 31-35, 47-50.
14 Ibidem, sygn. 50, s. 2-3, 6, 10, 14-19, 29-30, 36-38, 41-45.
15 Ibidem, sygn. 23, s. 24, 26; sygn. 50, s. 1, 20.
16 Ibidem, sygn. 23, s. 27, 60; sygn. 50, s. 21-25, 26-28, 39-40, 46, 51-54.
17 Ibidem, sygn. 23, s. 29-59.
18 Ibidem, sygn. 23, s. 60.
19 Ibidem, sygn. 49, s. 41-46.
20 Ibidem, sygn. 23, s. 11-17.
21 Ibidem, sygn. 23, s. 12-14.
22 Ibidem, sygn. 23, s. 15-18.
23 Ibidem, sygn. 23, s. 7.
24 Ibidem, sygn. 49, s. 9.
25 Ibidem, s. 14.
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Wśród nich można wyróżnić m.in. plany  I Zawodów Sportowych, które odbyły się w Dorsten w 

sierpniu 1941 r.26 Przewidywały rozegranie konkurencji lekkoatletycznych w dwóch kategoriach: do 

30 lat i powyżej oraz gier zespołowych. Każdy barak miał wystawić do turnieju drużynę siatkówki, 

natomiast  w  przypadku  piłki  nożnej  przewidziano  mecz  międzypaństwowy Polska  –  Francja27. 

Organizatorzy I Zawodów postarali się również o nagrody, co znalazło swoje odzwierciedlenie w 

Liście ofiarodawców nagród, na której znalazło się 38 nazwisk28. O kontynuacji gier zespołowych 

świadczyć  może  Plan  rozgrywek  drużyn  piłki  siatkowej  w  ramach  II  Zawodów  Sportowych29. 

(FOTO. 4)  Istotną  cześć stanowią  programy30 i  sprawozdania31 z  organizowanych świąt  sportu, 

które miały miejsce w Oflagu VI B w dniach 26 i 27 czerwca 1943 r. oraz 14 i 15 sierpnia 1943 r. 

(FOTO. 5)

Na  szczególną  uwagę  zasługuje  również  Apel  do  publiczności  i  sportowców,  w  którym 

Zarząd Sekcji Sportowej prosi o dżentelmeńską postawę zarówno zawodników, jak i widzów, aby 

emocje sportowe nie przenosiły się na codzienne życie obozowe i nie powodowały wzajemnych 

antagonizmów i niechęci pomiędzy jeńcami32. W przypadku obozu w Dössel znajdują się również 

informacje dotyczące organizacji struktur sportowych w obozie oraz zasad rekrutacji członków33.

Na uwagę zasługują również  ogłoszenia  zarządu  KS Pogoń w Dössel  dotyczące  przyjmowania 

nowych  członków,  jak  również  informacja  dotycząca  poszukiwania  butów  piłkarskich  dla 

zawodników34.(FOTO. 6) Uzupełnieniem są rękopisy dotyczące zajęć gimnastycznych w obozie35.

Kolejny rodzaj archiwaliów dotyczących życia sportowego i kultury fizycznej znajdujący 

się  w Zbiorze  Materiały  i  Dokumenty36 ma  charakter  zarówno kroniki  obozowej  w przypadku 

Albumu oficerskiego obozu jeńców wojennych Oflag VII A Murnau tzw.  Księgi Murnau – kroniki 

Oflagu VII A Murnau37, jak i kroniki klubu sportowego w przypadku Kroniki KS Lwów działającego 

w latach 1940–1945 w Oflagu II C Woldenberg38.  Album oficerskiego obozu jeńców wojennych 

Oflag VII A Murnau, w założeniu jego autorów, miał stać się kroniką wszystkich aspektów życia 

obozowego. Dlatego też tzw.  Księga Murnau stała się cennym źródłem wiedzy dotyczącej tego 

26 Ibidem, sygn. 23, s. 1-4.
27 Ibidem, s. 2.
28 Ibidem, s. 5-6.
29 Ibidem, s. 7.
30 Ibidem, sygn. 49, s. 11-13.
31 Ibidem, s. 15-16.
32 Ibidem, s. 17.
33 Ibidem, s. 1-9.
34 Ibidem, s. 22-23.
35 Ibidem, s. 24-40.
36 Szerzej na ten temat: Biegun, Mrzygłocka, Sznotala, op. cit., s. 27.
37 ACMJW, Materiały i Dokumenty (dalej: MiD), VII Okręg Wojskowy (dalej: VII OW), sygn. 17, 

s. 1-175; materiały dotyczące Oflagu VII A Murnau obejmują dokumenty o sygnaturach: MiD, 
VII OW, sygn. 17-20. 

38 ACMJW, MiD, II OW, sygn. 12, s. 1-62.
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obozu i przebywających w nim jeńców. Kronika zawiera informacje dotyczące struktur sportowych, 

uprawianych dyscyplin oraz kursów i wykładów dotyczących sportu39. Obecnie jest ona zachowana 

w formie fotokopii.

Kolejnym dokumentem w całości poświęconym życiu sportowemu w obozie jenieckim jest 

Kronika Klubu Sportowego Lwów działającego w Oflagu II C Woldenberg w latach 1940–194540. 

(FOTO. 7)  Oryginał  został  spisany w obozie  przez Jerzego Jakubowskiego.  Natomiast  Tadeusz 

Jakubowski zajął się częścią redakcyjną i dokumentacyjną tej kroniki, nadając jej ostateczny kształt 

w 1984 r. Dwa lata później przekazał ją do archiwum CMJW w Łambinowicach-Opolu.

Kronika na swoich 64 stronicach zawiera dokładny opis działalności KS Lwów, a jednocześnie jest 

doskonałym źródłem wiadomości  dotyczących  życia  sportowego  w  Oflagu  II  C  Woldenberg41. 

Opisuje  ona  zarówno  strukturę  organizacyjną  KS  Lwów z  jego  poszczególnymi  sekcjami,  jak 

również informuje o codziennym życiu sportowym. Wszystkie najważniejsze rozgrywki w grach 

zespołowych,  wyniki  meczów,  składy drużyn zapisane  zostały na  kartach  kroniki.  Znaleźć  tam 

można również wiadomości o innych dyscyplinach oraz o szkoleniach i kursach sportowych. Część 

z  nich  stanowią  relacje  z  Obozowej  Olimpiady z  1944  r.,  która  miała  miejsce  w  Oflagu  II  C 

Woldenberg w dniach 23 lipca – 13 sierpnia 1944 r.42 Cennym uzupełnieniem relacji są fotokopie 

programu  zawodów  olimpijskich43.  (FOTO.  8)  Istotnym  elementem  kroniki  są  fotografie 

przedstawiające  członków  poszczególnych  sekcji  klubu  oraz  regulamin,  a  także  liczne  kopie 

dyplomów z zawodów sportowych. Całość kroniki zamyka lista 477 członków KS Lwów44. (FOTO. 

9,10,11,12)

W zbiorze  Materiały  i  Dokumenty  oprócz  wspomnianych  kronik,  znajdują  się  również 

Raporty  MKCK  w  Genewie,  w  których  zawarte  są  informacje  potwierdzające  elementy  życia 

sportowego i kultury fizycznej w obozach jenieckich45.  Jest to dokument istotny ze względu na 

charakter instytucji, która nadzorowała życie w obozie pod względem zgodności z prawami, jakie 

gwarantowała jeńcom Konwencja Genewska. W tym przypadku mamy informację potwierdzającą 

działalność sportową jeńców w Stalagu VIII B Lamsdorf, która pochodzi z sierpnia 1940 r. 

39 ACMJW, MiD, VII OW, sygn. 17, s. 25, 41, 159-162; sygn. 19, s. 38-39.
40 ACMJW, MiD, II OW, sygn. 12, s. 1-62.
41 Pierwsza informacja w kronice pochodzi z października 1939 r. i dotyczy obozu w Nienburgu. 

Te dotyczące działalności KS Lwów w Woldenbergu pojawiają się z datą czerwiec 1940 r.
42 ACMJW, MiD, II OW, sygn. 12, s. 35-37.
43 Ibidem, s. 48.
44 Ibidem, s. 57-62.
45 ACMJW, MiD, Raporty Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża w Genewie, sygn. 1, 

s.  7.  Raporty te  są  efektem przeprowadzonych kontroli  w wybranych obozach jenieckich w 
okresie od czerwca do sierpnia 1940 r. przez członków MKCK.
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Oddzielną  grupę  dokumentów  stanowi  Zbiór  Relacje  i  Wspomnienia,  zawierający 

informacje spisane po wojnie przez byłych jeńców wojennych na specjalnych formularzach. Zostały 

one  sporządzone w większości  pod koniec  lat  60.  XX w.  Obecnie  zbiór  zawiera  wspomnienia 

jeńców  wojennych  uczestników  kampanii  wrześniowej,  powstania  warszawskiego  oraz  jeńców 

innych narodowości przetrzymywanych m.in. w obozach w Lamsdorf. 

Jedno z trzynastu pytań tego formularza obejmuje najważniejsze aspekty życia obozowego i 

zawiera w niektórych przypadkach informacje dotyczące sportu i kultury fizycznej, m.in. dotyczące 

organizacji obozowych struktur sportowych, turniejów i konkursów, uprawianych dyscyplin oraz 

działalności  w roku olimpijskim 1940 jak i  1944,  a  także  dbałości  o  tężyznę  fizyczną.  Należy 

jednak  podkreślić,  że  wiadomości  dotyczące  życia  sportowego  w  tym  zbiorze,  występują 

sporadycznie i są bardzo lakoniczne. Można je znaleźć w relacjach Henryka Butyńskiego46, Stefana 

Wojnarowskiego47,  Piotra  Abramka48,  Michała  Juroszka49,  Piotra  Krawczyńskiego50,  Leona 

Hermana51,  Feliksa  Woyciechowskiego52,  Juliana  Sławomirskiego53,  Bronisława  Bagińskiego54, 

Wacława Wróblewskiego55, Jana Matczaka56, Tadeusza Barana57 oraz Stefana Sękowskiego58.

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w  Łambinowicach-Opolu posiada również relacje spisane 

przez  samych jeńców w formie pamiętników bądź obszernych wspomnień,  znajdujących się  w 

zbiorach biblioteki, które w swej treści podejmują również omawiane tutaj zagadnienia. 

Uzupełnieniem  tych  relacji  jest  wywiad  przeprowadzony  w  1998  r.  z  byłym  jeńcem 

Edwardem Wolskim dotyczący życia  sportowego, który znajduje się  w zbiorze nazwanym jego 

imieniem59. Edward Wolski był uczestnikiem kampanii wrześniowej, jeńcem kilku obozów60, a po 

wojnie  tłumaczem,  pracownikiem  Biblioteki  Kongresu  w  Waszyngtonie  oraz  Rozgłośni  Radia 

Wolna Europa w Monachium. Wolski przekazał swoją spuściznę  kilku instytucjom, w tym również 

CMJW  w  Łambinowicach-Opolu.  Wśród  jednostek  archiwalnych  zawierających  materiały 

biograficzne  autora,  korespondencję  m.in.  długoletniej  współpracownicy  Ignacego  Jana 

46 ACMJW, Relacje i Wspomnienia (dalej: RiW), sygn. 564.
47 Ibidem, sygn. 802. 
48 Ibidem, sygn. 61, s.1.
49 Ibidem, sygn. 67, s. 2.
50 Ibidem, sygn. 557, s. 2.
51 Ibidem, sygn. 361, s. 2.
52 Ibidem, sygn. 806, s. 2.
53 Ibidem, sygn. 824, s. 2.
54 Ibidem, sygn. 834, s. 2.
55 Ibidem, sygn. 924, s. 2.
56 Ibidem, sygn. 952, s. 2.
57 Ibidem, sygn. 896, s. 2.
58 Ibidem, sygn. 992, s. 3.
59 ACMJW, Zbiór Edwarda Wolskiego, (dalej: ZEW), sygn. 2, s. 22-24.
60 Autor zbioru Edward Dunin Wolski był jeńcem obozu przejściowego w Stargardzie, oflagów: II 

B Arnswalde, II D Gross Born, X C Lübeck, Stalagu X B Sandbostel.
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Paderewskiego,  Heleny  Lübke  oraz  licznych  kserokopii  artykułów  i  dokumentów  znajduje  się 

wspomniany wywiad z twórcą zbioru. Wolski wspomina w nim o kulturze fizycznej i sporcie w 

Oflagu II  D Gross  Born  szczegółowo opisując  w jaki  sposób przygotowywano sprzęt,  oprawę 

zawodów oraz prowadzono rozgrywki. Ukazuje również sylwetki kilku wyczynowych sportowców, 

którzy dzielili z nim jenieckie losy.

Część zbiorów CMJW w Łambinowicach-Opolu ze względu na swoje wartości historyczno-

artystyczne przechowywana jest w łambinowickiej siedzibie muzeum61. Zabytki tam zgromadzone, 

oprócz  oczywistej  roli  dokumentacyjnej,  pełnią  tam  funkcje  ekspozycyjne  i  edukacyjne,  a  te 

związane  z  tematyką  sportową  prezentowane  na  dwóch  wystawach  stałych  („W  niewoli 

niemieckiej”,  „Obozy jenieckie  w  Lamsdorf/Łambinowicach  1870–1945”)  ilustrują  zagadnienia 

związane  z  życiem  kulturalno-oświatowym.  Ponadto  muzeum  zrealizowało  kilka  wystaw 

czasowych (przede wszystkim „Życie sportowe żołnierzy polskich w niewoli niemieckiej w latach 

1939–1945”, „Działalność kulturalno-oświatowa polskich jeńców wojennych w niemieckiej niewoli 

w  latach  1939–1945”),  w  których  jenieckie  muzealia  sportowe  odgrywały  pierwszorzędne 

znaczenie62.

Unikatową, i zarazem najmniej liczną, grupę muzealiów stanowią pamiątki trójwymiarowe, 

które z  punktu widzenia  rzemiosła  artystycznego są najcenniejsze.  Zachowało się  kilka figurek 

szachowych (król, hetman, gońce, skoczek oraz pion) sprawnie wyrzeźbionych w drewnie przez 

powstańca warszawskiego Zbigniewa Górskiego63. (FOTO.13) Ciekawe są również płaskie krążki 

podobne  do  pionów  do  gry  w  warcaby  z  wytłoczonymi  przedstawieniami  figur64.  Pozostałe 

pamiątki  po  obozowych  turniejach  szachowych  nie  są  już  tak  okazałe  −  są  to  prymitywnie  i 

pospiesznie wykonane piony drewniane.

Uzupełnieniem  przyborów  do  gry  w  szachy  jest  oryginalna,  niemiecka  gra  planszowa 

„Schach-Dame-Mühlespiel”  (szachy,  warcaby,  młynek)  wyprodukowana  we  Frankfurcie  przez 

Diana Spiele-Verlag65.  Gra używana była przez jeńców w Oflagu VI B Dössel i  co ciekawe do 

dzisiaj  zachowały  się  kartonowe  piony  oddzielone  od  planszy  perforacją.  Ponadto  w  zbiorach 

znajduje  się  niemiecki  podręcznik  do  nauki  gry  w  szachy  „Planmäβige  Darstellung  der 

61 Szerzej na temat łambinowickiej kolekcji muzealiów: B. Madej, Zbiory muzealne Centralnego 
Muzeum  Jeńców  Wojennych  w  Łambinowicach-Opolu,  „Łambinowicki  Rocznik  Muzealny” 
(dalej:  „ŁRM”)  1996,  t.  19,  s.  171-173;  eadem,  Przewodnik  po  zbiorach  muzealnych 
Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, Opole 2006.

62 W trakcie pisania artykułu niezmiernie pomocne było niepublikowane opracowanie Beaty Madej 
„Muzealia związane z kulturą fizyczną i sportem w obozach jenieckich w zbiorach Centralnego 
Muzeum Jeńców Wojennych”.

63 CMJW, Zbiory muzealne (dalej: Zbiory), nr inw. 2809/92.
64 Ibidem, nr inw. II-1-17, II-1-18.
65 Ibidem, nr inw. 302/71.
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Schacheröffnungen” Ludwiga Rellstaba66. Książka była nagrodą dla por. Jerzego Kruszewskiego za 

VI Turniej Szachowy obozu VII A Murnau (31.1.1943). W wewnętrzną stronę okładki wklejony 

został zeszyt z polskim tłumaczeniem książki.

Z innych gier stołowych zachował się tylko jeden kamień do domino, odnaleziony niedawno 

na terenach poobozowych w Łambinowicach67. Wykonany on został ręcznie z tworzywa sztucznego 

(rodzaj  twardej  gumy)  poprzez  wycięcie  z  większego  kawałka  materiału  i  wytłoczenie 

odpowiedniej ilości „oczek”. Jeniec musiał przy tym użyć specjalistycznych narzędzi, gdyż kamień 

cechuje profesjonalny sposób wykonania.

Jako  margines  działalności  jenieckiej  związanej  z  kulturą  fizyczną  można  podać  jako 

przykład gry hazardowe, które w realiach obozowych nie miały tak nieetycznego charakteru jak 

obecnie. W zbiorach muzealnych obok talii kart z epoki (niekompletnej i mogącej służyć również 

do gry w brydża) znajduje się niezwykle ciekawy zestaw do mało popularnej w Polsce gry „Korona 

i  kotwica”68.  (FOTO  14)  Jest  to  stara  marynarska  gra  hazardowa  posiadająca  proste  reguły, 

polegające na obstawianiu wyniku rzutu trzech kości.  W skład zestawu wchodzą dwa komplety 

kości, płócienna plansza do gry (wym. 45x45 cm) z naniesionymi motywami (identycznymi jak na 

kościach) – koroną,  kotwicą oraz czterema kolorami karcianymi (pik, trefl, karo i kier). Komplet 

uzupełniony jest o specjalny, skórzany kubek, wykonany zapewne przez jeńca. Wytwórcą gry była 

stara angielska firma „Chad Valley” specjalizująca się głównie w zabawkach i grach planszowych.

Wśród pamiątek jenieckich o tematyce sportowej szczególne miejsce zajmuje grafika Stanisława 

Żukowskiego pt. „Sport”69. Drzeworyt ten, będący fragmentem teki zbiorowej o tematyce obozowo-

jenieckiej  wykonanej  w  Oflagu  II  C  Woldenberg,  posiada  walory  czysto  artystyczne.  Stanowi 

ilustrację wiersza o tym samym tytule autorstwa Andrzeja Siły-Nowickiego70:

Wciąż czekając, aż zmieni nam się dola zła 

Mecze tu rozgrywamy… A gracze i widze 

Patrzymy, jak tam bez nas idzie Wielka Gra – 

Ciągle niestety – kibice.

66 Ibidem, nr inw. 3866/2000.
67 Ibidem, b/n.
68 Ibidem, nr inw. 2591/89.
69 St. Żukowski, „Sport”, drzeworyt, wym.: 150 x 175 mm, sygn. oł. p.d.; wydany w tece zbiorowej 

„Obóz jeńców II C”, Woldenberg 1943 (tekst A. Siła-Nowicki, il. J. Knothe, S. Michalski, M. 
Stępień i  St.  Żukowski),  Ibidem, nr inw. 638/71.  Dodać można,  że  grafika była  stosunkowo 
często reprodukowana, m.in. na okładce książki W. Półchłopka, op. cit.

70 Wiersz ręcznie wypisany na passe-partout grafiki.
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Żukowski,  grafik,  kształcił  się  na  Uniwersytecie  Stefana  Batorego  w  Wilnie,  oraz  na 

warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych (uczeń Jerzego Hoppena), skoncentrował się właśnie na 

jeńcach-kibicach pozostawiając grających piłkarzy na drugim planie. Sama teka, znana również na 

rynku  antykwarycznym71,  została  wydana  w  obozie  dzięki  pomocy  polskiej  YMCA (Związek 

Chrześcijańskiej Młodzieży Męskiej). 

Przy okazji powyższego wiersza można wspomnieć o rękopisie innego wiersza pt. „Sport” 

autorstwa Kazimierza Zamanowicza72, jeńca Oflagu VI E Dorsten. Podobnie jak wyżej sport nie jest 

tylko wysiłkiem fizycznym, rywalizacją dżentelmenów, lecz jest metaforą − porównuje on sport do 

działań wojennych, w których wygraną jest życie.

Natomiast obok grafiki Żukowskiego jedynymi realizacjami artystycznymi, które nie miały 

bezpośredniego  związku  z  organizacją  życia  sportowego  są  prace  wykonane  przez  nieznanych 

jeńców: jest to dwukolorowa scenka walczących figur szachowych (skoczki i gońce) wykonana 

techniką natryskową73 oraz rysunek ołówkiem przedstawiający grających w warcaby wykonany już 

12 listopada 1939 r.74 

Dwie  następne  grupy muzealiów mają  związek  z  funkcjonowaniem obozowych  klubów 

sportowych oraz z samą aktywnością sportową, rozgrywkami. Wspólną rzeczą łączącą obie grupy 

jest  technika  i  sposób  wykonania.  Są  to  w  większości  odręczne  rysunki  lub  grafiki  odbite  na 

materiałach  papierowych (kartonach,  tekturach,  zwykłych  kartkach,  bibułach).  Wśród tej  części 

kolekcji  muzealnej  można,  obok  twórczości  przeciętnej  (bieżącej,  roboczej),  znaleźć  prace 

wymagające od autorów większego nakładu czasu, pracy a także talentu artystycznego.

Kluby sportowe zakładane na terenach obozów jenieckich funkcjonowały na tych samych 

zasadach  co  kluby  przedwojenne  działające  w  wolnym,  niepodległym kraju.  Posiadały  własny 

statut,  zarząd,  członków,  różne  sekcje.  Oczywiście  największym  problemem  były  niedostatki 

profesjonalnego sprzętu oraz odzieży sportowej, ale te były w miarę możliwości niwelowane przez 

pomysłowość i pracowitość jeńców75.

Pamiątki klubowe stanowią stosunkowo duży, i co istotne, kompletny zbiór muzealiów, tzn. 

o ile nie pochodzą one z jednego miejsca i czasu powstania, to reprezentują najważniejsze przejawy 

działalności tych klubów. Tę grupę otwiera  Regulamin dla Klubów Sportowych Obozu Polskich  

Jeńców Wojennych Oflag VI B spisany maszynowo na dwóch arkuszach z bibuły w Dössel 8 lipca 

71 15 Aukcja Grafiki i Malarstwa, 16 grudnia 2006, Salon Antykwaryczny „Nautilus”, nr  kat. 261.
72 Wiersz pisany atramentem na liniowanej kartce, datowany 23.12.1941, CMJW, Zbiory, nr inw. 

911/71.
73 Ibidem, nr inw. 912/74.
74 Ibidem, nr inw. 666/71.
75 Braki  sprzętowe  były  nadrabiane  dzięki  produkcji  własnej,  chociażby  poprzez  ręczne 

wykonywanie wspomnianych wyżej figur szachowych.
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1943 r. i podpisany przez Starszego Polskiego Obozu gen. Leona Berbeckiego76. Już pierwszy punkt 

tego  regulaminu  dokładnie  nakreśla  cel  działalności  takich  klubów:  „Zadaniem  klubu  jest 

utrzymywać i podnieść sprawność fizyczną i duchową oficerów i szeregowych i stworzyć zdrowe i 

rycerskie współzawodnictwo sportowe”77. 

Jeńcy  oprócz  samego  czynnego  uprawiania  sportu  prowadzili  wszelką  możliwą  jego 

dokumentację,  dziś  bezcenną,  dzięki  której  możnej  nakreślić  ogólny obraz działalności  klubów. 

Podstawową  wiedzę  możemy czerpać  z  kronik  klubowych,  z  których  w  zbiorach  muzealnych 

posiadamy kronikę  KS Lwów ze Stalagu XVIII B Spittal (południowa Austria) prowadzoną przez 

jednego z jeńców78. Kolejnym z takich dokumentów jest spis członków Klubu Szachowego Oflagu 

VI B Dössel79. W zeszycie tym natrafiamy na nazwiska 220 członków klubu, co świadczyć może o 

masowości uczestnictwa w życiu sportowym. 

Zapewne  każdy  członek  posiadał  odpowiednią  legitymację,  a  bardziej  wyróżniający  się 

odznakę klubową. W zbiorach CMJW w Łambinowicach-Opolu wszystkie zachowane pochodzą z 

Oflagu II C Woldenberg. Legitymacja80 oraz zwykłe odznaki81 należały do członków KS Wawel i 

zostały wykonane w technice drzeworytniczej.  Ciekawszym eksponatem jest odznaka honorowa 

związku klubów sportowych w Woldenbergu82 (FOTO.15). Posiadanie odznaki klubowej musiało 

być  poprzedzone  uzyskaniem  stosownego  pozwolenia83,  natomiast  w  celu  noszenie  odznaki 

sportowej należało zadbać o zaświadczenie o jej zdobyciu84. Wnioskować można, że zdobywanie 

odznak sportowych stanowiło punkt honoru dla jeńców-sportowców, natomiast obnoszenie się z 

nimi dodawało właścicielowi szacunku w oczach kolegów jeńców. 

Bieżące  sprawy  klubów  wywieszane  były  na  specjalnych  ogłoszeniach  Zarządów  Klubów 

Sportowych. Wszystkie posiadane przez muzeum zostały podarowane przez Józefa Kobylańskiego i 

są interesujące pod względem szerokiego czasu powstania (1941−1944) jak i i miejsc85 (FOTO.16). 

Obok  często  wymienianych  Dorsten  i  Dössel  pojawia  się  tu  obóz  dla  internowanych  polskich 

żołnierzy  w  Calimaneşti  (Rumunia),  gdzie  funkcjonował  m.in.  Klub  Szachistów.

Ciekawostką  w  tej  grupie  jest  kartka  z  życzeniami  imieninowymi  dla  ppor.  Bolesława 

Niemczyka od kolegów z  KS Pogoń z Oflagu II D Gross Born wykonana techniką natryskową86. 

76 CMJW, Zbiory, nr inw. 351/71 (paginowane od 2 do 3).
77 Ibidem, p. 2.
78 Ibidem, nr inw. 2390/86.
79 Ibidem, nr inw. 2280/85.
80 Ibidem, nr inw. 148/70.
81 Ibidem, nr inw. 149/70 (2 szt.).
82 Ibidem, nr inw. 135/70.
83 Pozwolenie KS Wawel na nazwisko Adam Dyr, CMJW, Zbiory, nr inw. 126/70.
84 Zaświadczenie wydane w Oflagu VI B Dössel, CMJW, Zbiory, nr inw. 1964/83.
85 Ibidem, nr inw. 303/71  (3 szt.).
86 Ibidem, nr inw. 1563/80.
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Posiada  ona  formę  rozkładanej  laurki  z  herbem klubu  na  pierwszej  stronie.  Największą  grupę 

stanowią  w  końcu  pamiątki  związane  z  samymi  zawodami  sportowymi.  Podobnie  jak  w 

poprzednim  przypadku  dzięki  nim  można  prześledzić  cały  cykl  związany  z  organizacją  i 

przeprowadzaniem imprez.  Wymieniane już w części dotyczącej klubów sportowych ogłoszenia 

zarządów KS zawierają potrzebne informacje o planowanych zawodach wraz z podaniem ogólnego 

regulaminu,  zasad,  terminów a nawet  opłat  za  udział.  Ciekawym przykładem jest  ogłoszenie  o 

organizacji  V Turnieju Szachowego w Oflagu VI E Dorsten  z  27 sierpnia  1941 r.87 Tłem całej 

informacji  jest  tu  odręczny rysunek  wykonany czerwoną  kredką  przedstawiający  szachownicę, 

inicjały turnieju oraz dwie figury skoczków. Ważnym eksponatem ze względu nie na formę a treść 

jest ogłoszenie o wewnątrzobozowych zawodach piłki nożnej pomiędzy drużynami oficerskimi z 

Dorsten i żołnierzami przybyłymi z obozu w Hadamar (wcześniej internowanymi w Rumunii)88.

Kolejną  ważną  podgrupę  stanowią  eksponaty  dokumentujące  przebieg  rozgrywek  i  imprez 

sportowych, a więc programy zawodów, tabele turniejów89, protokoły90, spisy zawodników91. Jest to 

grupa zabytków o stosunkowo niewielkiej klasie artystycznej, lecz jest to wytłumaczalne roboczym 

charakterem tych pamiątek. Na uwagę zasługuje program Igrzysk Obozowych w Woldenbergu: Rok 

olimpijski w obozie II C z rozpisanym dzień po dniu (23.7–13.8.1944) harmonogramem imprez92. 

Program zdobi linorytnicza odbitka starożytnego sportowca w wieńcu laurowym, a na odwrocie 

herb klubu WKS Wawel.

Po zakończeniu zawodów przyznawane były oczywiście medale, dyplomy, czasem nagrody. 

W zbiorach  CMJW w  Łambinowicach-Opolu  przechowywanych  jest  kilkanaście  dyplomów  z 

różnych  zawodów  (m.in.  szachy,  piłka  nożna)  i  prac  sportowych93,  wśród  których  szczególne 

miejsce zajmuje dyplom dla por. Sławomirskiego za Turniej Piłkarski w Oflagu II C Woldenberg, 

dekorowanym  ciekawym  drzeworytem  autorstwa  znanej  pary  grafików  Jana  Knothe  i  Stefana 

Michalskiego94 (FOTO.17).

Cennym zabytkiem jest medal olimpiady obozowej z Gross Born wytłoczony w cienkim papierze95. 

(FOTO. 18) Jego wartość polega na dość delikatnej, a więc szczególnie narażonej na zniszczenia 

formie oraz na związku z wyjątkowym świętem sportowym jakim była obozowa olimpiada. Obok 

87 Ibidem, nr inw. 303/71.
88 Ibidem, nr inw. 1779/82.
89 Tabele wyników turniejów szachowych z Oflagu VI B Dössel, ibidem, nr inw. 305/71 (8 szt.).
90 Protokoły eliminacyjnych rozgrywek szachowych z obozów w Dorsten, Dössel i Calimaneşti, 

ibidem, nr inw. 1778/82. Jednostka ta składa się z dwóch teczek zawierających różne wykazy, 
tabele i ogłoszenia.

91 Spis zawodników startujących w III Zawodach Sportowych w Oflagu VI B Dössel, ibidem, nr 
inw. 1780/82.

92 Ibidem, nr inw. 910/73.
93 Ibidem, nr inw. 304/71 (9 szt.), 819/72, 821/72,  3810/98. 
94 Ibidem, nr inw. 911/74.
95 Ibidem, nr inw. 2563/88.
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dyplomów i  nagród wręczane  były także podziękowania za  udział  w zawodach na  specjalnych 

formularzach96.

Uzupełnieniem całego zbioru archiwalno-muzealnego CMJW w Łambinowicach-Opolu jest 

bogata  kolekcja  fotografii,  dotycząca  omawianego  zagadnienia.  W  archiwum  fotografie 

przedstawiające  życie  sportowe  w  obozach  jenieckich  stanowią  niewielki  odsetek  wszystkich 

fotografii,  które  znajdują  się  w Fototece97.  Najliczniej  udokumentowane  jest  życie  sportowe w 

Oflagu II C Woldenberg oraz w Oflagu VII A Murnau98. 

Natomiast  w  zbiorach  muzealnych  zdeponowanych  w  Łambinowicach  zdjęć  dokumentujących 

obozową kulturę fizyczną jest już ok. sześćdziesiąt99. Ukazują one wszystkie aspekty działalności 

jenieckiej mającej na celu podnoszenie sprawności fizycznej oraz dbanie o higienę psychiczną za 

płotem obozowym. Fotografie przedstawiają przede wszystkim różne dyscypliny sportowe głównie 

biegi, boks, piłkę nożną, siatkówkę100, w mniejszym stopniu skok wzwyż, skok w dal, rzut dyskiem 

oraz  ćwiczenia  gimnastyczne.  (FOT.6)  Sporą  grupę  stanowią  zdjęcia  zbiorowe  drużyn  (m.in. 

floretu),  publiczności,  trybun,  wręczania  nagród  i  gratulacji  itp.  Ciekawostką  dla  osób  nie 

związanych  z  tematyką  jeniecką  będą  na  pewno fotografie  przedstawiające  parady oraz  święta 

sportowe, na których jeńcy przebrani (zapewne) w kolorowe stroje szli  lub jechali  w wesołym, 

często  muzycznym  korowodzie,  oczywiście  przy  rozentuzjazmowanym  tłumie  publiczności. 

(FOTO.19) 

Ważnym zespołem dla łambinowickiego muzeum są fotografie związane ze Stalagiem VIII 

B Lamsdorf101. Równie cennymi dokumentami są zdjęcia wykonane podczas olimpiady obozowej w 

Gross  Born,  które  ukazują  uroczyste  wydarzenie  powiązane  z  samymi  zawodami102. Ostatnim 

zasługującym  na  odnotowanie  zespołem  są  niedawno  pozyskane  zdjęcia  wykonane  podczas 

zawodów sportowych (boks, piłka nożna) w Stalagu XXI D Posen, który w zbiorach muzealnych 

CMJW w Łambinowicach-Opolu był dotąd reprezentowany w śladowych ilościach103. (FOTO.20)

96 Ibidem, nr inw. 820/72.
97 ACMJW,  Fototeka.  Według  przyjętego  klucza  fotografie  zostały  podzielone  wg  obozów 

jenieckich, z których pochodzą. Wśród nich sporadycznie występują fotografie dotyczące życia 
sportowego.

98 Ibidem, sygn. 1457,1471, 1472,1761,1762, 1763, 2085 i in.
99 Pochodzą one głównie z obozów w Lamsdorf, Murnau, Dorsten, Colditz, Gross Born. Podobnie 

jak w archiwum przyjęto podział fotografii wg obozów jenieckich.
100 Są to m.in. znane z publikacji fotografie meczy siatkówki na dziedzińcu zamku w Colditz, 

CMJW, Zbiory, nr inw. 680−683, 1036.
101 Głównie biegi, boks, parady sportowe.
102 Ibidem, nr inw. 1085, 1452−1456.
103Aleksander Klak dziękuje pani Annie Wickiewicz za wskazówki przy opracowywaniu zespołu 

fotografii.
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W ciągu niespełna półwiecza działalności  CMJW w Łambinowicach-Opolu zgromadziło 

stosunkowo  bogaty  zbiór  muzealno-archiwalny  dokumentujący  życie  sportowe  oraz  kulturę 

fizyczną w obozach jenieckich. Kolekcja ta jest cenna nie tylko pod względem ilościowym, ale 

przede wszystkim jakościowym – materiały są różnorodne i obejmują niemal wszystkie aspekty tej 

działalności.

Książki notowań rozgrywek szachowych klubu szachowego Oflagu VI B Dössel 

z wynikami partii szachowych z turniejów z 1944 r.
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Wyniki turnieju szachowego w Dorsten z 13 marca 1942 r.
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Plan rozgrywek drużyn piłki siatkowej w ramach II Zawodów Sportowych. Dorsten 9.9.41.
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Informacja dotycząca poszukiwania butów piłkarskich dla zawodników KS Pogoń
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Strona tytułowa kroniki KS Lwów
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Kronika KS Lwów. s. 48. Program Obozowej Olimpiady w Oflagu II C Woldenberg. 23 VII - 13 VIII 1944 r.
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Kronika KS Lwów, s. 44

Kronika KS Lwów, s.46
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Kronika KS Lwów, s.47

Kronika KS Lwów, s.45
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Zestaw do gry Korona i kotwica
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Jolanta B. Kucharska
Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej

Architektura sportowa w zbiorach ikonograficznych
Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej

Życie sportowe tłumów, powszechne wychowanie fizyczne młodzieży

domagają się urządzeń i gmachów odpowiednich do roli,

jaką ćwiczenia fizyczne odgrywają w naszej epoce.

 Teren sportowy, gmach sportowy mają być wyrazem stosunku

ducha demokratycznego do ideałów wychowawczych.

– dr W. Osmólski:  Budowa terenów i urządzeń sportowych. 1928

Od  końca  2005  r.  w  zbiorach  ikonograficznych  Biblioteki  Głównej  Politechniki 

Warszawskiej znajduje się około 40.000 fotografii (od lat 80. XIX w. po rok 1976) oraz kilkanaście 

tysięcy diapozytywów (z lat1958-1978), przejętych z likwidowanej Biblioteki Instytutu Gospodarki 

Przestrzennej  i  Mieszkalnictwa  w  Warszawie1.  Zachowany  zespół  stanowi  najcenniejszą  część 

dawnej kolekcji Pracowni Ikonograficznej Instytutu Urbanistyki i Architektury (IUA), działającej w 

latach  1952-1976,  przekształconej  później  w  Instytut  Kształtowania  Środowiska.  Zdjęcia 

dokumentują krajobraz kulturowy, urbanistykę i architekturę (sakralną, rezydencjonalną, miejską) 

oraz  konkursy  urbanistyczne  i  architektoniczne  a  także  elementy  życia  codziennego. 

Zabezpieczone, oczyszczone z kurzu i uporządkowane zdjęcia oraz slajdy przekazano do Pracowni 

Narodowego Zasobu Bibliotecznego Biblioteki Głównej Politechniki

Warszawskiej.

Znaczną część kolekcji stanowią prace związane z architekturą sportową, która obejmuje 

bardzo  szeroki  zakres  tematów,  uwzględniających  wiele  rodzajów  uprawianych  dyscyplin  i 

złożoności  programów,  jak  również  odpowiadających  im  form  przestrzennych.  Kilka  tysięcy 

fotografii  oraz  ponad  tysiąc  diapozytywów  zgromadzonych  w  Pracowni  Ikonograficznej  IUA 

tworzyło bazę źródłową dla prac badawczych i projektowych prowadzonych w placówce przede 

1 Ze względu na krótki czas, jaki miałam na przygotowanie referatu, nie wszystkie informacje 
dotyczące  zarówno  obiektów  sportowych,  jak  ich  autorów,  udało  mi  się  uzupełnić  i 
zweryfikować.  Nie  zachowały się  żadne  inwentarze  ani  katalogi  fotografii  (głównie  czarno-
białych, o formacie 13x18 cm, naklejonych na karty inwentaryzacyjne wielkości A4), dlatego 
należało  uporządkować  rozproszony  zespół  i  przeprowadzić  wstępną  inwentaryzację.  Dla 
diapozytywów zachowały się katalogi kartkowy oraz rzeczowy. Opisy fotografii pozostawiają 
wiele  do życzenia.  Powstałe  w chwili  wykonania fotografii,  a  więc najczęściej  w latach 50. 
ubiegłego wieku, wymagają weryfikacji i uaktualnienia.
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wszystkim przez docenta Romualda Wirszyłłę2. Wykorzystywano je także jako materiał ilustracyjny 

w publikacjach własnych IUA oraz autorów współpracujących z Instytutem. Twórcami większości 

zdjęć w latach 50. i 60. byli pracownicy Instytutu i osoby związane z jego działalnością, zatrudnieni 

w  Instytucie  fotografowie  -  M.  Karolak,  Stanisław  Łuczyński  i  Bartłomiej  Jahn,  oraz  przede 

wszystkim fotografujący architekci:  Romuald  Wirszyłło,  Tadeusz  Barucki  oraz  Andrzej  Nitsch. 

Odbitki zamawiano w Centralnej Agencji Fotograficznej (CAF), Krajowej Agencji Wydawniczej 

(KAW,  lata  70.)  oraz  u  artystów  fotografów,  m.  in.  Zbyszka  Siemaszki  (fotografie  lotnicze), 

Teodora Hetmańczyka oraz J. Piaseckiego.

Tematyka  zdjęć  obejmowała  konkursy  architektoniczne,  projekty  zespołów  i  urządzeń 

sportowych  oraz  dokumentację  fotograficzną  poszczególnych  budowli  w  Polsce  oraz  poza  jej 

granicami3.  Szczególna wartość zachowanej  kolekcji  polega na tym, że w miarę pełnie ukazuje 

najważniejsze  obiekty  sportowe  powstałe  w  Polsce  w  latach  50.  oraz  istotne  realizacje 

architektoniczne  z  lat  60.  i  70.,  eksponowane  podczas  wystaw  architektonicznych:  Wystawy 

Architektury w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie (kwiecień-maj 1956), Wystawy Architektury 

1956-1959,  Wystawy Architektury  1959-1962  w  Warszawie  (marzec-kwiecień  1963),  Wystawy 

Architektury 1960-1962,  Wystawy Architektury Polskiej  1960-1965 oraz  Wystawy Architektury 

Polskiej  dla Holandii w 1965 r. a także prace uhonorowane nagrodami Komitetu Budownictwa, 

Urbanistyki i Architektury oraz nagrodami resortowymi Ministerstwa Budownictwa. 

Zespoły  zdjęć  ukazują  nieuniknioną  zmienność  wynikającą  z  upływu  czasu.  Wiele  budowli 

zniknęło z powierzchni ziemi w burzliwych latach 90. i na początku obecnego stulecia, jak hala 

sportowa Baildon, stojąca dawniej w Katowicach przy ulicy Chorzowskiej, wzniesiona w 1969 r., 

zburzona w 2003 r., dzieło znakomitego architekta a zarazem sportowca, trzykrotnego medalisty 

olimpijskiego w szabli,  Wojciecha Zabłockiego. Inne, np. kultowe w latach 60. baseny Legii w 

Warszawie, zdewastowane, dogorywają w stanie ruiny. 

Oprócz  obiektów  architektonicznych  (także  ich  elementów  plastycznych:  murków 

oporowych, fontann, rzeźb, mozaik) zdjęcia dokumentują urządzenia sportowe: typowe konstrukcje 

koszy do koszykówki, słupki startowe na basenach, bramki do piłki  wodnej i  hokeja na lodzie, 

2 Doc. dr Romuald Wirszyłło w latach 1948-1949 był pierwszym trenerem męskiej reprezentacji 
Polski w siatkówce. Od 1947 r. przewodniczył Komisji Technicznej Międzynarodowej Federacji 
Siatkówki (FIVB). Projektował obiekty i urządzenia sportowe. Był autorem licznych publikacji 
dotyczących sportu, współautorem Bibliografii budownictwa sportowego (1962-1963; od 1963 r. 
Bibliografii  budownictwa  urządzeń  kultury  fizycznej),  redaktorem  i  współautorem  pracy 
Urządzenia  sportowe, podstawowej polskiej  publikacji  poświęconej  projektowaniu i  budowie 
obiektów sportowych (1954, 1959, 1966, 1982). Honorowy Sekretarz Grupy Roboczej „Sport i 
Wypoczynek” Międzynarodowej Unii Architektów, członek Międzynarodowego Koła Pracy nad 
Urządzeniami Sportowymi i Rekreacyjnymi

3 W kolekcji nie zachowały się żadne odbitki fotograficzne obiektów poza granicami Polski, choć 
zachowane kopie na diapozytywach wskazują, że takie zdjęcia znajdowały się w zbiorze IUA. W 
przypadku diapozytywów, około połowy zbioru stanowią obiekty zagraniczne.
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trampoliny, wieże do skoków, zjeżdżalnie a także urządzenia pomocnicze, np.  kratki ściekowe na 

boisku piłkarskim, kosiarki i walce mechaniczne do pielęgnacji trawy boiskowej, kraty ogrzewania 

i wyloty wentylacji oraz mechanizmy do regeneracji wody na basenach a także instalacje sanitarne: 

kabiny przebieralni, pisuary, natryski oraz umywalki do nóg, zwane w latach 50. nogomyjami. 

Zaledwie  kilkanaście  fotografii  obrazuje  architekturę  sportową  przed  wybuchem  II  wojny 

światowej: przystań Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego w Warszawie (drzeworyt z 1882 r. 

i  fotografia  przed 1915 ), tzw.  krakowską „Sokolnię” z  końca XIX w.,  warszawskie projekty i 

fotografie Centralnego Instytutu Wychowania Fizycznego (ob. AWF) (proj. Edgar Norwerth, 1928-

1930), II Miejskiego Gimnazjum Żeńskiego przy ul. Rozbrat 26 ( Tadeusz Majewski, 1928-32) oraz 

basenu  w  Ośrodku  CWKS  „Legia” (Aleksander  Kodelski  i Romuald  Raksimowicz,  1928)4. 

Zreprodukowano projekty Wyścigów Konnych na Służewcu (Zygmunt Zyberk-Plater i inni, 1938-

1939) oraz pracę dyplomową St. Manikowskiej Tereny sportowe dla pd. części Warszawy. Projekt.  

Saska Kępa z ok. 1936 r. Pojedyncze zdjęcia przedstawiają basen między tężniami w Ciechocinku 

(Romuald Gutt,  1931-1933), stadion miejski w Poznaniu (Sylwester Pajzderski, 1929), skocznię 

narciarską  im.  Karola  Stryjeńskiego5 na  Wielkiej  Krokwi  w  Zakopanem (1938)  oraz  przystań 

wioślarską przy Wale Miedzeszyńskim w Warszawie.

Główna  część  zbioru  dotyczy  lat  1948-1976  i  stanowi  prawie  pełny  przegląd  polskiej 

architektury  sportowej  tego  okresu.  W  kolekcji  zachowała  się  dokumentacja  najważniejszych 

konkursów architektonicznych i ich późniejszej realizacji. \

Konkurs  architektoniczny na „Stadion  Między Mostami” (późniejszy Dziesięciolecia)  z  1953 r. 

obrazuje 30 fotografii projektów konkursowych, ostateczny projekt zwycięskiego zespołu (Jerzy 

Hryniewiecki,  Zbigniew Ihnatowicz,  Jerzy Sołtan),  dokumentację budowy stadionu, jego stan w 

latach 50. i 60. oraz obiekty towarzyszące: pawilon, boisko ćwiczebne i parkingi (łącznie 95 fot. z 

lat  1954-1969).  Projekt  i  realizacja  ośrodka  sportowego  SKS  „Warszawianka”  (początkowo 

Zrzeszenia  Sportowego  „Start”)  stanowiła  modelowy  przykład  prezentowany  studentom 

architektury6 jako  pracę  architekta  od  pierwszej  koncepcji  do  pełnej  realizacji  obiektu.  Od 

zamkniętego konkursu SARP w 1954 r. (Z. Ihnatowicz, J. Sołtan, Wojciech Fangor), poprzez dalsze 

opracowanie (gdy do zespołu autorskiego dołączyli Wojciech Gessler oraz Lech Tomaszewski), do 

wzniesienia  ośrodka,  łączącego  stadion,  pływalnię,  stadion  małych  gier,  pływalnię  krytą,  korty 

4 36  fotografii  wybudowanych  w  końcu  lat  20.  kortów  tenisowych  i  stadionu  (Maksymilian 
Dudryk-  Darlewski  i  Aleksander  Kodelski),  odbudowanych  po  zniszczeniach  wojennych, 
pochodzi z połowy lat 50.

5 Projektanta pierwszej skoczni narciarskiej na Krokwi. W 1989 r. nowym patronem skoczni został 
Stanisław Marusarz.

6 Obiekt pokazany na  Wystawie Architektury 1960-62, Wystawie Architektury Polskiej 1960-65 
oraz Wystawie Architektury Polskiej dla Holandii w 1965 r. Uhonorowany Nagrodą Komitetu 
Budownictwa, Urbanistyki i Architektury w 1963 r.
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tenisowe z pawilonem, tereny ćwiczebne oraz pawilon sportowy, nagrodzonego w 1963 r.  przez 

Komitet Budownictwa, Urbanistyki i Architektury (zbiór ponad 70 fotografii z lat 1956-1968).

40 fotografii obrazuje prace nagrodzone i wyróżnione w końcu lat 50. na konkursie Stowarzyszenia 

Architektów Polskich (SARP) nr 234 na halę sportową w Szczecinie . Ponad 80 odbitek ukazuje 

koncepcje prac czterech zespołów na Konkurs SARP nr 297 z 1959 r. na projekt hali sportowej w 

Katowicach,  projekty i  makiety ostateczne zwycięskiej  pracy – katowickiego „Spodka” (Maciej 

Gintowt,  J.  Hryniewiecki,  Maciej  Krasiński  i  inni)  oraz  widoki  podczas  budowy,  wygląd 

zewnętrzny,  wnętrze  (basen  kąpielowy,  sauna,  internat,  szatnia,  kryte  lodowisko  ćwiczebne, 

kawiarnia).  Pełną  dokumentację  prac  nagrodzonych  i  wyróżnionych  zawiera  zespół  Konkursu 

SARP nr 341 na projekt koncepcyjny urbanistyczno-architektoniczny krytego sztucznego lodowiska 

w Gdańsku z 1962 r. (63 fot.) oraz Konkursu SARP nr 519 na opracowanie projektu hali sportowo-

widowiskowej w Bydgoszczy (69 fot.).

Odrębną  grupę  w  kolekcji  stanowią  fotografie  projektów  architektonicznych  (projekty 

zagospodarowania  przestrzennego,  sytuacje,  plany,  rzuty,  przekroje,  elewacje,  widoki 

perspektywiczne, makiety) obiektów sportowych i ich późniejsze realizacje. Najstarszy – z 1948 r. – 

dotyczy  przystani  Ogniska  (d.  YMCA)  przy  Wale  Miedzeszyńskim  w  Warszawie  (Arseniusz 

Romanowicz,  Piotr  Szymaniak).  Fotografie  z  lat  1950-51 przedstawiają  widoki  całości,  taras  i 

basen  wioślarski.  Ponad  150  zdjęć  zawiera  dokumentacja  Wojewódzkiego  Parku  Kultury  i 

Wypoczynku w Chorzowie  (w latach  50.  Śląskiego Parku Ludowego,  później  Śląskiego Parku 

Rozrywki):  plany ogólne z  1950 i  1970 r.,  makietę  (1954),  projekt  Stadionu Śląskiego,  widoki 

lotnicze,  widoki  basenu,  stadionu,  przystani  kajakowej,  pawilonu  sportów  wodnych  oraz  tzw. 

segmentu młodzieżowego w Dąbkach. Dużą dokumentację (68 fot.) zebrano dla Klubu Sportowego 

„Skra” (Zrzeszenia Sportowego – dalej ZS „Budowlani”) w Warszawie: od pierwszych projektów z 

1950  r.  (Stefan  Hołówko,  Tadeusz  Iskierka,  Konstanty  Kokozow,  Mikołaj  Kokozow,  Bogumił 

Płachecki,  Jerzy Wasilewski)  poprzez kolejną koncepcję  z 1955 r.  i  realizację  części  sportowej 

(stadion żużlowy, hala sportowa, mały stadion, boiska do gier małych, boiska ćwiczebne, pawilon 

sportowy, ściana treningowa do tenisa) oraz części wypoczynkowej (kąpielisko, basen wyczynowy 

z  trybunami,  basen  dziecięcy  i  szatnie).  Sfotografowano  elementy  prefabrykowane  służące  do 

budowy stadionu, małą architekturę (ławka parkowa), wieszaki na ubrania oraz natryski.

Blisko  80  odbitek  z  lat  1951-1956  to  cenny  materiał  źródłowy  do  dziejów  Ośrodka 

Sportowego ZS „Kolejarz” (Polonia) przy ul. Konwiktorskiej w Warszawie (Danuta Bredy, Juliusz 

Brzuchowski, 1952-1954) złożonego z pawilonu sportowego (hala sportowa, pływalnia i urządzenia 

pomocnicze pod trybunami) oraz stadionu. Podobną dokumentację z lat 1952-55 posiada krakowski 

ośrodek sportowy ZS „Gwardia-Wisła” (Stefan Jelnicki proj.): od koncepcji pierwotnej, poprzez 

projekt techniczny hali sportowej (Domu Sportu) i stadionu reprezentacyjnego (38 fot.). W zbiorze 
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znalazł się plan Ośrodka Sportowego „Start” (1953) oraz projekt Domu Sportu w Lublinie (Michał 

Klimek, 1958) a także dwa równoległe projekty hali  sportowej (Pałacu Sportowego) w Łodzi z 

1953 r. -  prof. Wacława Rembiszewskiego oraz - zrealizowany w 1957 r. Witolda Prohaski i K. 

Lisowskiego, uzupełniony widokami budynku.

Kolekcja obejmuje także dokumentację warszawskiego Torwaru (D. Bredy, J. Brzuchowski, 

1954-56;  14  fot.),  Ośrodka  Sportowego ZS „Korona-Włókniarz”  na  krakowskim Podgórzu  (D. 

Bredy,  J.  Brzuchowski,  inż.  Plebańczyk,  1953-1954;  80 fot.)  ze  stadionem głównym,  boiskami 

siatkówki,  koszykówki  i  gimnastycznym,  kortami  tenisowymi,  Domem  Sportu  oraz  zespołem 

basenów (basen główny,  basen głęboki,  baseny otwarte,  wieża skoków, szatnie  i  kasy,  pawilon 

usługowy mieszczący filtry  i  kawiarnię,  basen  dziecięcy)  oraz  pawilonem dziecięcym (E.  Mój 

proj.). Z tego samego okresu pochodzi plan toru regatowego na Jeziorze Maltańskim w Poznaniu (J. 

Mariański, 1954; J.  Jelnicki, 1958) i  późniejsza fotografia rozgrywanych na nim zawodów oraz 

projekt „kombinatu sportowego” w Stalowej Woli (Z. Michalak, 1954-1956), przy którego budowie 

zastosowano  strop  łupinowy.  15  fotografii  dokumentuje  nowy  kryty  basen  na  terenie 

warszawskiego Ośrodka CWKS Legia (J. Hryniewiecki).

Na  wystawie  architektury  w  warszawskim  Pałacu  Kultury  i  Nauki  w  maju  1956  r. 

prezentowano także projekty architektury sportowej m. in. niezrealizowanego później Domu Sportu 

(hala sportowa i pływalnia) w pomorskim Debrzynie (Z. Michalak) oraz ośrodków sportowych ZS 

„Gwardia”  w  Warszawie  przy  ul.  Racławickiej  (Stefan  Jelnicki,  J.  Mariański)  i  Gdańsku  (T. 

Malczyk). W połowie lat 50. powstał projekt stadionu w Lublinie (J. Brzuchowski).

W latach  1956-1959  wznoszono  Centralny  Ośrodek  Sportowy  „Pod  Krokwią”  w  Zakopanem 

(Andrzej Skoczek, Bogumił Zaufal, Stanisław Karpiel)7 obejmujący halę sportową, przebudowaną 

skocznię narciarską na Wielkiej Krokwi (S. Karpiel, Jadwiga Gajewska, Bronisław Stefanik), na 

której w 1962 w. zorganizowano mistrzostwa świata FIS, tor jazdy szybkiej na lodzie oraz hotel (w 

zbiorach ponad 50 fot. z lat 1959-1965, od projektu, poprzez budowę i zawody FIS).

W l.  1957-1958 zaprojektowano tereny sportowe ZS „Stal-Warta”  w Poznaniu  (R.  Kapliński  z 

zespołem) ze stadionem, boiskiem do piłki ręcznej i basenem otwartym z wieżą do skoków oraz 

Domem Sportu (M. Kokozow, J. Wasilewski) mieszczącym basen i halę sportową  (20 fot.).  A. 

Rostkowski i Stefan Tworkowski przygotowali projekt zespołu sportowego na terenie parku kultury 

w Ostrowcu Świętokrzyskim obejmujący stadion, pawilon przy pływalni oraz pawilon przy kortach 

tenisowych  (13  fot).  W  pobliskim  Skarżysku-Kamiennej  J.  Mariański  zaproponował  projekt 

zagospodarowania  przestrzennego  ośrodka  sportowego  ZS  „Stal”-Rejów”,  położonego  nad 

zalewem na rzece Kamionce, ze stadionem piłkarskim, stadionem lekkoatletycznym i salą sportową 

7 Obiekt  prezentowano  na  Wystawie  Architektury  1956-59,  Wystawie  Architektury  1960-1962  oraz  na 
Wystawie Architektury Sportowej w Politechnice w Meksyku podczas Igrzysk Olimpijskich w 
1968 r. (Plansza Domu Sportu w Zakopanem).
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(22 fot. projektów), zaś w Poznaniu - Przystań Sportów Wodnych Klubu Sportowego (dalej KS) 

„Posnania” (R. Kapliński., J. Jelnicki) z pawilonem. Około 1958 powstały projekty hali sportowo-

imprezowej (później widowiskowej) we Włocławku (Jelnicki, J. Mariański; 7 fot.), Domu Sportu w 

Zielonej  Górze  (D.  Bredy,  J.  Brzuchowski),  sztucznego  lodowiska  „TORTOR”  w  Toruniu  (S. 

Jelnicki;  5  fot),  krytej  pływalni  w Opolu (J.  Jelnicki,  Świętochowski;  6 fot.),  hali  sportowej  w 

Elblągu (Krasiński, Zalewski). Po 1950 r. zespół B. i Z. Michalaków zaprojektował stadion KS 

„Tęcza” w Kielcach z pawilonem sportowym (6 ujęć). Około 1959 r. wykonano projekt stadionu 

sportowego ZS „Olimpia” w Poznaniu (J. Jelnicki, J. Hoffman; 10 fot.) oraz ośrodka sportowego w 

Wołominie. Zrealizowany w 1960 r. zespół budynków i urządzeń KS „Pogoń” w Szczecinie (Marek 

Uciechowski, Edward Motyl, Tadeusz Regulski, Antoni Mielnik) nagrodził Komitet Budownictwa, 

Urbanistyki i Architektury: około 40 zdjęć z lat 1960-1968 przedstawia plan zagospodarowania, 

projekty,  stadion oraz kąpielisko z basenem sportowym, pawilonem pływalni, wieżą do skoków 

oraz solarium. W końcu lat 50. stworzono projekt krytej ujeżdżalni ośrodka jeździeckiego „Poznań-

Wda”  (Michalak,  Pawłowski,  Zöller).  Z  końca  z  lat  60.  pochodzi  alternatywny  projekt  hali 

widowiskowo-sportowej w Lublinie (W. Zabłocki i S. Kuś, ok. 1968) oraz zrealizowany tam Pałac 

Sportu (Wiesław Węgrzynowski, Z. Michalak , R. Kulicki i inni) z basenem, halą sportową i salą 

gimnastyczną, w 1970 r. wyróżniony Nagrodą Ministerstwa Budownictwa i Przemysłu Materiałów 

Budowlanych III stopnia (ponad 40 fot.).

W kolekcji znajduje się bogata dokumentacja stanu ośrodków sportowych w latach 50. i 60. 

i 70., m. in. Ośrodka Kultury Fizycznej we Wrocławiu (stadion, korty tenisowe, pawilon sportowy, 

pływalnia, brodzik dziecięcy, tor wioślarski, przed 1950; 35 fot.), hali sportowej i pływalni krytej 

ZS „Start-Astoria” oraz ośrodka sportowego WKS „Zawisza” (stadion,  Dom Sportu,  teatr  letni, 

korty tenisowe) w Bydgoszczy (przed 1955), hali sportowej w Białymstoku, ośrodków sportowych 

ZS „Włókniarz” w Łodzi (pływalnia, stadion piłki nożnej, boisko ćwiczebne, przed 1953; 9 fot.), 

ZS  „Ogniwo”  w  Krakowie  (stadion,  boisko  koszykówki),  ZS  „Sparta”  w  Krakowie  (stadion, 

amfiteatr, przed 1955; 12 fot); Parku Kultury Fizycznej ze stadionem w Sosnowcu (M. Maćkowiek, 

T.  Rezler,  R.  Siekierski,  A. Woźniak,  K. Zieliński,  przed 1956) oraz ZS "Sparta” w Szczecinie 

(boisko centralne, boisko siatkówki, ośrodek małych gier). W pierwszej połowie lat 50. wzniesiono 

obiekty sportowe w Pałacach Młodzieży w Katowicach (sala gimnastyczno-sportowa, sala sportowa 

dla sekcji boksu, zapasów i szermierki, pływalnia kryta, 1953) oraz w warszawskim Pałac Kultury i 

Nauki (sala sportowa, basen, 1955). W końcu dekady powstały Dom Sportu ZS „Start” w Łodzi, 

hala sportowa oraz stadion lekkoatletyczny z torem do jazdy szybkiej na lodzie w Nowym Targu. 

Lata  60.  reprezentuje  Dom Sportu w Koszalinie,  hala  sportowo-widowiskowa w Kielcach,  hala 

sportowa  w  Rzeszowie  (S.  Kuś,  Martens;  6  fot.),  Dom Sportu   WKKFiT w Szczecinie  (sala 

sportowa, basen pływacki z trampoliną,  basen szkolny,  basen wioślarski,  budynek hotelowy; 27 
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fot.)  Szkoleniowy  Ośrodek  Sportowy  w  Wiśle8,  Dom  Sportu  w  Kołobrzegu  (zapewne  J. 

Brzuchowski; 7 fot.), hala sportową Huty Baildon (W. Zabłocki, 1969), hala sportowo-wystawowa 

(widowiskowa) WOSTiW w Opolu (J.  Gottfried,  W.  Feiferek,  1968),  uhonorowana  w 1969 r. 

Nagrodą  II  stopnia  Ministerstwa  Budownictwa  i  Przemysłu  Materiałów  Budowlanych,  Dom 

Kultury i Hala Sportową w Kędzierzynie-Koźlu,  Dom Sportu w Olsztynie (sala sportowa, basen 

sportowy, basen wioślarski, basen szkolny), Miejski Dom Sportu w Zielonej Górze (T. Mycka proj.; 

sala sportowa, basen pływacki, kawiarnia nad pływalnią) oraz hala sportowa w Siemianowicach 

Śląskich.

W kolekcji  umieszczono  fotografie  stadionów  piłkarskich  i  lekkoatletycznych  końca  lat  40.  i 

pierwszej  połowy lat  50.:  ZKS „Ogniwo”-  „Syrena” (ob.  „Syrenka”)  na Polu Mokotowskim w 

Warszawie  (proj.  Ochnio,  1947),  ZS  „Spójnia”  z  pawilonem sportowym przy  ul.  Potockiej  w 

Warszawie, ZS „Kolejarz” w Szczecinie (.J. Hofman; 15 fot.), Stadion ZS „Zryw” w Osiedlu B-13 

oraz ZS „Stal”  w Krakowie–Nowej Hucie,  stadionu lekkoatletycznego we Wrocławiu,  Stadionu 

Leśnego w Olsztynie, boiska ZS „Budowlani” w Gdańsku oraz terenów sportowych ZS „Stal” w 

Poznaniu.  Jednym z  czołowych  sportowych  obiektów  architektonicznych  zaprezentowanych  na 

Wystawie Architektury 1956-1959 był Stadion żużlowy im. A. Smoczyka w Lesznie (Lech Sternal, 

T. Rozpędowski, 1954; 19 fot.) z zapleczem w postaci parku motorowego, warsztatu maszynowego, 

pawilonów warsztatowo-garażowego, informacji oraz sanitarnego, kas i ustępów. Nie zapomniano 

także o punkcie sprzedaży napojów chłodzących.

Zdecydowanie mniej miejsca w kolekcji zajmują obiekty związane ze sportami wodnymi: 

m.in.  zespół 12 fotografii  kąpieliska i  pływalni RKS „Arka” na Polanie Redłowskiej  w Gdyni-

Redłowie  (A.  Kulesza,  L.  Dąbrowski,  W.  Rakowski,  1953-1965),  pływalni  ZS  „Górnik”  oraz 

pawilonu pływackiego ZS „Hutnik” przy ul. Lompy w Katowicach (lata 50.), pływalni miejskiej i 

pawilonu sportowego w Radomiu (1953), otwartej pływalni w Wiśle (Stefan Tworkowski; 5 fot.), 

kąpieliska  na  Błoniach  w  Krakowie  (widok  lotniczy),  zespołu  kąpielowego  w  parku  im. 

Żeromskiego  w  Sosnowcu  (kąpielisko,  pływalnia  miejska  z  basenem  sportowym  i  basenem 

szkolnym, proj. D. Bredy, J. Brzuchowski, 1959; 23 fot.), basenów kąpielowych w Lanckoronie i 

Krynicy-Zdroju  (fotografie  z  1961  r.),  pływalni  przy  ul.  Witkiewicza  w  Szczecinie  (proj. 

Uciechowski), pływalni krytej w Kielcach (ob. MOSiR przy Krakowskiej) i kąpieliska miejskiego z 

pływalnią krytą w Rzeszowie (basen T. Kuś) - obu z pierwszej połowy lat 60. Wybudowany w 

latach  1966-1967  basen  kąpielowy we  Wrocławiu  (Bohdan   Szczeszek  i  zespół)  uhonorowano 

Nagrodą II stopnia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych.

Sport  żeglarski  reprezentują  fotografie  z początku lat  50.  przystani  AZS we Wrocławiu, 

przystani  żeglarskiej  ZS  „Ogniwo”  na  Jeziorze  Kiekrz  w  Poznaniu,  ośrodka  sportowego  ZS 

8 Fotografie Wojciecha Zabłockiego przedstawiające szkolenia szermiercze grupy olimpijskiej.
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„Kolejarz”  w  Krakowie  (przystań  i  hangar)  oraz  przystani  Łączności  nad  Wisłą  (budynek 

administracyjny)  przy  Wale  Miedzeszyńskim  w  Warszawie.  W  Szczecinie  R.  Wirszyłło 

sfotografował w 1968 r. przystań kajakową i wioślarską AZS na Odrze (hangar i sala klubowa) oraz 

wyciąg dla jachtów na jeziorze Dąbie w miejscowym Yacht-Klubie. Najpóźniejsze fotografie z lat 

70. przedstawiają przystań żaglową w Bydgoszczy-Fordonie 

oraz ośrodek sportów wodnych na terenie sztucznego zbiornika wodnego w Kamiennej Górze.

W kolekcji  znajduje  się  niewiele  zdjęć obiektów sportów zimowych:  Stadion lodowy w 

Łodzi oraz sztuczne lodowisko SZ „Budowlani” w Karpaczu.  Jedno ujęcie przedstawia wieżę i 

początek zjazdu na torze bobslejowym w Krynicy-Zdroju. 

Pojedyncze odbitki dotyczą domu klubowego i kortów tenisowych klub ZS „Ogniwo” w Sopocie 

oraz  Centrum  Szybowcowego  Aeroklubu  PRL w  Lesznie  (A.  Kowalewski  Z.  Czarnecki,  K. 

Łypacewicz, W. Kot i inni),uhonorowanego w 1968 r. Nagrodą Ministra Budownictwa i Przemysłu 

Materiałów Budowlanych.

W omawianym okresie (1948-1976) kształcenie kadr sportowych zapewniały cztery szkoły 

wyższe  (Kraków,  Warszawa,  Poznań,  Wrocław)  oraz  Technikum  Wychowania  Fizycznego  w 

Katowicach (1952), które zostało przekształcone - najpierw w studium nauczycielskie (1957) - a w 

1970 r. w Wyższą Szkołę Wychowania Fizycznego (od 1979 AWF w Katowicach). Podobną drogę 

przeszło Technikum Wychowania Fizycznego w Gdańsku, od 1969 r. Wyższa Szkoła Wychowania 

Fizycznego (od 1981 AWF). W zbiorach Biblioteki Głównej PW zachowały się 3 odbitki z 1955 r. 

hali sportowej szkoły katowickiej, fotografie hali sportowej i pływalni krytej w Gdańsku (1964-65) 

oraz ponad 70 zdjęć dawnego  Centralnego Instytutu Wychowania Fizycznego w Warszawie,  od 

1949 r.  Akademii  Wychowania  Fizycznego  im.  gen.  broni  Karola  Świerczewskiego,  a  obecnie 

Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego.  Zespół zawiera plany (Edgar Norwerth 

1928-1930 ),  widoki lotnicze, budynku głównego (w tym wnętrz),  pływalni, hali,  stadionu oraz 

boisk gimnastycznych w otoczeniu zieleni. Oddzielną dokumentację sporządzono dla 

pawilonów specjalistycznych (Centralnego Ośrodka Przygotowań Olimpijskich,  W. Zabłocki, S. 

Kuś, 1965-1968) z salami szermierki i boksu, podnoszenia ciężarów i zapaśniczą9. Maciej Gintowt 

stworzył plan rozbudowy i układu zieleni. 

Kolekcja  zawiera  także  fotografie  związane  ze  sportem  szkolnym.  W 1953  r.  studenci 

Zakładu Projektowania Wsi Politechniki Warszawskiej przygotowywali prace projektowe na temat 

powiązaniu terenu sportowego ze szkołą i domem społecznym w osiedlu PGR w Boratynie. W 

projektach szkół uwzględniano sale gimnastyczne, np. w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa, d. 

szkole podstawowej przy ul. Zwycięzców w Warszawie (H. Karpowiczowa), „tysiąclatce” - Szkole 

9 Obiekt prezentowano na Wystawie Architektury Polskiej 1960-1965 oraz Wystawie Architektury 
Polskiej dla Holandii w 1965 r.
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Podstawowej  im.  Mieszka  I  w  Gnieźnie  (Florian  Rychlicki,  Włodzimierz  Jankowski,  Julianna 

Frankiewicz;  nagroda  resortowa  za  1966  r.).   W latach  60.  przy  szkołach,  przede  wszystkim 

zawodowych, wzniesiono pierwsze pływalnie kryte: przy Technikum Mleczarskim w Białymstoku 

(1965), szkole w Gliwicach (T. Sadowski, 1961)10, Zasadniczej Szkole Górniczej w Lubinie, oraz 

szkole w Nowych Tychach (ok. 1970). Studenci Politechniki Gdańskiej otrzymali Dom Sportu z 

halą sportową i pływalnią krytą (fotografie z połowy lat 60.). W Warszawie rozbudowano dawny 

Szkolny Park Sportowy im. Jana III Sobieskiego (od 1930 r., wcześniej -1908 - Warszawskie Koło 

Sportowe) mieszczący się przy ul. Myśliwieckiej. W latach 50. w Szkolnym Ośrodku Sportowym 

Agrykola oddano do użytku boiska do koszykówki, siatkówki oraz basen kąpielowy. W miesiącach 

zimowych zamarznięty Kanał  Piaseczyński  służył  łyżwiarzom i  hokeistom. W początku lat  60. 

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy powstał w Zielonej Górze (D. Bredy, J. Brzuchowski; 12 fot.).

Kolekcja w BG PW zawiera dokumentację programu wypoczynku dla Warszawy (opracowany w 

latach 70.  przez  Wydział  Archiwalnego Nadzoru Budowlanego i  Geodezyjnego – WANBiG) w 

czterostopniowej  strukturze  funkcjonowania,  w  tym:  ogólny  plan  zagospodarowania  z  analizą 

potrzeb  terenowych  dla  projektowanych  obiektów  wypoczynkowych  (sieciowych), 

ponaddzielnicowy  ośrodek  sportowy,  sieciowe  obiekty  sportu  specjalnego,  sportowy  ośrodek 

międzyszkolny,  międzyosiedlowy  zespół  boisk  sportowych,  kąpielisko  oraz  nadwodne  tereny 

wypoczynkowe. Uwzględniono też plan modelowy w parku rekreacyjno-sportowym w osiedlu. W 

warszawskich parkach funkcjonowały obiekty sportowe: w Centralnym Parku Kultury na Powiślu 

(ob.  Park im. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza; proj.  Longin Majdecki,  Alina Scholtzówna, 

Zygmunt Stępiński, 1952-1964) działał młodzieżowy ośrodek wychowania fizycznego z boiskiem, 

bieżnią i pawilonem sportowym. W Parku Skaryszewskim (ob. im. Ignacego Paderewskiego) przy 

ul.  Zielenieckiej  wzniesiono  pawilon  sportowy  (fot.  1953).  Na  podwórku  przy  Miodowej  15 

utworzono międzyblokowy teren sportowy ZS „Unia” (1955 r.). Trawniki na Podzamczu służyły 

jako miejsce gier sportowych (fot.  R. Wirszyłło, 1962). Z lat 60. pochodzą plany warszawskich 

ośrodków wypoczynkowo-sportowych na Moczydle i na ul. Waszyngtona. W zbiorach zachowały 

się także pojedyncze fotografie boiska do siatkówki i koszykówki w dawnych kamieniołomach w 

krakowskim Parku Podgórskim (1953), dzielnicowych terenów sportowych w Gdańsku oraz kortów 

tenisowych  w  parku  leśnym  w  Gdyni.  Pełną  dokumentację  –  od  projektu  zagospodarowania 

przestrzennego,  poprzez  plany  i  dokumentację  stanu  stadionu  osiedlowego  (bieżnia,  boisko 

siatkówki,  siodełko  dla  sędziego)  posiada  ośrodek  sportowy  w  Czarnej  Wsi  Kościelnej  (woj. 

podlaskie)  zaprojektowany  przez  R.  Wirszyłłę  około  1956  r.  Boisko  sportowe  w  Sępopolu 

sfotografowano przy okazji obchodów uroczystości pierwszomajowych w 1956 r.

10 Wystawa Architektury 1960-62.
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Sport  to  jeden  z  najbardziej  istotnych  elementów  procesu  rehabilitacji  osób 

niepełnosprawnych, co zauważono już w latach 50. W zbiorach zachowały się zdjęcia basenów i 

sali  gimnastycznej  Ośrodka Gimnastyki  Wyrównawczej  w Krakowie (Olgierd Krajewski,  1956-

1959;  11 fot.)  oraz  pawilonu pływalni  i  sali  wykładowej  Stołecznego Centrum Rehabilitacji  w 

Konstancinie (W. Borawski, E. Sokołowski, 1965). 

W  kolekcji  slajdów  przeważają  materiały  z  lat  60.  i  70.,  przede  wszystkim  barwne, 

zachowane w stosunkowo dobrym stanie (znaczna część wykonana na materiałach firmy Agfa). 

Autorami większości prac są Romuald Wirszyłło i Tadeusz Barucki. Diapozytywy z drugiej połowy 

lat 70. (w tym fotografie lotnicze) pozyskano z firm WAREXPO i Plastyka. Często diapozytywy 

barwne uzupełniają wykonaną wcześniej dokumentację fotograficzną. Przedstawiają m. in. ośrodki 

sportowe w chorzowskim Parku Kultury i Wypoczynku, Ośrodku Sportu i Rekreacji w Człuchowie, 

ośrodek ZS „Sparta” w Krakowie,  pływalnię przyfabryczną i stadion ZS „Włókniarz” w Łodzi, 

Wojewódzki  Ośrodek  Wychowania  Fizycznego  (pływalnia  i  hala  sportowa)  w  Rzeszowie, 

Międzyszkolny Ośrodek Sportu w Toruniu, warszawskie ośrodki sportowe Legii (stadion, basen, 

korty  tenisowe),  Polonii,  Skry  oraz  Warszawianki,  Stadion  Olimpijski  i  basen  kąpielowy  we 

Wrocławiu a  także Centralny Ośrodek Sportu  w Zakopanem.  Autorzy wykonali  po kilka  zdjęć 

domów sportu i hal sportowych w Katowicach (Hala Baildon oraz „Spodek”), hale w Kędzierzynie-

Koźlu, Kielcach, Krakowie („Włókniarz” i „Wisła”), Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Rzeszowie, 

Siemianowicach Śląskich, Szczecinie, Warszawie (Torwar), Włocławku i Zielonej Górze. 

Sfotografowano Stadion Leśny w Olsztynie oraz stadiony „Spójni” w Lublinie, „Kolejarza” 

i „Pogoni” w Szczecinie a także Stadion Dziesięciolecia w Warszawie. Wykonano dokumentację 

pływalni odkrytych Zakładów Włókienniczych w Andrychowie (Tadeusz Iskierka), ZS „Sparta” w 

Krakowie,  KS „Pogoń” w Szczecinie-Pogodnie,  Rzeszowie i  Świdniku,  oraz pływalni  krytej  w 

Kielcach i basenu przy Zasadniczej Szkole Górniczej Lubiniu. Uwzględniono kąpieliska miejskie w 

Bolesławcu, Krakowie-Nowej Hucie, Szczecinie a także kąpieliska uzdrowiskowe w Busku-Zdroju 

i Ciechocinku. R. Wirszyłło utrwalił na kliszy Ośrodek Żeglarski AZS w Wilkasach (1970) oraz 

Ośrodek Żeglarski na Zalewie Szczecińskim w Trzebieży. Z 1977 r. pochodzi jedyne przedstawienie 

toru saneczkowego na Górze Parkowej  w Krynicy.  W zbiorze diapozytywów znalazła się także 

dokumentacja  warszawskiego  AWF  wraz  z  Ośrodkiem  Przygotowań  Olimpijskich  oraz 

warszawskiej skoczni (igielitowej) na Mokotowie (J. Strachocki 1955).

Oddzielną grupą przedstawień ikonograficznych stanowi dokumentacja typowych budowli i 

urządzeń  sportowych:  typowych  pawilonów  boiskowych  GKKF  (typ  „A”  i  „B”),  pawilonu 

boiskowego  z  jednolitych  elementów,  typowych  sal  gimnastycznych  (Ortner  oraz  Jelnicki, 

Mariański  proj.),  konstrukcji  prefabrykowanej  żelbetonowej  sali  sportowej  (schemat  montażu), 

trybun  składanych  dla  sal  (tzw.  „bliczery”)  oraz  typowych  elementów  widowni  ziemnej  (typu 
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Barylskiego lub typu J. Hofmana). 

Blisko połowa diapozytywów przedstawia obiekty sportowe poza granicami Polski. Część z 

nich powstała przy okazji wyjazdów stypendialnych pracowników IUA i osób współpracujących z 

Instytutem.  Do zbioru  trafiły  fotografie  barwne obiektów historycznych  z  czasów starożytnych 

wykonane przez Tadeusza Baruckiego w 1961 r.: stadionów w Epidauros (2 fot.), Delfach (3 fot), 

Olimpijskiego w Atenach (7 fot.) oraz Domicjana w Rzymie (2 fot). Rok wcześniej ten sam autor 

utrwalił  obiekty  wzniesione  lub  przebudowane  z  okazji  XVII  Letnich  Igrzysk  Olimpijskich  w 

Rzymie w 1960 r. (72 diapozytywy): Stadio Olimpico, Stadio Flaminio (z 1927 r.), Palazzo della 

Sport,  Palazetto  della  Sport,  pływalnia  olimpijska,  Ośrodek  Sportowy  Aqua-Acetosa,  boiska, 

pływalnie oraz pawilony sportowe. 

24  widoki  architektury  dokumentuje  obiekty  sportowe  zbudowane  dla  potrzeb  XVIII 

Letnich Igrzysk Olimpijskich w Tokio w 1964 r.: zespoły stadionów (fot. 1962), Narodowych Hal 

Sportowych oraz pływalnie. 50 zdjęć R. Wirszyłły powiększyło zbiór po Igrzyskach Olimpijskich w 

Meksyku w 1968 r. Przedstawiają Stadio Azteca, Stadion Uniwersytecki (trybuny, loże telewizji, 

tablice informacyjne, wieże oświetleniowe), Pałac Sportu Mixhuca, krytą pływalnię i halę siatkówki 

oraz  regionalny  ośrodek  sportowy pod  Meksykiem.  77  diapozytywów  barwnych  tego  samego 

autora z 1970 i 1972 r.  uwiecznia przygotowania obiektów XX Letnich Igrzysk Olimpijskich w 

Monachium  w  1972  r.:  Stadionu  Olimpijskiego,  hali  sportowej,  hali  koszykówki  i  pływalni 

olimpijskiej. W 1970 r. uwiecznił też monachijski kryty stadion lodowy.

Przy okazji wyjazdów studialnych,  stypendialnych i  konferencyjnych powstały fotografie 

Stadionu  na  Łużnikach  w  Moskwie  i  Stadionu  Kirowa  w  Leningradzie  (T.  Barucki,  1958), 

brytyjskiego Ośrodka Sportowego w Stevenage (T. Barucki), stadionu na Wembley oraz pływalni w 

Brighton (R. Wirszyłło, 1961) East Capitol Street w Waszyngtonie i basenu jachtowego w Chicago 

(Maciej Nowakowski, 1961), Stadionu Maracana i basenu w Rio de Janerio oraz Klubu i basenu w 

Teresopolis (Brazylia, Stanisław Wyganowski, 1962), pływalni i krytego welodrom w Moskwie (T. 

Barucki, 1962). R. Wirszyłło uwiecznił obiekty sportowe w Pradze: Halą Sportową, Halę Sportową 

„Sparta”, Pływacki Ośrodek Sportowy, otwarty zespół basenów Podoli (1966, 1967), halę tenisową 

CDSA, zespół sal sportowych, pływalnię krytą, kąpielisko Moskwa, kryte lodowisko, stadion na. 

Łużnikach, halę lekkoatletyczną oraz basen w Dzielnicy Uniwersyteckiej w stolicy ZSRR (1968, 

1969). W 1969 r. T. Barucki utrwalił widoki Domów Sportu w Tallinie i Rydze oraz uniwersyteckie 

sali sportowej w Oslo, Domu Sportu w Narwiku i Hali Sportowej w Malmo. W tym samym czasie 

podczas pobytu w Leningradzie R. Wirszyłło sfotografował Maneż Michajłowski (później Stadion 

Zimowy) oraz halę sportową Jubilejnyj. Jego wyjazd do Bułgarii w 1973 r. wzbogacił kolekcję o 57 

widoków obiektów sportowych, stołecznych: Stadionu Centralnego, Hali Sportowej „Universjada” i 

Hali  Lekkoatletycznej  „Festivalna”,  Hali  Tenisowej,  pawilonu tenisowego KS „Levski-Spartak”, 
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Wojskowego  Ośrodka  Sportowego  (z  salą  bokserską  i  siłownią),  Ogólnomiejskiego  Ośrodka 

Sportowego oraz pływalni Spartak w Sofii a także Pałacu Kultury i Sportu w Warnie.

Zbiór   zawiera  także  kilkadziesiąt  reprodukcji  najbardziej  znanych  na  świecie  budowli 

sportowych, służących jako cenny materiał do analizy dla prac projektowych w Polsce i ilustracji 

wydawanych w naszym kraju publikacji poświęconych architekturze sportowej, m. in. stadionów 

Wembley i Hurlingham Park w Londynie,  Maracana w Rio de Janerio,  Sokolniki  i  Dynamo w 

Moskwie,  Neckarstadion  w Stuttgarcie,  krytego stadionu w Los Angeles  oraz  krytego stadionu 

lodowego w Genewie. Zreprodukowano też zdjęcia hal sportowych i Domów Sportu w Wiedniu, 

Wernau, Pittsburgu, Frankfurcie, Essen, Dortmundzie, Frechen (RFN), Barcelonie, Melbourne, oraz 

Paryżu.  Wykorzystywano  widoki  kąpielisk  Dubbendorf,  Tiefenbrunnen,  Aarau  w  Zurichu, 

Fossenbad  w  Hanowerze,  Gansenhaufl  w  Wiedniu  oraz  pływalni  w  Wuppertalu,  Sztokholmie, 

Kolonii (szkolna i ogólnomiejska i przy klubie tenisowym Rot-Weiss) i Bohum-Nord.

Ocalony  od  zapomnienia  fragment  kolekcji  fotografii  dawnej  Pracowni  Ikonograficznej 

IUA, po opracowaniu merytorycznym i częściowym zaprezentowaniu (na ile umożliwi to prawo 

autorskie) w Bibliotece Cyfrowej Politechniki Warszawskiej, będzie w przyszłości stanowił cenne 

źródło do badań nad polską architekturą sportową i historią sportu w Polsce.
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Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie. Przystań. Fot. Henryk Poddębski, przed 1915 r.
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Katowice: Konkurs SARP nr 297/59 na projekt hali sportowej.
Projekt konkursowy nr 2, D. Bredy, J. Brzuchowski.

Debrzno (woj. pomorskie): Dom Sportu (hala sportowa i pływalnia).
Makieta. Projekt Z. Michalak. Wystawa w PKiN 1956 
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Bydgoszcz: Dom Sportu ośrodka WKS „Zawisza”. Fot. R. Wirszyłło, 1963

Czarna Wieś Kościelna (woj. podlaskie): Ośrodek sportowy.

Projekt Romuald Wirszyłło, 1956. Fot. R Wirszyłło, 1956
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Warszawa. Budowa stadionu Dziesięciolecia. Fot. M. Karolak, 1955

Pływalnia. Projekt Stefan Tworkowski. Fot. S. Tworkowski, lata 50.
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Katowice: Technikum Wychowania Fizycznego. Hala sportowa. Fot. B. Jahn, 1955

Kraków: Ośrodek sportowy ZS "Sparta". Kosiarka i walec mechaniczny. B. Jahn, 1955
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	Wśród zinwentaryzowanych według stanu na koniec 2008 r. zespołów akt przechowywane w Archiwum Państwowym w Poznaniu 28 zespołów było wytworzonych przez organizacje, instytucje i osoby prywatne, których głównym przedmiotem działalności był sport i kultura fizyczna  Zespoły te liczyły ogółem 1492 jednostki archiwalne. Największą liczbę jednostek zawierał zespół Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Poznaniu (255 jednostek), a następnie zespoły: Związku Towarzystw Gimnastycznych "Sokół” Dzielnica Wielkopolska (172 jednostki), Związku Sokołów Polskich w Państwie Niemieckim (170 jednostek), Kurkowych Bractw Strzeleckich miast województwa poznańskiego (159 jednostek) i Kolejowego Klubu Sportowego "LECH" w Poznaniu (108 jednostek) i Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" Poznań I-Śródmieście (71 jednostek). Bractwo Strzeleckie (Kurkowe) w Poznaniu i Okręg Poznański Dzielnicy Wielkopolskiej Związku Towarzystw Gimnastycznych "Sokół" w Polsce po 48 jednostek. Większość pozostałych zespołów liczy nie więcej, niż kilka jednostek. Choć wartości źródłowej poszczególnych zespołów nie można mierzyć w mechaniczny sposób liczebnością jednostek wchodzących w ich skład to tym wyżej wymienionym zespołom wypada poświęcić szczególną uwagę. 
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