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Drodzy Czytelnicy!
Ten kolejny numer Kuriera jest nietypowy. W zwi¹zku z Dniem Otwartym Magistratu pod
has³em „Sport i rekreacja”, przypadaj¹cym w tym roku 8 czerwca, poœwiêcamy tej tematyce
– wyj¹tkowo w ca³oœci – równie¿ Kuriera Zwierzynieckiego.

ZWIERZYNIEC I SPORT
OD PREHISTORII DO ROKU 1939
W drugiej po³owie XIX stulecia, nast¹pi³a istotna zmiana
w postrzeganiu zjawiska zwanego dziœ umownie „kultur¹ fizyczn¹”. To wówczas zaczê³y powstawaæ stowarzyszenia,
które zachêca³y do uprawiania sportu, pocz¹tkowo w formie
rekreacyjnej, a w miarê up³ywu lat, w formie coraz bardziej

zbli¿onej do wyczynu. Na rozwoju sportowej edukacji
wœród dzieci i m³odzie¿y, dotkliwie odbija³ siê brak obiektów i odpowiednio wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej.
W Krakowie pierwsz¹ salê gimnastyczn¹ otwarto dopiero
w roku 1864.
cd. na str. 2.

Widok na stadiony klubów Zwierzynieckiego i Juvenii.
Na Zwierzynieckim widaæ wyburzon¹ w latach szeœædziesi¹tych, drewnian¹ trybunê. W tle B³onia, na pierwszym planie most na Rudawie przy al. Focha. Fotografiê wykonano
ok. roku 1925, z jednego z domów przy ul. Królowej Jadwigi
Ze zbiorów Muzeum Historii Fotografii w Krakowie

Obecny widok
stadionu K.S. Zwierzynieckiego
Fot. A. Wiroñska

Serdecznie zapraszamy na Œwiêto Dzielnicy VII
15 czerwca 2008 r. w Parku Willi Decjusza

Dokoñczenie ze str. 1.

Pomimo to sytuacja poprawia³a siê niemal z roku na rok, a najwiêkszy postêp przynios³y lata osiemdziesi¹te XIX wieku. Za
pierwsze masowo uprawiane na wolnym powietrzu sporty, uznaæ
nale¿a³oby wioœlarstwo (Krakowskie Towarzystwo Wioœlarskie
za³. 1884) oraz kolarstwo (Krakowski Klub Cyklistów za³. 1886).
Ze sportów zimowych popularne by³o ³y¿wiarstwo (od roku 1877
dzia³a³o Krakowskie Towarzystwo £y¿wiarzy).
Niezwykle istotna na polu krzewienia kultury fizycznej by³a
dzia³alnoœæ za³o¿onego w roku 1885 Towarzystwa Gimnastycznego „Sokó³”, propaguj¹cego szeroko pojête æwiczenia i przygotowuj¹cego sukcesywnie przysz³¹ kadrê nauczycielsk¹ i trenersk¹.
W rozwoju wspó³zawodnictwa sportowego wielk¹ role odegra³
Park za³o¿ony w roku 1889 z inicjatywy dr Henryka Jordana, wyposa¿ony – ju¿ na miarê nadchodz¹cych czasów – w boiska i place
do gier oraz profesjonalne urz¹dzenia sportowe. Na prze³omie
XIX i XX wieku, wywodz¹cy siê z Parku Jordana ruch sportowy,
przybra³ bardziej zorganizowan¹ formê dru¿yn szkolnych i akademickich, a te z kolei da³y pocz¹tek pierwszym nowoczesnym klubom. W Krakowie by³y to przede wszystkim Cracovia, Wis³a, AZS,
Juvenia oraz kluby ¿ydowskie – syjonistyczne Maccabi i robotnicza Jutrzenka.
Na terenie dzisiejszej Dzielnicy Zwierzyniec jako pierwsza –
wiosn¹ 1906 roku – zawi¹za³a siê Cracovia. W klubie obok pi³ki

no¿nej, popularnoœæ zyska³y szybko kolejno zak³adane sekcje –
lekkoatletyki i tenisa ziemnego. To w³aœnie tu na Pó³wsiu – na
dawnych ³¹kach zwierzynieckich, czêœci po³udniowej po³aci B³oñ
– zbudowano w roku 1912, pierwszy w mieœcie stadion sportowy
z prawdziwego zdarzenia, z boiskiem pi³karskim, bie¿ni¹ lekkoatletyczn¹ i kortami tenisowymi. W latach 1919–1939 Cracovia
prze¿ywa³a dynamiczny rozwój utrzymuj¹c kilkanaœcie sekcji.
Obok pi³ki no¿nej (pierwszy mistrz Polski, jeszcze przed organizacj¹ sta³ych rozgrywek ligowych, w roku 1921), szczególn¹ popularnoœci¹ cieszy³y siê sekcje kolarska, p³ywacka i hokeja na lodzie.
Najwiêkszym sukcesem klubu w okresie miêdzywojennym by³
srebrny medal Jana £azarskiego, w dru¿ynowym wyœcigu kolarskim – na olimpiadzie w Pary¿u (1924 r.).
Kolejnym wa¿nym klubem sportowym powsta³ym na terenie
Pó³wsia i Zwierzyñca by³a rzemieœlnicza „Juvenia” — za³o¿ona
w ramach Zwi¹zku M³odzie¿y Rzemieœlniczej. W roku 1911
otwarto na wydzier¿awionej od miasta czêœci B³oñ — Park Sportowy „Juvenia”, z sekcj¹ pi³karsk¹. Ju¿ w niepodleg³ej Polsce — powsta³ w s¹siedztwie, pi³karski stadion Zwierzynieckiego Klubu
Sportowego, za³o¿onego w roku 1921. Jego pierwszym prezesem
by³ mieszkaniec Zwierzyñca, z ul. Królowej Jadwigi — August
Wajda — stryj wybitnego twórcy polskiego i œwiatowego kina, Andrzeja Wajdy.
Krzysztof Jakubowski

CZES£AW MARCHEWCZYK – PIERWSZY HOKEISTA Z PÓ£WSIA
Jeszcze w 2002 roku, na ³amach Tygodnika Salwatorskiego Jaros³aw Dzidek pisa³ o nim: „Barwy Cracovii reprezentowa³o te¿ wielu
wybitnych hokeistów. Wspomnieæ tu nale¿y nazwisko Czes³awa Marchewczyka (aktualnie jeden z dwóch najstarszych olimpijczyków krakowskich), który by³ uczestnikiem a¿ trzech zimowych olimpiad.”
Rzeczywiœcie, postaæ Pana Czes³awa mieszkañca Pó³wsia Zwierzynieckiego, zagorza³ego fana KS Cracovii, wros³a w klimat naszej dzielnicy. Sta³ siê swego rodzaju legend¹, jako trzykrotny olimpijczyk, propagator wychowania fizycznego wœród m³odych ludzi, a przede wszystkim niezwykle pogodny cz³owiek.
Jak sam wspomina³ w jednym z wywiadów,
bêd¹c uczniem szóstej klasy gimnazjum im. Józefa Hojne-Wroñskiego, zosta³ zg³oszony do reprezentacji Polski na Mistrzostwa Œwiata w hokeju na lodzie (styczeñ 1930, Chamonix). Wystêpowa³ wówczas pod pseudonimem Czes³aw
Czesiewicz, a pierwszy wyjazd na zawody, sta³
siê swoistym precedensem na niema³¹ skalê.
Marchewczyk by³ bowiem pierwszym tak
m³odym krakowianinem, bior¹cym wówczas
udzia³ w zawodach na tak wysokim szczeblu.
W swoich wspomnieniach olimpijczyk tak pisa³: „Profesor Sroczyñski – mój wychowawca –
dawno podejrzewa³ mnie „o niecne wyczyny
sportowe”. Zbiera³ bowiem wycinki z gazet z fotografiami i wykleja³ na specjalnej tekturze,
w formie „Tableau”. Czêsto na lekcjach indagowa³ mnie: „Czy to ty jesteœ, synku, na tym zdjêciu ze spuszczon¹ g³ow¹?” – Moja obrona
wygl¹da³a w ten sposób, ¿e skromnie siê uœmiechaj¹c, odpowiada³em,
¿e „to mój brat rodzony”. On na to w odpowiedzi: Oj, synku, synku,
pójdziesz do domu! Fatalnie!”
Czes³aw Marchewczyk (1 paŸdziernika 1912 Kraków – 10 listopada 2003 Kraków) – polski hokeista i pi³karz rêczny, trzykrotny
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olimpijczyk. W reprezentacji Polski rozegra³ 66 meczów, zdobywaj¹c
a¿ 20 bramek (w tamtych czasach grywano rzadko). Pierwsze treningi
hokeja rozpocz¹³ w Towarzystwie Gimnastycznym „Sokó³”, aby
w 1927 r. przenieœæ siê do Cracovii, której barwom pozosta³ wierny do
koñca ¿ycia. W latach 1937, 1946, 1947 zdoby³ Mistrzostwo Polski.
Reprezentowa³ Polskê na trzech olimpiadach zimowych: Lake Placid
(1932), Garmisch-Partenkirchen (1936) i St Moritz (1948).
Oprócz hokeja, Marchewczyk uprawia³ równie¿ pi³kê rêczn¹. W 1930 i 1933 r. zdoby³ dla
Cracovii mistrzostwo Polski (w 1935 r. gra³ te¿
w reprezentacji kraju). Bra³ równie¿ udzia³
w piêciu turniejach o hokejowe mistrzostwo
œwiata (1930, 1935, 1937, 1938, 1939).
W 1934 ukoñczy³ wydzia³ budownictwa
w Pañstwowej Szkole Technicznej. Cztery lata
po zakoñczeniu dzia³añ wojennych, otrzyma³
stopieñ in¿yniera budownictwa na AGH. Z jego
zawodem zwi¹zane by³y dzia³ania zmierzaj¹ce
do wybudowania sztucznego lodowiska w Krakowie (Marchewczyk by³ przewodnicz¹cym
spo³ecznego komitetu budowy).
Pod koniec czynnej kariery sportowej, w latach 1957–1967 by³ cz³onkiem zarz¹du Polskiego Zwi¹zku Hokeja na Lodzie.
Jego wk³ad w rozwój polskiego sportu zosta³
doceniony równie¿ przez w³adze pañstwowe.
Zosta³ odznaczony: Krzy¿em Armii Krajowej,
Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Medalem Cracoviae Merenti, Kalos Kagathos (1994).
Czes³aw Marchewczyk zmar³ w Krakowie, na Pó³wsiu Zwierzynieckim, 10 listopada 2003 roku. Przez ca³e swoje ¿ycie mieszka³ w kamienicy przy ul. Kraszewskiego 2. Zosta³ pochowany w Alei
Zas³u¿onych na Cmentarzu Rakowickim.

Piotr Tumidajski

BIEGAÆ KA¯DY MO¯E...

Dziœ, 4 maja, gdy powstaje ten tekst,
w Krakowie przeprowadzono wa¿n¹
imprezê sportow¹ – Cracovia Maraton. Uczestnicy maratonu przemierzali tak¿e ulice naszej dzielnicy. Teren, na
którym po³o¿ona jest dzielnica VII,
sprzyja rekreacji i uprawianiu ró¿nych
dyscyplin sportowych, a szczególn¹
popularnoœci¹ wœród amatorów i zawodowców ciesz¹ siê biegi. Na co dzieñ
mo¿na zobaczyæ wielu biegaczy-amatorów, w ró¿nym wieku, którzy dla
zdrowia pokonuj¹ trasê wokó³ B³oñ
lub biegaj¹ po uroczych œcie¿kach Lasku Wolskiego.
Na terenie naszej dzielnicy corocznie rozgrywane s¹ kolejne edycje kilku
imprez sportowych dla biegaczy. Organizatorami s¹ m.in.: Krakowski Klub
Biegacza „Dystans”, Urz¹d Miasta
Krakowa (Bieg Samorz¹dowy) lub Rada Dzielnicy VII.
W maju br. zostanie ostanie rozegrany XVIII ju¿ Bieg Samorz¹dowy,
w którym wyj¹tkowo licznie bierze
udzia³ m³odzie¿ szkolna. Zawody organizowane s¹ w ró¿nych kategoriach
wiekowych. W listopadzie z kolei zostanie rozegrany – X jubileuszowy Bieg
Niepodleg³oœci – w czasie którego zawodnicy finiszuj¹ w pobli¿u Kopca
Pi³sudskiego, a wiêc na terenie dzielnicy VII.
Krakowski Klub Biegacza „Dystans” organizuje te¿ w roku 2008 m.in.
dwie interesuj¹ce imprezy biegowe –
ka¿d¹ po raz pi¹ty. Ju¿ w marcu br. odby³ siê V Bieg Marzanny, a czeka nas V
Bieg Kwietny. Trasa Biegu Marzanny
prowadzi od deptaku przy al. Focha

(G³az Pi³sudskiego), w kierunku centrum miasta, potem deptakiem przy
al. 3 Maja, nastêpnie fragmentem
ul. Piastowskiej i wreszcie wzd³u¿ Rudawy. Na zakoñczenie zawodnicy pokonuj¹ jeszcze kilka okr¹¿eñ B³oñ. Zawody maj¹ charakter otwarty, wystartowaæ mo¿e ka¿dy chêtny. W tym roku
bieg³o ponad 400 osób, w ró¿nych kategoriach. W przygotowanie tych zawodów oprócz „Dystansu” w³¹czy³y
siê te¿ inne organizacje – np. Stowarzyszenie Przyjació³ Zwierzyñca. (Zainteresowanych regulaminem zawodów
i uczestnictwem w nich odsy³am na
stronê: www.dystans.krakow.pl).

Bardzo wa¿nym dla mieszkañców
Krakowa jest Bieg Kwietny, rozgrywany od kilku lat dla uczczenia pontyfikatu Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II. Zawodnicy biegaj¹ wokó³ B³oñ. Zwa¿ywszy
na szczególn¹ intencjê zawodów, organizatorzy maj¹ nadziejê na coraz wiêksz¹ frekwencjê. B³onia stanowi¹ te¿
sceneriê dla atrakcyjnego a jednoczeœnie trudnego Biegu Dobowego o Puchar Lajkonika, który po raz pierwszy
zosta³ rozegrany w roku 2007. Wspomnieæ warto jeszcze o dziesiêsiokilometrowym Sylwestrowym Biegu Radoœci, do udzia³u w którym zg³osz¹ siê
zapewne zawodnicy najbardziej odporni na niskie temperatury.
Radni Dzielnicy VII najwiêkszym
sentymentem darz¹ Bieg Œladami Panien Zwierzynieckich. Jesteœmy jednym z g³ównych organizatorów tych
biegów, a w tym roku we wrzeœniu czeka nas XIII edycja zawodów! Przez 10

lat biegi zwierzynieckie rozgrywano
g³ównie z myœl¹ o dzieciach i m³odzie¿y ze szkó³ naszej dzielnicy, a od dwóch
lat zawody adresowane s¹ równie¿ do
biegaczy doros³ych. Bieg Œladami Panien Zwierzynieckich upamiêtnia historyczne wydarzenia z XIII wieku, gdy
siostry norbertanki, uciekaj¹c z klasztoru na Salwatorze, zosta³y cudownie
ocalone przed tatarskimi hordami.
(O legendarnych norbertankach, czyli
Pannach Zwierzynieckich, oraz
o wspó³czesnych biegach obszernie pisano na ³amach „Kuriera Zwierzynieckiego”, miêdzy innymi w numerze
z paŸdziernika 2007.)
Terenem biegów m³odzie¿owych
jest najczêœciej Weso³a Polana w pobli¿u Rezerwatu Panieñskie Ska³y,
gdzie finiszuj¹ równie¿ zawodnicy
dwunastokilometrowego biegu prze³ajowego (start na Salwatorze). Organizatorom zawodów ogromnie zale¿y te¿
na rozpropagowaniu wœród dziewcz¹t
krakowskich szkó³ œrednich biegu sztafetowego, w ramach Biegu Œladami Panien Zwierzynieckich. Formu³a omawianych zawodów zosta³a w ostatnich
latach rozszerzona i uatrakcyjniona;
z imprezy o charakterze lokalnym,
przygotowywanej przez radnych oraz
nauczycieli wf-u, przerodzi³a siê w zawody o charakterze miejskim, organizowane miêdzy innymi przez klub
„Dystans”.

Wszystkich krakowian zapraszamy
we wrzeœniu do udzia³u w Biegach Œladami Panien Zwierzynieckich. Biegaæ
ka¿dy mo¿e!
Bo¿ena Ostachowska-Kos
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NAJSTARSZE PASY W POLSCE

Dru¿yna Cracovii w roku 1914. Trzeci od prawej Józef Ka³u¿a

W Krakowie w pi³kê no¿n¹ grywano ju¿ od lat dziewiêædziesi¹tych XIX
stulecia, pocz¹tkowo na terenie Parku
Jordana, a nastêpnie na murawie B³oñ.
Gra ta mia³a charakter rekreacyjny
i odbywa³a siê wed³ug dowolnego stosowania i interpretacji przepisów. Do
powstania zorganizowanych klubów
w Krakowie przyczyni³ siê przyjazd
dru¿yn ze Lwowa. 4 czerwca 1906 roku
odby³y siê pierwsze mecze pomiêdzy
dru¿ynami tych niezwykle zas³u¿onych dla historii polskiej pi³ki no¿nej
miast. Do pierwszego meczu z „Czarnymi” przyst¹pi³a dru¿yna „Przodowników” – uczniów najstarszych klas
krakowskich gimnazjów. Drugi przeciwnik, dru¿yna IV lwowskiego gimnazjum, musia³a rozegraæ mecz z „jedenastk¹” wy³onion¹ spoœród publicznoœci. Wydarzenie to sta³o siê katalizatorem rozwoju krakowskiego pi³karstwa. Dla historii Cracovii najwa¿niejszymi s¹ dru¿yna „Bia³o-czerwonych”
(Szeligowskiego), która wziê³a swoj¹
nazwê od koszulek, które otrzyma³a od
4 Kurier Zwierzyniecki

dr. Tadeusza Konczyñskiego za zwyciêstwo w „turnieju jesiennym” w 1906
roku oraz „Akademicy”. 13 czerwca tego¿ roku, po og³oszeniu w „Nowej Reformie”, odby³ siê pierwszy trening
„Akademików”. Przed przyst¹pieniem
do jesiennego turnieju akademicy
przyjêli nazwê dla swojej dru¿yny –
Akademicki Klub Footballowy Cracovia.
Wiosn¹ 1907 roku po³¹czono dwie
najlepsze dru¿yny „turnieju jesiennego”: „Bia³o-czerwonych” oraz AKF
Cracoviê. Nowy zespó³ nazwê przej¹³
od „akademików”, barwy zaœ, czyli koszulki w bia³o-czerwone pasy, od dru¿yny Szeligowskiego. W taki sposób
zakoñczy³ siê etap budowania dru¿yny
pierwszego Mistrza Polski. Do chwili
wybuchu pierwszej wojny œwiatowej
dru¿yna Cracovii rozgrywa³a mecze
g³ównie z dru¿ynami z terenu Galicji,
która sta³a siê kolebk¹ polskiej pi³ki
no¿nej. Wiele spotkañ toczy³a z dru¿ynami z innych ziem monarchii Austro-Wêgierskiej. Pierwszy taki mecz Cra-

covia przegra³a w Opawie z Troppauer
Spotverein 2:4 (1908 rok). Trzy lata
póŸniej „Bia³o-czerwoni” zmierzyli siê
z uznawan¹ za najlepsz¹ dru¿ynê europejsk¹, reprezentacj¹ Austro-Wêgier.
Mimo pora¿ki 3:6 postawa zawodników pozwoli³a uzyskaæ elitarny na owe
czasy tytu³u dru¿yny pierwszej klasy
austriackiej. W roku 1913 Cracovia
wygra³a rozgrywki o mistrzostwo Galicji, wyprzedzaj¹c lokaln¹ rywalkê Wis³ê oraz Pogoñ Lwów.
Po zakoñczeniu wojny, „Pasy”
wkroczy³y w najlepszy okres w swojej
blisko stuletniej historii. Rozpoczê³o
siê od mistrzostwa okrêgu krakowskiego w 1920, aby w nastêpnym roku zwyciê¿yæ w toczonych po raz pierwszy
rozgrywkach o mistrzostwo Polski.
W pierwszym miêdzypañstwowym
meczu reprezentacji Polski z Wêgrami
wyst¹pi³o a¿ 7 zawodników klubu.
W okresie miêdzywojennym Cracovia
jeszcze trzykrotnie siêga³a po mistrzowski tytu³, kolejno w 1930, 1932
oraz w 1937 roku.

Wyœcig kolarski na torze stadionu Cracovii w roku 1920. Trwaj¹ prace przy budowie drewnianej trybuny, usytuowanej wówczas wzd³u¿ dzisiejszej al. Focha. Fot. A. Zimowski

Lata tu¿ po drugiej wojnie pocz¹tkowo nie zapowiada³y „czarnego”
okresu w dziejach klubu. Jeszcze
w 1948 roku dru¿yna Cracovii zdobywa po meczu bara¿owym z Wis³¹ tytu³
mistrzowski, jednak w zwi¹zku z reorganizacj¹ klubów sportowych na wzór
radziecki ju¿ rok póŸniej Cracovia zostaje Zwi¹zkowym Klubem Sportowym Ogniwo Cracovia. W czerwcu
1949 roku z nazwy znika ³aciñska nazwa naszego miasta, decyzja w³adz zo-

staj¹ pozbawieni „Bia³o-czerwonych”
pasów na koszulkach. Zanim w 1955
roku odzyskali nazwê, egzystowali
przez trzy lata jako „Terenowe Ko³o
Sportowe Sparta”.
Reorganizacja sportu nie ogranicza³a siê jedynie do ingerencji w tradycyjne nazwy klubowe. Kluby sportowe
zosta³y podporz¹dkowane zrzeszeniom. „Protektorem” Pasów zosta³o
najpierw MPK, a nastêpnie opiek¹ objê³a spó³dzielnia spo¿ywców. S³aba po-

Wejœcie na stadion Cracovii, usytuowane u zbiegu dzisiejszej al. Focha z ul. Ka³u¿y. Nad
bram¹ napis: „Stadion Gier Cracovia im. Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego” ok. 1930 r.
Fot. Agencja „Œwiatowid”

zycja „protektorów” w ówczesnej hierarchii odbi³a siê na wynikach sportowych. Dru¿yna pi³karska plasowa³a siê
na coraz ni¿szych pozycjach, by w roku
1954 po¿egnaæ siê z rozgrywkami
pierwszej ligi. Wprawdzie ju¿ trzy lata
póŸniej nast¹pi³ powrót do rozgrywek
z udzia³em najlepszych dru¿yn, ale tylko na dwa sezony. I w takim odt¹d rytmie mia³a toczyæ siê historia cracoviackiej pi³ki – liczona spadkami i awansami. Z pierwszej do drugiej, drugiej do
trzeciej (pierwszy taki spadek mia³
miejsce po sezonie 1970–71), trzeciej
do drugiej itd. W tym okresie za sukces
nale¿y przyj¹æ awans do pierwszej ligi
w sezonie 1982–83. W latach dziewiêædziesi¹tych poza trzeci¹ lig¹ wystêpowali jedynie przez trzy sezony. G³ównym problemem Cracovii w tym okresie to przede wszystkim brak finansów.
W 1997 Cracovia przekszta³cono
w Sportow¹ Spó³kê Akcyjn¹, ale w dalszym ci¹gu g³ównym problemem pozostawa³y niewystarczaj¹ce fundusze.
Klub jednak uratowano przed ostatecznym bankructwem. Przyczynili siê
do tego g³ównie kibice. W roku 2001
mia³a miejsce s³ynna manifestacje
przed Urzêdem Wojewódzkim przy
ul. Basztowej. Upadaj¹cy klub zosta³
uratowany przez ofiarnych kibiców
zrzeszonych w „Grupie 100”, którzy
dziêki w³asnym pieni¹dzom wspomagali klub i doprowadzili do pojawienia
siê sponsora – firmy Comarch. W roku
2002–03 nastêpuje powrót do drugiej
ligi, rok póŸniej ekstraklasa. Po wielu
latach Cracovia wróci³a na nale¿ne jej
miejsce. W pierwszym sezonie w najwy¿szej klasie rozgrywkowej Cracovia
uzyskuje pi¹te miejsce i ociera siê
o udzia³ w rozgrywkach Intertoto. Jednoczeœnie zostaje okrzykniêta dru¿yn¹
graj¹c¹ najciekawszy futbol w lidze.
Stabilizacja finansowa skutkuje nowymi transferami i rozbudow¹ bazy treningowej, a poziom pi³karski przek³ada siê na powo³ania do reprezentacji
Polski. Sezon 2005/2006 – to dziewi¹te
miejsce pierwszej dru¿yny, ale za to
Mistrz Polski juniorów m³odszych!
W swoje urodziny klub organizuje
wielk¹ Galê Stulecia, a do obchodów
przy³¹czaj¹ siê tysi¹ce kibiców i ca³e
miasto. Rok póŸniej w Orange Ekstraklasie Cracovia koñczy sezon na wysokiej czwartej pozycji wyprzedzaj¹c
swoj¹ lokaln¹ rywalkê Wis³ê, a¿ o cztery oczka.
Krzysztof Kowalski/cracovia.pl
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Makieta stadionu Cracovii po planowanej przebudowie

REKREACYJNY ZWI ER ZYNIEC
Nasza dzielnica jest najpiêkniejszym i najwiêkszym
zielonym obszarem Krakowa.
B³onia Krakowskie, Sikornik,
Las Wolski oraz wa³y rzeki
Rudawy stwarzaj¹ œwietne
warunki do wypoczynku
i uprawiania ró¿nych dyscyplin sportu. Znakomita nawierzchnia deptaków wokó³
B³oñ od wczesnych godzin
rannych a¿ do nocy roi siê od
rowerzystów, biegaczy i je¿d¿¹cych na rolkach. Nie brak
równie¿ osób spaceruj¹cych oraz
tych, którzy dbaj¹c o zdrowie
swoich czworono¿nych pupili,
trenuj¹ przy okazji w³asn¹ kondycjê.
St¹d ju¿ blisko do piêknej trasy rowerowej i œcie¿ki pieszej
wzd³u¿ Rudawy, a¿ poza granice
miasta lub w górê na Sikornik,
a dla osób z lepsz¹ kondycj¹
otwiera siê dla wszelkich sportów
Las Wolski. Tu najwiêcej mo¿na
spotkaæ rowerzystów, w³¹cznie
z tymi je¿d¿¹cymi ekstremalnie,
co czasem bardziej wygl¹da na
loty, a nie jazdê na rowerze.
Wycieczka na Kopiec Koœciuszki, Przegorza³y, Bielany, Kopiec
Pi³sudskiego i Ska³ki Panieñskie, to ca³odzienna wyprawa, której
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nie ka¿dy podo³a. Oczywiœcie
nie wolno zapomnieæ o naszym wspania³ym krakowskim Zoo. Ten ogromny teren
o tak fantastycznych walorach sprawia, ¿e mieszkañcy
Krakowa – i nie tylko – chêtnie odwiedzaj¹ nasz¹ dzielnicê, z czego jesteœmy bardzo
dumni.
Wielu sportowców stawia³o swoje pierwsze kroki
w³aœnie na tych œcie¿kach; np.
jeszcze niedawno spotkaæ mo¿na
by³o trenuj¹cego chód sportowy
Roberta Korzeniowskiego.
Nie nale¿y zapominaæ o po³o¿eniu tego obszaru, w³aœnie od
tej strony Kraków jest „wentylowany” za spraw¹ zachodnich
wiatrów. To w po³¹czeniu z du¿¹
powierzchni¹ lasu zapewnia nam
znacznie czystsze powietrze,
ani¿eli w innych rejonach miasta. Z kolei bliskoœæ od centrum
powoduje, ¿e bardzo szybko nie
trac¹c zbyt du¿o czasu mo¿emy
siê oddaæ swoim pasjom poprawiaj¹cym nasz¹ kondycjê.
Zapraszamy wszystkich do
korzystania z uroków naszej dzielnicy!
Szczêsny Filipiak

JÓZEF KA£U¯A – KRÓL POLA KARNEGO
(1896–1944)
Chocia¿ urodzi³ siê w Przemyœlu, jego
rodzice przenieœli siê do Krakowa gdy
mia³ zaledwie kilka lat i jak siê okaza³o
pozostaæ mia³ tu ju¿ do koñca ¿ycia. By³
synem zawodowego podoficera armii
Austro-Wêgier. Jego matka Magdalena
z rodu Peterów, wychowywa³a go wraz
z jego czterema braæmi. W Krakowie,
mimo trudnej sytuacji materialnej, ukoñczy³ szko³ê powszechn¹, oraz seminarium nauczycielskie. PóŸniej rozpocz¹³ pracê jako nauczyciel jêzyka polskiego i œpiewu w szkole powszechnej
przy ul. ¯ó³kiewskiego. W szkole tej
uczy³ a¿ do œmierci. Z pi³k¹ no¿n¹ zetkn¹³ siê stosunkowo wczeœnie, uprawiaj¹c j¹ na ³¹kach Podgórza i B³oniach.
Ju¿ w 1919 roku gra³ w reprezentacji
gimnazjum i w RKS „Czarni”. Dziêki
wrodzonemu talentowi w listopadzie
1911 roku wyst¹pi³ w KS Cracovia,
a w kwietniu 1912 roku wyst¹pi³ ju¿
w pierwszej dru¿ynie, i odt¹d gra³ w niej
ju¿ przez ca³y czas. Po wybuchu pierwszej wojny œwiatowej zosta³ wcielony do
armii austriackiej, a po jej zakoñczeniu,
i odzyskaniu niepodleg³oœci, wróci³ do
Krakowa, aby kontynuowaæ swoj¹ pracê
zawodow¹ i wystêpy w klubie.
W 1923 roku o¿eni³ siê z Józef¹ Dudziak, a w rok póŸniej przysz³a na œwiat
córka Irena, której odt¹d poœwiêca³
wszystkie wolne chwile. Lata dwudzieste
to lata jego najwiêkszej s³awy. Wystêpuj¹c przez 18 lat w dru¿ynie bia³o-czerwonych, na pozycji œrodkowego napastnika, rozegra³ 408 meczy, zdobywaj¹c w sumie 465 bramek – w jednym
meczu z Lotnikiem a¿ 13!
Dwadzieœcia razy wystêpowa³ w barwach Reprezentacji Polski. Debiutowa³
w Budapeszcie, kiedy Polska przegra³a
z Wêgrami 1:0. Ostatni raz w reprezentacji wyst¹pi³ 10 czerwca 1928 w Warszawie podczas meczu Polska – USA 3:3.
W reprezentacji strzeli³ 8 bramek.
Po zakoñczeniu kariery pi³karskiej,
Ka³u¿a rozpocz¹³ pracê organizacyjn¹,
najpierw w Cracovii, a nastêpnie, od

1930 roku pe³ni³ funkcjê kapitana sportowego w Krakowskim Okrêgowym
Zwi¹zku Pi³ki No¿nej. W okresie tym by³
równie¿ wyk³adowc¹ na kursach trenerskich. Dzia³alnoœæ jego na tym odcinku
przyczyni³a siê do wybrania go na stanowisko kapitana zwi¹zkowego PZPN.
Funkcjê tê piastowa³ od 1932 roku do
wybuchu wojny.

Józef Ka³u¿a w karykaturze
Adama Ko³odziejczyka

Równolegle do pracy dzia³acza i nauczyciela, oraz dzia³alnoœci organizacyjno-szkoleniowej Ka³u¿a poœwiêci³ siê
pracy publicystycznej. Na ³amach
„Przegl¹du Sportowego” i „Raz dwa
trzy” publikowa³ recenzje ze spotkañ

pi³karskich oraz artyku³y o charakterze
metodycznym. Og³osi³ tak¿e kilka prac
drukowanych w „Biuletynie Cracovia”,
oraz w wydawnictwach jubileuszowych
Cracovii. Opracowa³ tak¿e zagubiony
podczas Powstania Warszawskiego
podrêcznik do gry w pi³kê no¿n¹. Jego
bogat¹ i owocn¹ dzia³alnoœæ przerwa³
wybuch wojny. Okres okupacji spêdzi³
w Krakowie, czêsto ogl¹daj¹c mecze
pi³karskie, jakie organizowano na peryferyjnych boiskach, g³ównie na stadionie
Juvenii. Nie anga¿owa³ siê jednak w organizowanie spotkañ i w aktywne ¿ycie
sportowe. Jego dewiza z tego okresu:
„M³odzi niech sobie graj¹ nam jednak
nie mo¿na sprawiaæ pozorów, ¿e ¿ycie
sportowe w naszym podbitym przez najeŸdŸców kraju p³ynie normalnie”. Zaj¹³
siê natomiast nielegalnym sportem
pi³karskim, doceniaj¹c jego potrzebê dla
fizycznego i moralnego rozwoju
m³odzie¿y. Odmówi³ proponowanej mu
przez Niemców funkcji „sportfuhrera"
dla ziem okupowanych, wymawiaj¹c siê
brakiem czasu i z³ym stanem zdrowia.
Poœwiêci³ siê szkolnictwu.
W paŸdzierniku 1944 roku zmar³ nagle na zaka¿enie krwi. Choroba ta trwa³a
zaledwie trzy tygodnie i by³a spowodowana prawdopodobnie wyczerpaniem
nerwowym, którego objawy przejawia³
Ka³u¿a podczas okupacji hitlerowskiej.
Kilka zastrzyków z penicyliny zdo³a³oby
go uratowaæ. Staraniem dzia³aczy zosta³
pochowany na cmentarzu w Podgórzu.
Pogrzeb jego sta³ siê wielk¹ manifestacj¹
ca³ego sportowego Krakowa. Zjawili siê
na nim tak¿e przedstawiciele pi³karstwa
œl¹skiego, aby oddaæ ho³d pamiêci tego
œwietnego polskiego pi³karza. Dla uznania jego wielkich zas³ug dla sportu polskiego, PZPN ufundowa³ puchar jego
imienia, o który walczy³y w latach
1946–1947 i 1957–1961 reprezentacje
najlepszych oœrodków pi³karskich w kraju.
Krzysztof Kowalski/cracovia.pl
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RZEMIEŒLNICZY KLUB SPORTOWY
JUVENIA KRAKÓW

Klub powsta³ 8 grudnia 1906 roku w ramach Zwi¹zku Mêskiej M³odzie¿y Przemys³owej i Rêkodzielniczej, powo³anego
przez ks. Mieczys³awa Kuznowicza. W 1911 roku na krakowskich B³oniach oddany do u¿ytku zosta³ stadion pi³karski nazwany Parkiem Sportowym „Juvenia”. Podczas okupacji hitlerowskiej klub posiada³ siln¹ sekcjê pi³ki no¿nej, organizowa³
konspiracyjne mistrzostwa Krakowa w tej dyscyplinie. Po 1945
roku klub prowadzi³ sekcje m.in.: pi³ki no¿nej, p³ywania, boksu,
szachów, sportów motorowych, podnoszenia ciê¿arów, siatkówki, koszykówki i rugby. Do najwiêkszych sukcesów w historii Juvenii nale¿¹ tytu³y Mistrza Polski w szachach (A. Tarnowski) oraz sportach motorowych (bracia Koprowscy).
Obecnie klub mieœci siê na krakowskich B³oniach,
w s¹siedztwie Zwierzynieckiego Klubu Sportowego, a pomiêdzy stadionami Cracovii i Wis³y Kraków. Posiada sekcjê rugby
i pi³ki no¿nej juniorów. W 2006 r. Juvenia Kraków obchodzi³
z³oty jubileusz 100-lecia istnienia.
Sekcja rugby w Juvenii Kraków powsta³a w 1973 r. Pierwszy
mecz rugbyœci Juvenii rozegrali rok póŸniej z zespo³em, który

spad³ z I Ligi – Posnani¹ Poznañ. Przegrali 60:0. Pora¿ka ich nie
za³ama³a, a wrêcz przeciwnie, zmobilizowa³a ich do dalszej ciê¿kiej pracy, mimo ¿e przez nastêpne 3 lata rugbyœci Juvenii nie
wygrali ¿adnego meczu. Dopiero w 1976 r. zaczêli wygrywaæ
i w tym samym roku odnieœli tak¿e pierwszy znacz¹cy sukces,
którym by³ awans do pó³fina³u Pucharu Polski. Przegrali w nim
pechowo z Czarnymi Bytom 12:15. Juvenia dwukrotnie by³a
bardzo bliska awansu do I Ligi. Pierwszy raz w roku 1982 r., lecz
zabrak³o im wygranej w ostatnim meczu z Budowlanymi Olsztyn, z którymi zremisowali 7:7 i to oni awansowali. Druga
szansa nadarzy³a siê 2 lata póŸniej (1984 r.) i tym razem nie
uda³o siê osi¹gn¹æ celu. W 1986 r. sekcja rugby zosta³a przeniesiona do Korony. Przeprowadzka doprowadzi³a do zawieszenia sekcji. Na pewien czas rugby zniknê³o ze sportowej mapki
Krakowa. Dopiero w 1993 r. powróciliœmy na arenê. W 2000
roku awansowaliœmy do I Ligi, gdzie graliœmy trzy sezony.
W 2003 roku niestety spadliœmy do II Ligi, sk¹d w 2005 roku
w bara¿ach uda³o nam siê powróciæ do najlepszych!
www.juvenia.pl

LESZEK KUZAJ
– NAJSZYBSZY MIESZKANIEC ZWIERZYÑCA
Leszek Kuzaj od wielu ju¿ lat zwi¹zany jest
ze Zwierzyñcem i dziœ jest bez w¹tpienia najwybitniejszym ze sportowców zamieszka³ych w Naszej Dzielnicy. Debiutowa³ w roku 1988, w Rajdzie Elmot, jad¹c jeszcze poczciwym Fiatem 126p. Chocia¿ droga na
szczyty powodzenia i s³awy nie by³a wcale
³atwa, dziœ w jego dorobku s¹ ju¿ dziesi¹tki
wygranych odcinków specjalnych i zawodów – zarówno w kraju jak i za granic¹. W latach 2002, 2004, 2005 i 2006 zdobywa³ upragnione tytu³y mistrza Polski w klasyfikacji
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generalnej. Obecnie najlepszy polski rajdowiec jeŸdzi samochodem Subaru Impreza
N14, z pilotem Craigiem Parry.
Kibice kochaj¹ Leszka Kuzaja, bo jeŸdzi
brawurowo i widowiskowo. Nie oszczêdza
ani siebie, ani samochodu. Jest liderem zespo³u Subaru Polland Team i kandydatem do
tytu³u mistrzowskiego równie¿ w tegorocznym sezonie. Przed kilkoma dniami ukoñczy³ 42 lata. ¯yczymy mu zatem jeszcze wielu
lat startów i najwiêkszych sukcesów.
Krzysztof Wyroba

