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Streszczenie 

W ko cu drugiej dekady XX wieku nast pi  rozwój tej dyscypliny w Polsce. 
Pocz tki tej gry s  zwi zane ze rodowiskiem akademickim. Studenci polskich 
uczelni Alter i Grodnicki byli pierwszymi tenisistami sto owymi z kraju, którzy 
wyst pili w mistrzostwach wiata (Praga – 1932). Nieoficjalnym mistrzem Wil-
na zosta  ju  w 1926 roku tamtejszy AZS. Najpopularniejszym i najlepiej zorga-
nizowanym klubem akademickim tamtych czasów by o ydowskie Akademic-
kie Stowarzyszenie Sportowe z Warszawy. Zawodnicy AZS w badanym okresie 
zdobywali czo owe miejsca w mistrzostwach Poznania, Wilna, Warszawy. Dzia-
acze klubów AZS wspó tworzyli okr gowe zwi zki pingpongowe w Warsza-

wie, Lwowie, Poznaniu, Lublinie i w Wilnie. Popularyzowali t  dyscyplin  spor-
tu poprzez organizacj  mistrzostw uczelnianych i mi dzyuczelnianych. Ping- 
-pong by  dyscyplin  tani  i ogólno dost pn , traktowan  jako gra rekreacyjna. 
Tenis sto owy spe ni  swoje zadanie jako sposób na aktywn  realizacj  czasu 
wolnego przez studentów. Absolwent Uniwersytetu Jagiello skiego, doktor nauk 
prawniczych Maksymilian Hornung podj  prób  powo ania Polskiego Zwi zku 
Tenisa Sto owego (1929). 

 
S owa kluczowe: historia kultury fizycznej, okres mi dzywojenny, tenis sto-

owy, Akademicki Zwi zek Sportowy.  

                                                 
 Dr, adiunkt w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, Akademia im. Jana D ugosza w Cz -

stochowie. 



74 Wies aw Pi ta 

Wst p 

W latach dwudziestych ubieg ego stulecia w uczelnianych wietlicach poja-
wi y si  sto y pingpongowe. Studenci zacz li rekreacyjnie grywa  w t  now  
gr . Obecnie ta dyscyplina w Polsce ma prawie osiemdziesi cioletni  tradycj , 
znaczon  sukcesami sportowymi, i organizacyjn  w Akademickim Zwi zku 
Sportowym. 

Tenis sto owy od czterdziestu pi ciu lat jest obiektem moich zainteresowa  
(zawodnik, trener, dzia acz). W 1965 r. zdoby em tytu  Mistrza l ska M odzi-
ków. Z AZS Gliwice zadebiutowa em w I lidze pa stwowej w 1970 r. Wraz 
z podj ciem studiów w Wy szej Szkole Pedagogicznej w Cz stochowie (1975) 
kontynuowa em gr  w tamtejszym klubie uczelnianym AZS. W latach osiem-
dziesi tych XX wieku zaj em si  szkoleniem m odzie y i kobiet. Z sekcj  t  
osi gn em znacz ce sukcesy (medale w Indywidualnych i Dru ynowych Mi-
strzostwach Polski, zdobycie Pucharu Polski, gra w pucharze Europy, br zowy 
medal w Akademickich Mistrzostwach wiata, Mistrzostwach Europy, Polski). 

Kwerenda archiwalna prowadzona by a od wielu lat i dotyczy a m.in. tenisa 
sto owego w Polsce ze szczególnym uwzgl dnieniem sportu akademickiego. 
Materia y archiwalne do tego opracowania uzyska em przede wszystkim ze 
zbiorów Biblioteki Narodowej, Biblioteki Uniwersytetu Jagiello skiego i Uni-
wersytetu Warszawskiego oraz zbiorów prywatnych. Przydatne w opracowaniu 
okaza y si  relacje ustne by ych zawodników, trenerów i dzia aczy AZS. 

1. Geneza tenisa sto owego w Polsce 

Pierwsza wzmianka o ping-pongu w Polsce pojawi a si  w 1902 r. w dzien-
niku „Kurier Warszawski”1. Wówczas to za spraw  informacji ze wiata przeka-
zano nast puj c  wiadomo : „[...] Ping-pong, nowa gra pokojowa w pi k  – 
tennis pokojowy, grany na stole – wynaleziony ma si  rozumie  w Anglii, oj-
czy nie wszelkich sportów, sta  si  nadzwyczaj modny w Pary u. Jak przedtem 
„five o’clock tea”, tak obecnie ping-pong jest na porz dku dziennym w sferach, 
maj cych du o czasu i pieni dzy [...]”. 

Oficjalna prezentacja tej gry nast pi a w odzi w 1912 r. Inicjatorem jej by  
niemiecki fabrykant Georg Lewenstein (cz onek niemieckiego klubu sportowego 
„Newcastle” ód ). Przedsi biorca ten stara  si  zainteresowa  t  gr  mieszka -
ców odzi. Wtedy uznawano t  gr  za „zabawk  dziecinn ” i  ostatecznie zosta-
a zapomniana. Tennis pokojowy (1912–1914) na dawnych ziemiach Polski po-

                                                 
1 „Kurier Warszawski” 1902, nr 17. 
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jawi  si  nagle i niespodziewanie (równocze nie z rozwojem przemys u). Do bu-
dowy zak adów przemys owych na tym terenie ci gano in ynierów i specjali-
stów z ca ej Europy. Warunki klimatyczne (deszczowe jesienne wieczory, d ugie 
zimy) sprzyja y rozwojowi nowej dyscypliny sportu. Szczególne zas ugi w roz-
woju tej gry mieli Brytyjczycy, którzy sprowadzili drewniane rakietki i celuido-
we pi eczki na dawne ziemie polskie. Znany badacz dziejów cz stochowskiego 
przemys u Aleksander G siorski podaje, e w sali kantyny oficerskiej rosyjskie-
go 7 Pu ku Strzeleckiego znajduj cego si  w koszarach Zawady w Cz stochowie 
(dzisiejszy budynek Politechniki Cz stochowskiej)2 sta  stó  do ping-ponga. 

Po I wojnie wiatowej zapomnian  gr  przypomnia  mieszka com Warsza-
wy w 1922 r. trener pi karski KS „Polonia” Kimpton. Ping-pong sta  si  gr  
uzupe niaj c  trening pi karski w okresie zimowym. Do propagowania nowej 
dyscypliny sportowej w stolicy do czy  si  równie  tenisista Kleinadl3. Jednak 
brak ogólnie dost pnego sprz tu sportowego (rakietek i pi eczek) nie sprzyja  
rozwojowi tej gry. Kolejn  prób  promocji tej dyscypliny sportu wi zano z przy-
jazdem do odzi w gierskiego trenera pi karskiego Lajosa Czeizlera. W latach 
1924–1926 ch tnie grywali w ping-ponga pi karze i dzia acze ódzkiego Klubu 
Sportowego ( KS) ód . Ówczesny cz onek zarz du KS, w a ciciel firmy ku-
pieckiej – R. Kowalski sprowadzi  z W gier pi eczki, rakietki i siatki. Krzewi-
cielami ping-ponga w odzi byli cz onkowie zarz du KS, Zygmunt Lange 
i Marian Jastrz bski4. 

W stolicy wysi ek dzia aczy warszawskich zosta  zako czony zorganizowa-
niem zawodów (1925) pomi dzy Poloni  a Warszawiank  (5:4). Dzi ki Stefa-
nowi Szmidtowi przeprowadzono pierwsze mistrzostwa Warszawy, w których 
zwyci y  Goldstein z Warszawianki5. W tym samym roku w odzi rozegrano 
wewn trzne mistrzostwa KS, a rok pó niej indywidualne mistrzostwa odzi 
(wygra  je Lucjan Radomski). Natomiast we Lwowie (1926) w meczu pokazo-
wym Hasmonea Lwów wygra a z Pogoni  Lwów wynikiem 389:3546. 

Zainteresowanie ping-pongiem w Polsce stale ros o. Na rynku wydawni-
czym pojawi o si  wiele publikacji: Ping-Pong (tennis pokojowy). Prawid a gry. 
EMEF Ping-Pong (1926); Zasady gry tennisu sto owego (1927); opracowana 
i wydana przez redaktora „Kuriera ódzkiego” – W adys awa Kozielskiego Gra 

w ping-pong (1927) oraz R. Jod owskiego – Ping-Pong (1936)7. 

                                                 
2 A. G siorski, „Tennis pokojowy w Cz stochowie (do 1914 roku)”, dwustronicowy maszynopis 

w posiadaniu autora. 
3 „Kurier ódzki” 1929, nr 53. 
4 Zbiory W. Pi ty: Maszynopis A. Bogusza „Tenis sto owy w odzi do 1939 r.” 
5 W. Pi ta, Tenis sto owy w ród ydów w Polsce (1924–1949), Cz stochowa 2008. 
6 „Sport” Lwów, 1926 z dnia 6.01, s. 10. 
7 W. Kozielski, Gra w ping-ponga, ód  1927. 
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W 1927 r. w Cz stochowie rozpocz to produkcj  pi eczek pingpongowych 
„First Lass Ball” (Fabryka celuloidowa Seweryna Landaua). Dziesi  lat pó niej 
t  sfer  gospodarcz  zajmowali si  wspomniany wcze niej Seweryn Landau oraz 
Pos aniec Lajb i Izydor Mitz8. 

Pierwsze Okr gowe Zwi zki Ping-Pongowe powsta y w Krakowie (1928), o-
dzi (1928), Lwowie (1931), Warszawie (1931), Katowicach (1932) i Zag biu D -
browskim (1933). Z inicjatywy KS „Ascola” (klub istnia  przy ydowskim M skim 
Gimnazjum) podj to jedn  z pierwszych prób powo ania Polskiego Zwi zku Ping 
Pongowego. Wydarzenie to mia o miejsce w Warszawie (24.01.1927 r.). Kolejn  
(nieudan ) inicjatyw  zorganizowania ogólnopolskiego zwi zku podj  dzia acz 
pochodzenia ydowskiego – Maksymilian Hornung w odzi (10.11.1929). Osta-
tecznie 1 listopada 1931 r. w odzi wybrano w adze Polskiego Zwi zku Tenisa 
Sto owego9. Pierwsze zawody dru ynowego mistrza Polski przeprowadzono 
w odzi (1932 r.), a indywidualne we Lwowie (1933 r.). Mistrzostwa Polski 
w latach 1932–1939 zosta y zdominowane przez ydowskie Kluby Sportowe. 
W okresie mi dzywojennym najs ynniejszym polskim zawodnikiem okaza  si  
by y student Uniwersytetu w Lille (Francja) – Alojzy Ehrlich, trzykrotny indy-
widualny wicemistrz wiata10.  

2. Tenis sto owy w rodowisku akademickim w II RP 

W polskich uczelniach popularne by y gry sportowe: pi ka siatkowa, pi ka 
koszykowa, hazena (zwana pó niej pi k  r czn ) oraz pi ka no na. AZS w tym 
okresie przyczyni  si  do powo ania siedmiu polskich zwi zków sportowych11. 

Ping-pong w rodowisku akademickim pojawi  si  w ko cu lat dwudziestych 
XX wieku. W wietlicach uczelnianych grano dla zabawy i rekreacji, a zasady 
gry ustalano przy stole. Pionierskie wzmianki o rodowodzie akademickim tej 
dyscypliny pojawi y si  we Lwowie. Pomys odawc  i krzewicielem tej gry by  
Franciszek Rogowski, który z w asnych oszcz dno ci zakupi  stó  i rakietki do 
ping-ponga. Z jego te  inicjatywy powo ano sekcj 12. 

                                                 
8 Ksi ga Adresowa Polski z 1928, Bydgoszcz 1928, Przewodnik Gospodarczy 1938 (województw 

Kieleckiego, Krakowskiego i l skiego), Sosnowiec 1937. W. Pi ta, Z dziejów Akademickiego 

Zwi zku Sportowego – tenis sto owy (1928–2008), Cz stochowa 2010.  
9 R. Kulczycki, Tenis sto owy w Polsce w latach 1919–1989, Gorzów Wlkp. 
10 Sk adnica akt W. Pi ty. 
11 R. Wryk, Akademicki Zwi zek Sportowy w Polsce, Pozna  1990, s. 324. 
12 L. Pe st, „Zamiast uroczysto ci jubileuszowych z okazji 10-lecia we Lwowie ten, krótki opis 

dorobku sportowego ofiaruj  przysz emu pokoleniu m odzie y akademickiej”, Lwów 1934. 
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Wówczas z zakupem sprz tu do tej dyscypliny sportu nie by o ju  wi kszych 
problemów. Przy Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie (ul. Akademicka 22) 
znajdowa  si  sklep sportowy, w którym oferowano rakietki drewniane, rakietki 
z ok adzin  gumow , siatki, pi eczki oraz komplety pingpongowe13. 

Mi dzynarodow  drog  polskiego ping-ponga przecierali studenci ju  w la-
tach dwudziestych XX w. Mistrz Warszawy – Goldstein w 1928 r. zosta  zg o-
szony do mistrzostw wiata, jednak z przyczyn finansowych w nich nie wyst -
pi 14. Drugie podej cie do startu w mistrzostwach wiata (1932) zako czono 
pomy lnie. Studenci: Alter (Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie) i Grod-
nicky (Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie) zagrali w nich, jednak nie od-
nie li znacz cych sukcesów15. W 1933 roku na studia do Francji (Lille) uda  si  
aktualny mistrz Polski – Alojzy Ehrlich16 oraz bracia Simon i Hilles Pohoryles17. 
Wspomniani zawodnicy, mimo braku akceptacji Polskiego Zwi zku Tenisa Sto-
owego, zadebiutowali w barwach Polski w mistrzostwach wiata (1933) i zdo-

byli tam czwarte miejsce18. 
Akademicki Zwi zek Sportowy w tym okresie zalicza  si  do najliczniej-

szych i najwszechstronniejszych stowarzysze  kultury fizycznej. Dzia alno  
AZS dotyczy a 18 sekcji sportowych, w tym i tenisa sto owego19. Prowadzono 
szkolenie sportowe w sekcjach tenisa sto owego w Warszawie, Lwowie, Wilnie, 
Poznaniu oraz w Lublinie i w Wolnym Mie cie Gda sku (dzia alno  rekreacyj-
na). Ostatecznie, mimo licznych stara  dzia aczy sportowych, dyscyplina ta nie 
zyska a na popularno ci i przegra a walk  o studentów, m.in. z lawn tenisem, 
a w szczególno ci z grami zespo owymi. 

Jedn  z przyczyn takiego stanu rzeczy by  brak koncepcji szkoleniowych 
w Polskim Zwi zku Tenisa Sto owego (w okresie mi dzywojennym nie zorgani-
zowano adnego kursu instruktora). Szczególnie ten problem odczuwano w sek-
cjach AZS. 

                                                 
13 Przy Uniwersytecie mie ci  si  sklep „Maraton”, który prowadzi  znany polski sportowiec – 

Wac aw Kuchar. 
14 „Przegl d Sportowy” 1929, nr 81. W 1929 r. Goldstein studiowa  w Wiedniu. 
15 Zbiory W. Pi ty. Polska wtedy nie by a jeszcze cz onkiem ITTF (Mi dzynarodowej Federacji 

Tenisa Sto owego). ród a ITTF odnotowa y, e Alterowi nie przypisano pa stwa, natomiast 
Grodnickiego zaliczono do Czechos owacji. Studenci sukcesów nie odnie li. 

16 W. Pi ta, Table Tennis Among Jews in Poland (1924–1949), Cz stochowa 2009. 
17 Tam e. 
18 „Raz Dwa Trzy” 1933, nr 50. Zob. Program VIII Mistrzostw wiata 1933–1934 z dnia 

10.12.1933 r. „Przegl d Sportowy” 1933, nr 98. „Robotnik” 1933, nr 460. 
19 „Gazeta Polska” 1932, z 3 stycznia. 
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2.1. Ping-pong w rodowisku akademickim Warszawy 

W akademickich bursach i wietlicach Warszawy tenis sto owy zadomowi  
si  w 1929 r. Jedna z pierwszych sekcji zaistnia a przy ydowskim Akademic-
kim Stowarzyszeniu Sportowym ( ASS)20. ASS rozgrywa  mecze pokazowe, 
towarzyskie i mistrzowskie w reprezentacyjnej sali Einsteina w ydowskim 
Domu Akademickim przy ul. Namiestnikowskiej 721. Czo owymi zawodnikami 
AZS Warszawa byli Nauczy ski i Krasi ski. Pingpongi ci trenowali w parku 
Skaryszewskim (Dom AZS)22. 

Aktywny sportowo i organizacyjnie zespó  ASS wygra  z reprezentacj  
Warszawy (5:2)23 i reprezentacj  klubów ydowskich (5:2). W meczach towa-
rzyskich gra toczy a si  ze zmiennym szcz ciem. Odnotowano pora ki z Hasmo-
ne  Warszawa (0:5) i Kadimachem (1:4), wygrane ze Skr  (7:0, 6:1), YMC  (5:2), 
Gwiazd  (5:2) oraz z ASS (pora ki 2:5 , 3:4)24. Barw warszawskiego AZS bro-
nili: Ga kowski, Koz owski, Ma cu y ski, Plejewski, Twardo, Siemiaszko25. 

Wa nym wydarzeniem (1931) dla rodowiska pingpongowego stolicy by o 
powo anie Warszawskiego Okr gowego Zwi zku Ping-Pongowego (WOZP-P). 
W zebraniu organizacyjnym uczestniczy  przedstawiciel AZS Warszawa –W a- 
dys aw Twardo26. Najlepszym klubem pingpongowym Warszawy by  ASS. 
W latach 1931–1933 (w finale pokona  YMC  6:1, a w 1932 m.in. AZS) zdoby  
on tytu  dru ynowego mistrza stolicy27. 

W latach trzydziestych XX w. wp yw na rozwój tej gry mieli studenci po-
chodzenia ydowskiego. Dzi ki nim nast pi  wzrost popularno ci i atrakcyjno ci 
rozgrywek, co wp yn o z kolei pozytywnie na przyrost liczby trenuj cych stu-
dentów (AZS i ASS). W 1932 r. w meczach pokazowych warszawski AZS 
przegra  z Gwiazd  w stosunku 2:5 (w tym meczu Ga kowski pokona  mistrza 

                                                 
20 J. Rokicki, „ ydowski ruch sportowo-turystyczny na ziemiach polskich w I po owie XX w.” 

(maszynopis pracy doktorskiej znajduj cej si  w Uniwersytecie Warszawskim. ASS powo a-
no w wyniku fuzji KS Ascola i ydowskiego Akademickiego Stowarzyszenia Wychowania Fi-
zycznego w 1928 roku. 

21 „Nasz Przegl d” 1930, nr 366. 
22 „Robotnik” 1930 z 22 stycznia. 
23 „Nasz Przegl d Sportowy” 1930, nr 48. Gazeta odnotowa a, e ASS przygotowa  na to spo-

tkanie 2 sto y pingpongowe. Rozegrano 7 pojedynków indywidualnych. W tym meczu wyst pi-
li: Goldstein, Rozmaryn, Szwarcmann, Silberstein, Lapon, Górka, Goldenhar, Lotryngier. 

24 „Nasz Przegl d” 1930, nr 34, „Gazeta Polska” 1931 z 19 grudnia. 
25 „Kurier ódzki” 1931, nr 24. 
26 „Gazeta Polska” z 12 listopada 1931 r. 
27 R. Gawkowski, „Kluby sportowe Warszawy w latach l918–1939. Ich rola spo eczna i kultural-

na” (maszynopis pracy doktorskiej znajduj cej si  w Uniwersytecie Warszawskim), s. 457. 
„Raz Dwa Trzy” 1931, nr 29. 
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Warszawy Rundsteina)28. W pozosta ych spotkania „akademicy” wygrali z Mak- 
kabi i KS. W tym samym roku odby  si  mecz pomi dzy reprezentacj  klubów 
ydowskich (wyst pi  w niej Lautner z ASS) a reprezentacj  klubów warszaw-

skich (z udzia em Ga kowskiego, Weremowicza i Kronenberga z AZS)29. W la-
tach 1933–1935 AZS wyst powa  w klasie „B”. Wtedy tytu  mistrza tej klasy 
zdoby  Hapoel Praga30. W mistrzostwach Warszawy ASS zdoby  5 miejsce 
(1934)31. W celu poprawy skuteczno ci dzia ania Warszawski Okr gowy Zwi -
zek Tenisa Sto owego na dzie  16 grudnia 1935 r. zwo a  Walne Zgromadzenie 
swoich cz onków. 

Z zarejestrowanych 28 klubów sportowych do wyborów zg osi o si  tylko 
13 klubów (w tym zabrak o przedstawiciela AZS)32. W II po owie lat trzydzie-
stych ASS i AZS Warszawa nie uczestniczy y ju  w rozgrywkach sportowych 
organizowanych przez WOZTS. Studenci uczelni warszawskich grali w ping-ponga 
jedynie dla rekreacji. Innych form wspó zawodnictwa w badanym okresie nie 
odnotowano. Do najlepszych pingpongistów tego okresu w AZS Warszawa na-
le eli: Eryk Lipi ski, Jan Ma cu y ski, W adys aw Twardo, Stefan Pruszkow-
ski, Ga kowski, Listkowski, Kronenberg, M odzianowski i Czuba33.  

2.2. Dzia alno  sekcji pingpongowej w AZS Lwów  

Dyscyplin  t  sprowadzono z Austro-W gier do Lwowa przed I wojn  wia-
tow 34. Pierwszy publiczny mecz w ping-ponga rozegrano w styczniu 1926 r. 
w lwowskiej kawiarni „Rondo”35. Grano wed ug przepisów ustalonych przed 
zawodami, rywalizowano w siedmioosobowych sk adach. W obecno ci 150 wi-
dzów Hasmonea pokona a Pogo  Lwów36. 

W 1929 r. ping-pong zosta  zaakceptowany przez studentów Lwowa. Po 
dwóch latach treningów akademicki zespó  zg oszono do rozgrywek prowadzo-
nych przez Lwowski Okr gowy Zwi zek Ping-Pongowy (LOZP-P) do klasy 
„C”. W 1932 r. AZS zdoby  mistrzostwo „B” i awansowa  do klasy „A” (wtedy 
jako jedyna dru yna katolicka)37. 

                                                 
28 „Przegl d Sportowy” 1932, nr 15. 
29 „Przegl d Sportowy” 1932, nr 18. Dru yny wyst pi y w siedmioosobowych sk adach. 
30 „Nowy Sportowiec” 1935, nr 12. 
31 W. Pi ta, Tenis sto owy w ród ydów w Polsce w latach 1924–1949, Cz stochowa 2008. 
32 „Nowy Sportowiec” 1935, nr 34. 
33 R. Wryk, Akademicki Zwi zek Sportowy..., s. 241. 
34 W. Pi ta, Tenis sto owy w ród ydów w Polsce..., s. 40. 
35 W. Pi ta, Tenis sto owy na Górnym l sku w latach 1929–2004, Cz stochowa 2005. 
36 „Sport”, Lwów z 6 stycznia 1926 r., s. 10. 
37 L. Pe st, „Zamiast uroczysto ci jubileuszowych z okazji 10-lecia...”, s. 12. 
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Sukcesy akademickich pingpongistów mia y wp yw na organizacj  I Aka-
demickich Mistrzostw Lwowa (AML). Pierwszym mistrzem zosta  Józef Wrona. 
Wyró niaj cymi si  zawodnikami sekcji byli: Weyde, Jagie o, Wysocza ski, 
Engel, Perycz, Krodkiewicz, Jurkiewicz, Michniewicz i Sawicki38. 

Studenci popularyzowali gr  w rodowisku akademickim poprzez spotkania 
towarzyskie z Jutrzni  Lwów (5:1), Huraganem Lwów (5:1), Soko em Lwów (5:3), 
Czarnymi Lwów (5:1), Kadimahem II (5:1) i Hasmone  Lwów (2:5)39. Sekcja 
pingpongowa zrzesza a tak e studentki, które rozgrywa y na terenie miasta me-
cze pokazowe. W jednym z nich uleg y Hasmonei Lwów 2:3 (dla AZS wygra y: 
Rozenkówna i Macurówna, a pora ki ponios y: Skalska, Samborska i Przyszla-
kówna)40. 

W preliminarzu sekcji tenisa sto owego AZS na 1934 r. na dzia alno  spor-
towo-organizacyjn  przeznaczono 170 z  (w tym na inwestycje 70 z  i na wydat-
ki sportowe 100 z )41. W sezonie 1934/1935 AZS wyst powa  w klasie „B”, 
o pierwsze miejsce w tej klasie rywalizowa  z Czarnymi, Huraganem, KS Po-
cisk, Gladiatorem, Jutrzni , Strzelcem i RKS-em42. Po pierwszej rundzie klasy 
„B” AZS zdoby  10 punktów w 5 meczach i by  na pierwszym miejscu43. Sekcja 
AZS Lwów mia a swój oddzia  w Jaros awiu (kierownikiem sekcji by  Kulczycki)44. 

Osi gni cie znacz cych sukcesów sportowych przez studentów by o nie-
zwykle trudne. Przegrywali rywalizacj  w województwie z czo owymi klubami 
Polski: Hasmonea Lwów, Zenit Lwów, Gwiazda Lwów. Wi kszo  medali w mist- 
rzostwach Lwowa przypad a: reprezentantowi Polski Lowenherzowi oraz Galla-
towi (Hasmonea), Elmerowi (Gwiazda), Federowi i Reisslerowi (Zenit)45. 
W ko cu lat trzydziestych ubieg ego wieku sekcja AZS zawiesi a dzia alno . 
Studentów zabrak o w fina ach MP, które odby y si  we Lwowie (1939)46.  

                                                 
38 Zbiory W. Pi ty. 
39 „Przegl d Sportowy” 1931, nr 31. 
40 „Ilustrowany Telegram Sportowy” 1934, nr 30. 
41 Centralne Archiwum Wojskowe w Rembertowie k. Warszawy, akta Pa stwowego Urz du Wy-

chowania Fizycznego i Przysposobienia, sygn. 300.65.145 (Inwentarz i konsumpcja, naprawia-
nie sto u – 10 z , pi eczki – 50 z , rakietki –10 z . Wydatki sportowe: sk adka do zwi zku – 
20 z , taksy za udzia  w mistrzostwach – 10 z , koszty zg osze  – 5 z , wpisowe i udzia  w za-
wodach – 15 z , rezerwa – 20 z . Op aty za gr  – 30 z ).  

42 „Ilustrowany Telegram Sportowy” 1934, nr 39. Za umieszczenie komunikatu o zawodach ping- 
-pongowych, redakcja pobiera a 2 z  od organizatorów. 

43 „Ilustrowany Telegram Sportowy” 1934, nr 41. 
44 „Siedem Groszy” 1935, nr 354. 
45 „Przegl d Sportowy” 1936, nr 3. 
46 Zbiory W. Pi ty. Zestawienie indywidualnych i dru ynowych medalistów mistrzostw Polski 

w latach 1932–2008. 
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2.3. Rozwój tenisa sto owego w AZS Wilno 

Na Uniwersytecie Stefana Batorego (USB) w Wilnie ping-pong pojawi  si  
w latach dwudziestych XX w. W nieoficjalnych mistrzostwach Wilna (1926) 
zwyci y  AZS, który w finale pokona  Makkabi 7:247. Miejscem treningów 
i rozgrywanych meczów by a salka uniwersytecka USB, w którym sta  jeden stó  
pingpongowy48.  

Czo owym zespo em prze omu lat dwudziestych i trzydziestych ubieg ego 
wieku by  ydowski Akademicki Klub Sportowy ( AKS) Wilno. W tym czasie 
na Wile szczy nie pojawi o si  wiele wietlic, które zape ni y si  m odymi za-
wodnikami tenisa sto owego. Przyczyni o to si  do rozwoju tej dyscypliny spor-
tu w tym regionie Polski. W ostateczno ci doprowadzi o to do powo ania Wile -
skiego Okr gowego Zwi zku Tenisa Sto owego (dotychczas sprawami tej dys-
cypliny zajmowa  si  Zwi zek Tenisowy)49. 

Pierwsze oficjalne mistrzostwa Wilna odby y si  w 1932 r. O medale rywa-
lizowa y cztery zespo y zakwalifikowane do klasy „A”: Ogniwo, Makkabi oraz 

AKS i AZS50. Organizatorem tych zawodów by  AKS. 
W sali stowarzyszenia studentów ydów w Wilnie przy ul. Ludwisarskiej 1 

przeprowadzono turniej pingpongowy. Wpisowe wynosi o 25 groszy. Zwyci -
yli w nim zawodnicy AKS51. Wile ski Okr gowy Zwi zek Tenisa Sto owe-

go w 1933 r. zorganizowa  Mistrzostwa Okr gu, w którym wystartowa o 
22 zawodników, w tym 7 z AKS i 2 z AZS. W nast pnym sezonie (1933) – 
Wile ski OZTS zrzesza  tylko 6 klubów, w tym AZS, AKS, TGS, KPW 
„Ognisko”, SMP, KS „Wilja”52. 

Z inicjatywy AZS Wilno zorganizowano I Mi dzykorporacyjne Mistrzo-
stwa, w których wystartowa y: Leonidania, Pi sudia, Polonia, Batoria, Vilnensia, 
Polesia, niadecja, Cresovia. Rywalizowano przez 7 dni, grano systemem ka dy 
z ka dym, w sk adzie trzech zawodników. Nagrod  przechodni  dziekana wy-
dzia u USB zdoby a Leonidania (Wo owski, Bu hak, Juniewicz), druga by a Po-
lonia, a trzecia Batoria. 

Indywidualnie (z zakwalifikowanych trzech najlepszych z turnieju dru yno-
wego) zwyci y  Wysocki z Vilnensji, na drugim miejscu zawody uko czy  Sta-

                                                 
47 R. Wryk, Akademicki Zwi zek Sportowy 1908–1939, Pozna  1990, s. 241. 
48 A. G siorowski, Polski ruch sportowy w Republice Litewskiej 1919–1940, Olsztyn 2001, 

s. 105. Ch tnych do gry by o jak na lekarstwo. Zmieni  si  charakter tej dyscypliny; z gry wie-
tlicowej sta a si  sportem wyczynowym. 

49 A. G siorowski, Polski ruch..., s. 250. 
50 W. Pi ta, Tenis sto owy w ród ydów w Polsce... Mistrzem Wilna zostali zawodnicy Makkabi 

Lwów (dru ynowo), Weksler (gra pojedyncza), Weksler/Chajkin (gra podwójna). 
51 „Kurier Wile sko-Nowogrodzki” 1933, nr 347. 
52 „Rocznik Sportowy” 1934, Warszawa 1935. 
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chowicz (Pi sudia), trzeci by  Kie kiewicz (Polonia)53. Mistrzostwa te cieszy y 
si  du ym zainteresowaniem, startowa o w nich 60 zawodników. Nagrody naj-
lepszym studentom-pingpongistom USB wr czy  prorektor prof. Józef Patkow-
ski. Komisj  s dziowsk  wówczas tworzyli: Stefan Tejchman i Henryk Mac-
kiewicz. Sprz t do tenisa sto owego (2 sto y, rakietki i pi eczki) udost pni  AZS. 
W ko cu lat trzydziestych ubieg ego stulecia zainteresowanie tenisem sto owym 
w Wilnie zmala o. Odbywa y si  jedynie zawody towarzyskie i mi dzyklubowe. 
Organizacji tych zawodów podejmowa  si  jedynie ydowski Akademicki Klub 
Sportowy54. 

2.4. Geneza ping-ponga w akademickim rodowisku Poznania 

W II po owie lat dwudziestych XX wieku studenci Uniwersytetu Adama 
Mickiewicza poznawali now  dyscyplin  sportu. Proste regu y gry w ping-ponga 
zosta y zaakceptowane przez cz onków AZS, Katolickich Stowarzysze  M o-
dzie y (KSM), Gimnazjalnych Kó  Sportowych, Stowarzysze  M odzie y Pol-
skiej (SMP), Kolejowych Przysposobie  Wojskowych (KPW), oddzia ów har-
cerskich55. Mistrzostwa Poznania (1928–1933) zdominowali zawodnicy AZS 
Pozna , którzy sze ciokrotnie zdobywali tytu y mistrza Poznania56. W stolicy 
Wielkopolski w szko ach pojawi y si  sto y do tenisa sto owego. W 1933 r. Po-
zna ski Okr gowy Zwi zek Tenisa Sto owego prowadzi  rozgrywki o mistrzo-
stwo klasy „A” (wyst powa  w nich AZS) i klasy „B”. Wpisowe do rozgrywek 
wynosi y 2,5 z . AZS by  zobowi zany op aci  sk adk  cz onkowsk  na rzecz 
PZTS w wysoko ci 5 z 57. 

W ko cu 1933 r. w lokalu AZS (Zamek–Wartownia) odby o si  Nadzwy-
czajne zebranie POZTS58. Przyj to statut i wybrano zarz d. POZTS mia  siedzi-
b  w Poznaniu przy ul. Bluszczowej 4. Sekretarzem wtedy by  Wac aw Westfal. 
Okr g zrzesza  12 klubów: AZS, H. Ciegielski, YMCA, Bar-Kochba, Korona, 
SMP w. azarza, KPW, 24 Dru yna Harcerska, SMP abikowo, Klub Hokejo-
wy Czarni, ZS „Zuchowaci”59. 

                                                 
53 „Kurier Wile sko-Nowogrodzki” 1935, nr 306, nr 315, nr 318. 
54 „Kurier Wile ski” 1938, nr 320. Zawody odbywa y si  w hali AKS przy ul. W. Pohulanki 

14/19. 
55 L. Wilczy ski, Katolickie organizacje m odzie y m skiej w Wielkopolsce 1816–1939, Toru  

2000. „Przegl d Sportowy” 1929, nr 8. 
56 R. Wryk, Akademicki Zwi zek Sportowy 1908–1939, s. 241. 
57 „Nowy Kurier” 1933, nr 239. 
58 „Nowy Kurier” 1933, nr 255. 
59 „Rocznik Sportowy” 1934, Warszawa 1935. 



 Tenis sto owy now  ofert  sportowo-rekreacyjn ... 83 

Indywidualnie w Mistrzostwach Poznania (1933) zwyci y  Schuelte-Noelle 
przed Grze kowiakiem i Sommerem (wszyscy z AZS)60. W kolejnym sezonie 
rozgrywkowym (1934) tytu  mistrza zdoby  H. Cegielski, wicemistrza AZS, 
trzeci by  SMP „Wojciechowo”. Indywidualnie z oty medal wywalczy  Grze -
kowiak z AZS, srebrny Nowak z PMT , br zowy Marciniak z HCP, czwarty by  
Schuelte-Noelle z AZS, a dziesi ty Sommer (AZS). Mistrzostwa te odby y si  
w lokalu AZS (wpisowe wynosi o 0,75 groszy)61. 

Mistrzostwa Poznania w 1935 r. zdoby  – KPW, wicemistrzostwo – HCP, 
br z – KSM „ azarz”, na czwartym miejscu sklasyfikowano pozna ski AZS. 
Indywidualnie mistrzostwo wygra  by y zawodnik AZS – Grze kowiak (KPW), 
drugi by  Miko  (KPW), a trzeci Lieput z KSM, na dziewi tym miejscy sklasy-
fikowano Hahna z AZS62. Przy organizacji Mistrzostw Polski w Poznaniu 
(1935) pomagali organizacyjnie azetesiacy. Szkoda, e w tych zawodach nie 
wyst pi  aden z zawodników AZS63. W latach 1935–1938 dominowali zawod-
nicy z KPW Pozna  (Sikorski) i Zwi zku Strzeleckiego „Zuchowaci” (Szablew-
ski)64. Dzia alno  sekcji tenisa sto owego w AZS zosta a czasowo zawieszona. 

W okresie mi dzywojennym sekcje tenisa sto owego istnia y w AZS przy 
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (1937)65 oraz w rodowisku uczelnianym 
Krakowa i Wolnego Miasta Gda sk. 

Zako czenie 

Ping-pong w ród studentów sta  si  popularny na pocz tku lat trzydziestych 
XX wieku. Potwierdzaj  to fakty w ilo ci organizowanych zawodów sportowych 
w tej dyscyplinie sportu (mistrzostwa uczelniane, spotkania towarzyskie). AZS 
wspó organizowa  Okr gowe Zwi zki Tenisa Sto owego, a ich dzia aczy wybie-
rano w sk ad zarz dów tych organizacji. Kierownicy sekcji sportowych uczest-
niczyli w opracowaniu regulaminów, statutów zwi zków pingpongowych. Stu-
denci Uniwersytetu Lwowskiego i Wile skiego nale eli do pierwszych zawod-
ników pochodz cych z Polski, którzy wystartowali w mistrzostwach wiata 
w Pradze (1932). 

                                                 
60 Zbiory W. Pi ty. 
61 „Nowy Kurier” 1934, nr 51. 
62 „Nowy Kurier” 1935, nr 35. 
63 Zbiory W. Pi ty. „Nowy Kurier” 1935, nr 49. 
64 „Przegl d Sportowy” 1938, nr 14. 
65 S. Dobosz, 80 lat AZS Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2002, s. 4. 
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Tenis sto owy, nazywany cz sto ping-pongiem, przegra  rywalizacj  z lawn 
tenisem. W rodowisku studenckim funkcjonowa  on jako dyscyplina typowo 
rekreacyjn . 

W opracowaniach dotycz cych dzia alno ci AZS w Polsce – w badanym 
okresie – znajduj  si  jedynie opisy fragmentaryczne tej gry. Zbiory archiwalne 
s  ubogie. Warto ciowym materia em ród owym okaza y si  czasopisma: 
„Przegl d Sportowy”, „Sport”, „Ilustrowany Przegl d Sportowy”, „Akademicki 
Przegl d Sportowy”, „Sportowiec”, „Raz Dwa Trzy”, „Kurier Warszawski”, 
„Nasz Przegl d”, „G os Robotniczy”, „Kurier ódzki”, „Kurier Wile sko- 
-Nowogrodzki”, „Gazeta Polska”, „Robotnik”, „Siedem Groszy”. 

Artyku  ten wzbogaca wiedz  o tej grze w Akademickim Zwi zku Sporto-
wym i jest zapowiedzi  wydawnicz  monografii „Z dziejów Akademickiego 
Zwi zku Sportowego – tenis sto owy (1928–2008)”.  

Summary  

Table Tennis as a New Sport & Recreational Offer 

in Academic Sport Association in Poland (1926–1939) 

In the end of the second decade of 20th century has begun a development of 
this discipline in Poland. The beginnings of this game are connected with stu-
dents range. Students from polish universities Alter and Grodnicki were the first 
table tennis players from the country who took part in the World Championship 
(Prague – 1932). An unofficial Vilnius’s winner became a contemporary ASA in 
1926. The most popular and the best organized students section from previous 
times was Jews Academic Sports Association from Warsaw. ASA players during 
the survey time were scoring medals in Championship in Pozna , Wilno and 
Warsaw. Activist of institutions ASA sections were setting up a regional table 
tennis in Warsaw, Lviv, Pozna , Lublin and Vilnius. They popularized this sport 
discipline by organization of collegiate and intercollegiate Championship Table 
Tennis was a cheap and easy available discipline, treated as a recreational game. 
Table tennis fulfilled its task as a manner of active realizations of free time by 
students. A graduate from Jagiellonian University, doctor of law studies Mak-
symilian Hornyng took up a trial to appointment of Polish Table Tennis Associa-
tion. 

Keywords:  History. Table Tennis. Academic Sport Association. 
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