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After the September Defeat in 1939 some Polish units were evacuated to the South of Europe
and later on moved to the West. In those camps, for example in Hungary and in Romiania, most
soldiers (among whom there were many sportsmen) spent much time on physical activities to stay
fit. Mainly they used to practise morning gymnastics and marches around the place of their
lodging.
After further evacuation, mainly to France, Polish units fought on different fronts together with
the Allied forces, for example, in Norway. Later they dispersed in other countries — some units
stayed in France and Switzerland, other units moved on to palestine and then to Egypt.
However on every front, Polish soldiers in their free time paid much attention to physical
fitness, and many of them actively practised different sport events. The also had many successes in
competitions, especially in skiing (in the Alpine countries) and in football (of the Near East).

W latach poprzedzających wybuch drugiej wojny Ğwiatowej reprezentanci
Polski, podobnie jak sportowcy caáego Ğwiata, przygotowywali siĊ do igrzysk
XII Olimpiady, które w 1940 r. miaáy siĊ odbyü (po rezygnacjach innych miast1)
1

W 1938 r., z powodu wojny w Chinach, z organizacji igrzysk olimpijskich zrezygnowaáy japoĔskie miasta Tokio i Sapporo, a na początku 1939 r. — z przeprowadzenia igrzysk
zimowych takĪe szwajcarskie St. Moritz. Zob. G. Máodzikowski, 20 olimpiad ery nowoĪytnej,
Warszawa 1973, s. 152 – 160.
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w Garmisch-Partenkirchen i w Helsinkach. Z myĞlą o udziale w igrzyskach
sztaby szkoleniowe opracowaáy szczegóáowe plany treningowe dla kadry narodowej i odpowiednie kalendarze startów. 3 maja 1939 r. kandydaci na igrzyska
záoĪyli przysiĊgĊ olimpijską. Rozpocząá siĊ ostatni etap przygotowaĔ, a zawody
kontrolne wskazywaáy na zwyĪkującą formĊ wiĊkszoĞci kadrowiczów. Nadzieje
na ponowne sukcesy miĊdzynarodowe sygnalizowaá Janusz KusociĔski, który
w ojczyĨnie P. Nurmiego, po kilkuletniej przerwie spowodowanej kontuzją,
ustanowiá nowe rekordy Polski w biegach na 3 mile (14. 02,0 min.) i na 5 km
(14.25,6 min.)2.
Pogorszające siĊ od początku 1939 r. stosunki polsko-niemieckie wpáynĊáy na
zakáócenie toku przygotowaĔ. Niemieckie związki i kluby sportowe zerwaáy
szereg wczeĞniej zakontraktowanych kontaktów, odwoáując mecze bokserskie
Niemcy – Polska i Monachium – Warszawa, spotkania piákarskie „Dresdener
Sportclub” – „Ruch” Chorzów i „Fortuna” Düsseldorf – „Warta” PoznaĔ i inne
imprezy. Dziaáania te nie pozostaáy bez echa w kraju: Polski Związek Lekkiej
Atletyki podjąá decyzjĊ o rezygnacji z meczu Polska – Niemcy, a Polski Związek
Bokserski nie zgodziá siĊ na wyjazd reprezentacji piĊĞciarskiej Poznania do
Berlina3.
Mimo tej sytuacji zawody krajowe, w tym mistrzostwa Polski (np. w páywaniu), odbywaáy siĊ zgodnie z planem; do skutku dochodziáo takĪe wiĊkszoĞü
imprez miĊdzynarodowych. Ostatnią sportową imprezą przed wybuchem wojny
byá mecz piáki noĪnej Polska – WĊgry, rozegrany 27 sierpnia 1939 r., który zakoĔczyá siĊ zwyciĊstwem polskich piákarzy w stosunku 4:2.
Wybuch drugiej wojny Ğwiatowej zastaá kilkunastu reprezentantów Polski
poza granicami kraju. W tym czasie w VIII Olimpiadzie Szachowej w Buenos
Aires uczestniczyli czoáowi polscy szachiĞci (Achilles Frydman, Miguel M. Najdorf, Teodor RegedziĔski, Ksawery F. Sulik, Ksawery Tartakower), a na mityngu
w Monaco startowaá najlepszy przedwojenny páywak Kazimierz BocheĔski4.
Po 1 wrzeĞnia 1939 r. niektórzy sportowcy nie powrócili do kraju, ale wiĊkszoĞü przywdziaáa wojskowe mundury i stanĊáa do walki w obronie Ojczyzny.
Wielu z nich polegáo w kampanii wrzeĞniowej i na innych frontach wojny, inni
zginĊli w szeregach partyzanckich, w róĪnych obozach i na barykadach powstaĔczych Warszawy. Na liĞcie strat znajdują siĊ nazwiska okoáo 40 polskich
olimpijczyków. ĩoánierze, których nie dosiĊgnĊáa kula wroga, dostali siĊ do
niewoli i lata wojny przeĪyli w obozach jenieckich bądĨ teĪ powĊdrowali na
wojenną tuáaczkĊ. W Związku Radzieckim czĊĞü z nich wstąpiáa do Armii
2

M. Bartelski, Janusz KusociĔski, Warszawa 1979, s. 122 – 124.
S. Mielech, Sportowe sprawy i sprawki, Warszawa 1963, s. 102; K. GryĪewski (oprac.),
PamiĊtnik Feliksa Stamma, Warszwa 1973, s. 112.
4
S. Galikowski, Olimpiady szachowe 1924 – 1974, Warszawa 1978, s. 99 – 100; J. Lis, B. TuszyĔski, Wspomnienia olimpijskie, Warszawa 1976, s. 74.
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Polskiej gen. W. Andersa, ewakuowanej w 1942 r. do Iranu, a czĊĞü w szeregach
Wojska Polskiego przeszáa szlak bojowy od Lenino do Berlina.
ProblematykĊ losów tej czĊĞci Wojska Polskiego, która uszáa na Poáudnie
Europy i potem na Zachód, odzwierciedla historiografia polska doĞü szeroko.
ĩadna z publikacji nie charakteryzuje jednak w peáni dziaáalnoĞci sportowej
w tych jednostkach. Zagadnieniu temu wiĊkszą uwagĊ poĞwiĊciá jedynie Edward
Józef KuĞ5, a do tego tematu nawiązaá póĨniej takĪe autor niniejszego artykuáu6.

*

*

*

W okresie od 18 wrzeĞnia do 11 paĨdziernika 1939 r. uszáo na WĊgry ponad
40 tysiĊcy polskich Īoánierzy7. WĞród nich byáo wielu sportowców, miĊdzy
innymi olimpijczycy: lekkoatleci Kazimierz Fiaáka i Antoni Maszewski, jeĨdziec
Tadeusz Sokoáowski i narciarz Wáadysáaw ĩytkowicz. W obozach dla internowanych, w jakich siĊ znaleĨli, zapanowaá nastrój przygnĊbienia spowodowany
doniesieniami o moĪliwoĞci utracenia przez nich praw jenieckich i brakiem
aktywnoĞci ruchowej. W takiej atmosferze rodziáy siĊ spontaniczne próby utrzymania sprawnoĞci fizycznej. Wprowadzono wiĊc róĪnego rodzaju üwiczenia,
zwáaszcza gimnastykĊ poranną i marsze kondycyjne wokóá miejsca zakwaterowania (20 – 40 okrąĪeĔ po okoáo 400 m). Niektórzy wojskowi grali teĪ w piákĊ
noĪną.
W paĨdzierniku 1939 r. byli dziaáacze KS „Junak” Drohobycz skupili wokóá
siebie wiĊkszoĞü polskich sportowców przebywających na WĊgrzech. DruĪyna
piáki noĪnej, w której znaleĨli siĊ piákarze z krakowskich klubów „Wisáa”
i „Cracovia”, lwowskiej „Pogoni”, àKS-u, wileĔskiego „Ogniwa” i innych,
rozegraáa tam okoáo 40 meczów, uzyskując m.in. remisowy rezultat 1:1 z reprezentacją Budapesztu8.
Wkrótce, w ramach akcji „Ewa”, rozpoczĊáa siĊ zakonspirowana ewakuacja
Īoánierzy polskich do Francji i Anglii oraz do oĞrodków formowania siĊ polskich
wojsk na Bliskim Wschodzie. Drohobycki „Junak” przeniósá siĊ wtedy do Jugosáawii, gdzie rozgrywaá kolejne mecze9.
E.J. KuĞ, Sportowcy polscy na stadionach i w okopach II wojny Ğwiatowej, [w:] II Krajowa
Konferencja Naukowa „Polonijna Kultura Fizyczna”. Monografie AWF w Poznaniu, nr 210.
PoznaĔ 1986 (cyt. E.J. KuĞ, Sportowcy polscy...), s. 209 – 246.
6
B. Woltmann, Sportowcy polscy w wojskowych obozach dla internowanych, [w:] Prace Studium
Wychowania Fizycznego i Sportu uczelni technicznych, nr 10. WSI w Koszalinie. Koszalin
1985, s. 45 – 56.
7
J. Kurdybowicz, Tuáaczym szlakiem. Kartki z pamiĊtnika Īoánierza, Wrocáaw 1956, s. 105;
A. Majewski, Wojenna opowieĞü porucznika Szmraja, Lublin 1975, s. 17; M. Wieliczko, Polacy na WĊgrzech, Lublin 1977, s. 91 – 95; W. BiegaĔski, Regularne jednostki Wojska Polskiego
na Zachodzie. Formowanie, dziaáania bojowe, organizacja, metryki dywizji i brygad, Warszawa 1979, s. 9 – 10.
8
J. Rotter, Z tuáaczej drogi polskiego piákarstwa, „Sport i Wczasy”, 1947 nr 12.
9
J. Kapeniak, TatrzaĔskie diabáy, Warszawa 1973, s. 101 – 103, 205; A. Majewski, Wojenna
opowieĞü..., s. 24 i 34; M. Wieliczko, Polacy..., s. 98 – 111.
5
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Na WĊgrzech pozostaáo jednak jeszcze okoáo 6000 polskich Īoánierzy, którzy
uprawiali rekreacyjnie róĪne formy wychowania fizycznego i sportu, np. siatkówkĊ w obozie Pilisvörövar10.
W Rumunii liczba internowanych Īoánierzy polskich wynosiáa okoáo 30 tysiĊcy. Podobnie jak na WĊgrzech, w obozach troszczono siĊ o zachowanie
tĊĪyzny fizycznej. Warunki byáy jednak trudne, brakowaáo przede wszystkim
sprzĊtu sportowego. Z tego wzglĊdu uprawiano jedynie üwiczenia gimnastyczne
i marsze. Poza tym duĪym zainteresowaniem cieszyáa siĊ gra w szachy; w Govorze zorganizowano nawet kilka turniejów szachowych11.
Obozy internowanych w Rumunii objĊto wkrótce poufną ewakuacją. Do
poáowy czerwca 1940 r. wyjechaáo z nich okoáo 22 tysiące Īoánierzy, przede
wszystkim do Francji, gdzie emigracyjny rząd polski przystąpiá do formowania
regularnych jednostek wojskowych.
Z WĊgier i Rumunii przybyáo do Francji okoáo 13 tysiĊcy Īoánierzy. Z czasem doáączali do nich uchodĨcy z innych oĞrodków przejĞciowego pobytu.
Utworzono kilka dywizji i brygad (m.in. Samodzielną BrygadĊ Strzelców PodhalaĔskich), obejmujących ogóáem ponad 71 tysiĊcy mĊĪczyzn. WĞród nich byáo
wielu wybitnych sportowców: wspomniani juĪ Antoni Maszewski i Tadeusz
Sokoáowski, a ponadto narciarze Adam Bachleda CuruĞ, Wojciech Gąsienica
Juhas, Jan Kula, Henryk Mückenbrunn, Jan Schindler „Jajo”, Wáadysáaw Zienkiewicz i olimpijczyk Józef Zubek, hokeista na lodzie Stefan Csorich, bokser
„Moryc” WoĨniakiewicz, piákarz Fekiks Dyrda i inni12.
Po klĊsce Francji w czerwcu 1940 r. liczne oddziaáy Polaków rozproszyáy siĊ
niemal po caáym Ğwiecie, ale niemaáo uchodĨców pozostaáo nadal w tym kraju.
Np. w Grenoble znalazáa siĊ grupa studentów, wĞród nich wielu narciarzy, którzy
dziĊki pomocy byáej zakopianki Lusi Deshohes zostali przyjĊci do miejscowego
„Club Alpin Francais”, tworząc wyodrĊbnioną sekcjĊ polską pn. „Groupe Skieux
des Studients Polonais”. Odnosili oni duĪe sukcesy w wielu zawodach, w tym
takĪe o zasiĊgu centralnym, np. w Akademickich Mistrzostwach Francji, w mistrzostwach CAW, w zawodach Grand Prix des Alpes i innych. WyróĪniali siĊ Jerzy
Baáuk, Józef Szczepaniak, Miczysáaw Wnuk oraz bracia M. i W. RzegociĔscy.
Pod koniec 1941 r. sekcja polska rozpadáa siĊ, a kilku zawodników wyjechaáo
do innych miejscowoĞci alpejskich i tam odnosiáo dalsze sukcesy. WyróĪnienie
spotkaáo Mieczysáawa Wnuka, którego OkrĊg Grenoble Francuskiej Federacji
Narciarskiej zatrudniá na stanowisku trenera w konkurencjach klasycznych13.
10

J. Kurdybowicz, Tuáaczym szlakiem..., s. 429; W. BiegaĔski, Regularne jednostki..., s. 12.
S. Biaáas, Od WyĪnicy do Aradu. Z Īycia uchodĨców polskich 1939 – 1945, Kraków 1948, s. 89 – 90.
12
A. Loch, Dziaáacz sportowy jakich maáo — Feliks Dyrda, „ĩycie Chorzowa”, 1958 nr 35, s. 6;
A. Jucewicz, Olimpijczycy w walce o wolnoĞü, [w:] 50 lat na olimpijskim szlaku, Warszawa
1969, s. 113 – 118; J. Kapeniak, TatrzaĔskie..., s. 64 – 67, 101 – 103, 109, 200, 205, 208; 100
lat przewodnika tatrzaĔskiego 1875 – 1975, Zakopane 1975, s. 6; Krynicki sport i jego dziaáalnoĞü w Ğrodowisku uzdrowiskowym, Kraków 1978, s. 41.
13
J. Kapeniak, TatrzaĔskie..., s. 64 – 67, 201 – 207. Zob. takĪe E.J. KuĞ, Sportowcy polscy...,
s. 225 – 227.
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Niebawem startami polskich narciarzy zainteresowaáy siĊ niemieckie wáadze
okupacyjne. GroĨba aresztowaĔ, a jednoczeĞnie docierające wiadomoĞci o formowaniu siĊ polskich oddziaáów w Anglii i na Bliskim Wschodzie, przekonaáy
Polaków do opuszczenia Francji. We wrzeĞniu 1943 r. w drodze do Gibraltaru
granicĊ w Pirenejach przekroczyli M. Wnuk, bracia RzegociĔscy i inni.
Po zajĊciu Francji przez Niemców, w dniach 19 – 20 VI 1940 r. duĪe
oddziaáy Polaków, liczące ogóáem ponad 12 tysiĊcy Īoánierzy, schroniáy siĊ
w Szwajcarii. WĞród nich byli Stefan Csorich, Feliks Dyrda, Jan Kula i inni
znakomici sportowcy14. JuĪ w pierwszych dniach pobytu w póánocnej czĊĞci
kantonu Bern wyáoniáo siĊ zagadnienie wáaĞciwego zorganizowania czasu w nowym miejscu internowania. Obok róĪnych form dziaáalnoĞci kulturalno-oĞwiatowej wprowadzono zajĊcia z wychowania fizycznego i sportu. W tym celu
utworzono m.in. druĪynĊ piáki noĪnej, która w koĔcu 1940 r. rozegraáa 14 meczów z okolicznymi zespoáami szwajcarskimi, odnosząc 11 zwyciĊstw. W druĪynie polskiej do najlepszych piákarzy zaliczali siĊ Franciszek Czapla i bramkostrzelny Zdzisáaw Stelmaszczuk15.
Po przeniesieniu jednostek w inne miejsce internowania dziaáalnoĞü sportową
natychmiast wznowiono. Podczas ĞwiĊta Īoánierza w obozie Zugerberg druĪyna
obozowa wygraáa mecz koszykówki z zespoáem szwajcarskim. RozpoczĊto
uprawiaü lekkoatletykĊ, kontynuowano mecze piáki noĪnej16.
W miesiącach zimowych uprawiano narciarstwo. KaĪdego roku odbywaáy siĊ
mistrzostwa obozu, gáównie w konkurencjach alpejskich. NajwiĊcej zwyciĊstw
odniósá Chlapowski, a rywalizowali z nim BiedroĔ, Jakimowicz, Pajor i inni17.
W zawodach kantonowych i konkursach w znanych miejscowoĞciach alpejskich
(Chamonix, Langenthal, Megeve, Zermatt i innych) znaczące sukcesy odnosili
Józef Zubek (w biegach) i póĨniej Jan Kula (w skokach)18.
Innym kierunkiem polskiego uchodĨstwa wojskowego byá Bliski Wschód. Z
okupowanego kraju, z Rumunii, WĊgier, Jugosáawii i Francji przedostaáo siĊ do
Palestyny wiele tysiĊcy Polaków. Na przeáomie lat 1940 – 1941 organizowaáa siĊ
tam Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich, przybyli równieĪ piákarze
drohobyckiego „Junaka” i innych klubów. Utworzyli oni reprezentacyjną
druĪynĊ, która przyjĊáa nazwĊ „Carpathians”.
Wkrótce, bo juĪ w paĨdzierniku 1940 r. w związku z ofensywą Wáoch na
Egipt, BrygadĊ Strzelców przesuniĊto do tego kraju. Tam, nad Sáonym Jeziorem
14

Polen und die Schweiz. Ihre Beziehungen im Laufe der Jahrhunderte und während des
Weltkrieges, „Pro Polonia“ 1945, s. 57; A. Loch, Dziaáacz sportowy..., s. 67; J. Kapeniak,
TatrzaĔskie..., s. 199.
15
„Goniec Obozowy”. WiadomoĞci dla internowanych, 1941 nr 1; W. Drobny, Karabin i ksiąĪka
(Polskie Liceum w Szwajcarii 1940 – 1944), Warszawa 1973, s. 10 – 11, 30 – 33; R. JasiĔski,
WrzesieĔ pod Alpami. Z Īoánierskiego notatnika, Warszawa 1974, s. 132, 135 – 141.
16
„Goniec Obozowy”, 1942 nr 2, s. 14; tamĪe, 1943 nr 16, s. 10 i nr 19 s. 11; tamĪe, 1944 nr 1,
s. 11.
17
Imion wymienionych narciarzy nie udaáo siĊ ustaliü.
18
„Goniec Obozowy”, 1944 nr 7, s. 13; J. Kapeniak, TatrzaĔskie..., s. 199.

86

Bernard Woltmann

pod Aleksandrią, druĪyna „Carpathians” wznowiáa treningi i rozegraáa wiele
spotkaĔ. Odniosáa kilka wysokich zwyciĊstw, m.in. z zespoáami puáku Artylerii
Egipskiej 10:1 i 5:0, 16. Brygady Australijskiej 7:0 i 5:0, Królewskich Siá
Powietrznych (Royal Air Force — RAF) 9:0. Pokonaáa takĪe silny zespóá egipskiego Batalionu Morskiego w stosunku 4:3, a wyrównane pojedynki stoczyáa
z takimi druĪynami egipskimi, jak „Union”, „Olimpic”, ESR, „Rallway”, „International”. NajwiĊkszy sukces odniosáa 22 grudnia 1940 r., zwyciĊĪając z mistrzem Egiptu FC Tram 2:1, a póĨniej z reprezentacją Floty ĝródziemnomorskiej
4:1. W Egipcie KS „Carpathians” rozegraá 24 mecze, z których 16 wygraá i 3
zremisowaá19.
OsiągniĊcia druĪyny piákarskiej przyczyniáy siĊ do oĪywienia Īycia sportowego w Brygadzie. Podejmowano treningi w zakresie gier sportowych, boksu
i páywania. Coraz wiĊcej uwagi poĞwiĊcano teĪ na rekreacjĊ fizyczną, zwáaszcza
na kąpiele w morzu i codzienną gimnastykĊ poranną.
Powodzenia armii niemieckiej w Afryce spowodowaáy zmianĊ sytuacji na
froncie. W związku z tym, latem 1941 r. zreorganizowano BrygadĊ Karpacką
i przesuniĊto ją do ufortyfikowanego rejonu Sidi Bagusch. Stamtąd w sierpniu
1941 r. skierowano ją do oblĊĪonego Tobruku. W tych warunkach o dziaáalnoĞci
sportowej nie mogáo byü mowy.
W konkluzji naleĪy jeszcze raz stwierdziü, Īe w szeregach armii polskich
sportowcy walczyli niemal na wszystkich frontach Ğwiata o wyzwolenie Ojczyzny. W chwilach wolnych od dziaáaĔ wojennych dbali o zachowanie tĊĪyzny
fizycznej, a niektórzy uprawiali czynnie róĪne dyscypliny sportowe odnosząc
najwiĊksze sukcesy w piáce noĪnej i narciarstwie. Wielu z nich po wojnie
wáączyáo siĊ w odbudowĊ sportu polskiego.

19

„Ku wolnej Polsce”. Pismo Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich, 5 XII 1940; J. Rotter,
Z tuáaczej drogi..., s. 69; T. RadwaĔski, Karpatczykami nas zwali, Warszawa 1978, s. 43;
W. BiegaĔski, Regularne jednostki..., s. 261 – 262; S. MĊczyĔski, Piáka pod piramidami,
„Tempo”, 1980 nr 60.

