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VV..  MMEECCZZEE  TTOOWWAARRZZYYSSKKIIEE  
 
 
 

05.01.1919 – W POZNANIU: 
Warta Poznań – Warta II 
Poznań34 

—————————————————————— 

18.05.1919 – WE LWOWIE: 
Pogoń Lwów – 5 p.p. Leg. 
Lwów 9:3 

Z dochodu meczowego 
przekazano do kasy Brygady 
Lwowskiej 1000 koron na rzecz 
wdów i sierot po poległych w ob-
ronie Lwowa35. 

—————————————————————— 

25.05.1919 – W BIELSKU: 
BBSV Bielsko – Wisła 
Kraków 2:4 

Były to pierwsze zawody 
w tym roku dla Wisły i zakończy-
ły się ładnym zwycięstwem. Na 
wyróżnienie zasłużyła w tym me-
czu grająca szybko krakowska 
formacja ataku oraz niezmordo-
wany środkowy pomocnik36. 

—————————————————————— 

25.05.1919 – WE LWOWIE, BOISKO POGONI: 
Pogoń Lwów – drużyna wojskowa Lwów37 

—————————————————————— 

29.05.1919 – WE LWOWIE, BOISKO POGONI: 
Pogoń Lwów – drużyna wojskowa Lwów38 

—————————————————————— 

{DODATKOWY ENTER} 

                                                 
34 zapowiedź na podstawie: Kurier Poznański nr 4 z 05.01.1919, s. 2. 
35 informacja na podstawie: Głos Polski nr 264 z 26.09.1919, s. 4; Księga Pamiątkowa Pogoni Lwów, s. 121-

122. 
36 relacja na podstawie: Ilustrowany Kurier Codzienny nr 143 z 28.05.1919, s. 5; Przegląd Poniedziałkowy nr 16 

z 03.06.1919, s. 7. 
37 zapowiedź na podstawie: Gazeta Lwowska nr 120 z 25.05.1919, s. 4. 
38 zapowiedź na podstawie: Gazeta Lwowska nr 123 z 29.05.1919, s. 4. 

      Park gier K.S. „Cracovia” przedstawia obecnie smut-

ny obraz zupełnego zaniedbania i zniszczenia. Droga prowa-

dząca do wejścia pełna wyboi i kamieni, jest z roku na rok 

w gorszym stanie, „budynek” mieszczący kasy pokrzywiony 

i poszarpany, parkan w znacznej części zerwany, trybuny 

brudne i niechlujne, korty tenisowe zarosłe trawą, na każdym 

kroku znać zupełny brak opieki i troski o ten jedyny, a tak 

w Krakowie niezbędnie potrzebny zakątek sportowy. 

      Wiemy o tem dobrze, że K.S. „Cracovia” jest skazany na 

własne siły, że znikąd, a najmniej od Rady Miasta, niema po-

mocy. Ale wiemy również, że obecnie K.S. Cracovia rozpo-

rządza wcale pokaźnym własnym kapitałem, więc brak środ-

ków pieniężnych nie jest powodem zaniedbania. Do utrzyma-

nia i odpowiedniej konserwacji podobnego parku gier, potrze-

ba prócz pieniędzy ludzi, zamiłowanych w sporcie, którzy kil-

ka godzin dziennie poświęcają klubowi. Za granicą robią to 

członkowie Wydziału danego towarzystwa. A klub „Craco-

via” posiada przecież także swój wydział! Cóż ci panowie ro-

bią?! Czy wogóle byli przez całą zimę i wiosnę w parku gier? 

Czy spełniają obowiązki honorowe, które własnowolnie wzię-

li na siebie? Nie wystarczy pozwolić się łaskawie wybrać 

prezesem lub członkiem Wydziału i brać ewentualnie bilety 

wolnego wstępu, lecz trzeba także coś robić! A gdyby wydział 

„Cracovii” choć w części spełniał swoje zadanie, to z pewnoś-

cią park gier „Cracovii” nie znalazłby się w tak opłakanym 

stanie, w jakim się obecnie znajduje. 

      Nigdy nie zależy zapominać, że czystość i porządek są 

nieodzownymi towarzyszami sportu. 
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—————————————————————— 

13.07.1919 – W KRAKOWIE, BOISKO CRACOVII: 
Jutrzenka Kraków – Hakoah Bielsko 3:2 (1:1) 

Drużyna gości, wzmocniona kilkoma zawodnikami BBSV, miała stanowić 
zagrożenie dla Jutrzenki, jednak okazała się zespołem słabym we wszystkich as-
pektach. Gospodarze górowali nad rywalem szybkością i lepszym zgraniem. Na 
wyróżnienie zasłużyli obaj obrońcy Jutrzenki oraz jej prawy pomocnik69. 

—————————————————————— 

13.07.1919 – W KRAKOWIE, BOISKO LOTNIKÓW: 
Lotnicy Kraków – Wawel Kraków 4:7 (2:2) 

Było to pierwsze spotkanie nowej drużyny Wawelu Kraków. Wspominane 
jest ono jako mecz nr 1 w historii klubu przez Janusza Kukulskiego w Pierwsze 
mecze, pierwsze bramki. Przegląd Poniedziałkowy wprawdzie informował o me-
czu Wawelu tego dnia, jednak miał być on przeciwko rezerwie Cracovii na jej bois-
ku i zakończyć się porażką Wawelu 7:1. To spotkanie miało się odbyć zaraz po me-
czu Jutrzenki z Hakoahem Bielsko. W relacji Przeglądu Poniedziałkowego Wawel 
pokazał się jako drużyna jeszcze nie do końca rozwinięta technicznie, jednak 
o dobrej karności i sportowym zachowaniu. W Cracovii wyróżniali się przede 
wszystkim dawni gracze pierwszego zespołu oraz pewny bramkarz70. 

—————————————————————— 

13.07.1919 – W KRAKOWIE, BOISKO MAKKABI: 
Makkabi Kraków – ŻRKS Kraków 1:1 

Było to spotkanie przy tłumnym udziale publiczności z okazji uroczystego 
otwarcia placu sportowego Makkabi przy wylocie ulic Dietla i Koletek. Po okolicz-
nościowym przemówieniu p. Henryka Lesera miały miejsce zawody lekkoatletycz-
ne, a następnie odbył się mecz piłkarski dwóch żydowskich zespołów. Otwarciem 
boiska Żydowski Klub Sportowy Makkabi wznowił swoją działalność po pięciolet-
niej przerwie spowodowanej działaniami wojennymi71. 

—————————————————————— 

13.07.1919 – WE LWOWIE: 
Czarni Lwów – Lotnicy Lwów 

CZARNI (WG ZAPOWIEDZI PRASOWYCH): Golda – Hawling, Mogiła – Witkowski, Bi-
lor, Hauler – Papius, König, Karnecki, Kowalski, Müller 
GRACZE REZERWOWI: Birnbach, Sawka 

                                                 
69 relacja na podstawie: Goniec Krakowski nr 185 z 12.07.1919, s. 6; Ilustrowany Kurier Codzienny nr 187 

z 12.07.1919, s. 6; Nowa Reforma nr 290 z 10.07.1919, s. 2; Przegląd Poniedziałkowy nr 22 z 15.07.1919, 

s. 6. 
70 informacja na podstawie: Goniec Krakowski nr 189 z 16.07.1919, s. 5; Przegląd Poniedziałkowy nr 22 

z 15.07.1919, s. 6. 
71 relacja na podstawie: Nowy Dziennik nr 136 z 11.07.1919, s. 3 oraz nr 140 z 16.07.1919, s. 3; Przegląd Po-

niedziałkowy nr 22 z 15.07.1919, s. 6. 
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10.08.1919 – W SOSNOWCU: 
TS II Sosnowiec – Katarzyna II Sosnowiec 9:1 (2:1) 

Mecz ten pierwotnie miał odbyć się tydzień wcześniej. Rywal rezerwy To-
warzystwa Sportowego przedstawiany był jako „II drużyna graczy zaproszonych 
Katarzyna”. W pierwszej części gry sędzia p. Rene nie uznał jednej z bramek zdo-
bytych przez TS. Uczynił tak wskutek okazywanego niezadowolenia rywali, którzy 
twierdzili, że gola nie było, choć wg sprawozdawcy Kuriera Zagłębia piłka była 
w bramce w ¾ swej wielkości107. 

—————————————————————— 

10.08.1919 – W TARNOWIE: 
Samson Tarnów – Jutrzenka Kraków 1:1  mecz przerwany 

Mecz ten został przerwany w 50’ minucie, kiedy to drużyna Samsonu, nie 
zgadzając się z decyzją sędziego o podyktowaniu rzutu karnego na korzyść gości 
z Krakowa, opuściła plac gry108. 

—————————————————————— 

14.08.1919 – W ŁODZI: 
Klub Turystów Łódź – ŁTSG Łódź 5:1 (1:1) 

                                                 
107 relacja na podstawie: Kurier Zagłębia nr 174 z 03.08.1919, s. 6 oraz nr 184 z 15.08.1919, s. 5. 
108 relacja na podstawie: Echo nr 39 z 17.08.1919, s. 4; Przegląd Tygodniowy nr 3 z 19.08.1919, s. 7. 
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21.09.1919 – W ŁODZI: 
ŁKS Łódź – Korona Warszawa 2:3 (2:2) 

Mecz rozpoczął się z czterdziestominutowym opóźnieniem, co zdaniem 
prasy było okazaniem przez organizatorów szacunku publiczności, która nieraz 
w Łodzi musiała czekać nawet półtorej godziny na pierwszy gwizdek. ŁKS na po-
czątku zyskał przewagę, jednak po błędzie obrońców w 5’ minucie Korona wyszła 
na prowadzenie, które podwyższyła minutę później, również po błędzie obrony. Te 
stracone bramki dodały jednak gospodarzom energii. W 12’ minucie Kowalski 

zdobył kontaktową bramkę, 
a w 18’ minucie obrońca Korony, 
przez swoją nieostrożność, wbił 
samobójczego gola. Do końca 
pierwszej połowy gra już była nie-
ciekawa. Zaostrzyła się dopiero 
w drugiej połowie, kiedy to w 55’ 
minucie Korona zdobyła po kor-

nerze głową trzecią bramkę. Dalsza gra stawała się coraz bardziej brutalna. Koro-
na często atakowała bramkę gospodarzy, jednak dzięki znakomitej postawie bram-
karza Garbarskiego ataki te były one nieskuteczne. Najsłabszym uczestnikiem tego 
meczu był sędzia, który „gwizdał wtedy gdy nie trzeba było, natomiast nie gwizdał, 
gdy trzeba było”. Sędzia, pan P., miał niewielkie pojęcie o przepisach gry. Jego 
postawa wpływała demoralizująco zarówno na zawodników jak i na publiczność168. 

—————————————————————— 

21.09.1919 – W PRZEMYŚLU: 
Polonia Przemyśl – Pogoń II Lwów 1:2169 

—————————————————————— 

21.09.1919 – W SOSNOWCU: 
TS Sosnowiec – Wiktoria Sosnowiec170 

—————————————————————— 

21.09.1919 – W STRYJU: 
Błękitni Stryj – Polonia II Przemyśl 4:0 

POLONIA II (WG ZAPOWIEDZI PRASOWYCH): Pirwiński – Zaborski, Skąpski – Dubeń-
ski, Malawer, Hartfelder – Kowalski, Abramik, Biszof, Herzig, Pawłowski171 

—————————————————————— 

[PRZED 23.09].1919: 
Rewera Stanisławów – Błękitni Stryj 4:2172 

                                                 
168 relacja na podstawie: Głos Polski nr 264 z 26.09.1919, s. 4; Kurier Łodzki nr 253 z 22.09.1919, s. 3; Neue 

Lodzer Zeitung nr 255 z 22.09.1919, s. 3. 
169 informacja na podstawie: Gazeta Lwowska nr 224 z 28.09.1919, s. 4. 
170 informacja na podstawie: Kurier Zagłębia nr 215 z 19.09.1919, s. 4. 
171 informacja na podstawie: Słowo Polskie nr 286 z 01.10.1919, s. 4; Ziemia Przemyska nr 180 z 23.09.1919, 

s. 2. 
172 zapowiedź na podstawie: Ilustrowany Kurier Codzienny nr 261 z 25.09.1919, s. 4. 

      Na meczu niedzielnym naprzykład, miał miejsce taki 

fakt, że jeden z graczy „Korony”  obił jakiegoś widza, co jed-

nakże nie wyprowadzio z równowagi ani bijącego ani obi-

tego. 
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MMAAKKKKAABBII  IIII  KKRRAAKKÓÓWW  
 
 30.08   Kraków      T   Diana Podgórze  2:2 
 13.09   Kraków      T   Podgórze Kraków  3:0 
 
bilans całoroczny: 2 mecze, 1[z]-1[r]-0[p], bramki 5-2 

 

OOSSTTRROOVVIIAA  OOSSTTRRÓÓWW  
 

 31.08   Poznań      M   Posnania Poznań  1:3 
 14.09   Poznań      M   Warta Poznań  1:7 
 12.10   -           M   Pogoń Poznań  3:2 
 01.11   -           M   Unia Poznań  0:4 
 
bilans całoroczny: 4 meczów, 1[z]-0[r]-3[p], bramki 5-16 

 

PPOODDGGÓÓRRZZEE  KKRRAAKKÓÓWW  
 
 06.09   Kraków      T   ŻRKS Kraków  0:1 
 13.09   Kraków      T   Makkabi II Kraków 0:3 
 05.10   Tarnów      T   Samson Tarnów  3:0 
 
bilans całoroczny: 3 meczów, 1[z]-0[r]-2[p], bramki 3-4 

 

PPOOGGOOŃŃ  LLWWÓÓWW  
 
 18.05   Lwów        T   5 p.p. Leg. Lwów  9:3 
 25.05   Lwów        T   drużyna wojskowa Lwów 
 29.05   Lwów        T   drużyna wojskowa Lwów 
 01.06   Lwów        T   drużyna wojskowa Lwów 8:1 
 08.06   Lwów        T   Lotnicy Lwów  5:3 
 09.06   Lwów        T   Lotnicy Lwów  7:2 
 15.06   Lwów        T   Lotnicy Lwów  8:1 
 19.06   Lwów        T   40 p.p. Lwów  10:0 
 22.06   Kraków      T   Wisła Kraków  1:5 (1:3) 
 29.06   Lwów        T   Wisła Kraków  2:2 (1:0) 
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