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Przemyślu za rok szkolny 1910. – Przemyśl : nakł. Funduszu Naukowego, 1910 (Przemyśl : 
Druk. Jana Łazora). – S. 17 
 
AP Przemyśl 
 
23. Sprawozdanie Dyrekcyi C.K. Gimnazyum z wykładowym językiem polskim w 
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24. Sprawozdanie Dyrekcyi C.K. Gimnazyum z wykładowym językiem polskim w 
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1913. – S. 48 : Ukraïns'koj sportovij kružok (USK) uderžvav znosini z inšimi sportovimi 
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B AP Przemyśl, B WSD Przemyśl 
 
28. XXVII Sprawozdanie Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Przemyślu za 
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Biblioteka MNZP  
 
29. XXVIII Sprawozdanie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Przemyślu za rok 1913 
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90 
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23840,23841 
 
31. Zvít Direkciї c. k. Gimnaziї z ruskim vikladovim  jazykom v Peremyšli za rik škil ′nij: 
1909/1910. -  Peremišl′ : nakladom Naukovogo Fondu (z drukarni Josifa Stifiogo), 1910 
1910. – S. 56 : VI. Zachodi kolo fizicnogo vichovanâ molodeži. [...] vesnoju i litom pobič 
gimnaziї uladžuvano vpravi ditim mâčem, jako prigotovanê do kopanoї [...] 
 
B P-WIN 
 



32. Zvít Direkciї c. k. Gimnaziї z ruskim vikladovim âzikom v Peremišli : za rik škilnij : 
1910/1911. – Peremišl′ : nakladom Naukovogo Fondu (z druk. Josifa Stifiogo), 1911. – S. 61-
64 : I. Ukraїns′kij Sportovij Kružok „Sânova Čajka”  
opiekun kółka prof. Eugeniusz Liubowicz, [Evgen Lûbovič] ; 20.IX. 1910 r. – prof. Ivan Boberskij ze Lwowa 
wygłasza odczyt „Kopanij mâč”[Kopana piłka] ; 28.IX.1910 odbył się mecz I. drużyny „Sanowej Czajki” z I. 
drużyną klubu [Ż.K.S.] „Jutrzenka” na Błoniu. z wynikiem 2:1 na korzyść „Sanowej Czajki”. Sędziował uczeń 
Dublanica z klasy VIII ; 2.X.1910 mecz między I drużyną „Sanowej Czajki” a I drużyną [S.K.S.]„Olimpia” na 
Błoniu z wynikiem 2:0 na korzyść „Sanowej Czajki”, sędziował p. Petro Franko ze Lwowa ; 16.X. 1910 mecz 
IV. drużyny „Sanowej Czajki” z I. drużyną [S.K.S.] „Iskra” na Błoniu wygrany przez „Sanową Czajkę” w 
stosunku 9:0, sędziował Roman Szczirba uczeń VI kl. gimn. ; 22.X.1910 mecz rewanżowy na Błoniu z „Olimpią 
z wynikiwem 5:0 na korzyść „Sanowej Czajki”, sędziował Federkiewicz, członek klubu „San”; 23.X.1910 II. 
drużyna „Sanowej Czajki” gra z II. drużyną polskiego [K.S.] „San”z wynikiem 1:0 na korzyść drużyny 
ukraińskiej, sędziował Szczirba ; 26.X.1910 mecz IV. drużyny „Sanowej Czajki” z  „Nadzieją” na Błoniu 1:1, 
sędzia Szczirba ; równocześnie VI. drużyna  gra z II. drużyną [S.K.S.] „Nadzieja”z wynikiem 5:1 na korzyść 
„Sanowej Czajki”, sędziował Czuma, uczeń VIII kl. gimn. ; 28.X. 1910 mecz piłkarski między II. drużyną 
„Sanowej Czajki” a II. drużyną polskiego „Sanu”na boisku „Szajbówka” z wynikiem 2:2. W drugiej połowie gry 
po 25.min. drużyna ukraińska schodzi z boiska z powodu jednostronnego sędziowania przez Federkiewicza ; 
2.IV. 1911 odbył się mecz między pierwszymi drużynami „Sanowej Czajki” i „Sanu” na boisku „Szajbówka” w 
wynikiem remisowym, sędziował Teobald, członek klubu”San”. Skład drużyny ukraińskiej : napastnicy : Seneta, 
Gajak, Kos, Rybak, Roman Szczirba, pomocnicy : Sabaraj, Malaniak, Stefan Kormosz, obrońcy : Grigorczuk, 
Szlezak, bramkarz : Bowanko  
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33. Zvít Direkciї c. k. Gimnaziї z ruskoû vikładovoû movoû v Peremišli : za škilnij rik 
1912/1913. - Peremišl′ : nakladom Naukovogo Fondu, 1913 (z drukarni gr. kat. Kapituli). – 
S. 73 : VII. Zachodi kolo fizičnogo vichovanâ molodeži. [...] X. Viddїl kopanogo mâča – 
prov. Kuž′mič Â. uč. VII kl. Cisliv 25 cleniv, 2 druzini aki vpravlali v litnim sezoni dva razi 
na tizden na Bolonû [Błoniu] 
 
B P-WIN 
 
34. Zvít Direkciї c. k. Gimnaziї z ruskoû vikładovoû movoû v Peremišli : za škilnij rik 
1913/1914. - Peremišl′ : nakladom Naukovogo Fondu, [1914] (z drukarni gr. kat. Kapituli). –  
S. 44-45 : [...] 4. Kolo fizičnogo vichovanâ molodeži poloziv dal′še zaslugi sportovij kružok 
„Sânova Čajka”. Podaêmo tut êgo zvit : Kružok, založenij 1909 r., maê vže za soboû 4 roki 
živoj dїâl′nosti. Protâgom sego roku kružok poglubiv dїâl′nist′majže u vsїch galuzâch sportu i 
dijšov do dosit′ považnich uspichiv. [...] dnia 14 września 1913 r. w obecności Dyr. A. 
Ali śkiewicza, przedstawicieli Grona Nauczycielskiego profesorów Policha, Terleckiego, 
Barnicza i opiekuna Kółka prof. Eugeniusza Lubowicza, wybrano Wydział, w którego skład 
weszli : Kocaj – przewodniczący, Koczyrkiewicz – zastepca, Mikita – sekretarz, Koczik i 
Zaworotiuk – skarbnicy, Spoliak – bibliotekarz, Bosyj i Tirańskij – gospodarze, Dolińskij i 
Kałużniackij – kontrolerzy oraz Liaszeckij i Nehrebeckij – zastępcy wydziałowych [...] II. 
Viddїl kopanogo mâča [kopanej piłki] [...] Striči u L′vovi z „Podilêm” dnâ 31/V. 1914 r. i z 
„U.S.K.” 1/VI. 1914 vpravdї prinosât′ „Sânovij Čajcї” nevdaču (perša 0:1, a druga 2:3), ale 
vsež taki vikazuût dosit′ veliku spravnist′ našoї družini. Dnâ 14/VI.1914 vidbulas′ striča našoї 
družini z „Ukraїnoû”. Striča vidbulas′ sejčas po zmaganâch legkoї atlêtiki; cydiûvav p. 
Ostapčuk. Vona pronosit′ našim znov nevdaču (4:0). Pričinoû nevdači – brak vpravi i 
neodnočїl ′nist′ družini. „Ukraїna” nas perevisšaê i skorostiû v bigu i garnїjšoû kombinaciêû 
[...] 
 
B P-WIN 
 



35. Zvít Direkciї c. k. Gimnaziї z ukraїin′skoû vikładovoû movoû v Peremišli za škilni roki 
1914/15 i 1915/16. – Peremišl′ : nakladom Naukovogo Fondu, 1916 (z drukarni gr. kat. 
Kapituli). – S. 24-25 : Zachodi kolo fizičnogo vichovanâ molodeži. [...] 3. Sportivnij kružok 
„Sânova Čajka” istniûčij vid. r. 1909 obnoviv sâ v grudni 1915, čisliv 143 členiv, obijmav 6 
viddiliv [...] 
 
B P-WIN 
 
36. Zvít Direkciї c. k. Gimnaziї z ukraїin′skoû vikładovoû movoû v Peremišli za škilnij rik 
1916/1917. – Peremišl ; nakladom Naukovogo Fondu,  1917 
 
37. Zvít Direkciї Deržavnoї Gimnaziї : z ukraїnškoû movoû navčannâ v Peremišli : za 
škil′nij rik 1933-34. - Peremišl′ : nakladom „Kružka Rodičiv” pri Gimnaziї, 1934. – S. 50 : 
...mižklâsovich organizacij naležali : [...] 6) Sportovij Kružok „Sânova Čajka” 
 
B P-WIN 
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38. Echo Przemyskie : organ Stronnictwa Katolicko-Narodowego : wychodzi w niedzielę i 
we czwartek każdego tygodnia / wydaw. i red. odpowiedzialny Franciszek Giebułtowicz. –R. 
1, nr 1 (1896) – R. 23, nr 41 (1918). – Przemyśl : Franciszek Giebułtowicz (Przemyśl : 
Drukarnia Józefa Styfiego), 1896-1918. – 35 cm. - Wychodzi we czwartek i niedzielę 
każdego tygodnia  
Zmiany : Rocznik 1908 [Wydawca : Józef Styfi. Od nr 27 dodatek do tytułu : Organ 
Polskiego Towarzystwa Demokratycznego, wydawca : Polskie Towarzystwo Demokratyczne 
; nr 1-64: odpowiedzialny red. Józef Styfi, od nr 65 odpowiedzialny red. Władysław 
Wilczyński] ; Rocznik 1909 [od nr 104 Druk Drukarnia Jana Łazora w Przemyślu] ; Rocznik 
1910 [od nr 6-18 odpowiedzialny red. Władysław Zapała, nr 19-25 odpowiedzialny red. 
Franciszek Madejski, od nr 26 odpowiedzialny red. Józef Klepacki] 
Roczniki : 1910, 1911, 1913, 1914, 1917 
Egzemplarze zdigitalizowane ze zbiorów Lwowskiej Biblioteki Naukowej im. W. Stefanyka 
NAN Ukrainy. Digitalizacji dokonano na zlecenie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Rzeszowie 
Dostępny w wersji elektronicznej : 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3086&from=publication 
 
B MNZP 
 
39. Echo z nad Sanu : organ miejscowy dla ziemi przemyskiej i sanockiej : wychodzi co 
drugą niedzielę. / red. i wyd. S. F. Piątkiewicz. - R. 1, nr 3 (1885). – Przemyśl : S. F. 
Piątkiewicz, 1885 (Przemyśl : z drukarni S. F. Piątkiewicza).- 42 cm.  
R.1, nr 3 (17 maja) - nr 31 (29 listopada 1885).  
Opis wg : Katalog chronologiczny czasopism polskich w Przemyślu w latach 1792-1939 / Z. 
Felczyński //W: Rocznik Historyczno-Archiwalny. – 1979. – S. 186 : "Echo znad Sanu" 
Dostępny także w wersji elektronicznej : 



http://sanockabibliotekacyfrowa.pl/dlibra/doccontent?id=453 
 
40. Gazeta Przemyska : organ Polskiego Towarzystwa Demokratycznego : wychodzi we 
wtorek i w piątek każdego tygodnia / odpowiedzialny red. i wydawca Józef Styfi. – R. 1, nr 
1(1907) – R. 7, nr 48 (8 września) (1913). - Przemyśl : Józef Styfi, 1907-1913(Przemyśl : 
Drukarnia Józefa Styfiego). - 45 cm 
Zmiany : Rocznik 1907 [nr 1-27 i 31-68 : odpowiedzialny red. i wydawca Józef Styfi, nr 28-
30: odpowiedzialny red. i wydawca Jan Sakal] ; Rocznik 1908 [Wydawca Józef Styfi, od nr 
27 dodatek do tytułu : "Organ Polskiego Towarzystwa Demokratycznego", wydawca Polskie 
Towarzystwo Demokratyczne, nr 1-64 : odpowiedzialny red. Józef Styfi, od nr 65 
odpowiedzialny red. Władysław Wilczyński] ; Rocznik 1909 [od nr 104 Druk : Drukarnia 
Jana Łazora w Przemyślu] ; Rocznik 1910 [od nr 6-18 odpowiedzialny red. Władysław 
Zapała, nr 19-25 odpowiedzialny red. Franciszek Madejski, od nr 26 odpowiedzialny red. 
Józef Klepacki]. 
Roczniki : 1908, 1909, 1910, 1911, 1912 
Egzemplarze zdigitalizowane ze zbiorów Lwowskiej Biblioteki Naukowej im. W. Stefanyka 
NAN Ukrainy. Digitalizacji dokonano na zlecenie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Rzeszowie 
Dostępny w wersji elektronicznej : 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=4036&from=publication 
 
B MNZP 
 
41. Ku Świtom : miesięcznik poświęcony sprawom młodzieży. T. 1-2 / pod red. Jana 
Smołki. - R. 1, 1921, nr 1 (6 październik) - R. 2, 1922, nr 12 (1 grudnia) – Przemyśl : nakł. 
Męskiego Hufca Harcerzy, 1921-1922 (Przemyśl : Druk. Jan Łazor). – 32 cm 
Zmiany : R. 1, 1921, nr 1 (6 październik) : dwutygodnik poświęcony sprawom harcerstwa 
polskiego ; 
R. 1, 1921, nr 2 (1 listopad) : czasopismo poświęcone sprawom drużyn harcerskich w 
Przemyślu ; 
R. 2, 1922, nr 3, (1 marca) : czasopismo poświęcone sprawom młodzieży ; nr 7-8 (17 
czerwca). – 16 s. ; nr 9 (10 września) 
 
B MNZP 9314 
 
42. Naše Slovo : ukraïns'kij tižnevik / [Związek Ukraińców w Polsce ; red. nacz. Mirosław 
Werbowy]. - R. 1, nr 1 (1956) – . - Warszawa : Zarząd Gł. UTSK, 1956 - . - 47-43 cm – Tyg. 

-– ISSN 0027-8254 
Zmiany : Od 1957 podtyt.: organ Golovnogo pravlìnnja Ukrains'kogo suspìl'no-kul'turnogo 
tovaristva ; Od 1990, nr 38 podtyt.: ukrains'kij tiznevik = tygodnik ukraiński = Ukrainian 
weekly 
Roczniki : 1995, 2000 
 
43. Nowy Głos Przemyski : tygodnik społeczno-polityczny : pismo poświęcone sprawom 
społecznym, politycznym i ekonomicznym / red. odp. i wyd. Franciszek Mikruta. - R. 1, nr 
1(1903) - R. 36, nr 35 (1939). – Przemyśl : Framciszek Mikruta, 1903-1939 (Przemyśl : 
Drukarnia Leona Schwarza). – 43 cm 
Zmiany : Rocznik 1904, nr 7 wydawca i redaktor odpow. J. Hryndzel ; Rocznik 1921 : 
wydawca i redaktor odpow. A. Mantel ; Rocznik 1924 : redaktor odpow. J. Beluch ; Rocznik 
1926 : redaktor odpow. J. Mirek, J. Beluch, dr F. Dorosz ; Rocznik 1927 : redaktor odpow. dr 



L. Grosfeld  ; Rocznik 1929 : redaktor odpow. Z. Wójciak, J. Chlebowski ; Rocznik 1930 : 
redaktor odpow. J. Beluch ; Rocznik 1932 : redaktor odpow. R. Hulewicz ; Rocznik 1934 : 
redaktor odpow. S. Czekaj ; od Rocznika 1938 : redaktor odpow. A. Stompe 
Roczniki : 1911, 1914, 1918, 1919, 1921, 1922, 1927, 1928, 1930, 1934, 1935, 1936, 1937, 
1938 
Egzemplarze zdigitalizowane ze zbiorów Lwowskiej Biblioteki Naukowej im. W. Stefanyka 
NAN Ukrainy. Digitalizacji dokonano na zlecenie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Rzeszowie 
Dostępny w wersji elektronicznej : 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3169&from=publication 
 
B MNZP 
 
44. Pogranicze : tygodnik zależny (od czytelników) / red. nacz. Barbara Sykała. - R. 1, 
1991, nr 1-31 - R. 12, 2002, nr 1-14. – Przemyśl : Wydawnictwo „Publikator” Spółka z o.o, 
1991-2002. – 41 cm. – Tyg. 
Zmiany : Od R. 9, nr 38 (1999) zasięg teryt.: Przemyśl, Jarosław, Lubaczów, Przeworsk. 
Roczniki : 1992, 1994, 1995, 1998, 2000 
 
45. Przegląd Przemyski : pismo społeczne, polityczne i ekonomiczne / red. odpowiedzialny 
W.W. Mondalski. – R. 1, 1911, nr 1-5 – R. 4, 1914, nr 200-260. – Przemyśl : nakł. W. 
Mondalski i S-ka, 1911-1914 (Przemyśl : Drukarnia J. Styfiego). – 32 cm. - Wychodzi w 
środy i soboty o godz. 1. w południe 
Zmiany : Rocznik 1914 : [od nr 203 red. Wiktor Mondalski]. 
Roczniki : 1911, 1912, 1913, 1914 
Egzemplarze zdigitalizowane ze zbiorów Lwowskiej Biblioteki Naukowej im. W. Stefanyka 
NAN Ukrainy. Digitalizacji dokonano na zlecenie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Rzeszowie 
Dostępny w wersji elektronicznej : 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/doccontent?id=3256 
 
B MNZP 
 
46. Trybuna Przemyska : wychodzi w każdą sobotę / red. nacz. Helena Robliczkowa, red. 
odp. Antoni Wojtyna. - R.1, 1933, nr 1 (4 marca) – nr 5 (     ). – Przemyśl : Drukarnia 
Jedność, 1933. – 42 cm 
 
B MNZP 
 
47. Tygodnik Przemyski : czasopismo poświęcone dobru miasta / red. odp. Jan 
Dombrowski. -  R.1, 1927, nr 1 - R.13, 1939, nr 27. – Przemyśl : Drukarnia Józefa Styfiego, 
1927-1939. – 44 cm 
Zmiany : Rocznik 1929, nr 2-nr 17 redaktor odpow. Władysław Kowal, od nr 18 Jan 
Filipowicz ; Rocznik 1939 : redaktor odpow. E. Złotnicki ; od Rocznika 1929 podtyt. : 
czasopismo poświęcone dobru miasta i powiatu 
Roczniki : 1928, 1929, 1930, 1931, 1934, 1935, 1936 
 
B MNZP 
 



48. Ukraïns'kij Golos  : polìtično-ekonomìčnij organ peremis'koï Ukraïni / red. odp. D. 
Gregorin’skij. -R.1, 1919 - R.14, 1932 . - Peremišl' [Przemyśl] : „Narodnyj Dim”(Przemyśl : 
Druk. Knollera i Syna), 1919-1932. -  
 
49. Wiadomości Miejskie : pismo poświęcone sprawom mieszczaństwa polskiego / red. 
odp. Józef Styfi. – R. 1, nr 1 (24 grudnia) 1921 - R. 3, nr 3 1923. - Przemyśl : nakł. Spółki 
Udziałowej, 1921-1923 (Przemyśl : Drukarnia Józefa Styfiego). – 36 cm 
Roczniki : 1922 
 
B MNZP 
 
50. Wiadomości Przemyskie / red. Komitet, red. odp. Marian Kłosowski. - R.1, nr 1(1934) 
- R. 5, nr 1 (1938). – Przemyśl : Drukarnia „Praca”, 1934-1938. – 48 cm 
Zmiany : Rocznik 1935 : zmiana formatu :  42x29 cm 
 
B MNZP 
 
51. Ziemia Przemyska : wychodzi w każdą sobotę / Wyd. i red. odpowiedzialny Józef 
Klepacki. - R. 1, nr 1 (15 listopada 1913) - R. 25, nr 37 (8 września 1939). – Przemyśl : [s.n.] 
1913-1939 (Przemyśl : Drukarnia Jana Łazora). – 42 cm. – Tyg. 
Opis na podst. R. 10, nr 14 (5 kwiet. 1924) i Katalog Chronologiczny czasopism polskich w 
Przemyślu w l. 1972-1939 / Z. Felczyński W// Rocznik Historyczno-Archiwalny. – [T. 1], 
1979. – S. 202-203.  
Zmiany : Rocznik 1914 : od nr 32 dodatek do tytułu: „Za zezwoleniem c. i k. Komendy 
twierdzy, wychodzi w miarę nadchodzących telegramów”, wydawca i red. odpowiedzialny 
Jan Łazor] ; Rocznik 1919 : od nr 118 (maj) : dodatek do tytułu: "Wychodzi codziennie o 
godz. 8-ej rano" ; Rocznik 1920 : od nr 1-19 dodatek do tytułu : "Wychodzi we czwartek i w 
niedzielę", od nr 20: „Wychodzi w każdą niedzielę”, od nr 24 zmiana red. : Franciszek 
Giebułtowicz ; Rocznik 1923 : dodatek do tytułu : „Wychodzi w każdą sobotę” ; Rocznik 
1924 ; od nr 16 zmiana red. : Ludwik Łazor ; Rocznik 1927 : od nr 22 zmiana red. : Adam 
Kropiński ; Rocznik 1928 : od nr 3-28 : red. odpowiedzialny Lubin Freidenberg, od nr 29 : 
red. odpowiedzialny Mieczysław Malec ; Rocznik 1929 : od nr 4-36 : red. odpowiedzialny 
Tomasz Kotliński, nr 37-48 : red. odpowiedzialny Aleksander Bilan, nr 49 red. 
odpowiedzialny Stanisław Hanus, od nr 51 : red. odpowiedzialny Kazimierz Schindler, od nr 
9 : Druk : Antoni Bluj w Przemyślu ; Rocznik 1930 : od nr 6 zmiana red. : Władysław 
Albrecht ; Rocznik 1937 : od nr 1-35 : Druk Drukarnia Wydawnicza Fr. Krajna, od nr 36 :   

Druk Antoni Bluj w Przemyślu ; Rocznik 1938 : od nr 7-26 : red. odpowiedzialny Karol 
Drapalski, od nr 27: red. odpowiedzialny Piotr Dudziński  
Zmiany częstotliwości ukazywania się : Wydawanie czasopisma zawieszone od 1 lutego 1915 
do 3 paździrenika 1918 ; w 1920 z powodu strajku drukarzy, przerwa wydawnicza od 4 
kwietnia do 27 czerwca ; W 1923 z powodów finansowych pismo ukazuje się dopiero od 3 
maja.  
Zmiany numeracji : Częste konfiskaty numerów oraz drugie nakłady numerów. W 1930 
pojawia się numeracja podwójna spowodowana konfiskatami 
Zmiany formatu : w 1914-1915? : 31 cm ; od 1918 : 42 cm; od 1923 : 38 cm.  
Roczniki : 1914, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 
1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939 
Egzemplarze zdigitalizowane ze zbiorów Lwowskiej Biblioteki Naukowej im. W. Stefanyka 
NAN Ukrainy. Digitalizacji dokonano na zlecenie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Rzeszowie 



Dostępny w wersji elektronicznej : 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3377&from=publication 
 
B MNZP 
 
52. Zmag [Zmah] : sportovij tižnevik R.1, 1937 - R. 3, 1939 Peremišl [Przemyśl] ; Lwów 
(od 1937 r. nr 10) 
 
53. Życie Przemyskie : tygodnik społeczny. – R,. 1, nr 1 (8 XI1 1967) - R. 32, 1998, nr 
52(1633). – Rzeszów : RSW „Prasa-Książka-Ruch” Komb. Wydaw, Kolport., 1967-1998. – 
42 cm. – I SSN 0208-6964 
Zmiany : Od 1980 podtyt.: tygodnik Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej ; Od 1989, nr 
49 brak instyt. sprawczej, podtyt.: tygodnik regionalny ; R. 33, 1999, nr 1 – zm. tytułu – 
„Życie Podkarpackie” ISSN 1506-7157 
Roczniki :  1968, 1969, 1970, 1971, 1973, 1976, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 
1989, 1994, 1995, 2000, 2007, 2008, 2011, 2012 
 
 
 
Czasopisma pozalokalne zamieszczające informacje o piłce nożnej 
 
 
 
54. Ilustrowany Tygodnik Sportowy . – R. 1, nr 1 (4. kwietnia) - R. 1, nr 9(30. maja 
1914). -  Kraków : Walery Ryżowski,  1914 (Kraków: Drukarnia Przemysłowa). – 31 cm. – 
Tyg. 
Zmiany : Od R. 1, nr 3 (18. kwietnia 1914) miejsce wydadania : Kraków-Lwów 
B Zakł. Narod. im. Ossol., Wrocław sygn. 169.273 
 
55. Nowości Ilustrowane / [red. odp. Wiktor Nimhin]. - R. 1, nr 1 (1 października 1904) - 
R. 22, nr 44 (7 listopada 1925). - Kraków : Aleksander Ripper, 1904-1925 (Kraków : 
Drukarnia Władysława Teodorczuka). - Fot. ; 42 cm. - Wychodzi każdej soboty  
Tyt. nagł.  
Zmiany : Od 1911 [lub wcześniej] red. nacz. : Stanisław Lipiński a następnie jako 
spadkobiercy red. odp : w 1912, nr 22 Zdzisław Lipiński ; od 1912, nr 23 Wacław Lipiński ; 
od R.10, nr 23 (1913) red. nacz. Sylweryusz Chmurkowski, przy czym red. odp. M. Lipińska ; 
od R.16, nr 30 (1919) red. nacz. Wincenty Korolewicz ; od 1920, nr 21 red. nacz. Julian 
Bartoszewicz ; od 1923, nr 1 [lub wcześniej] odp. red. Rudolf Szenowicz ; od 1923, nr 20 
odp. red. dr Witold Lipiński ; od 1924, nr 13 właściciel i wydawca Czesław Lipiński, przy 
czym od 1924, nr 41 red. odp. J. Łonicki.  
Roczniki : 1914, 1919 
Dostępny także w wersji elektronicznej : 
http://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=120259&from=publication 
Biblioteka Jagiellońska sygn. 7621 IV czasop. 
 
56. Nowy Dziennik / [red. Wilhelm Berkelhammer, Zygfryd Moses]. - R. 1, nr 1 (9 lipca 
1918) - R. 22, nr 241 (2 września 1939). - Kraków : [s.n.], 1918-1939 (Przywóz : Austryacki 
nakład gazet). - 47 cm.  
Żydowska prasa polskojęzyczna, pismo informacyjne [Łojek, t. 3]. 
Dostępny także w wersji elektronicznej : 



http://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=81541&from=publication 
Biblioteka Jagiellońska sygn. 514 IV czasop. 
 
57. Sportowiec : oficjalny organ Pozn. Zw. Okr. Piłki Nożnej – R. 1, nr 1(9 marca 1923) - 
R. 2, nr 2 (11 stycznia 1924). – Poznań : [Kazimierz Królikowski], 1923-1924. - 44x30 cm. -
Wychodzi w każdy piątek 
Roczniki : 1923 
Dostępny także w wersji elektronicznej : 
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/130575  

Biblioteka Uniwersytecka Poznań syg. 99579 V 
 

58. Stadjon : tygodnik poświęcony sprawom sportu i przysposobienia wojskowego / red. H. 
Królikowski-Muszkiet. - R. 1, nr 1=5 (3 maj 1923) - R. 10, nr 12 (1932). – Warszawa : W. 
Osmólski, 1923-1932 (Warszawa : Drukarnia Ministerstwa Spraw Wojskowych). – 32 cm. – 
Dwutyg. - Stanowi kontynuację : Wychowanie Sportowe i Wojskowe , 1923, nr 1-4 
Zmiany podtytułu: w 1924: tygodnik sportowy poświęcony sprawom sportu i przysposobienia 
wojskowego, od nru 39: tygodnik ilustrowany poświęcony sprawom sportu i przysposobienia 
wojskowego. Od 1927, nr 25: tygodnik ilustrowany, wychowanie fizyczne, sport, Przyspo-
sobienie wojskowe; od 1928: ilustrowany tygodnik sportowy 
B Zakł. Narod. im. Ossol., Wrocław sygn. 296.752 
 
 
 
Afisze, plakaty, druki ulotne 
 
 
 
Różne kluby sportowe  
 
 
 
59. Boisko Polonii – Zawody o wejście do kl. „A” – 2-gi „Sokół” Lwów – „Ruch” w dniu 
12 października – Przemyśl : Druk. Jana Łazora, [b.r.w.] ; 95x31,5 cm., kolor. 
 
60. Zawody o Puchar Głosu Przemyskiego – W.K.S. Legia – R.K.S. Świt” dnia 16 
października. – Przemyśl : Druk. Schwarza i Robinsona, [b.r.w.] ; 95x31 cm., kolor. 
 
 
 
Wojskowo-Cywilne Stowarzyszenie Sportowe „Polonia” 1928-1932 
 
 
 
61. Zawody towarzyskie – Czuwaj – Polonia, na boisku Polonii, dnia 24 VI 1928 r.- 
Przemyśl : Zakład Graficzny D.O.K. nr X, 1928 ; 95x31,5 cm., kolor. 
 
62. Zawody towarzyskie – Ruch – Polonia, na boisku Polonii, dnia 14 kwietnia 1929 r. – 
Przemyśl : Druk. Jana Łazora, 1929 ; 95x31,5 cm., kolor. 
 



63. 12 maja 1929 : Boisko Polonii – trzy mecze : Czuwaj - Ruch, Polonia - Hagibor, Świt - 
K.S. 28. – Przemyśl : Druk. Jana Łazora, 1929 ; 95x63 cm., kolor. 
 
64. Dzień Polskiego Związku Piłki Nożnej – 2 mecze piłkarskie – K. S. 28 – U.K.S. „Sian”, 
Polonia Team (Czuwaj - Hagibor), boisko Polonii, dnia 11 maja 1930 r. – Przemyśl : Druk. 
Jana Łazora, 1930 ; 95x63 cm., kolor. 
 
65. Zawody piłkarskie o mistrzostwo klasy „C” – U.K.S. „Sian” – K. S. „Elektrownia” na 
boisku „Polonii”, dnia 6 czerwca 1930 r. – Przemyśl : Druk. Jana Łazora, 1930 ; 124x47,5 
cm., kolor. 
 
66. Zawody piłkarskie o mistrzostwo klasy „A” – Czarni B – Polonia, na boisku Polonii, 
dnia 22 czerwca 1930 r.- Przemyśl : Druk. Jana Łazora, 1930 ; 123x47 cm., kolor. 
 
67. Zawody piłkarskie o mistrzostwo klasy B – Barkochba – Polonia II, na boisku Polonii, 
dnia 6 lipca 1930 r. – Przemyśl : Druk. Jana Łazora, 1930 ; 95x31,5 cm., kolor. 
 
68. Finałowe zawody o mistrzostwo klasy „B” – „Kadimah” (Borysław) – Ruch, na boisku 
„Polonii”, dnia 28 września 1930 r. – Przemyśl : Druk. Jana Łazora, 1930 ; 94,5x62,5 cm., 
kolor. 
 
69. Zawody piłki nożnej o mistrzostwo klasy „B” – WKS „Ognisko” – „Polonia” II, na 
boisku „Polonii”, dnia 26 kwietnia. – Przemyśl : Druk. Jana Łazora, [1931?] ; 95x31,5 cm. 
kolor. 
 
70. Zawody piłkarskie – II Reprezentacja klasy B Reprezentacja klasy C, I Polonia : 
Reprezentacja klasy B, na boisku „Polonii” dnia 10 maja [1931 r.]. – Przemyśl : Druk. Jana 
Łazora, [1931] ; 123x47 cm., kolor. 
 
71. Zawody o mistrzostwo klasy B – W.C.S.S. „Polonia” IB : Ż.K.S. Hagibor, na boisku 
Ż.K.S. Hagibor, dnia 31 maja 1931 r.- Przemyśl : Druk. Jana Łazora, 1931 ; 95x31,5 cm., 
kolor. 
 
72. Zawody piłkarskie o mistrzostwo klasy A między drużynami : „Ukraina” Lwów – 
„Polonia” Przemyśl, na boisku Polonii, dnia 7 czerwca 1931 r. – Przemyśl : Druk. J. Łazora, 
1931 ; 123,5x47,5 cm., kolor. 
 
73. W ramach Wojewódzkiego Święta Przysposobienia Wojskowego i Wychowania 
Fizycznego – Zawody piłki nożnej – „Pogoń” (Lwów) : „Polonia” Przemyśl, na stadionie 
O.K., dnia 21 czerwca 1931 r. – Przemyśl : druk Jana Łazora, 1931 ; 123,5x47,5 cm., kolor  
 
74. Zawody piłkarskie o mistrzostwo klasy A między drużynami : „Resovia” – „Polonia”, 
dnia 29 czerwca 1931 r., boisko „Polonii”. – Przemyśl : Druk. Jana Łazora, 1931 ; 123,5x47,5 
cm., kolor. 
 
75. Zawody o mistrzostwo klasy B między drużynami : Hagibor – Polonia II, na boisku 
Polonii, dnia 12 lipca. – Przemyśl : Druk. Jana Łazora, [1931] ; 95x31,5 cm., kolor. 
 



76. Zawody piłkarskie o mistrzostwo klasy A między drużynami : „Pogoń” – „Polonia” na 
boisku „Polonii” dnia 19 lipca 1931 r. – Przemyśl : Druk. Jana Łazora, 1931 ; 123x47,5 cm., 
kolor 
 
77. Zawody piłkarskie o mistrzostwo klasy A miedzy drużynami : Hasmonea – Polonia, na 
boisku Polonii, dnia 9 sierpnia 1931 r. – Przemyśl : Druk. Jana Łazora, 1931 ; 124,5x47,5 
cm., kolor 
 
78. Zawody piłkarskie o mistrzostwo klasy A między drużynami : Rewera – Polonia, na 
boisku Polonii, dnia 15 sierpnia 1931 r. – Przemyśl : Druk. Jana Łazora, 1931 ; 124,5x47,5 
cm., kolor. 
 
79. Rozgrywki piłkarskie między druż. Hagibor – Ruch, Makkabi – Polonia, dnia 5 IX 1931 
r., Czarni (Lwów) – Polonia, Makkabi(Kraków) – Hagibor, dnia 6 IX 1931 r. – Przemyśl : 
Druk. Jana Łazora, 1931 ; 120x94 cm., kolor. 
 
80. Zawody piłkarskie o Puchar „Nowego Głosu Przemyskiego” miedzy drużynami : 
Polonia - Czuwaj, na boisku Polonii, dnia 13 września 1931 r. – Przemyśl : Druk. Jana 
Łazora, 1931 ; 123x47,5 cm 
 
81. Boisko Polonii – zawody o wejście do kasy A : Z.K.S. Kadimach (Borysław) – H.K.S. 
Czuwaj (Przemyśl), dnia 27 września 1931 r. – Przemyśl : Druk. Jana Łazora, 1931 ; 
123x47,5 cm., kolor.  
 
82. Boisko Polonii – Zawody o wejście do kl. A – 2-gi „Sokół” Lwów – „Ruch” w dniu 12 
października. – Przemyśl : druk. Jana Łazora, b.r.w. ; 95x31,5 cm., kolor 
 
83. Zawody o Puchar Głosu Przemyskiego – W.K.S. Legia – R.K.S. „Świt” dnia 16 
października. – Przemyśl : Druk Schwarza i Robinsona, b.r.w. ; 95x31 cm., kolor. 
Zawody piłkarskie : K.S. 28 – Polonia na stadionie wojskowym, w dniu 3 kwietnia 1932 r. 
- Przemyśl : Druk. Jana Łazora, 1932 ; 63x23,5 cm., kolor. 
 
84. Zawody piłkarskie : Ruch – Polonia, stadion wojskowy, dnia 17 kwietnia 1932 r. - 
Przemyśl : Druk. Jana Łazora, 1932 ; 63x23,5 cm., kolor 
 
85. Zawody piłkarskie o mistrzostwo klasy A : Pogoń – Polonia, na boisku Ż.K.S. Hagiboru, 
w dniu 1 maja 1932 r.- Przemyśl : Druk. Jana Łazora, 1932 ; 134,5x55 cm., kolor 
 
86. Zawody o mistrzostwo klasy A : Lechia – Polonia, boisko W.C.S.S. „Polonii”, dnia 15 
maja 1932 r. - Przemyśl : Druk. Jana Łazora, 1932 ; 953x63 cm., kolor 
 
87. Zawody piłkarskie o mistrzostwo klasy B : K. S. „28” – Polonia I B, boisko Polonii, dnia 
25 maja. - Przemyśl : Druk. Jana Łazora, [1932] ; 123x47,5 cm., kolor 
 
88. Zawody o mistrzostwo klasy B : Czuwaj – Polonia, na boisku Polonii, dnia 29 maja 
1932 r. - Przemyśl : Druk. Jana Łazora, 1932 ; 118x47,5 cm., kolor 
 
89. Z okazji „Dnia Polskiego Związku Piłki Nożnej” zawody piłkarskie : Polonia I – 
Reprezentacja kl. B, na boisku Polonii, dnia 5 czerwca 1932 r. - Przemyśl : Druk. Jana 
Łazora, 1932 ; 118x47,5 cm., kolor 



 
90. Dwa mecze futbolowe : Świt – Polon ia II i Czuwaj – Polonia, na boisku Polonii. - 
Przemyśl : Druk. Jana Łazora, b.r.w. ; 94,5x31,5 cm., kolor 
 
91. Z okazji V Tygodnia Akademika – mecz Polonia – Akademicy. - Przemyśl : Druk. Jana 
Łazora, b.r.w. ; 94,5x31,5 cm., kolor 
 
92. Zawody towarzyskie : W.K.S. „Trzeciak” Jarosław – „Polonia” Przemyśl, na boisku 
Polonii. -  
Przemyśl : Druk. Jana Łazora, b.r.w. ; 94,5x31,5 cm., kolor 
 
93. Zawody o mistrzostwo klasy A : Pogoń IB – Polonia I . - : afisz dwuczęściowy Przemyśl 
: Druk. Jana Łazora, b.r.w. ; afisz dwuczęściowy : cz. 1 : 63x47,5 cm. ; cz. 2 : 63x47,5 cm., 
kolor 
 
94. Zawody piłkarskie : Ruch I _ Polonia I, boisko P.K.S. Polonia. - Przemyśl : Druk. Jana 
Łazora, b.r.w. ; 95x31,5 cm., kolor 
 
95. Zawody piłkarskie o mistrzostwo klasy A między drużynami : Świt” (Lwów) – 
„Polonia” (Przemyśl), na boisku Polonii. - Przemyśl : Druk. Jana Łazora, b.r.w. ; 124x47,5 
cm., kolor 
 
96. Zawody towarzyskie między drużynami : „Czarni” (Lwów) – „Polonia” (Przemyśl). - 
Przemyśl : Druk. Jana Łazora, b.r.w. ; afisz dwuczęściowy ; cz. 1 : 63x47,5 cm. ; cz. 2 : 
63x47,5 cm., kolor 
 
97. Zawody piłkarskie między drużynami : ”Czarni” (Lwów) – „Polonia” (Przemyśl), na 
boisku Polonii. - Przemyśl : Druk. Jana Łazora, b.r.w. ; 123x47,5 cm., kolor 
 
98. Zawody towarzyskie między druż. : Hasmonea (Lwów) – Polonia (Przemyśl). - 
Przemyśl : Druk. Jana Łazora, b.r.w. ; 120x47,5 cm., kolor 
Rozgrywki o wejście do Ligi Państwowej między drużynami : „Garbarnia” (Kraków) – 
„Polonia” (Przemyśl), na boisku Polonii. - Przemyśl : Druk. Jana Łazora, b.r.w. ; 122x47,5 
cm., kolor 
 
99. Zawody piłkarskie o Puchar „Nowego Głosu Przemyskiego” pomiędzy drużynami : 
Czuwaj – Polonia. - Przemyśl : Druk. Jana Łazora, b.r.w. ; 135x50 cm., kolor 
 
100. Zawody towarzyskie pomiędzy drużynami : Legia (Warszawa) – Polonia (Przemyśl), ma 
boisku Polonii. – Przemyśl : Druk. Jan Łazora, b.r.w. ; afisz dwuczęściowy ; cz. 1 : 63x47,5 
cm. ; cz. 2 : 63x47,5 cm., kolor 
 
101. Zawody piłkarskie o Puchar „Nowego Głosu Przemyskiego” pomiędzy drużynami : K. 
S. 28 – Polonia. - Przemyśl : Druk. Jana Łazora, b.r.w. ; 90x31,5 cm., kolor 
 
102. Zawody towarzyskie – Pogoń (Stryj) – Polonia (Przemyśl). - Przemyśl : Druk. Jana 
Łazora, b.r.w. ; 122x47,5 cm., kolor 
 
103. Zawody piłkarskie między drużynami : Pogoń (Lwów) – Polonia (Przemyśl), na boisku 
Polonii. - Przemyśl : Druk. Jana Łazora, b.r.w. ; 123x47,5 cm., kolor 



 
104. Zawody piłkarskie o Puchar „Nowego Głosu Przemyskiego” pomiędzy drużynami : 
Elektrownia – Polonia, na boisku Polonii - Przemyśl : Druk. Jana Łazora, b.r.w. ; 94x31,5 
cm., kolor 
 
105. Zawody piłkarskie o Puchar „Nowego Głosu Przemyskiego” pomiędzy drużynami : 
Ruch – Polonia, na boisku Polonii - Przemyśl : Druk. Jana Łazora, b.r.w. ; 94x31,5 cm., kolor 
 
106. Zawody piłkarskie o mistrzostwo klasy A między drużynami : K.S. Sokół (Lwów) – 
Polonia (Przemyśl) na boisku Polonii. - Przemyśl : Druk. Jana Łazora, b.r.w. ; 123x47,5 cm., 
kolor 
 
107. Zawody piłkarskie o Puchar „Nowego Głosu Przemyskiego” pomiędzy drużynami : 
Czuwaj – Polonia, dnia 22 września. - Przemyśl : Druk. Jana Łazora, b.r.w. ; 134x50 cm., 
kolor 
 
108. Zawody o wejście do klasy B pomiędzy drużynami : K.S. 17 p.p. (Rzeszów) – U.K.S. 
Sian (Przemyśl), na boisku Polonii. – Przemyśl : Drukarnia Pospieszna, b.r.w. ; 94,5x31,5 cm. 
– Druk w jęz. polskim i ukr. 
 
 
 
Harcerski Klub Sportowy „Czuwaj” 1931-1932 
 
 
 
109. Harcerski Klub Sportowy „Czuwaj” –zawody o wejście do klasy A : Sokół I – Czuwaj I, 
Drohobycz – Przemyśl, na boisku Polonii, dnia 19 sierpnia. - Przemyśl : Druk. Jana Łazora, 
b.r.w. ; 122x47,5 cm., kolor 
 
110. Dla upamiętninia dziesięciolecia Harcerskiego Klubu Sportowego „Czuwaj” – 
Dwudniowy turniej piłkarski, na boisku Polonii, w dniach 27 i 28 maja. - Przemyśl : Druk. 
Jana Łazora, b.r.w. ; 123x47,5 cm., kolor 
 
111. Harcerski Klub Sportowy „Czuwaj” –zawody o wejście do klasy A : „Sokół” Drohobycz 
– „Czuwaj” Przemyśl, na boisku Polonii, dnia 19 sierpnia. - Przemyśl : Druk. Jana Łazora, 
b.r.w. ; 123,5x47,5 cm., kolor 
 
112. Zawody o mistrzostwo klasy B : Ruch – Czuwaj, na boisku Polonii, dnia 5 maja. – 
Przemyśl : b.n.w., b.r.w. ; 94x31,5 cm., kolor. 
 
113. Zawody o mistrzostwo klasy B : H.K.S. „Czuwaj” – K.S. „Ruch” na boisku Polonii, w 
dniu 25 lipca. - Przemyśl : Druk. Jana Łazora, b.r.w. ; 82x31,5 cm., kolor 
 
114. Boisko Ż.K.S. Hagiboru – Zawody piłki nożnej o mistrzostwo klasy B : H.K.S. Czuwaj 
– Ż.K.S. Hagibor, dnia 25 maja. - Przemyśl : Druk. Jana Łazora, b.r.w. ; 94,5x31,5 cm., kolor 
 
 
 
Towarzyski Klub Sportowy „Budowlani” 1953-1954 



 
 
 
115. Boisko T.K.S. Budowlani – Rewanżowe zawody w piłce nożnej o mistrzostwo Ligi 
Międzywojewódzkiej pomiędzy „Spójnia” Jarosław – „Budowlani” Przemyśl, dnia 9 sierpnia 
1953 r. – Przemyśl : Druk. Spółdz. Inw. „Praca”, 1953 ; 61x43 cm., kolor. 
 
116. Boisko T.K.S. Budowlani – Zawody piłkarskie o mistrzostwo Ligi Międzywojewódzkiej 
pomiędzy „Włókniarz” Krosno – „Budowlani” Przemyśl, dnia 28 marca  1954 r. – Przemyśl : 
Druk. Spółdz. Inw. „Praca”, 1954 ; 60x42 cm., kolor. 
 
117. Boisko T.K.S. Budowlani w Przemyślu – Towarzyskie zawody piłkarskie : „Ogniwo” 
Tarnów – „Budowlani” Przemyśl, dnia 6 czerwca  1954 r. – Przemyśl : Druk. Spółdz. Inw. 
„Praca”, 1954 ; 74,5x47 cm., kolor. 
 
 
 
Związek Sportowy „Gwardia” 1954 r. 
 
 
 
118. Stadion Z.S. „Gwardia” w Przemyślu – Towarzyskie zawody piłkarskie pomiędzy : 
„Gwardia” Rzeszów – „Gwardia” Przemyśl, dnia 14 marca 1954 r.- Przemyśl : Druk. Spółdz. 
Inw. „Praca”, 1954 ; 59,5x42 cm., kolor. 
 
119. Stadion Z.S. „Gwardia” w Przemyślu – Zawody w piłce nożnej o mistrzostwo klasy „A” 
„ „Stal” Stalowa Wola – „Gwardia” Przemyśl, dnia 28 marca 1954 r. -  Przemyśl : Druk. 
Spółdz. Inw. „Praca”, 1954 ; 60x42 cm., kolor. 
 
120. Stadion Z.S. „Gwardia” w Przemyślu – Turniej piłkarski Kół Sportowych „Gwardia” w 
dniach : 14-21 kwietnia 1954 r. - Przemyśl : Druk. Spółdz. Inw. „Praca”, 1954 ; 51x76 cm., 
kolor. 
 
 
 
Związek Sportowy „Kolejarz” 1954 r. 
 
 
 
121. Boisko Z.S. „Kolejarz” w Przemyślu – Zawody piłki nożnej o mistrzostwo III Ligi : 
„Stal” Rzeszów – „Kolejarz” Przemyśl, dnia 21 marca 1954 r. - Przemyśl : Druk. Spółdz. 
Inw. „Praca”, 1954 ; 59,5x42 cm., kolor. 
 
122. Boisko Z.S. „Kolejarz” w Przemyślu – Zawody piłki nożnej o mistrzostwo Ligi 
Wojewódzkiej - „Gwardia” Rzeszów – „Kolejarz” Przemyśl, dnia 25 kwietnia 1954 r. - 
Przemyśl : Druk. Spółdz. Inw. „Praca”, 1954 ; 61x42 cm., kolor. 
 
123. Boisko Z.S. „Kolejarz” w Przemyślu – Zawody piłki nożnej o mistrzostwo klasy „A” : - 
„Kolejarz” Jarosław – „Kolejarz” Przemyśl, dnia 2 maja 1954 r. - Przemyśl : Druk. Spółdz. 
Inw. „Praca”, 1954 ; 61x42 cm., kolor. 



 
124. Boisko Z.S. „Kolejarz” w Przemyślu – Towarzyskie zawody w piłce nożnej : O.W.K.S. 
Kraków ( w składzie I-szo ligowym) – Kolejarz Przemyśl, dnia 6 czerwca 1954 r. - Przemyśl : 
Druk. Spółdz. Inw. „Praca”, 1954 ; 74x48,5 cm., kolor. 
 
125. Boisko Z.S. „Kolejarz” w Przemyślu – Zawody piłki nożnej o mistrzostwo klasy „A” : - 
„Gwardia” Przemyśl – „Kolejarz” Ib Przemyśl, dnia 20 czerwca 1954 r. - Przemyśl : Druk. 
Spółdz. Inw. „Praca”, 1954 ; 59,5x28 cm., kolor. 
 
126. Boisko Z.S. „Kolejarz” w Przemyślu – Towarzyskie zawody piłkarskie – Reprezentacja 
Kraków – Z.S. Kolejarz Przemyśl, dnia 4 lipca 1954 r.- Przemyśl : Druk. Spółdz. Inw. 
„Praca”, 1954 ; 71x40 cm., kolor. 
 
 
 
Miejski Klub Sportowy „Polonia” 1958-1984 
 
 
 
127. Stadion WKS „Gwardia” w Przemyślu – zawody piłkarskie o mistrzostwo Ligi 
Okręgowej – „Stal” Dębica – „Polna” Przemyśl w dniu 4 IV 1959 r. - Przemyśl : Druk. 
Spółdz. Inw. „Praca”, 1959 ; 61x43 cm., kolor. 
 
128. Boisko K.S. „Polonia w Przemyślu – zawody o mistrzostwo Ligi Okręgowej w piłce 
nożnej. Górnik Gorlice – K.S. „Polonia” Przemyśl, w dniu 12 kwietnia 1959 r. – Przemyśl : 
PZPT, 1959 ; 61x43 cm., kolor. 
 
129. Boisko K.S. „Polonia w Przemyślu – zawody o mistrzostwo Ligi Okręgowej w piłce 
nożnej. „Czuwaj” Łańcut – „Czuwaj” Przemyśl, w dniu 18 kwietnia 1959 r. – Przemyśl : 
PZPT, 1959 ; 64x48 cm., kolor. 
 
130. Boisko K.S. „Polonia w Przemyślu – zawody o mistrzostwo klasy „A” w piłce nożnej 
„J.K.S.” Jarosław – „Polonia” Ib Przemyśl, w dniu 19 kwietnia 1959 r. - Przemyśl : PZPT, 
1959 ; 69,5x28,5 cm., kolor. 
 
131. Boisko K.S. „Polonia w Przemyślu – piłka nożna, zawody o mistrzostwo  III Ligi „Stal” 
Stalowa Wola – „Polonia” Przemyśl, w dniu 26 kwietnia 1959 r. - Przemyśl : PZPT, 1959 ; 
61x43 cm., kolor. 
 
132. Boisko K.S. „Polonia w Przemyślu – zawody piłkarskie o mistrzostwo III ligi „Czuwaj” 
– „Polonia”, w dniu 10 maja 1959 r. - Przemyśl : PZPT, 1959 ; 63x43 cm., kolor 
 
133. Boisko K.S. „Polonia w Przemyślu – zawody piłki nożnej o mistrzostwo Ligi Okręgowej 
: „Stal” Dębica – „Polonia” Przemyśl, w dniu 17 maja 1959 r. - Przemyśl : PZPT, 1959 ; 
60,5x42,5 cm., kolor. 
 
134. Boisko K.S. „Polonia w Przemyślu – zawody o mistrzostwo klasy „A” : „Orzeł” 
Przeworsk – „Polonia” Przemyśl, w dniu 24 V 1959 r. - Przemyśl : PZPT, 1959 ; 61x21,5 
cm., kolor. 
 



135. Boisko K.S. „Polonia w Przemyślu – zawody w piłce nożnej o mistrzostwo  Ligi 
Okręgowej  : „Sanoczanka” Sanok – „Polonia” Przemyśl, w dniu 28 maja 1959 r. - Przemyśl : 
PZPT, 1959 ; 61x43 cm., kolor. 
 
136. Boisko K.S. „Polonia w Przemyślu – Dzień Okręgowego Związku Piłki Nożnej w 
Rzeszowie : „Legia” Krosno II liga – „Polonia” Przemyśl, w dniu 31 V 1959 r. - Przemyśl : 
PZPT, 1959 ; 60,5x44 cm., kolor. 
 
137. Zarząd Klubu Sportowego „Polonia” w Przemyślu – apel do członków i sympatyków 
klubu o czynny udział w pracach przy budowie stadionu. Przemyśl, w maju 1959 r. - 
Przemyśl : PZPT, 1959 ; 30x43 cm., kolor. 
 
138. Boisko K.S. „Polonia w Przemyślu – zawody piłkarskie o mistrzostwo Ligi Okręgowej : 
„Polna” – „Polonia”, w dniu 14 czerwca 1959 r. - Przemyśl : PZPT, 1959 ; 61x43 cm., kolor. 
 
139. Boisko K.S. „Polonia w Przemyślu – zawody piłkarskie o mistrzostwo klasy „A” : 
„Walter” I B Rzeszów – „Polonia” I b Przemyśl, w dniu 2 lipca 1959 r. - Przemyśl : PZPT, 
1959 ; 61x21,5 cm., kolor. 
 
140. Boisko K.S. „Polonia w Przemyślu – rewanżowe zawody piłkarskie o mistrzostwo III 
Ligi : „Resovia” Rzeszów – „Polonia” Przemyśl, w dniu 26 lipca 1959 r. - Przemyśl : PZPT, 
1959 ; 61x43 cm., kolor. 
 
141. Boisko K.S. „Polonia w Przemyślu – zawody piłkarskie o mistrzostwo Klasy „A” : 
„Unia” Sarzyna – „Polonia” I b Przemyśl, w dniu 2 sierpnia 1959 r. - Przemyśl : PZPT, 1959 ; 
61x43 cm., kolor. 
 
142. Boisko K.S. „Polonia w Przemyślu – zawody piłkarskie o mistrzostwo III Ligi : 
„Krośnianka” Krosno – „Polonia” Przemyśl, w dniu 9 sierpnia 1959 r. - Przemyśl : PZPT, 
1959 ; 61x43 cm., kolor. 
 
143. Boisko K.S. „Polonia w Przemyślu – zawody piłkarskie o mistrzostwo III Ligi : „Legia” 
I b Krosno – „Polonia” Przemyśl, w dniu 30 sierpnia 1959 r. - Przemyśl : PZPT, 1959 ; 61x43 
cm., kolor. 
 
144. Boisko K.S. „Polonia w Przemyślu – zawody piłkarskie o mistrzostwo Klasy „A” : 
„Orkan” Nisko – „Polonia” Przemyśl, w dniu 30 sierpnia 1959 r. - Przemyśl : PZPT, 1959 ; 
60,5x21,5 cm., kolor. 
 
145. Boisko K.S. „Polonia w Przemyślu – zawody piłkarskie o mistrzostwo Klasy „A” : 
„San” Rozwadów – „Polonia” Przemyśl, w 1959 r. - Przemyśl : PZPT, 1959 ; 62x22 cm., 
kolor. 
 
146. Boisko K.S. „Polonia w Przemyślu – towarzyskie zawody piłkarskie „Reprezentacja 
Jednostek Specjalnych Warszawskiego Okręgu Wojskowego” – „Polonia” Przemyśl, w dniu 
10 września 1959 r. - Przemyśl : PZPT, 1959 ; 64x25 cm., kolor. 
 
147. Boisko K.S. „Polonia w Przemyślu – zawody piłkarskie o mistrzostwo III Ligi : 
„Czuwaj” Łańcut – „Polonia” Przemyśl, w dniu 13 września 1959 r. - Przemyśl : PZPT, 1959 
; 60,5x43 cm., kolor. 



 
148. Boisko K.S. „Polonia w Przemyślu – zawody piłkarskie o mistrzostwo klasy „A” : 
„Siarka” Tarnobrzeg – „Polami” Przemyśl, w dniu 20 września 1959 r. - Przemyśl : PZPT, 
1959 ; 61x21,5 cm., kolor. 
 
149. Boisko K.S. „Polonia w Przemyślu – towarzyskie zawody piłkarskie : WKS „Technik” 
Zamość III Liga Lubelska – „Polonia” Przemyśl, w dniu 27 września 1959 r. - Przemyśl : 
PZPT, 1959 ; 60,5x43 cm., kolor. 
 
150. Boisko K.S. „Polonia w Przemyślu – zawody piłkarskie o mistrzostwo klasy „A” : 
„Stal” Gorzyce – „Polonia” Przemyśl, w dniu 4 października 1959 r. - Przemyśl : PZPT, 1959 
; 60,5x21,5 cm., kolor. 
 
151. Boisko K.S. „Polonia w Przemyślu – zawody piłkarskie o mistrzostwo klasy „A” : 
„Włókniarz” Rakszawa – „Polonia” Przemyśl, w dniu 18 października 1959 r. - Przemyśl : 
PZPT, 1959 ; 60,5x21,5 cm., kolor. 
 
152. Boisko K.S. „Polonia w Przemyślu – zawody piłkarskie o mistrzostwo klasy „A” : 
„Polna” – „Polonia” w dniu 8 XI 1959 r. - Przemyśl : PZPT, 1959 ; 60,5x22 cm., kolor. 
 
153. Boisko K.S. „Polonia” w Przemyślu – towarzyskie zawody w piłce nożnej : „Stal” 
Rzeszów – „Polonia” Przemyśl, w dniu 6 marca 1960 r. - Przemyśl : PZPT, 1960 ; 61x21,5 
cm., kolor. 
 
154. Boisko K.S. „Polonia” w Przemyślu – zawody w piłce nożnej o mistrzostwo klasy „A” : 
„Stal” I b Stalowa Wola – K.S. „Polonia” Przemyśl, w dniu 3 kwietnia 1960 r. - Przemyśl : 
PZPT, 1960 ; 61x21 cm., kolor. 
 
155. Boisko K.S. „Polonia” w Przemyślu – zawody w piłce nożnej o mistrzostwo klasy „A” : 
„L.Z.S. Żurawica – „Polonia” Przemyśl, dnia 18 kwietnia 1960 r. - Przemyśl : PZPT, 1960 ; 
61x21 cm., kolor. 
 
156. Boisko sportowe ul. Kopernika – towarzyskie zawody piłkarskie : „Legia” Krosno I 
Liga – „Polonia” Przemyśl, w dniu 11 maja 1960 r. - Przemyśl : PZPT, 1960 ; 61x43 cm., 
kolor. 
 
157. Stadion K.S. „Polonii” ul. Sportowa w Przemyślu – towarzyskie zawody w piłce nożnej 
: „Concordia” Kraków – K. S. „Polonia” Przemyśl, w dniu 6 czerwca 1960 r. - Przemyśl : 
PZPT, 1960 ; 61x43 cm., kolor. 
 
158. Boisko K. S. „Polonii” przy ul. Kopernika – zawody w piłce nożnej o mistrzostwo kl. 
„A” : „Orzeł” Przeworsk – K.S. „Polonia” Przemyśl, w dniu 26 czerwca 1960 r. - Przemyśl : 
PZPT, 1960 ; 61x21 cm., kolor. 
 
159. Boisko K. S. „Polonii” przy ul. Kopernika – zawody w piłce nożnej o mistrzostwo kl. 
„A” : L.Z. S. Przybyszówka – Polonia Przemyśl, w dniu 24 lipca 1960 r. - Przemyśl : PZPT, 
1960 ; 61x21 cm., kolor. 
 



160. Stadion własny ul. Sportowa w Przemyślu – zawody piłkarskie o mistrzostwo Ligi 
Okręgowej : „Stal” Stalowa Wola – „Polonia” Przemyśl, w dniu 28 sierpnia 1960 r. - 
Przemyśl : PZPT, 1960 ; 61x43 cm., kolor. 
 
161. Stadion własny „Polonii” przy ul. Kopernika - zawody piłkarskie o mistrzostwo Ligi 
Okręgowej : „Resovia” Rzeszów – „Polonia” Przemyśl, w dniu 25 września 1960 r. - 
Przemyśl : PZPT, 1960 ; 61x43 cm., kolor. 
 
162. Stadion własny ul. Sportowa w Przemyślu – zawody piłkarskie o mistrzostwo Ligi 
Okręgowej : „Stal” Dęba – „polonia” Przemyśl, w dniu 9 października 1960 r. - Przemyśl : 
PZPT, 1960 ; 61x43 cm., kolor. 
 
163. K. S. „Polonia” w Przemyślu – międzynarodowe zawody piłkarskie : „Zwiedza” 
Kerowograd ZSRR – K.S. „Polonia” Przemyśl, w dniu 9 października 1960 r. - Przemyśl : 
PZPT, 1960 ; 70x54 cm., kolor. 
 
164. Stadion własny ul. Sportowa w Przemyślu – zawody piłkarskie o mistrzostwo Ligi 
Okręgowej : „Górnik” Gorlice – K.S. „Polonia” Przemyśl, w dniu 6 listopada 1960 r. - 
Przemyśl : PZPT, 1960 ; 61x43 cm., kolor. 
 
165. Boisko K. S. „Polonii” przy ul. Kopernika – zawody w piłce nożnej o mistrzostwo Ligi 
Okręgowej : „Polonia” Przemyśl – „Polna” Przemyśl. – Przemyśl : Druk. Sp-nia Inw. „Praca” 
, [1960]; 64,5x46,5 cm., kolor.  
 
166. Stadion „Polonii” w Przemyślu – piłka nożna : „Śląsk” Wrocław – „Polonia” Przemyśl, 
w dniu 10 IV 1961 r. - Przemyśl : PZPT, 1961 ; 61x43 cm., kolor. 
 
167. Stadion „Polonii” w Przemyślu – zawody piłkarskie o mistrzostwo III Ligi : „Walter” 
Rzeszów – „Polonia” Przemyśl, w dniu 22 kwietnia 1961 r. - Przemyśl : PZPT, 1961 ; 61x43 
cm., kolor. 
 
168. Stadion „Polonii” – zawody piłkarskie „Arkona” Szczecin – „Polonia” Przemyśl, w dniu 
23 kwietnia 1961 r. - Przemyśl : PZPT, 1961 ; 69,5x49,5 cm., kolor. 
 
169. Stadion K.S. „Polonia” w Przemyślu – w ramach święta 1 Maja odbędą się zawody 
piłkarskie. Reprezentacja III Ligi : Czuwaj – Polonia. Reprezentacja kl. „A” : Polna-LZS 
Żurawica, w dniu 1 maja 1961 r. - Przemyśl : PZPT, 1961 ; 61x43 cm., kolor. 
 
170. Stadion przy ul. Sportowej w Przemyślu – zawody piłkarskie o mistrzostwo III Ligi : 
„Stal” Mielec – „Polonia” Przemyśl, w dniu 7 maja 1961 r. - Przemyśl : PZPT, 1961 ; 61x43 
cm., kolor. 
 
171. Stadion „Polonii” w Przemyślu – zawody piłkarskie „Pogoń” Szczecin II Liga – 
„Polonia” Przemyśl, w dniu 16 maja 1961 r. - Przemyśl : PZPT, 1961 ; 61x43 cm., kolor. 
 
172. Stadion przy ul. Sportowej w Przemyślu – zawody piłkarskie o mistrzostwo III Ligi : 
„Unia” Sarzyna – „Polonia” Przemyśl, w dniu 25 maja 1961 r. - Przemyśl : PZPT, 1961 ; 
61x43 cm., kolor. 
 



173. Stadion przy ul. Sportowej w Przemyślu – zawody piłkarskie o mistrzostwo III Ligi : 
„Stal” Dębica – „Polonia” Przemyśl, w dniu 1 czerwca 1961 r. - Przemyśl : PZPT, 1961 ; 
61x43 cm., kolor. 
 
174. Stadion przy ul. Sportowej w Przemyślu – zawody piłkarskie o mistrzostwo III Ligi : 
J.K.S. Jarosław – Polonia Przemyśl, w dniu 11 czerwca 1961 r. - Przemyśl : PZPT, 1961 ; 
61x43 cm., kolor. 
 
175. Stadion „Polonii” – Towarzyskie zawody piłkarskie : „Arka” Gdynia (II Liga) – 
„Polonia” Przemyśl, w dniu 21 czerwca 1961 r. - Przemyśl : PZPT, 1961 ; 71x51,5 cm., 
kolor. 
 
176. Federacja Sportowa „Energetyk” w Radomiu – Turniej Piłki Nożnej o Puchar Okręgu 
Wschodniego, stadion „Polonia” w Przemyślu, 21-22 czerwca 1961 r. – Jarosław : PDS, 1961 
; 50x70 cm., kolor.  
 
177. Stadion K.S. „Polonia” w Przemyślu – mecz sparingowy przed spotkaniem Tarnów – 
Przemyśl, Przemyśl reprezentacja miasta – Przemyślanka – Beniaminek kl. A, w dniu 19 lipca 
1961 r. - Przemyśl : Druk. Sp-nia Inw. „Praca”, 1961 ; 61x43 cm., kolor.  
 
178. Stadion K.S. „Polonia” w Przemyślu – międzymiastowe spotkanie towarzyskie w piłce 
nożnej reprezentacji : Tarnów – Przemyśl, w dniu 22 VII 1961 r. - Przemyśl : Druk. Sp-nia 
Inw. „Praca”, 1961 ; 70x50 cm., kolor.  
 
179. Stadion K. S.„Polonia” w Przemyślu – zawody piłkarskie: „Bieszczady” – „Polonia” w 
dniu 13 sierpnia 1961 r. - Przemyśl : PZPT, 1961 ; 61x21,5 cm., kolor. 
 
180. Stadion „Polonii” w Przemyślu – zawody piłkarskie o mistrzostwo III Ligi. „Stal” 
Stalowa Wola – „Polonia: Przemyśl w dniu 27 sierpnia 1961 r. - Przemyśl : PZPT, 1961 ; 
61x43 cm., kolor. 
 
181. Stadion „Polonii” w Przemyślu – zawody piłkarskie o mistrzostwo III Ligi. „Stal” 
Dębica – „Polonia” Przemyśl w dniu 17 września 1961 r. - Przemyśl : PZPT, 1961 ; 61x43 
cm., kolor. 
 
182. Stadion „Polonii” w Przemyślu – zawody piłkarskie o mistrzostwo III Ligi. „Unia” 
Sarzyna – „Polonia” Przemyśl w dniu 1 października 1961 r. - Przemyśl : PZPT, 1961 ; 61x43 
cm., kolor. 
 
183. Stadion „Polonii” w Przemyślu – zawody piłkarskie o mistrzostwo III Ligi. „Resovia” 
Rzeszów – „Polonia” Przemyśl w dniu 22 października 1961 r. - Przemyśl : PZPT, 1961 ; 
61x43 cm., kolor. 
 
184. Stadion „Polonii” w Przemyślu – zawody piłkarskie o mistrzostwo III Ligi. „Stal” 
Rzeszów – „Polonia” Przemyśl w dniu 29 października 1961 r. - Przemyśl : PZPT, 1961 ; 
61x43 cm., kolor. 
 
185. Stadion „Polonii” w Przemyślu – zawody piłkarskie o mistrzostwo III Ligi. J.K.S. 
Jarosław – Polonia Przemyśl w dniu 12 listopada 1961 r. - Przemyśl : PZPT, 1961 ; 61x43 
cm., kolor. 



 
186. Stadion własny ul. Sportowa w Przemyślu – towarzyskie zawody piłkarskie : „Kolejarz” 
Kraków – „Polonia” Przemyśl. - Przemyśl : PZPT, [1961] ; 61x43 cm., kolor. 
 
187. Stadion „Polonii” w Przemyślu – zawody piłkarskie o mistrzostwo Ligi Okręgowej : 
„Górnik” Gorlice – „Polonia” Przemyśl w dniu 19 sierpnia 1962 r. - Przemyśl : PZPT, 1962 ; 
61x43 cm., kolor. 
 
188. Stadion „Polonii” w Przemyślu – zawody piłkarskie o mistrzostwo Ligi Okręgowej : 
„Stal” Stalowa Wola – „Polonia” Przemyśl w dniu 2 września 1962 r. - Przemyśl : PZPT, 
1962 ; 62x43 cm., kolor. 
 
189. Stadion „Polonii” w Przemyślu – zawody piłkarskie o mistrzostwo Ligi Okręgowej : 
„Wisłoka” Dębica – „Polonia” Przemyśl w dniu 23 września 1962 r. - Przemyśl : PZPT, 1962 
; 61x43 cm., kolor. 
 
190. Stadion „Polonii” w Przemyślu – zawody piłkarskie o mistrzostwo Ligi Okręgowej : 
„MZKS” Krosno – „Polonia” Przemyśl w dniu 14 października 1962 r. - Przemyśl : PZPT, 
1962 ; 61x43 cm., kolor. 
 
191. Stadion „Polonii” w Przemyślu – zawody piłkarskie o mistrzostwo Ligi Okręgowej : 
„Stal” Rzeszów – „Polonia” Przemyśl w dniu 28 października 1962 r. - Przemyśl : PZPT, 
1962 ; 61x43 cm., kolor. 
 
192. Stadion „Polonii” w Przemyślu – zawody piłkarskie o mistrzostwo Ligi Okręgowej : 
„Stal” Łańcut – „Polonia” Przemyśl w dniu 4 listopada 1962 r. - Przemyśl : PZPT, 1962 ; 
61x43 cm., kolor. 
 
193. Stadion „Polonii” w Przemyślu – zawody piłkarskie o mistrzostwo Ligi Okręgowej : 
„Resovia” Rzeszów – „Polonia” Przemyśl w dniu 31 marca 1963 r. - Przemyśl : PZPT, 1963 ; 
61x43 cm., kolor. 
 
194. Stadion „Polonii” w Przemyślu – międzynarodowe zawody piłkarskie : K.S. „Dynamo” 
Mińsk – K.S. „Stal” Rzeszów w dniu 21 maja 1963 r. - Przemyśl : PZPT, 1963 ; 70x49,5 cm., 
kolor. 
 
195. Stadion „Polonii” w Przemyślu – zawody piłkarskie o Puchar 1000-lecia z udziałem 
reprezentacji Kielc i Rzeszowa w dniu 14 lipca 1963 r. - Przemyśl : PZPT, 1963 ; 61x43 cm., 
kolor. 
 
196. MKS „Polonii” w Przemyślu – zawody piłkarskie o mistrzostwo klasy „A” : „Nafta” 
Jedlicze – „Polonia” Przemyśl w dniu 18 sierpnia 1963 r. - Przemyśl : PZPT, 1963 ; 61x43 
cm., kolor. 
 
197. MKS „Polonia” w Przemyślu – zawody piłkarskie o mistrzostwo klasy „A” : „Stal” 
Gorzyce – „Polonia” Przemyśl w dniu 1 września 1963 r. - Przemyśl : PZPT, 1963 ; 61x43 
cm., kolor. 
 



198. MKS „Polonia” w Przemyślu – zawody piłkarskie o mistrzostwo klasy „A” : „Resovia” 
I b – „Polonia” Przemyśl w dniu 6 września 1963 r. - Przemyśl : PZPT, 1963 ; 61x43 cm., 
kolor. 
 
199. MKS „Polonia” w Przemyślu – zawody piłkarskie o mistrzostwo klasy „A” : J.K.S. 
Jarosław – Polonia Przemyśl w dniu 22 września 1963 r. - Przemyśl : PZPT, 1963 ; 61x43 
cm., kolor. 
 
200. MKS „Polonia” w Przemyślu – zawody piłkarskie o mistrzostwo klasy „A” : „Izolator” 
Boguchwała – „Polonia” Przemyśl w dniu 6 października 1963 r. - Przemyśl : PZPT, 1963 ; 
61x43 cm., kolor. 
 
201. MKS „Polonia” w Przemyślu – zawody piłkarskie o mistrzostwo klasy „A” : „Wisłoka” 
I b Dębica – „Polonia” Przemyśl w dniu 20 października 1963 r. - Przemyśl : PZPT, 1963 ; 
61x43 cm., kolor. 
 
202. MKS „Polonia” w Przemyślu – zawody piłkarskie o mistrzostwo klasy „A” : „Siarka” 
Tarnobrzeg – „Polonia” Przemyśl w dniu 3 listopada 1963 r. - Przemyśl : PZPT, 1963 ; 61x43 
cm., kolor. 
 
203. MKS „Polonia” w Przemyślu – zawody piłkarskie o mistrzostwo klasy „A” : „Stal” 
Stalowa Wola – „Polonia” Przemyśl w dniu 17 listopada 1963 r. - Przemyśl : PZPT, 1963 ; 
61x43 cm., kolor. 
 
204. Stadion „Polonii” w Przemyślu – zawody piłkarskie o mistrzostwo Ligi Okręgowej : 
„Stal” Mielec – „Polonia” Przemyśl. - Przemyśl : PZPT, [1963] ; 61x43 cm., kolor. 
 
205. Stadion „Polonii” w Przemyślu – zawody piłkarskie o mistrzostwo Ligi Okręgowej : 
„J.K.S.” Jarosław – „Polonia” Przemyśl. - Przemyśl : PZPT, [1963] ; 61x43 cm., kolor. 
 
206. KS „Polonia” w Przemyślu – członek ZFS „Ogniwo” - zawody piłkarskie o mistrzostwo 
Ligi Okręgowej : „Bieszczady” Rzeszów – „Polonia” Przemyśl. - Przemyśl : PZPT, [1963] ; 
61x43 cm., kolor. 
 
207. MKS „Polonii” w Przemyślu – zawody piłkarskie z okazji „Dnia Okręgu” : „Resovia” 
Rzeszów – „Polonia” Przemyśl w dniu 7 czerwca 1964 r. - Przemyśl : PZPT, 1964 ; 61x43 
cm., kolor. 
 
208. Stadion „Polonii” w Przemyślu – Międzyokręgowe zawody piłkarskie o puchar 
spartakiady Tysiąclecia : Kraków -  Rzeszów w dniu 14 czerwca 1964 r. - Przemyśl : PZPT, 
1964 ; 61x43 cm., kolor. 
 
209. Stadion „Polonii” w Przemyślu – międzynarodowe spotkanie w piłce nożnej  „Tesla” 
Stropkow – „Polonia” Przemyśl w dniu 8 lipca 1964 r. - Przemyśl : PZPT, 1964 ; 61x43 cm., 
kolor. 
 
210. Stadion „Polonii” w Przemyślu – międzynarodowe spotkanie w piłce nożnej : 
„Transporta” Medzilaborce CSRS – „Polonia” Przemyśl w dniu 22 lipca 1964 r. - Przemyśl : 
PZPT, 1964 ; 61x43 cm., kolor.  
 



211. MKS „Polonia” w Przemyślu – zawody piłkarskie o mistrzostwo III Ligi : „Czarni” 
Jasło – „Polonia” Przemyśl w dniu 9 sierpnia 1964 r. - Przemyśl : PZPT, 1964 ; 61x43 cm., 
kolor.  
 
212. MKS „Polonia” w Przemyślu – zawody piłkarskie o mistrzostwo III Ligi : „Stal” Łańcut 
– „Polonia” Przemyśl, sierpień 1964 r. - Przemyśl : PZPT, 1964 ; 61x43 cm., kolor. 
 
213. MKS „Polonia” w Przemyślu – zawody piłkarskie o mistrzostwo III Ligi : „Resovia” 
Rzeszów – „Polonia” Przemyśl, sierpień 1964 r. - Przemyśl : PZPT, 1964 ; 61x43 cm., kolor. 
 
214. MKS „Polonia” w Przemyślu – zawody piłkarskie o mistrzostwo III Ligi : „Karpaty” 
Krosno – „Polonia” Przemyśl, sierpień 1964 r. - Przemyśl : PZPT, 1964 ; 61x43 cm., kolor. 
 
215. MKS „Polonia” w Przemyślu – zawody piłkarskie o mistrzostwo III Ligi : „Stal” 
Rzeszów – „Polonia” Przemyśl, sierpień 1964 r. - Przemyśl : PZPT, 1964 ; 61x43 cm., kolor. 
 
216. MKS „Polonia” w Przemyślu – zawody piłkarskie o mistrzostwo III Ligi : „Stal” 
Stalowa Wola – „Polonia” Przemyśl, sierpień 1964 r. - Przemyśl : PZPT, 1964 ; 61x43 cm., 
kolor. 
 
217. MKS „Polonia” – międzynarodowe spotkanie w piłce nożnej : „Dynamo” Lwów – 
„Polonia” Przemyśl w dniu 7 września 1964 r. - Przemyśl : PZPT, 1964 ; 61x43 cm., kolor. 
 
218. MKS „Polonia” w Przemyślu – zawody piłkarskie o mistrzostwo III Ligi : „Czarni” 
Jasło – „Polonia” Przemyśl w dniu 9 września 1964 r. - Przemyśl : PZPT, 1964 ; 61x43 cm., 
kolor.  
 
219. MKS „Polonia” w Przemyślu – zawody piłkarskie o mistrzostwo III Ligi : „Walter” 
Rzeszów – „Polonia” Przemyśl. - Przemyśl : PZPT, [1964] ; 61x43 cm., kolor.  
 
220. Stadion „Polonii” w Przemyślu – zawody o Puchar Polski „Motor” Lublin – „Czuwaj” 
Przemyśl w dniu 8 sierpnia 1976 r. - Przemyśl : SIP, 1976 ; 61x43 cm., kolor.  
 
221. Stadion „Polonii” w Przemyślu – Ognisko TKKF w Przemyślu – Tradycyjne zawody w 
piłce nożnej o Puchar przechodni Prezesa Ogniska TKKF : „Medycyna” – „Prawo” w dniu 11 
września 1976 r. - Przemyśl : SIP, 1976 ; 59,5x41,5 cm., kolor. 
 
222. Stadion „Polonii” w Przemyślu – Międzywojewódzkie eliminacyjne zawody w piłce 
nożnej do V Centralnej Spartakiady Młodzieży, w dniu 25 IX 1976 r. Krosno – Przemyśl, w 
dniu 26 września 1976 r. Rzeszów – Przemyśl. - Przemyśl : SIP, 1976 ; 42x59,5 cm., kolor. 
 
223. Miejski Klub Sportowy „Polonia” w Przemyślu, stadion własny – zawody piłki nożnej o 
mistrzostwo międzywoj. klasy „A” seniorów : „Stal” Rzeszów” – „Polonia” Przemyśl. - 
Przemyśl : SIP, [1977] ; 59,5x41,5 cm., kolor. 
 
224. Stadion KS „Polonia” w Przemyślu – piłka nożna zawody o mistrzostwo wojewódzkiej 
klasy „A” seniorów : „J.K.S.” Jarosław – „Polonia” Przemyśl. - Przemyśl : SIP, [1977] ; 
59,5x41,5 cm., kolor. 
 



225. Miejski Klub Sportowy „Polonia” w Przemyślu, stadion własny – zawody piłki nożnej o 
mistrzostwo międzywoj. klasy „A” seniorów : „Budowlani” Radymno – „Polonia” Przemyśl. 
- Przemyśl : SIP, [1977] ; 59,5x42 cm., kolor. 
 
226. Stadion „Polonii” w Przemyślu – zawody o mistrzostwo klasy okręgowej : „Karpaty” II 
Krosno – „Polonia” Przemyśl. - Przemyśl : SIP, [1979] ; 60x42 cm., kolor. 
 
227. Stadion „Polonii” w Przemyślu – międzynarodowe zawody w piłce nożnej : „C.S. 
Nikolina Jasi” Rumunia – „Polonia” Przemyśl. - Przemyśl : SIP, [1979] ; 60x42 cm., kolor. 
 
228. Stadion MKS „Polonia” w Przemyślu – Międzynarodowy mecz piłki nożnej : T.J. Spoje 
– Koszyce – „Polonia” Przemyśl, w dniu 29 lipca 1984 r. - Przemyśl : SIP, 1984 ; 70x50 cm., 
kolor. 
 
229. MKS „Polonia” i Polski Związek Piłki Nożnej – IV Turniej Piłki Nożnej o Memoriał im. 
Wacława Kuchara w dniach : 13-19 sierpnia 1984 r. - Przemyśl : SIP, 1984 ; 49,5x69,5 cm., 
kolor. 
 
 
 
Kolejowy Klub Sportowy „Czuwaj” 1958-1987 
 
 
 
230. Stadion Sportowy WKS „Gwardia” w Przemyślu – w ramach turnieju piłkarskiego 
Okręgu Rzeszowskiego zawody II rzutu o puchar KW PZPR dla uczczenia III Zjazdu Partii 
„Czuwaj” III Liga Przemyśl – „Polna” III Liga Przemyśl w dniu 7 grudnia 1958 r. – Przemyśl 
: Druk. Sp-ni Inw. „Praca”, 1958 ; 84,5x30 cm., kolor.  
 
231. Boisko KS „Polonia” ul. Kopernika w Przemyślu – Zawody towarzyskie w piłce nożnej 
„Walter” Rzeszów II Liga – „Czuwaj” Przemyśl w dniu 18 III 1959 r. – Przemyśl : PZPT, 
1959 ; 61x43 cm., kolor.  
 
232. Boisko Klubu Sportowego „Polonia” w Przemyślu – zawody towarzyskie w piłce 
nożnej. „Unia” Sarzyna – „Czuwaj” Przemyśl w dniu 22 III 1959 r. - Przemyśl : PZPT, 1959 ; 
61x28,5 cm., kolor.  
 
233. Boisko Klubu Sportowego „Polonia” w Przemyślu – Towarzyskie zawody rewanżowe : 
„Czuwaj” – „Polonia” w dniu 30 III 1959 r. - Przemyśl : PZPT, 1959 ; 61x43 cm., kolor.  
 
234. Stadion Sportowy WKS „Gwardia” w Przemyślu – Towarzyskie zawody piłkarskie 
„Stal” II Liga Mielec – Polonia” III Liga Przemyśl, w dniu 30 III 1959 r. – Przemyśl : Druk. 
Sp-ni Inw. „Praca”, 1959 ; 61x43 cm., kolor.  
 
235. Boisko „Polonii” w Przemyślu – zawody o mistrzostwo klasy „A” w piłce nożnej. 
„Czuwaj|” Przemyśl – „Polonia” Przemyśl w dniu 5 IV 1959 r. - Przemyśl : PZPT, 1959 ; 
61x29 cm., kolor. 
 



236. Boisko Klubu Sportowego „Polonia” w Przemyślu – Mistrzowskie zawody Ligi 
Okręgowej w piłce nożnej. „Sanoczanka” Sanok – „Czuwaj” Przemyśl, w dniu 5 IV 1959 r. - 
Przemyśl : PZPT, 1959 ; 61x43 cm., kolor. 
 
237. Stadion WKS „Gwardia” w Przemyślu – zawody w piłce nożnej o mistrzostwo klasy 
„A” ”LZS” Przedmieście Jarosław – „Czuwaj” Przemyśl, w dniu 26 IV 1959 r. - Przemyśl : 
PZPT, 1959 ; 61x21,5 cm., kolor. 
 
238. Boisko Klubu Sportowego „Polonia” w Przemyślu – zawody o mistrzostwo klasy „A” w 
piłce nożnej – „Czuwaj” Łańcut – „Czuwaj” Przemyśl. 
Boisko WKS „Gwardia” w Przemyślu – zawody piłki nożnej o mistrzostwo Ligi Okręgowej 
juniorów „Krośnianka” Krosno – „Czuwaj” Przemyśl, w dniu 10 V 1959 r. - Przemyśl : 
PZPT, 1959 ; 61x43 cm., kolor. 
 
239. Boisko WKS „Gwardia” w Przemyślu – zawody w piłce nożnej o mistrzostwo III Ligi : 
„Stal” IB Rzeszów – „Czuwaj” Przemyśl, w dniu 17 maja 1959 r. - Przemyśl : PZPT, 1959 ; 
61x43 cm., kolor. 
 
240. Boisko WKS „Gwardia” w Przemyślu – zawody w piłce nożnej o mistrzostwo Ligi 
Okręgowej : „Górnik” Gorlice – „Czuwaj” Przemyśl, w dniu 28 maja 1959 r. - Przemyśl : 
PZPT, 1959 ; 61x43 cm., kolor. 
 
241. Boisko Klubu Sportowego „Polonia” w Przemyślu – zawody towarzyskie piłki nożnej : 
„Orzeł” Przeworsk – „Czuwaj” Przemyśl w dniu 3 VI 1959 r. - Przemyśl : PZPT, 1959 ; 
61x21,5 cm., kolor. 
 
242. Boisko „Polonii” w |Przemyślu – zawody w piłce nożnej o mistrzostwo Ligi Okręgowej 
: „Resovia” Rzeszów – „Czuwaj” Przemyśl w dniu 13 czerwca 1959 r. - Przemyśl : PZPT, 
1959 ; 60,5x43 cm., kolor. 
 
243. Boisko Klubu Sportowego „Polonia” w Przemyślu – zawody w piłce nożnej o 
mistrzostwo klasy „A” : „San” Rozwadów – „Czuwaj” Przemyśl w dniu 21 czerwca 1959 r. - 
Przemyśl : PZPT, 1959 ; 61x22 cm., kolor. 
 
244. Boisko KS „Czuwaj” w Przemyślu – towarzyskie zawody piłkarskie „JKS” Jarosław – 
„Czuwaj” Przemyśl w dniu 7 lipca 1959 r. - Przemyśl : PZPT, 1959 ; 61x22 cm., kolor. 
 
245. Boisko KS „Czuwaj” w Przemyślu – zawody piłkarskie o mistrzostwo III Ligi :”Stal” 
Stalowa Wola – „Czuwaj” Przemyśl w dniu 12 lipca 1959 r. - Przemyśl : PZPT, 1959 ; 61x43 
cm., kolor. 
 
246. Boisko KS „Czuwaj” w Przemyślu – międzynarodowe zawody w piłce nożnej : „Elöre” 
Budapeszt v-mistrz II ligi węgierskiej – „Czuwaj” Przemyśl w dniu 19 czerwca 1959 r. - 
Przemyśl : PZPT, 1959 ; 70x49,5 cm., kolor. 
 
247. Boisko własne ul. 22 stycznia w Przemyślu – zawody piłkarskie o mistrzostwo klasy 
„A” : „Polonia” Ib – „Czuwaj” w dniu 26 lipca 1959 r. - Przemyśl : PZPT, 1959 ; 61x21,5 
cm., kolor. 
 



248. Park Sportowy KKS „Czuwaj” w Przemyślu – zawody piłkarskie o mistrzostwo III Ligi 
: „Krośnianka” Krosno – „Czuwaj” Przemyśl w dniu 1 sierpnia 1959 r. - Przemyśl : PZPT, 
1959 ; 61x43 cm., kolor. 
 
249. Park Sportowy KKS „Czuwaj” w Przemyślu – Kolejowy Klub Sportowy „Czuwaj” w 
Przemyślu organizuje w ramach 15-lecia Polski Ludowej piłkarski turniej „dzikich drużyn”. 
Rozpoczęcie turnieju 3 sierpnia 1959 r. - Przemyśl : PZPT, 1959 ; 43,5x61 cm., kolor. 
 
250. Boisko własne „Czuwaju” w Przemyślu – towarzyskie zawody piłkarskie : „Stal” 
Rzeszów II liga – „Czuwaj” Przemyśl w dniu 5 sierpnia 1959 r. - Przemyśl : PZPT, 1959 ; 
61x43 cm., kolor. 
 
251. Stadion WKS „Gwardia” w Przemyślu – zawody piłkarskie o mistrzostwo Ligi 
Okręgowej : „Czuwaj” Przemyśl – „Polna” Przemyśl w dniu 9 sierpnia 1959 r. – Przemyśl : 
Druk. Sp-ni Inw. „Praca”, 1959 ; 61x21,5 cm., kolor. 
 
252. Park Sportowy KKS „Czuwaj” w Przemyślu - zawody piłkarskie o mistrzostwo III Ligi 
„ „Polonia” Przemyśl – „Czuwaj” Przemyśl w dniu 16 sierpnia 1959 r. – Przemyśl : PZPT, 
1959 ; 61x43 cm., kolor. 
 
253. Boisko własne KKS „Czuwaj” w Przemyślu – zawody piłkarskie o mistrzostwo klasy 
„A” : „Stal” Gorzyce – „Czuwaj” Przemyśl w dniu 23 sierpnia 1959 r. - Przemyśl : PZPT, 
1959 ; 61x21 cm., kolor. 
 
254. Park Sportowy KKS „Czuwaj” w Przemyślu - zawody piłkarskie o mistrzostwo III Ligi : 
„Stal” Dębica – „Czuwaj” Przemyśl w dniu 30 sierpnia 1959 r. - Przemyśl : PZPT, 1959 ; 
61x43 cm., kolor. 
 
255. Boisko własne KKS „Czuwaj” w Przemyślu – zawody piłkarskie o mistrzostwo klasy 
„A” : „Włókniarz” Rakszawa – „Czuwaj” Przemyśl w dniu 6 września 1959 r. - Przemyśl : 
PZPT, 1959 ; 61x21,5 cm., kolor. 
 
256. Boisko własne KKS „Czuwaj” w Przemyślu – zawody piłki nożnej o mistrzostwo 
wojewódzkiej ligi juniorów : „Stal” Mielec – „Czuwaj” Przemyśl w dniu 6 IX 1959 r. - 
Przemyśl : PZPT, 1959 ; 61x21 cm., kolor. 
 
257. Park Sportowy KKS „Czuwaj” w Przemyślu - zawody piłkarskie o mistrzostwo III Ligi : 
„Legia” Ib Krosno – „Czuwaj” Przemyśl w dniu 13 IX 1959 r. - Przemyśl : PZPT, 1959 ; 
61x43 cm., kolor. 
 
258. Boisko KKS „Czuwaj” w Przemyślu - zawody piłkarskie o mistrzostwo klasy „A” : 
„Polna” Ib – „Czuwaj” w dniu 20 IX 1959 r. - Przemyśl : PZPT, 1959 ; 61x21,5 cm., kolor. 
 
259. Boisko KKS „Czuwaj” w Przemyślu - zawody piłki nożnej o mistrzostwo woj. ligi 
juniorów : 
„Krośnianka” Krosno – „Czuwaj” Przemyśl w dniu 20 IX 1959 r. - Przemyśl : PZPT, 1959 ; 
61x21,5 cm., kolor. 
 
260. Boisko KKS „Czuwaj” w Przemyślu – zawody w piłce nożnej – Medycyna – Prawo w 
dniu 27 IX 1959 r. - Przemyśl : PZPT, 1959 ; 61x43 cm., kolor. 



 
261. Boisko KKS „Czuwaj” w Przemyślu - zawody piłki nożnej o mistrzostwo wojewódzkiej 
ligi juniorów : „Resovia” Rzeszów – „Czuwaj” Przemyśl w dniu 6 października 1959 r. - 
Przemyśl : PZPT, 1959 ; 61x21,5 cm., kolor. 
 
262. Boisko własne KKS „Czuwaj” w Przemyślu - zawody piłkarskie o mistrzostwo klasy 
„A” : „JKS” Jarosław – KKS „Czuwaj” Przemyśl w dniu 11 października 1959 r. - Przemyśl : 
PZPT, 1959 ; 69,5x49,5 cm., kolor. 
 
263. Boisko własne KKS „Czuwaj” w Przemyślu - zawody piłkarskie o mistrzostwo klasy 
„A” : „Stal IB Stalowa Wola – „Czuwaj” Przemyśl w dniu 25 października 1959 r. - Przemyśl 
: PZPT, 1959 ; 61x21 cm., kolor. 
 
264. Stadion KKS „Czuwaj” w Przemyślu – zawody w piłce nożnej o Puchar 
Wojewódzkiego Zarządu TPPR : Polna III Liga – „Czuwaj” III Liga w dniu 8 listopada 1959 
r. - Przemyśl : PZPT, 1959 ; 61x43 cm., kolor. 
 
265. Park Sportowy KKS „Czuwaj” w Przemyślu - zawody piłkarskie o mistrzostwo III Ligi : 
„JKS” Jarosław – KKS „Czuwaj” Przemyśl, w dniu 15 maja 1960 r. - Przemyśl : PZPT, 1960 
; 61x43 cm., kolor. 
 
266. Boisko „Czuwaju” w Przemyślu - zawody w piłce nożnej o mistrzostwo Ligi Okręgowej 
juniorów : „Stal” Stalowa Wola – „Czuwaj” Przemyśl w dniu 22 maja 1960 r. - Przemyśl : 
PZPT, 1960 ; 61x21,5 cm., kolor. 
 
267. Telegram Totalizatora Sportowego – kolejne losowanie Toto-Lotek odbędzie się w dniu 
3 lipca 1960 r. w Przemyślu w czasie zawodów piłkarskich o o mistrzostwo III Ligi : 
„Walter” Rzeszów” – „Czuwaj” Przemyśl. - Przemyśl : Druk. Sp-ni Inw. „Praca”, 1960 ; 
61x43 cm., kolor. 
 
268. Komunikat Totalizatora Sportowego : „Ciągnienie Toto-Lotka w niedzielę 3 lipca 1960 
r. na stadionie KKS „Czuwaj” przed rozpoczęciem zawodów „Walter” – „Czuwaj” - Przemyśl 
: PZPT, 1960 ; 61x21,5 cm., kolor. 
 
269. Stadion KKS „Czuwaj” w Przemyślu – zawody w piłce nożnej o Puchar Ferezji 
„Kolejarz” : KKS „Soła” Oświęcim” – „Czuwaj” Przemyśl w dniu 30 sierpnia 1960 r. - 
Przemyśl : PZPT, 1960 ; 61x21,5 cm., kolor. 
 
270. Stadion KKS „Czuwaj” w Przemyślu – zawody piłki nożnej o mistrzostwo III Ligi 
Okręgowej 
: „Stal” Dębica – „Czuwaj” Przemyśl w dniu 18 września 1960 r. - Przemyśl : PZPT, 1960 ; 
61x21,5 cm., kolor. 
 
271. Stadion KKS „Czuwaj” w Przemyślu – zawody w piłce nożnej o mistrzostwo Ligi 
juniorów : 
„Stal” Rzeszów – „Czuwaj” Przemyśl w dniu 25 IX 1960 r. - Przemyśl : PZPT, 1960 ; 
61x21,5 cm., kolor. 
 



272. Stadion KKS „Czuwaj” w Przemyślu – zawody w piłce nożnej o mistrzostwo klasy „B” 
: „LZS” Święte – „Czuwaj” Przemyśl w dniu 2 X 1960 r. - Przemyśl : PZPT, 1960 ; 61x43 
cm., kolor. 
 
273. Stadion KKS „Czuwaj” w Przemyślu – zawody piłki nożnej o mistrzostwo III Ligi 
Okręgowej : JKS Jarosław – Czuwaj Przemyśl w dniu 2 X 1960 r. - Przemyśl : PZPT, 1960 ; 
61x43 cm., kolor. 
 
274. Stadion KKS „Czuwaj” w Przemyślu – zawody w piłce nożnej o mistrzostwo klasy „B” 
: „Polonia” Przemyśl – „Czuwaj” Przemyśl w dniu 9 X 1960 r. - Przemyśl : PZPT, 1960 ; 
61x21,5 cm., kolor. 
 
275. Stadion KKS „Czuwaj” w Przemyślu – zawody piłki nożnej o mistrzostwo III Ligi 
Okręgowej 
: „Krośnianka” Krosno – „Czuwaj” Przemyśl w dniu 16 X 1960 r. - Przemyśl : PZPT, 1960 ; 
61x43 cm., kolor. 
 
276. Stadion KKS „Czuwaj” w Przemyślu – zawody piłki nożnej o mistrzostwo Ligi 
Okręgowej : 
„Sanoczanka” Sanok – „Czuwaj” Przemyśl w dniu 16 X 1960 r. - Przemyśl : PZPT, 1960 ; 
61x21,5 cm., kolor. 
 
277. Stadion własny „Polonia” w Przemyślu – zawody w piłce nożnej o mistrzostwo klasy 
„B” : 
„Przemyślanka” Przemyśl – „Czuwaj” Przemyśl w dniu 23 X 1960 r. - Przemyśl : PZPT, 
1960 ; 61x21,5 cm., kolor. 
 
278. Stadion KKS „Czuwaj” w Przemyślu – zawody piłki nożnej o mistrzostwo III Ligi 
Okręgowej 
: „Resovia” Rzeszów – „Czuwaj” Przemyśl w dniu 30 X 1960 r. - Przemyśl : PZPT, 1960 ; 
61x43 cm., kolor. 
 
279. Stadion KKS „Czuwaj” w Przemyślu – zawody w piłce nożnej o mistrzostwo klasy „B” 
: „Budowlani” Radymno – „Czuwaj” Przemyśl w dniu 1 XI 1960 r. - Przemyśl : PZPT, 1960 ; 
61x21,5 cm., kolor. 
 
280. Stadion KKS „Czuwaj” w Przemyślu – zawody w piłce nożnej o mistrzostwo klasy „B” 
: „Pogoń” Lubaczów – „Czuwaj” Przemyśl w dniu 6 XI 1960 r. - Przemyśl : PZPT, 1960 ; 
61x21,5 cm., kolor. 
 
281. Stadion KKS „Czuwaj” w Przemyślu – zawody w piłce nożnej o mistrzostwo klasy „B” 
: „LZS” Ostrów – „Czuwaj” Przemyśl w dniu 13 XI 1960 r. - Przemyśl : PZPT, 1960 ; 61x43 
cm., kolor. 
 
282. Stadion KKS „Czuwaj” w Przemyślu – zawody towarzyskie piłki nożnej : „Bieszczady” 
Rzeszów – „Czuwaj” Przemyśl w dniu 5 III 1961 r. - Przemyśl : PZPT, 1961 ; 61x21,5 cm., 
kolor. 
 



283. Park Sportowy KKS „Czuwaj” w Przemyślu - zawody piłkarskie o mistrzostwo Ligi 
Okręgowej : „Unia” Sarzyna – KKS„Czuwaj” Przemyśl w dniu 9 czerwca 1961 r. - Przemyśl 
: PZPT, 1961 ; 61x43 cm., kolor. 
 
284. Park Sportowy KKS „Czuwaj” w Przemyślu - zawody piłkarskie o mistrzostwo Ligi 
Okręgowej : „Górnik” Gorlice – „Czuwaj” Przemyśl w dniu 30 czerwca 1961 r. - Przemyśl : 
PZPT, 1961 ; 61x43 cm., kolor. 
 
285. Park Sportowy KKS „Czuwaj” w Przemyślu - zawody piłkarskie o mistrzostwo Ligi 
Okręgowej : „Stal” Stalowa Wola – KKS„Czuwaj” Przemyśl w dniu 14 maja 1961 r. - 
Przemyśl : PZPT, 1961 ; 61x43 cm., kolor. 
 
286. Stadion KKS „Czuwaj”- Towarzyskie zawody w piłce nożnej „Stal” Kraśnik – 
„Czuwaj” Przemyśl dnia 17 maja 1961 r. - Przemyśl : PZPT, 1961 ; 61x43 cm., kolor. 
 
287. Park Sportowy KKS „Czuwaj” w Przemyślu - zawody piłkarskie o mistrzostwo Ligi 
Okręgowej : „Polonia” Przemyśl – KKS „Czuwaj” Przemyśl w dniu 28 maja 1961 r. - 
Przemyśl : PZPT, 1961 ; 61x43 cm., kolor. 
 
288. Park Sportowy KKS „Czuwaj” w Przemyślu - zawody piłkarskie o mistrzostwo Ligi 
Okręgowej : „Stal” Mielec – KKS „Czuwaj” Przemyśl w dniu 4 czerwca 1961 r. - Przemyśl : 
PZPT, 1961 ; 61x43 cm., kolor. 
 
289. Stadion „Czuwaju” – Zawody piłkarskie o mistrzostwo III Ligi pomiędzy drużynami : 
„Stal” Ib Mielec – „Czuwaj” Przemyśl w dniu 15 czerwca. – Przemyśl : [b.r.w.] ; 61x43 cm. ; 
kolor. 
 
290. Stadion KKS „Czuwaj” w Przemyślu – zawody piłkarskie o puchar Ziemi Rzeszowskiej 
: Polna-Czuwaj III Liga w dniu 23 lipca 1961 r. – Przemyśl : PZPT, 1961 ; 61x43 cm., kolor. 
 
291. Stadion KKS „Czuwaj” w Przemyślu – zawody piłkarskie o puchar Ziemi Rzeszowskiej 
: „Stal” Rzeszów – „Czuwaj” Przemyśl w dniu 30 lipca 1961 r. - Przemyśl : PZPT, 1961 ; 
61x43 cm., kolor. 
 
292. Stadion „Czuwaju” w Przemyślu – zawody w piłce nożnej juniorów o mistrzostwo 
Polski Federacji Kolejarzy na rok 1961 między mistrzami województwa krakowskiego i 
przemyskiego : „Wieliczanka” Wieliczka – „Czuwaj” Przemyśl w dniu 13 sierpnia 1961 r. - 
Przemyśl : PZPT, 1961 ; 61x21,5 cm., kolor. 
 
293. Stadion KKS „Czuwaj” w Przemyślu – zawody piłkarskie o mistrzostwo III Ligi : 
„Unia” Sarzyna – „Czuwaj” Przemyśl w dniu 20 VIII 1961 r. - Przemyśl : PZPT, 1961 ; 
61x43 cm., kolor. 
 
294. Stadion KKS „Czuwaj” w Przemyślu – zawody piłkarskie o mistrzostwo III Ligi : 
Polonia-Przemyśl w dniu 3 września 1961 r. - Przemyśl : PZPT, 1961 ; 61x43 cm., kolor. 
 
295. Stadion KKS „Czuwaj” w Przemyślu – zawody piłkarskie o mistrzostwo Ligi 
Okręgowej Juniorów : „Stal” Rzeszów – „Czuwaj” Przemyśl. - Przemyśl : [1961.] ; 61x21,5 
cm. ; kolor. 
 



296. Stadion KKS „Czuwaj” w Przemyślu – zawody piłkarskie o mistrzostwo Ligi 
Okręgowej Juniorów : „Stal” Dębica – „Czuwaj” Przemyśl. - Przemyśl : [1961.] ; 61x21,5 
cm. ; kolor. 
 
297. Stadion KKS „Czuwaj” w Przemyślu – zawody piłkarskie o mistrzostwo Ligi 
Okręgowej Juniorów : „Stal” Sanok – „Czuwaj” Przemyśl. - Przemyśl : [1961.] ; 61x21,5 cm. 
; kolor. 
 
298. Stadion KKS „Czuwaj” w Przemyślu – zawody piłkarskie o mistrzostwo Ligi 
Okręgowej Juniorów : MZKS Krosno – „Czuwaj” Przemyśl. - Przemyśl : [1961.] ; 61x21,5 
cm. ; kolor. 
 
299. Stadion KKS „Czuwaj” w Przemyślu – zawody piłkarskie o mistrzostwo Ligi 
Okręgowej Juniorów : „Błyskawica” Przemyśl – „Czuwaj” Przemyśl. - Przemyśl : [1961.] ; 
61x21,5 cm. ; kolor. 
 
300. Stadion KKS „Czuwaj” w Przemyślu – zawody piłkarskie o mistrzostwo Ligi 
Okręgowej Juniorów : „JKS” Jarosław – „Czuwaj” Przemyśl. - Przemyśl : [1961.] ; 60,5x21,5 
cm. ; kolor. 
 
301. Stadion KKS „Czuwaj” w Przemyślu – zawody piłkarskie o mistrzostwo Ligi 
Okręgowej Juniorów : „Resovia” Rzeszów – „Czuwaj” Przemyśl. - Przemyśl : [1961.] ; 
61x21,5 cm. ; kolor 
 
302. Stadion KKS „Czuwaj” w Przemyślu – zawody piłkarskie o mistrzostwo III Ligi : „Stal” 
Dębica – „Czuwaj” Przemyśl. - Przemyśl : PZPT, [1961] ; 61x43 cm., kolor. 
 
303. Stadion KKS „Czuwaj” w Przemyślu – zawody piłkarskie o mistrzostwo III Ligi : 
„Krośnianka” Krosno – „Czuwaj” Przemyśl. - Przemyśl : PZPT, [1961] ; 61x43 cm., kolor. 
 
304. Stadion KKS „Czuwaj” w Przemyślu – zawody piłkarskie o mistrzostwo III Ligi : „Stal” 
Mielec – „Czuwaj” Przemyśl. - Przemyśl : PZPT, [1961] ; 61x43 cm., kolor. 
 
305. Stadion KKS „Czuwaj” w Przemyślu – zawody piłkarskie o mistrzostwo III Ligi : 
„MZKS” Krosno – „Czuwaj” Przemyśl w dniu 26 sierpnia 1962 r.. - Przemyśl : PZPT, 1962 ; 
61x43 cm., kolor. 
 
306. Boisko sportowe KKS „Czuwaj” w Przemyślu – tradycyjny mecz piłkarski między 
drużynami : Prawo – Medycyna w dniu 9 września 1962 r. - Przemyśl : PZPT, 1962 ; 61x22 
cm., kolor. 
 
307. Stadion KKS „Czuwaj” w Przemyślu – zawody piłkarskie o mistrzostwo III Ligi : 
„Polonia” Przemyśl – „Czuwaj” Przemyśl w dniu 16 września 1962 r.. - Przemyśl : PZPT, 
1962 ; 61x43 cm., kolor. 
 
308. Stadion KKS „Czuwaj” w Przemyślu – zawody piłkarskie o mistrzostwo III Ligi : „JKS” 
Jarosław – „Czuwaj” Przemyśl w dniu 7 października 1962 r.. - Przemyśl : PZPT, 1962 ; 
61x43 cm., kolor. 
 



309. Stadion KKS „Czuwaj” w Przemyślu – zawody piłkarskie o mistrzostwo III Ligi : 
„Resovia” Rzeszów– „Czuwaj” Przemyśl w dniu 21 października 1962 r.. - Przemyśl : PZPT, 
1962 ; 61x43 cm., kolor. 
 
310. Stadion KKS „Czuwaj” w Przemyślu – zawody piłkarskie o mistrzostwo III Ligi : 
„Wisłoka” Dębica – „Czuwaj” Przemyśl w dniu 11 listopada 1962 r.. - Przemyśl : PZPT, 
1962 ; 61x43 cm., kolor. 
 
311. Stadion KKS „Czuwaj” w Przemyślu – zawody w piłce nożnej o mistrzostwo III Ligi : 
„Stal” Ib Mielec – „Czuwaj” Przemyśl w dniu 24 marca 1963 r.. - Przemyśl : PZPT, 1963 ; 
61x42,5 cm., kolor. 
 
312. Stadion KKS „Czuwaj” w Przemyślu – zawody w piłce nożnej o mistrzostwo III Ligi : 
„Bieszczady” Rzeszów – „Czuwaj” Przemyśl, kwiecień 1963 r.. - Przemyśl : PZPT, 1963 ; 
61x43,5 cm., kolor. 
 
313. Stadion KKS „Czuwaj” w Przemyślu – zawody w piłce nożnej o mistrzostwo III Ligi : 
„Stal” Łańcut – „Czuwaj” Przemyśl, kwiecień 1963 r.. - Przemyśl : PZPT, 1963 ; 61x42,5 
cm., kolor. 
 
314. Stadion KKS „Czuwaj” w Przemyślu – zawody w piłce nożnej o mistrzostwo III Ligi : 
„Górnik” Gorlice – „Czuwaj” Przemyśl, maj 1963 r.. - Przemyśl : PZPT, 1963 ; 61x42,5 cm., 
kolor. 
 
315. Stadion KKS „Czuwaj” w Przemyślu – zawody w piłce nożnej o mistrzostwo III Ligi : 
„Stal” Stalowa Wola – „Czuwaj” Przemyśl, maj 1963 r.. - Przemyśl : PZPT, 1963 ; 61x42,5 
cm., kolor. 
 
316. Stadion KKS „Czuwaj” w Przemyślu – międzynarodowe zawody piłkarskie „Partyzan” 
Czechosłowacja – „Czuwaj” – „Polna” w dniu 16 lipca 1963 r. - Przemyśl : Druk. Sp-ni Inw. 
„Praca”, 1963 ; 70x50 cm., kolor. 
 
317. Stadion KKS „Czuwaj” w Przemyślu – turniej niezrzeszonych (dzikich) drużyn 
piłkarskich, w m-cu sierpniu 1963 r. - Przemyśl : PZPT, 1963 ; 61x21,5 cm., kolor. 
 
318. Stadion KKS „Czuwaj” w Przemyślu - tradycyjny mecz piłkarski : Medycyna - Prawo w 
dniu 22 września 1963 r. - Przemyśl : PZPT, 1963 ; 61x43 cm., kolor. 
 
319. Stadion KKS „Czuwaj” w Przemyślu – zawody piłkarskie o mistrzostwo III Ligi : 
„Górnik” Gorlice – „Czuwaj” Przemyśl w dniu 29 września 1963 r. - Przemyśl : PZPT, 1963 ; 
61x43 cm., kolor. 
 
320. Stadion KKS „Czuwaj” w Przemyślu – zawody piłkarskie o mistrzostwo III Ligi : 
„Bieszczady” Rzeszów - „Czuwaj” Przemyśl w dniu 13 października 1963 r. - Przemyśl : 
PZPT, 1963 ; 61x43 cm., kolor. 
 
321. Stadion KKS „Czuwaj” w Przemyślu – zawody piłkarskie o mistrzostwo III Ligi : 
„Karpaty” Krosno” - „Czuwaj” Przemyśl w dniu 3 listopada 1963 r. - Przemyśl : PZPT, 1963 
; 61x43 cm., kolor. 
 



322. Stadion KKS „Czuwaj” w Przemyślu – zawody piłkarskie o mistrzostwo III Ligi : 
„Unia” Sarzyna – „Czuwaj” Przemyśl. - PZPT, [1963] ; 61x43,5 cm., kolor. 
 
323. Stadion KKS „Czuwaj” w Przemyślu – zawody piłkarskie o mistrzostwo III Ligi : „Stal” 
Mielec - „Czuwaj” Przemyśl w dniu 16 sierpnia 1964 r. - Przemyśl : PZPT, 1964 ; 61x43 cm., 
kolor. 
 
324. Stadion KKS „Czuwaj” w Przemyślu – zawody piłkarskie o mistrzostwo III Ligi : 
„Bieszczady” Rzeszów - „Czuwaj” Przemyśl w dniu 23 sierpnia 1964 r. - Przemyśl : PZPT, 
1964 ; 61x43 cm., kolor. 
 
325. Stadion KKS „Czuwaj” w Przemyślu – międzynarodowe zawody piłkarskie 
„Lokomotiv” CSR Praga – „Czuwaj” Przemyśl w dniu 11 września 1964 r. - Przemyśl : 
PZPT, 1964 ; 61x43 cm., kolor. 
 
326. Stadion KKS „Czuwaj” w Przemyślu – zawody piłkarskie o mistrzostwo III Ligi : 
„Czarni” Jasło - „Czuwaj” Przemyśl w dniu 23 września 1964 r. - Przemyśl : PZPT, 1964 ; 
61x43 cm., kolor. 
 
327. Stadion KKS „Czuwaj” w Przemyślu – zawody piłkarskie o mistrzostwo III Ligi : 
„Karpaty” Krosno - „Czuwaj” Przemyśl w dniu 27 września 1964 r. - Przemyśl : PZPT, 1964 
; 61x43 cm., kolor. 
 
328. Stadion KKS „Czuwaj” w Przemyślu – zawody piłkarskie o mistrzostwo III Ligi : 
„Polonia” o - „Czuwaj” w dniu 11 października 1964 r. - Przemyśl : PZPT, 1964 ; 61x43 cm., 
kolor. 
 
329. Stadion KKS „Czuwaj” w Przemyślu – zawody piłkarskie o mistrzostwo III Ligi : 
„Górnik” Gorlice – „Czuwaj” Przemyśl w dniu 25 października 1964 r. - Przemyśl : PZPT, 
1964 ; 61x43 cm., kolor. 
 
330. Stadion KKS „Czuwaj” w Przemyślu – zawody piłkarskie o mistrzostwo III Ligi : 
„Resovia” Rzeszów - „Czuwaj” Przemyśl w dniu 8 listopada 1964 r. - Przemyśl : PZPT, 1964 
; 61x43 cm., kolor. 
 
331. Stadion KKS „Czuwaj” w Przemyślu – zawody piłkarskie o mistrzostwo III Ligi : „Stal” 
Rzeszów - „Czuwaj” Przemyśl w dniu 22 listopada 1964 r. - Przemyśl : PZPT, 1964 ; 61x43 
cm., kolor. 
 
332. Stadion MKS „Polonia” w Przemyślu – zawody o Puchar Polski „Stal” Rzeszów – 
„Czuwaj” Przemyśl w dniu 18 sierpnia 1976 r. – Przemyśl : SIP, 1976 ; 60x42 cm., kolor.  
 
333. Stadion MKS w Przemyślu – zawody piłki nożnej o mistrzostwo kl. Wojewódzkiej 
Juniorów : „orzeł Przeworsk – „Czuwaj” Przemyśl. – Przemyśl : [1976] ; 59,5x41,5 cm. 
 
334. Zawody o mistrzostwo międzywoj. kl. A seniorów w piłce nożnej : „Stal” Mielec – 
„Czuwaj” Przemyśl – Przemyśl : SIP : [1977] ; 59,5x41,5 cm., kolor. 
 
335. Zawody o mistrzostwo międzywoj. kl. A seniorów w piłce nożnej : „Stal” Rzeszów – 
„Czuwaj” Przemyśl – Przemyśl : SIP : [1977] ; 59,5x41,5 cm., kolor. 



 
336. Zawody o mistrzostwo międzywoj. kl. A seniorów w piłce nożnej : „Budowlani” 
Radymno – „Czuwaj” Przemyśl – Przemyśl : SIP : [1977] ; 59,5x42cm., kolor. 
 
337. Stadion KKS „Czuwaj” w Przemyślu – zawody o mistrzostwo międzywoj. kl. A 
seniorów w piłce nożnej : „Przełęcz” Dukla – „Czuwaj” Przemyśl. - Przemyśl : SIP : [1977] ; 
59,5x42cm., kolor. 
 
338. Stadion KKS „Czuwaj” w Przemyślu – zawody o mistrzostwo międzywoj. kl. A 
seniorów w piłce nożnej : „Unia” Sarzyna – „Czuwaj” Przemyśl. - Przemyśl : SIP : [1977] ; 
59,5x42cm., kolor. 
 
339. Stadion KKS „Czuwaj” w Przemyślu – zawody o mistrzostwo międzywoj. kl. A 
seniorów w piłce nożnej : „Karpaty” Krosno – „Czuwaj” Przemyśl. - Przemyśl : SIP : [1977] ; 
59,5x42cm., kolor. 
 
340. Stadion KKS „Czuwaj” w Przemyślu – zawody o mistrzostwo międzywoj. kl. A 
seniorów w piłce nożnej : „Pogoń” Lubaczów – „Czuwaj” Przemyśl. - Przemyśl : SIP : [1977] 
; 59,5x42cm., kolor. 
 
341. Stadion KKS „Czuwaj” w Przemyślu – zawody o mistrzostwo międzywoj. kl. A 
seniorów w piłce nożnej : „Stal” Łańcut – „Czuwaj” Przemyśl. - Przemyśl : SIP : [1977] ; 
59,5x42cm., kolor. 
 
342. Stadion KKS „Czuwaj” w Przemyślu – zawody o mistrzostwo międzywoj. kl. A 
seniorów w piłce nożnej : „Głowienka” Krosno – „Czuwaj” Przemyśl. - Przemyśl : SIP : 
[1977] ; 59,5x42cm., kolor. 
 
343. Zawody o mistrzostwo międzywoj. kl. A seniorów w piłce nożnej : „Polonia” Przemyśl 
– „Czuwaj” Przemyśl – Przemyśl : SIP : [1977] ; 59,5x42cm., kolor. 
 
344. KKS „Czuwaj” w Przemyślu – zawody piłki nożnej o mistrzostwo Klasy Międzywoje-
wódzkiej : „Wawel” Kraków – „Czuwaj” Przemyśl w dniu 6 sierpnia 1978 r. – Przemyśl : 
SIP, 1978 ; 42x59,5 cm., kolor. 
 
345. Ognisko TKKF „Przystań” i Ognisko TKKF „Prawnik” oraz KKS „Czuwaj” tradycyjne 
zawody piłki nożnej „Medycyna” – „Prawo” w dniu 17 września 1978 r. – Przemyśl : SIP, 
1978 ; 49,5x70 cm., kolor. 
 
346. Stadion KKS „Czuwaj” w Przemyślu – zawody piłkarskie o mistrzostwo Klasy 
Międzywoje-wódzkiej :  „Garbarnia” Kraków – „Czuwaj” Przemyśl. – Przemyśl : SIP,[1978] 
; 59,5x41,5 cm., kolor. 
 
347. Ognisko TKKF „Prawnik” i KKS „Czuwaj” – tradycyjne zawody piłki nożnej : 
Medycyna – Prawo w dniu 22 września 1979 r. – Przemyśl : SIP, 1979 ; 42x60 cm., kolor.  
 
348. Stadion KKS „Czuwaj” w Przemyślu – zawody o mistrzostwo Klasy 
Międzywojewódzkiej seniorów : „Garbarnia” Kraków – „Czuwaj” Przemyśl. – Przemyśl : 
SIP,[1979] ; 60x42 cm., kolor. 
 



349. Ognisko TKKF „Prawnik” i Ognisko „Przystań” w Przemyślu organizują tradycyjne 
spotkanie piłki nożnej : Medycyna- Prawo w dniu 4 października 1980 r. - Przemyśl : SIP, 
1980 ; 41,5x60 cm., kolor. 
 
350. Stadion KKS „Czuwaj” w Przemyślu – zawody o mistrzostwo Klasy Międzyokręgowej 
seniorów w piłce nożnej : „Polonia” Przemyśl – „Czuwaj” Przemyśl. – Przemyśl : SIP, [1981] 
; 60x21 cm., kolor. 
 
351. Stadion KKS „Czuwaj” w Przemyślu – zawody piłki nożnej o mistrzostwa III Ligi : 
„Igloopol” Dębica – „Czuwaj” Przemyśl – Przemyśl; : SIP, [1982] ; 49x34,5 cm., kolor. 
 
352. WTKKF – Ognisko  TKKF „Prawnik” w Przemyślu – mecz piłki nożnej : „prawo” – 
„Medycyna”. Stadion MKS „Polonia” w  Przemyślu w dniu 2 X 1983 r. – Przemyśl : SIP, 
1983 ; 49,5x35 cm., kolor. 
 
353. 65 lat KKS „Czuwaj” w Przemyślu. Program obchodów jubileuszowych  w dniu 23 
października 1983 r. – Przemyśl : SIP, 1983 ; 50 x 69,5 cm, kolor. 
 
354. Stadion KKS „Czuwaj” w Przemyślu - zawody piłki nożnej o mistrzostwo III Ligi : 
„Start” Nowy Sącz – „Czuwaj” Przemyśl. - Przemyśl : SIP, [1985] 49,5 x 70 cm, kolor. 
 
 
 
Miejski Komitet Kultury Fizycznej w Przemy ślu  
 
 
 
355. Miejski Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki w Przemyślu wspólnie z KKS „Czuwaj” 
organizują w m-cu sierpniu 1964 r. Turniej drużyn niezrzeszonych w piłce nożnej. – Przemyśl 
: PZPT, 1964 ; 30x43,5 cm. 
 
 
 
Wojewódzka Federacja Sportu w Przemyśl 
 
 
 
356. Okręgowy Związek Piłki Nożnej Woj. Federacji Sportu w Przemyślu – Turniej 
Eliminacyjny VIII Strefy Makroregionu „Małopolska” do XI Ogólnopolskiej Spartakiady 
Młodzieży w piłce nożnej, w dniach 9-15 czerwca 1984 r. – Przemyśl : SIP, 1984 ; 67,5x48 
cm., kolor. 
 
 
 
Robotniczo-Wojskowy Klub Sportowy "Polna" 1959-1989 
 
 
 



357. Stadion WKS „Gwardia” w Przemyślu - zawody piłkarskie mistrzowskie Ligi 
Okręgowej „Sanoczanka” Sanok - RKS „Polna” Przemyśl, w dniu 19 IV 1959 r. – Przemyśl : 
Druk. Sp-nia Inw. „Praca”, 1959 ; 64x46,5 cm., kolor. 

358. Boisko KS „Polonia” w Przemyślu - zawody o mistrzostwo Ligi Okręgowej w piłce 
nożnej „Polna” – „Czuwaj” w dniu l maja 1959 r. – Przemyśl : PZPT, 1959 ; 83 x 31 cm, 
kolor.  
 
359. Stadion WKS „Gwardia” w Przemyślu - zawody piłkarskie mistrzowskie Ligi : 
„Resovia” Rzeszów – „Polna” Przemyśl, w dniu 24 maja 1959 r. – Przemyśl : PZPT, 1959 ; 
64,5 x 46 cm, kolor.  
 
360. Stadion WKS „Gwardia” w Przemyślu - zawody piłkarskie mistrzowskie Ligi 
;,Krośnianka” Krosno – „Polna” Przemyśl, w dniu 7 czerwca 1959 r. Przemyśl : Druk. Sp-nia 
Inw. „Praca”, 1959 ; 64,5 x 46 cm, kolor.  
 
361. Stadion WKS „Gwardia” w Przemyślu - zawody piłkarskie w ramach turnieju o Puchar 
Zarządu Okręgu Metalowców „Stal” dla uczczenia XV-lecia Polski Ludowej. II Liga „Stal” 
Rzeszów - III Liga Przemyśl „Polna”, w dniu 24 czerwca 1959 r. – Przemyśl : Druk. Sp-nia 
Inw. „Praca”, 1959 ; 61 x 43 cm, kolor. 
 
362. Boisko KS „Polonia” w Przemyślu - zawody o mistrzostwo Ligi Okręgowej piłkarskiej. 
„Legia” Ib Krosno - RKS „Polna” Przemyśl, w dniu 11 lipca 1959 r. – Przemyśl : Druk. Sp-
nia Inw. „Praca” , 1959 ; 61 x 43 cm, kolor.  
 
363. Stadion sportowy WKS „Gwardia” w Przemyślu - mistrzowskie zawody piłkarskie Ligi 
Okręgowej : „Czuwaj” Łańcut – „Polna” Przemyśl, w dniu 2 sierpnia 1959 r. – Przemyśl : 
Druk. Sp-nia Inw. „Praca”, 1959 ; 61 x 43 cm, kolor.  
 
364. Stadion WKS „Gwardia” w Przemyślu - zawody o mistrzostwo Ligi Okręgowe w piłce 
nożnej. „Stal” Stalowa Wola - RKS "Polna" Przemyśl w dniu 6 września 1959 r. – Przemyśl : 
Druk. Sp-nia Inw. „Praca”, 1959 ; 64,S x 46 cm, kolor. 
 
365. Stadion sportowy „Gwardii” w Przemyślu - zawody o mistrzostwo Ligi Okręgowej piłki 
nożnej : „Polonia” – „Polna”, w dniu 20 września 1959 r. – Przemyśl : Druk. Sp-ni a Inw. 
„Praca”, 1959 ; 64.5 x 46 cm, kolor.  
 
366. Boisko KS „Polonia” w Przemyślu - półfinałowe zawody o puchar ZW TPPR w piłce 
nożnej : „Stal” Rzeszów - RKS „Polna” Przemyśl III liga, w dniu 22 listopada 1959 r. – 
Przemyśl : Druk. Sp-nia Inw. „Praca”, 1959 ; 64,S x 46 cm, kolor. 
 
367. Stadion sportowy WKS „Gwardia” w Przemyślu - zawody o mistrzostwo kl. „A” w piłce 
nożnej Okręgu Rzeszowskiego : RKS „Polna” Ib Przemyśl. – Przemyśl : Druk. Sp-nia Inw. 
„Praca”, [1959] ; 61 x 28,5 cm, kolor. 
 
368. Boisko sportowe (dawne „Polonii”) – zawody w piłce nożnej o mistrzostwo Ligi 
Okręgowej : ZKS „Stal” Ib Rzeszów – RKS „Polna” Przemyśl, w dniu 13 marca 1960 r. – 
Przemyśl : Druk. Sp-nia Inw. „Praca”, 1960 ; 64,5x46 cm., kolor. 
 
369. Boisko sportowe (dawne „Polonii”) (Derby przemyskie). Zawody w piłce nożnej o 
mistrzostwo Ligi Okręgowej „Czuwaj” – „Polna”. Zawody o mistrzostwo kl. „B” : „Pogoń” 



Lubaczów – „Polna” Ib Przemyśl, w dniu 27 marca 1960 r. – Przemyśl : Druk. Sp-nia Inw. 
„Praca”, 1960 ; 64,5 x 46 cm., kolor.  
 
370. Boisko sportowe przy ul. Kopernika w Przemyślu - zawody w piłce nożnej o 
mistrzostwo  Ligi Okręgowej: „Stal” Stalowa Wola – „Polna” Przemyśl, w dniu 10 kwietnia 
1960 r. – Przemyśl : Druk. Sp-nia Inw. „Praca”, 1960 ; 64,5x 46 cm., kolor.  
 
371. Boisko sportowe „Polonii” w Przemyślu - zawody w piłce nożnej o mistrzostwo Ligi 
Okręgowej : „Resovia” Rzeszów – „Polna” Przemyśl, w dniu 28 kwietnia 1960 r. – Przemyśl 
: Druk.. Sp-nia Inw. „Praca”, 1960 ; 64,5 x 46 cm, kolor.  
 
372. Boisko sportowe przy ul. Kopernika w Przemyślu – zawody w piłce nożnej o 
mistrzostwo Ligi Okręgowej : „Walter” Rzeszów – „Polna” Przemyśl, w dniu 1 czerwca 1960 
r. – Przemyśl : Druk. Sp-nia Inw. „Praca”, 1960 ; 63,5x46,5 cm., kolor. 
 
373. Boisko własne przy ul. Kopernika w Przemyślu - zawody w piłce nożnej o mistrzostwo 
Ligi Okręgowej: „Krośnianka” Krosno – „Polna” Przemyśl, w dniu 12 czerwca 1960 r. – 
Przemyśl : Druk. Sp-ni a Inw. „Praca”, 1960 ; 60,5 x 42,5 cm., kolor . 
 
374. Boisko własne przy ul. Kopernika w Przemyślu - zawody w piłce nożnej o mistrzostwo 
Ligi Okręgowej : „Górnik” Gorlice – „Polna” Przemyśl, w dniu 18 czerwca 1960 r. – 
Przemyśl : PZPT, 1960 ; 61 x 42,5 cm., kolor. 
 
375. Boisko własne przy ul. Kopernika w Przemyślu - zawody w piłce nożnej o mistrzostwo 
Ligi Okręgowej : JKS - Polna, w dniu 26 czerwca 1960 r. – Przemyśl : Druk. Sp-nia Inw. 
„Praca”, 1960 ; 60,5 x 42,5 cm., kolor.  
 
376. Boisko własne przy ul. Kopernika w Przemyślu - rewanżowe zawody w piłce nożnej o 
mistrzostwo Ligi Okręgowej: „Stal” Dębica - ,,Polna” Przemyśl, w dniu 17 lipca 1960 r. – 
Przemyśl : Druk. Sp-nia Inw. „Praca”, 1960 ; 61x42,5 cm., kolor. 
 
377. Boisko własne przy ul. Kopernika w Przemyślu - zawody piłkarskie o mistrzostwo kl. 
„A” : LZS Przybyszówka – „Polna” Przemyśl, w dniu 4 września 1960 r. – Przemyśl : Druk. 
Sp-ni Inw. „Praca”, 1960 ; 60,5x30 cm., kolor.  
 
378. Boisko własne przy ul. Kopernika w Przemyślu - zawody piłkarskie o mistrzostwo kl. 
„A” : „Sparta” Leżajsk – „Polna” Przemyśl, w dniu 17 września 1960 r. – Przemyśl :  Druk. Sp-
ni Inw. „Praca”, 1960 ; 61 x 43 cm., kolor. 
 
379. Boisko własne przy ul. Kopernika w Przemyślu - zawody piłkarskie o mistrzostwo kl. 
„A” : „Stal” Gorzyce – „Polna” Przemyśl, w dniu l października 1960 r. – Przemyśl :  Druk. 
Sp-ni Inw. „Praca”, 1960 ; 61 x 32 cm., kolor. 
 
380. Boisko własne przy ul. Kopernika w Przemyślu - zawody w piłce nożnej o mistrzostwo 
Ligi Okręgowej: „Stal” Mielec – „Polna” Przemyśl. – Przemyśl : Druk. Sp-ni Inw. „Praca”, 
[1960] ; 61 x 42,5 cm., kolor. 
 
381. Boisko WKS „Gwardia” - Towarzyskie zawody w piłce nożnej : „Kolejarz” Prokocim-
Kraków v-ce mistrz III Ligi – „Polna” Przemyśl, dnia 2 lipca 1961 r. – Przemyśl : Druk. Sp-ni 
Inw. „Praca”, 1961 ; 60 x 42 cm., kolor.  



 

382. Stadion MKS ul. l-go Maja - zawody piłkarskie o Puchar Roku Ziemi Rzeszowskiej :  
„Bieszczady” Rzeszów – „Polna” Przemyśl, w dniu 9 lipca 1961 r. – Przemyśl : Druk. Sp-ni 
Inw. „Praca”, 1961 ; 60,5 x 52 cm., kolor. 

 
383. Boisko KS „Polna” w Przemyślu - zawody piłkarskie o mistrzostwo III Ligi : „Resovia” 
Rzeszów – „Polna” Przemyśl, w dniu 27 VIII 1961 r. – Przemyśl : Druk. Sp-ni Inw. „Praca”, 
1961 ; 70x50 cm., kolor. 
 
384. Stadion WKS „Gwardia’ w Przemyślu - towarzyskie spotkanie piłkarskie : „Kolejarz” 
Kraków-Prokocim – „Polna’ Przemyśl, w dniu 24 czerwca 1962 r. Przemyśl :  
Druk. Sp-ni Inw. „Praca”, 1962 ; 70 x 50 cm., kolor.  
 
385. Boisko KS „Polna” w Przemyślu - zawody piłkarskie o Puchar Polski : JKS Jarosław – 
„Polna” Przemyśl, w dniu 21 lipca 1963 r. – Przemyśl : Druk. Sp-ni Inw. „Praca”, 1963 ; 61 x 
42,5 cm., kolor  
 
386. Stadion KS „Polna” w Przemyślu - zawody piłkarskie o mistrzostwo klasy „A” : 
„Wisłoka” Dębica – „Polna” Przemyśl, w dniu 5 września 1964 r. – Przemyśl : ZPUPT, 1964 ; 
61 x 42 cm., kolor 
 
387. Stadion KS „Polna” w Przemyślu - zawody piłkarskie o mistrzostwo klasy „A”: „Zenit” 
Nisko – „Polna” Przemyśl. – Przemyśl : ZPUPT, [1964] ; 61 x 42 cm., kolor. 
 
388. KS „Polna” w Przemyślu - zawody piłkarskie o mistrzostwo klasy „A” : „Siarka” 
Tarnobrzeg – „Polna” Przemyśl. – Przemyśl : ZPUPT, [1964] ; 61 x 42 cm., kolor.  
 
389. Stadion KS „Polna” w Przemyślu – zawody piłkarskie o mistrzostwo klasy „A” : 
„Orzeł” Rudnik – „Polna” Przemyśl – Przemyśl : ZPUPT, [1964] ; 61 x 42 cm., kolor. 
 
390. KS „Polna” w Przemyślu - zawody piłkarskie o mistrzostwo klasy „A”: „Unia” Sarzyna 
– „Polna” Przemyśl. – Przemyśl : ZPUPT, [1964] ; 61 x 42,5 cm., kolor. 
 
391. Stadion KS „Polna” w Przemyślu - zawody piłkarskie o mistrzostwo klasy „A” : 
„Karpaty” Krosno – „Polna” Przemyśl. – Przemyśl : ZPUPT, [1964] ; 61 x 42 cm., kolor. 
 
392. Stadion KS „Polna” w Przemyślu - zawody piłkarskie o mistrzostwo klasy „Stal” Nowa 
Dęba – „Polna” Przemyśl. – Przemyśl : ZPUPT, [1964] ; 61 x 42 cm., kolor. 
 
393. Stadion KS „Polna” w Przemyślu - zawody piłkarskie o mistrzostwo klasy, ‘Stal” Sanok 
– „Polna” Przemyśl. – Przemyśl : ZPUPT, [1964] ; 61 x 42 cm., kolor. 
 
394. Stadion KS „Polna” w Przemyślu - zawody piłkarskie o mistrzostwo klasy „A” : „Nafta” 
Jedlicze – „Polna” Przemyśl. - Przemyśl : ZPUPT, [1964] ; 61 x 43 cm., kolor. 
 
395. Stadion KS „Polna” w Przemyślu - zawody piłkarskie o mistrzostwo klasy „A” : „LZS 
Przybyszówka – „Polna” Przemyśl. – Przemyśl : ZPUPT, [1964] ; 61 x 42,5 cm., kolor. 
 



396. Stadion KS „Polna” w Przemyślu - zawody piłkarskie o mistrzostwo klasy „A” : 
„Bieszczady” Ustrzyki Dolne – „Polna” Przemyśl. – Przemyśl : ZPUPT, [1964] ; 60,5 x 42 cm., 
kolor. 
 
397. Stadion KS „Polna” w Przemyślu - zawody piłkarskie o mistrzostwo klasy „A” : 
„Grunwald” Rzeszów – „Polna” Przemyśl. – Przemyśl : ZPUPT, [1964] ; 61 x 42 cm., kolor. 
 
398. Stadion sportowy ul. Galińskiego - Okręgowy Związek Piłki Nożnej Woj. Federacji Sportu 
w Rzeszowie przy współudziale RWKS „Polna” w Przemyślu organizuje zawody piłki nożnej 
IV rzutu eliminacyjnego o Puchar im. Dr. J. Michałowicza w dniu 3 kwietnia 1976 r. Lublin-
Kraków, Mazowsze-Rzeszów, 4 czerwca 1976 r. Kraków-Mazowsze, Lublin-Rzeszów. – 
Przemyśl : SIP, 1976 ; 59,5 x 42 cm., kolor. 
 
399. Stadion sportowy RWKS „Polna” - Rada Kultury Fizycznej i Turystyki przy WRZZ w 
Przemyślu, Zarząd Woj. Przemyskiego TKKF w Przemyślu przy współudziale ogniska TKKF 
„Polna” w Przemyślu - Turniej Piłki Nożnej o Puchar Przewod. Zarządu Woj. Przemyskiego 
TKKF, w dniu 5 czerwca 1976 r. – Przemyśl : SIP , 1976 ; 59,5 x 84 cm., kolor.  
 
400. Robotniczo-Wojskowy Klub Sportowy „Polna” w Przemyślu - zawody piłki nożnej o 
mistrzo-stwo klasy wojewódzkiej „Cracovia” Kraków – „Polna” Przemyśl, w dniu 22 sierpnia 
1976 r. - Przemyśl : SIP, 1976 ; 59 x 42 cm., kolor.  
 
401. Robotniczo-Wojskowy Klub Sportowy „Polna” w Przemyślu – międzynarodowe 
zawody w piłce nożnej : „Szachtor” Czerwonograd – Polna Przemyśl, w dniu 9 czerwca 1977 
r. – Przemyśl : SIP, 1977 ; 42x30 cm., kolor. 
 
402. Stadion Klubu Sportowego „Polna” w Przemyślu - zawody piłki nożnej o mistrzostwo 
klasy Międzywojewódzkiej A. „Stal” II Mielec – „Polna” II Przemyśl. – Przemyśl : SIP, 
[1977] ;. . 60 x 42 cm., kolor.  
 
403. Stadion Robotniczo-Wojskowego Klubu Sportowego „Polna” w Przemyślu – zawody 
piłki nożnej o mistrzostwo Klasy Międzywojewódzkiej „A”. „Walter” Rzeszów – „Polna” II 
Przemyśl. – Przemyśl : SIP, [1977] ; 60 x 42 cm., kolor.  
 
404. Stadion Robotniczo-Wojskowego Klubu Sportowego „Polna” w Przemyślu – zawody 
piłki nożnej o mistrzostwo Klasy Międzywojewódzkiej „A”. „Chemik” Pustów – „Polna” 
Przemyśl. – Przemyśl : SIP, [1977] ; 60x42,5 cm., kolor. 
 
405. Stadion Robotniczo-Wojskowego Klubu Sportowego „Polna” w Przemyślu – zawody 
piłki nożnej o mistrzostwo Klasy Międzywojewódzkiej „A”.  „Stal” Łańcut – Polna” II 
Przemyśl. – Przemyśl : SIP, [1977] ; 60x42 cm., kolor. 
 
406. Stadion Robotniczo-Wojskowego Klubu Sportowego „Polna” w Przemyślu – zawody 
piłki nożnej o mistrzostwo Klasy Międzywojewódzkiej „A”: LZS Głowienka – Polna II 
Przemyśl. – Przemyśl : SIP, [1977] ; 60x42,5 cm., kolor.  
 
407. Stadion Robotniczo-Wojskowego Klubu Sportowego „Polna” w Przemyślu – zawody 
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540. Z kącika. Mam znajomego […]. Należy do […] „Kółka uprawy sportu nożnego” […], 
on się wzmacniał się po posiedzeniu wydziału „Kółka uprawy sportu nożnego” […]. / Wareg 
// Gazeta Przemyska. – R. 2, 1908, nr 40 (19 maja), s. 3 
Kółko uprawy sportu nożnego 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=4055&dirds=1&tab=3 
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541. Kronika  : Kółko piechurów założył znany w świecie sportowym p. Zdzisław 
Ritterszild. Okrom K.P., także z inicjatywy p. Ritterszilda, powstały dwie drużyny, 
uprawiające systematycznie grę w piłkę nożną. Po wyjeżdzie kilku gorliwych członków z 
Przemyśla Klub tenisowy nieba rdzo prosperuje. W ogóle ruch sportowy nader słaby, co 
poniekąd przypisać należy zupełnemu brakowi letnich placów ćwiczebnych. Nawet „Sokół” 
nie posuada letniego boiska // Gazeta Przemyska. – R. 3, 1909, nr 49 (18 czerwca), s. 4 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=4064&from=publication 



 
1910 
 
542. Ciekawy sport : w niedzielę 11 września odbędzie się na boisku „Szajbówka” (między 
torem kolejowym a Winną Górą) match footballowy między przemyską drużyną piłki nożnej 
„San” a drużyną czeską. Początek o godz. 4 po południu. Wstęp wolny // Echo Przemyskie. – 
R. 15, 1910, nr 73 (11 września), s. 3 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication?id=4124&tab=3 
 
543. Kronika  : Staraniem przemyskiego klubu sportowego „San” odbędzie się w 
niedzielę 9 bm. na boisku Scheibówka (między torem kolejowym prowadzącym do Żurawicy 
a „Winną Górą”) publiczny Match fotbalowy między pierwszą drużyną „Sanu”  a jedną z 
najlepszych drużyn polskich „Czarni I”  ze Lwowa . Początek o godzinie 3 pop. Ceny miejsc : 
Miejsce siedzące 80 hal. Wstęp 40 hal. Wstęp dla pp. Studentów i wojskowych 20 hal. W 
razie niepogody match odbędzie się w następną niedzielę tj. 16 bm. Ciekawy ten sport dotąd 
w Przemyślu bardzo rzadko uprawiany, jako też pierwszorzędna drużyna lwowska powinny 
ściągnąć tłumy przemyskiej publiczności // Gazeta Przemyska. – R. 4, 1910, nr 67 (7 
października), s. 3  
Pierwszy publiczny mecz futbolowy między pierwszą drużyną „Sanu” a jedną z najlepszych drużyn polskich – 
„Czarni” ze Lwowa z wynikiem 7:0 dla Lwowa 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/4424?tab=1 
 
1911 
 
544. Ze sportu : Stosunek bramek najsilniejszego w Przemyślu K. sp. „San” – stanowiącego 
obecnie drużynę reprezentacyjną Oddziału sportowego „Sokoła” od czasu założenia tego 
klubu przedstawia się jak na krótki czas istnienia bardzo ładnie bo 108:46 na korzyść „Sanu” 
// Przegląd Przemyski. – R. 1, 1911, nr 2 (16 grudnia), s. 4 
 
B MNZP 
 
545. Ze sportu : Oddział sportowy „Sokoła” chcąc sobie zjednać jak najwiekszą ilość 
członków – rozesłał w tych dniach deklaracye. Ktoby przypadkowo o takiej deklaracyi nie 
otrzymał a chciał do Oddziału należeć zechce zgłosić swoje przystąpienie na ręce prezesa 
Oddziału profesora Bolesława Błażka (gimn. I) // Przegląd Przemyski. – R. 1, 1911, nr 3 (23 
grudnia), s. 4 
 
B MNZP 
 
546. Kronika sportowa : pierwszy w obecnym sezonie match footbalowy odbędzie się w 
niedzielę dnia 2 kwietnia na boisku „Scheibówka”. Będą się potykały drużyny OOS „San” I i 
UKS „Sianowa Czajka”. Początki matchów o godz. 3 po południu // Gazeta Przemyska. – R. 
5, 1911, nr 13 (31 marca), s. 3 
Mecz między OSS „San” I i UKS „Sianowa Czajka” ; sędziował Jan Theobald 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication?id=4437&tab=3 
 
547. Kronika  : Match footbalowy. Dnia 23 bm. rozegrał się na boisku zwanem 
„Scheibówka” match footballowy pomiędzy drużynami studenckimi „Jutrzenką” a 
„Olympią”. Gra była prowadzona w bardzo dobrym, jak na młodych uczestników tempie. 
Match zakończył się zwycięstwem „Jutrzenki” nad „Olympią” w stosunku 3:1. Sędzią był p. 
Zdzisław Ritterschild // Nowy Głos Przemyski. – 1911, nr 18 (30 kwietnia), s. 4 



http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3879&from=publication 
 
548. Kronika sportowa : w niedzielę dnia 20 kwietnia odbył się w Przemyślu match 
footbalowy między drużynami San I a Pogoń Ib (res.) ze Lwowa. Gra prowadzona w nader 
żywym tempie zakończyła się nadspodziewanym zwycięstwem Pogoni w stosunku 6:0 (4:0). 
Na szczególną uwagę zasługuje bramkarz Przemysław (ps.), backi [obrońcy] Darowski, i 
Jurand (ps.) z pomocy Błocki i Dzius (ps.). Sędziował nie najlepiej p. Glass z Pogoni // 
Gazeta Przemyska. – 1911, nr 18 (3 maja), s. 3 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication?id=4437&tab=3 
 
549. Kronika sportowa : W niedzielę dnia 24 bm. odbył się Rzeszowie match footballowy 
między tamt. „Resowią I” a przemyskim „Sanem I”. Gra prowadzona w żywem tempie 
przynosi „Sanowi” zwycięstwo w stosunku 2:1. Niezwykle małe boisko (50razy50) zarośnięte 
trawą i otoczone drzewami  i krzewami krępowało graczy przemyskich i lotność kombinacji. 
Match rewanż. odbędzie się w Przemyślu 1/10 b.r. / D. Ż. // Gazeta Przemyska. – 1911, nr 43 
(29 września), s. 3 
 
B MNZP  
 
550. Kronika sportowa : W niedzielę dnia 24 b.m. odbył się w Rzeszowie match 
footballowy między tamt. „Resowią I” a przemyskim „Sanem”. Gra prowadzona w żywem 
tempie przynosi „Sanowi” zwycięstwo w stosunku 2:1. Niezwykle małe boisko (50razy50) 
zarośnięte trawą i otoczone drzewami i krzewami krępowało graczy przemyskich i lotność 
kombinacji. Match rewanż. Odbędzie się w Przemyślu 1/10. b.r. // Echo Przemyskie. – R. 16, 
1911, nr 79 (1 października), s. 3 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication?id=4137&tab=3 
 
551. Chlubne zwycięstwo „Sanu”. Pierwszorzędnej drużynie footbalowej w Przemyślu, 
„Sanowi” przypadł w udziale zaszczyt pokonania pod każdym względem „Resovii”, klubu 
footbalowego z Rzeszowa. Spotkanie „Sanu” z „Resovią” w ostania niedzielę było już 
drugiem z rzędu, bo matchem-rewanżem. Match w Rzeszowie przynosi „Sanowi” zwycięstwo 
w stos. 2:1, ostani zaś match-rewanż daje wynik 4:1, znowu na korzyść przemyskiej drużyny 
[…] w obydwóch spotkaniach górowała u członków „Sanu” lotność w kombinowaniu i 
niezwykła przytomność w oryentowaniu się co do poszczególnych pozycji. Match odbył się 
na doskonałym terenie footbalowym, „Szajbówce” // Gazeta Przemyska. – 1911, nr 44 (6 
października), s. 2 
 
B MNZP  
 
1912 
 
552. Walne Zgromadzenie OSTGS „San”. Zgromadzenie zagaił prof. Błażek, który 
wskazał na szybki rozwój sportu w Przemyślu i w krótkości przeszedł przedsięwzięcia 
sportowe ubiegłego roku. Sprawozdanie techniczne złożył zastępca z ubiegłego roku p. 
Burnatowicz. Sprawozdanie to jak na Przemyśl przedstawia się bardzo ładnie. Otóż w 
ubiegłym roku należał do Oddziału jako drużyna reprezentacyjna najsilniejszy obecnie w 
mieście KS „San” , którego to sprawność i tężyzna przyczyniły się głównie do sukcesów 
odniesionych przez Oddział. Drużyny tego klubu rozegrały 42 matchów futbolowych, z 
których wygrały 31, przegrały 9, nierozegranych było 2. Stosunek bramek 108:46 dla Sanu 
[...]. Największą dolegliwością Oddziału był brak boiska sportowego, którego mimo usilnych 



starań i szeregu deputacyi (jak zaznaczył Błażek) dotychczas nie uzyskano // Przegląd 
Przemyski. – R. 2, 1912, nr 6 (10 lutego), s. 3-4 
Walne zgromadzenie OSTGS [Oddziału Sportowego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”] „San” 
 
B MNZP  
 
553. Ze sportu : Sezon footballowy zaczęły onegdaj drużyny O.S.T.G.S. ato pierwsza i 
trzecia drużyna „Sanu” matchem-treningiem na boisku Sokoła. Skład pierwszej drużyny 
przedstawia się na razie następująco : bramkarz Olko, backi Ignac i Józek, pomoc Dzicz, 
Żabka i Dzius atak S..a, Reaub, Chilas, Wacek i Rilski (kapitan). Skład ten jednakowoż 
ulegnie zdaje się zmianom. Co do innych drużyn to miała już training drużyna Oddziału 
Termopile […] // Przegląd Przemyski. – R. 2, 1912, nr 10 (9 marca), s. 4 
 
B MNZP  
 
554. Ze sportu : Polski Związek piłki nożnej wzywa wszystkie kluby sportowe do 
przystępowania w charakterze członków do tegoż Związku. Ostani termin przystąpienia 20 
marca 1912 b.r. […] Opłata roczna wynosi dla klubów I. klasy 50 koron rocznie, dla klubów 
II. Klasy : w grupie A 30 koron, w grupie B 20 koron, w grupie C 10 koron rocznie. Wpisowe 
w wysokości połowy wkładki rocznej opłaca się jednorazowo. Statut Związku i potrzebne 
formularze wysyła na żądanie p. dyrektor Antoni Januszewski, Kraków, ul. Floriańska 39. 
Członkowie Polskiego Związku są tem samem członkami austriackiego Związku 
footballowego i międzynarodowej federacji ; Oddział sportowy Sokoła zgłosił przystąpienie 
do Polskiego Związku piłki nożnej – a przez to samo należą do tegoż Związku wszystkie 
kluby sportowe grupujące się około Oddziału a więc obecnie „San” i „Termopile” // Przegląd 
Przemyski. – R. 2, 1912, nr 11 (16 marca), s. 3 
KS „San” zgłasza przystąpienie do ZPPN, z zaliczeniem do kl. II C 
 
B MNZP  
 
555. Ze sportu. Jutro w niedzielę 28 bm. nastąpi otwarcie sezonu Oddzialu sportowego 
Sokoła. Na otwarcie rozegrają na Szajbówce pierwszy w tym roku match footballowy 
drużyny : San I i Termopile I. Początek matchu o godz. 3 po południu. Ceny miejsc bardzo 
niskie (siedzące po 50 h. , wstęp 30 h., dla młodzieży 20 h.). […] Skład I drużyny „Sanu” w 
jutrzejszym matchu następujący : bramkarz Olko, obrona Rebab i Ignac, pomoc : Dzicz, 
Żabka i Pagot, atak : Rikki, Kostek, Milas, Wacek i Sas. W Termopilach na bramce gra 
Adach, jako obrońcy Waker i Jugol, na pomocy Raskal, Wulw i Fall, w ataku Jasiński, Józwa, 
Mars i Sikora . Na przyszłą niedzielę w projekcie match między Sanem I a Koroną I ze 
Sambora ; Walne Zgromadzenie Sokoła uchwaliło polecić wybrać się mającemu 
Wydziałowi, aby tenże w jak najkrótszym czasie załatwił sprawę boiska dla Oddziału 
sportowego Sokoła. Jako odpowiedni teren wskazano łąkę p. Drużbackiego nad Sanem, za 
którą poddzierżawca żąda 320 K. rocznie […] // Przegląd Przemyski. – R. 2, 1912, nr 17 (27 
kwietnia), s. 3 
Gimnazjaliści – sportowcy : Walerian Skwirzyński, Leonard Skwirzyński, Kazimierz Słubicki, Marian Stroński, 
Matyasz (Matias) Drückner, Kazimierz Dubeński, Józef Wolf (także zawodnik „Sanu”), Jasiński, 
Koczyrkiewicz, Szczepański, Sidorowicz, Adach, Jugol, Roskal, Falk, Józwa, Mars, Sikora 
 
B MNZP  
 
556. Ze sportu : W ubiegłą niedzielę rozegrał San I z Termopilami I pierwszy w bieżącym 
sezonie match footballowy zakończony zwycięstwem Sanu w stosunku 3:1 […] w 42 i 45 



minucie po przerwie zdobywa drużyna jeszcze dwa goale, jeden strzelony przez Sasa, drugi 
przez Rikki’ego. Po obu stronach można było zauważyć brak trainingu i zgrania. Na dobitek 
w składzie „Sanu” zaszła przed samym machem zmiana – mianowicie bramkarz „Sanu” 
(Olko) z powodu niedyspozycyi nie stawił się – miejsce jego obsadzono graczem z trzeciej 
drużyny. Z całej drużyny „Sanu” zasługują na szczególną wzmiankę z ataku środkowy 
(Milas) i lewe skrzydło (Sas), środkowy pomocy (Żabka) i lewy obrońca (Rebab). Termopile, 
w których składzie wyróżnili się środkowy w ataku (Wube) , lewe skrzydło (Jasiński) i 
bramkarz (Adach) – muszą wynik ten przypisać szczęściu […]. Sędziował bardzo dobrze p. 
Ritterschild. Publiczność, szczególnie młodzież gimnazjalna, dopisała // Przegląd Przemyski. 
– R.2 , 1912, nr 18 (1 maja), s. 4 
 
B MNZP  
 
557. Sokół przemyski (z działalności za rok 1911) […] odbył na 2 walnych zgromadzeniach 
w dniu 17 i 25 kwietnia przegląd swej pracy […] . Miejsce gimnastyki zajęły w znacznej 
mierze zabawy i ćwiczenia na wolnem powietrzu, zwane sportem […] piłka nożna ! […] 
Sokół przemyski ma boisko wspaniałe zbudowane olbrzymim kosztem. Dla części członków i 
to boisko nie wystarcza, jak utrzymują i wystosowali życzenie do wydziału o 
wydzierżawienie na uprawianie gier specjalnego boiska […] // Gazeta Przemyska. – R. 6, 
1912, nr 18 (3 maja), s. 2 
Część członków „Sanu” wystosowała do Wydziału „Sokoła” wniosek o wydzierżawienie boiska do gry w piłkę 
nożną 
 
BMNZP 
 
558. Kronika sportowa : Zawody. W ubiegłą niedzielę odbyło się otwarcie sezonu 
wiosennego, zainaugórowane machem między naszą pierwszą drużyną „San I” a 
„Termopilami I” z wynikiem jakiego się nikt nie spodziewał i jakiego nikt nie obliczał; 
zwyciężył wprawdzie „San” w stosunku 3:1 […] / A. // Gazeta Przemyska. – R. 6, 1912, nr 18 
(3 maja), s. 4 
 
B MNZP 
 
559. Przegląd sportowy : […] Zwyczajne, dotychczasowe w sobotnich nrach pojawiające się 
notatki „Ze sportu” i nadal – w miarę materyału będą się pojawiały. Kierownictwo obu tych 
działów będzie prowadził i nadal – p. R. Burnatowicz / Redakcja ; Jutrzenka – Termopile. 
W niedzielę 5 bm. rozegrały na Szajbówce match footballowy drużyny przemyskiego klubu 
sportowego I. (dawniej Jutrzenka) i Termopyle I zakończony nierozegraną 1:1 (0:0) […] . 
Sędziował p. Ritterschild //  Przegląd Przemyski. – R. 2, 1912, nr 20 (8 maja), s. 5 
Pierwsza relacja sportowa i komentarz Romana Burnatowicza 
 
B MNZP  
 
560. Kronika sportowa : W niedzielę dnia 5 bm. odbył się match dwóch młodych i dużo 
obiecujących drużyn : Termopile I stawały przeciw I przemyskiemu klubowi sportowemu 
(dawniej „Jutrzenka”). Zawody zostały uwieńczone wynikiem 1:1 […] / Ada. // Gazeta 
Przemyska. – R. 6, 1912, nr 19 (10 maja), s. 3 
 
B MNZP  
 



561. Ze sportu : Szajbówkę wydzierżawił Oddział sportowy polskiego Tow. Gimn. „Sokół” 
na boisko sportowe ; Jutro we czwartek na boisku Oddziału sportowego „Sokoła” 
(Szajbówka) match footballowy między Koroną I ze Sambora a Termopilami I. Początek o 
godz. 4 po południu. Ceny miejsc : miejsce siedzące : 80 h., wstęp 40 h. młodzież 
gimnazjalna i wojskowi 20 h. […] // Przegląd Przemyski. – R.2, 1912, nr 22 (15 maja), s. 3 
 
B MNZP  
 
562. Kronika sportowa : Zawody. W niedzielę 11 bm. rozegrała I przemyska drużyna 
footbalowa „San I” match z „Pogonią I” w Jarosławiu z wynikiem 1:1. Obie drużyny 
jednakowo silne stanęły na boisku w swym najlepszym składzie.[…]. Boisko małe i błotniste 
utrudniało grę – powodując ogromną liczbę autów. Doskonale sędziował p. Zdzisław 
Ritterschild. Match-rewanż odbędzie się w niedzielę 19 bm. na Scheibówce” ; W tym czasie 
w Przemyślu rozegrała „Sianowa Czajka I”  match footbalowy ze „Skałą”  ze Stryja, 
zakończony zwycięstwem „Skały” 2:1. Sędziował p. Zielony ze Lwowa ; Boisko. Po wielu 
usilnych staraniach i zabiegach udało się Oddziału sportowemu tut. Sokoła wydzierżawić od 
gminy Buszkowice znane boisko „Szeibówka” na tylko z braku funduszów na rok – ale 
ufamy, że Reprezentacya miasta przybędzie wreszcie z pomocą materyalną - dając 
sportowcom  możność kontynuowania zdrowych zabaw i gier – zakładając tak dawno 
upragniony i projektowany park Jordana / Ada // Gazeta Przemyska. – R. 6, 1912, nr 20 (17 
maja), s. 4 
OSTGS „San”” wynajmuje za kwotę 140 koron łąkę na tzw. Szajbówce od gminy Buszkowice w celu 
rozgrywania meczów futbolowych 
 
B MNZP  
 
563. Kronika sportowa : Zawody : We czwartek dnia 16 bm. gościła w murach naszego 
grodu drużyna footballowa „Korona” z Sambora i rozegrała z tut. „Termopile” I match 
zwycięski dla „Termopili” [2:1] [...]. Muszę nawiasem wspomnieć o jednej dziwnej bądź co 
bądź przykrej rzeczy, a mianowicie : obok boiska, na czas zawodów, ustawił prof. Gimn. 
Błażek namiot szpitalny i rozłożył podręczną apteczkę. Długo przypatrywałem się temu i 
doszedłem do przekonania, że była to poza, albo uważanie sportu a footbalu w szczególności 
za mordowanie! Tertium non datur! ; W niedzielę rozegrał „San I” match rewanż z 
„Termopilami” […] – San grając w zmienionym składzie już w pierwszej połowie w 15. 
sekundzie zdobywa pierwszą bramkę a do połowy jeszcze 4 – po pauzie zaś dalsze 5 bramek, 
bijąc Termopile na głowę bo 10:0 […]. W obu powyższych matchach sędziował dobrze p. 
Zdzisław Ritterschild […] / Ada // Gazeta Przemyska. – R. 6, 1912, nr 21 (24 maja), s. 3 [?] 
 
B MNZP  
 
564. Kronika sportowa : W przeszłą niedzielę zwyciężył „San I – „Pogoń I”  z Tarnowa 5:0 
(2:0). Już w 7 minucie strzela Milas pierwszą bramkę „Pogoni” [...] pod bramką naszą 
wspaniałe backi – Ignac (prawy back) w każdej pozycji bramkarz łapie piłkę i oddaje ja 
naszemu atakowi [...]. (Wacek lewy łącznik strzela 1 goal, Milas – środek ataku - 4) [...] ; w 
tym samym czasie przegrała ruska drużyna „Sianowa Czajka I”  match rewanż ze „Skałą”  w 
Stryju / Ada // Gazeta Przemyska. – R. 6, 1912, nr 22 (31 maja), s. 5 
 
B MNZP 
 
565. Kronika sportowa : We czwartek dnia 6. bm. rozegrał „San I” match footballowy z 
„Pogonią I” z Jarosławia. […] Ricci (prawe skrzydło) doskonale centruje, a Milas strzela z 



tego dwa goale; do pauzy wynik 2:1 na korzyść Sanu […]. Pogoń pozbawiona swej najlepszej 
siły – bojąc się przegranej, schodzi z boiska w 7-mej minucie po pauzie – a sędzia ogłasza 
walk –over 1:0 na korzyść Sanu […]. Sędziował doskonale p. Bizoń ze Lwowa / Ada. // 
Gazeta Przemyska. – R. 6, 1912, nr 23 (7 czerwca), s. 4 
Rewanż w Przemyślu 2:1 dla Sanu jednak jarosławski zawodnik Skopal i przemyski bramkarz zostają 
wykluczeni z gry przez sędziego 
 
B MNZP 
 
566. Ze sportu : Jutro  na boisku Oddziału Sokoła match footballowy między Pogonią 
Jarosławską a Termopilami ; Termopile I – Przemyski klub sportowy I (Jutrzenka) 1:0 
walk over, PKS nie chciał grać tłumacząc się rozmokłem boiskiem wobec czego sędzia (p. 
Dobrzański) ogłosił walk over na korzyść Termopili ; Sanowa Czajka wyjechała na ubiegłą 
niedzielę do Lwowa na match z tamtejszą akademicką drużyną „Ukraina”. Sam match 
zakończył się nierozegraną 2:2 ; W niedzielę wyjeżdża pierwsza drużyna „Sanu” na match z 
Pogonią do Tarnowa. Będzie to revange przemyskiego matchu zakończonego zwycięstwem 
Sanu w stosunku 5:0. – W Przemyślu rozegra match footballowy San II z Termopilami I ; 
Program Oddziału sportowego Sokoła na czerwiec. W projekcie : 16. w Przemyślu – 
Termopile – Pogoń Jarosławska, w Stryju San - Pogoń Str. 23. w Przemyślu San II – Czarni I 
z Jarosławia, w Krakowie San I – Cracovia reserves, w Rzeszowie Termopile – Resovia. 29 i 
30. […] match footballowy Czarni reserves ze Lwowa – San I. Przedmatch San II – 
Termopile I. ; Nowe kluby sportowe powstały w ostatnich dniach w Przemyślu a to 
Robotniczy klub sportowy „Legion” i klub sport. „Olimpia” // Przegląd Przemyski. – R. 2, 
1912, nr 31 (15 czerwca), s. 5 
 
B MNZP  
 
567. Ze sportu : Jutro  w Krakowie match footballowy rozegrają Cracovia I R. i przemyski 
San I. Drużyna Sanu wyjeżdża do Krakowa w bardzo dobrym składzie, toteż match ten będzie 
nadzwyczaj interesującym, tembardziej, że San dotychczas w bieżącym sezonie nie przegrał 
żadnego matchu. Skład naszej sympatycznej drużyny następujący : bramkarz Olko, obrońcy 
Ignac i Abe, pomoc Pagot, Żabka i Netz, atak Rikki, Moravec, Milas, Bolta, Jasiński, jako 
rezerwa jadą Wacek i Efbe. Wycieczkę prowadzą p. Ritterschild i Burzyński ; W niedzielę 30 
bm. rozegra w Przemyślu San I match footballowy z „Czarnymi” (rezerwa) ze Lwowa […] // 
Przegląd Przemyski. – R. 2, 1912, nr 33 (22 czerwca), s. 4 
 
B MNZP  
 
568. Ze sportu : Czarni – San. Match ten odbędzie się nie, jak poprzednio donosiliśmy, w 
niedzielę, ale w sobotę 29 bm. tj. w Święto Piotra i Pawła […]. Cracovia IB – San I. Zawody 
piłka nożną rozegrane w Krakowie między tymi drużynami zakończyły się jak, łatwo można 
było przewidzieć zwycięstwem Cracovii w stosunku 7:1 (4:1). San w ostatnim dniu przed 
wyjazdem stracił jednego z najlepszych graczy (H. Moraveca), który wskutek rozbicia nogi 
nie mógł wyjechać […]. Ze składu Sanu na pierwsze miejsce wybili się Ignac, Milas i Wacek, 
który strzelił jedyną bramkę na korzyść Sanu ; Nowy klub sportowy. Za wzorem klubów 
sportowych rzemieślników i handlowców istniejących w innych miastach, zawiązał się także 
u nas Klub sportowy handlowców, skupiający w sobie prawie całą młodzież „handlową”. 
Klub ma nadzieję w krótkim czasie wystąpić publicznie // Przegląd Przemyski. – R. 2, 1912, 
nr 34 (26 czerwca), s. 4 
 
B MNZP 



 
569. „Cracovia” IB – „San” I . W ubiegłą niedzielę przegrał San I w Krakowie match z 
wyżej wymienioną drużyną w stosunku 7:1 [...] – w drugiej połowie zdobywa „San” jedyny 
goal strzelony przez Wacka z prawego łącznika. Dobrze grały oba backi ze „Sanu” – nieraz 
ratując już prawie zdobytą bramkę. Sędziował p. Moskal z Krakowa / Ada. // Gazeta 
Przemyska. – R. 6, 1912, nr 26 (28 czerwca), s. 4 
 
B MNZP 
 
570. Ze sportu. Jutro  : w sobotę na boisku Oddziału sportowego Sokoła (Szajbówka) o 
godz. 21/2 San II – Termopile I, o godz. 5 Czarni IB Lwów – San I. […] Skład Sanu 
bramkarz Olko, obrona Ignac i Braha (S.O.), pomoc Abé (Pagot), Żabka, Natz, atak Rikki, 
Mada W., Milas (kapitan), Wacek i Jasiński […] // Przegląd Przemyski. – R. 2, 1912, nr 35 
(28 czerwca), s. 4 
 
B MNZP 
 
571. Ze sportu : Jutro  w Mościskach match footballowy rozegrają przemyski robotniczy 
Klub sport. „Legion” z tamtejszą „Pogonią”.- Początek o godz. 5. Odjazd ostatniego pociągu 
do Mościsk 2:59 ; San – Biali 9:1 (3:0). W niedzielę ubiegłą rozegrały na Szajbówce 
wakacyjne drużyny tych klubów match footballowy zakończony zwycięstwem „Sanu” w 
stosunku 9:1. W składzie „Sanu” zaszły poważne zmiany spowodowane wyjazdem kilku 
graczy Przemyśla i tak na bramce grał Bauer II w pomocy Dicz (lewe skrzydło) i Lwowiak, w 
ataku Rodzeń, Bauer I. i Moravec, z resztą skład jak dawniej […] // Przegląd Przemyski. – R. 
2, 1912, nr 39 (13 lipca), s. 4 
 
B MNZP 
 
572. Ze sportu : „Legion I – „Pogoń” I (Mo ściska) match footballowy rozegrany przez te 
kluby w Mościskach w ubiegłą niedzielę przyniósł zwycięstwo Legionowi po dość ciężkiej 
walce, w stosunku 5:3 (2:2). „Legion” – to niedługo istniejący robotniczy klub sportowy 
założony w łonie Towarzystwa terminatorów im. Św. Stanisława Kostki, za interwencją 
księży salezjanów , którzy wychowując racjonalnie młodzież uważają za jeden z 
najważniejszych czynników dobrego wychowania – sport. W Galicyi jest przemyski „Legion” 
pierwszym klubem złożonym w znacznej części z wychowanków Salezjańskich – prócz 
których  wchodzi w skład drużyny kliku akademików […]. Sędziował dobrze p. Dobrzański 
ze „Sanu”. Revange z początkiem sierpnia w Przemyślu // Przegląd Przemyski. – R. 2, 1912, 
nr 40 (17 lipca), s. 4 
 
B MNZP 
 
573. Ze sportu : […] Po sezonie wiosennym należałoby się zastanowić nad rozwojem 
klubów sportowych w Przemyślu – i nad tem, które miejsce w sporcie prowincyi zajmuje 
Przemyśl […]. Co do sportu piłki nożnej to ten jeden może rozwija się u nas dość dobrze. 
Pierwszeństwo na tem polu należy przyznać drużynie Oddziału sportowego Sokoła „San”. Od 
samego założenia jest „San” najsilniejszym klubem w Przemyślu – a w sezonie jesiennym 
zeszłego roku podnosi się na wyżynę najsilniejszej drużyny środkowej Galicyi bijąc 
„Resovię”- w sezonie bieżącym nie daje „San” tego zaszczytu sobie odebrać bijąc „Pogoń” 
jarosławską i tarnowską […]. Będzie to w pierwszym rzędzie zasługa znakomitego kapitana 
tej drużyny p. Dobrzańskiego (Milasa). Z dalszych drużyn „Sanu” na wzmiankę zasługuje II, 



która mając jako kapitana p. Rodzena rozwija się bardzo dobrze i można jej rokować ładną 
przyszłość. Z innych klubów przemyskich wymienić należy Przemyski klub sportowy 
powstały z połączenia „Olimpii” i „Jutrzenki”. W skład drużyny I-ej P.K.S. wchodzi kilku 
graczy rzeczywiście jak na Przemyśl dość dobrych – a że P.K.S. z wyników sądząc zajmie 
dopiero trzecie miejsce w Przemyślu – należy przypisać tylko przypadkowi. Drugie miejsce 
zajęłyby obecnie „Termopile” – drużyna jeszcze słaba i mało zgrana – rokująca jednakowoż 
dobrą przyszłość. – Prócz tych klubów istnieją jeszcze ruska „Sianowa czajka”, która niestety 
wskutek stosunków panujących w tut. ruskiem gimnazyum nie może spotykać się z 
miejscowymi drużynami polskimi a nadto K.S. „Biali”, Pod. K.S. „Legion” , i mało znaków 
życia dający klub sportowy handlowców // Przegląd Przemyski. – R. 2, 1912, nr 41 (20 lipca), 
s. 4 
Powstanie Przemyskiego Klubu Sportowego ; Gimnazjaliści – sportowcy : Walerian Skwirzyński, Leonard 
Skwirzyński, Kazimierz Słubicki, Marian Stroński, Matyasz (Matias) Drückner, Kazimierz Dubeński, Józef 
Wolf (także zawodnik „Sanu”), Jasiński, Koczyrkiewicz, Szczepański, Sidorowicz, Adach, Jugol, Roskal, Falk, 
Józwa, Mars, Sikora 
 
B MNZP 
 
574. Ze sportu : „Polonia” – Klub Sportowy „Handlowców ”. Sobotni match – revenge 
przyniósł „Polonii” (Garbarze) drugie zwycięstwo w stosunku 5:2. Zwycięstwo stosunkowo 
małe, gdyż pierwszy mecz wygrywają w stosunku 8:0. Sędziował na pierwszym matchu 
średnio dobrze „Kazik” (ps.), na drugim zaś jeden z Handlowców, nie znający nawet 
najważniejszych przepisów gry ; San wakacyjny – Czarni. Match ten grany, w niedzielę dnia 
28 bm. na boisku „Sokoła”, w siódemkę kończy się zwycięstwem Sanu w stosunku 13:0. 
Sędziował p. Bauer ze Sanu // Przegląd Przemyski. – R. 2, 1912, nr 44 (31 lipca), s. 4 
 
B MNZP 
 
575. Ze sportu : San – Czarni 9:0 […] zapoznano naszą publiczność z zasady gry tzw. 
węgierskiej. „San”, który tydzień temu pokonał „Czarnych” zasila teraz ich kadry kilkoma 
własnymi graczami, aby gra przedstawiała więcej punktów interesujących […]. Sędziował p. 
Ługowski z „Pogoni” lwowskiej // Przegląd Przemyski. - R. 2, 1912, nr 46 (7 sierpnia), s. 4 
 
B MNZP 
 
576. Ze sportu : W ubiegłą niedzielę (11 sierpnia) urządził K. S. „San” wycieczkę do 
Krasiczyna, gdzie dwie drużyny tego klubu rozegrały match footballowy. W Krasiczynie jest 
kilkunastu uczestników „Sanu” – przeważnie młodzież gimnazyalna zajęta przy robotach w 
polu [...]. Młodzież ta wesoła nie zapomina o zasłużonej pracą rozrywce, oddaje się grom i 
zabawom na wolnem powietrzu – pod wytrawnym kierownictwem p. Dobrzańskiego – 
kapitana pierwszej drużyny „Sanu” W niedzielę rozegrała drużyna „San” match footballowy z 
wakacyjną drużyną „Sanu” z Przemyśla. Po obu stronach grali najlepsi gracze przemyscy, 
toteż przebieg zawodów był nadzwyczaj interesujący. Skład drużyny krasiczyńskiej był 
następujący : bramkarz Koczyrkiewicz, (Termopile), obrona Walczak (San I) i Dereniowski 
(San II), pomoc Bucki (Biali I), Chirowski (San I) i Burakowski (San II), atak Dubiński 
(Termopile I) Rodzeń (San II), Dobrzański (San I), Radwański (San I) i A. D. (Pogoń 
stryjska). W przemyskiej drużynie grał na bramce Latocha (San II) jako obrona Parat (San II) 
i Błocki (San I), w pomocy Dworzaczek ( San II) Scheuer (San II) i Szychulski (Biali I) w 
ataku Michalik (San I) Beryś (San II), Bauer (San I), Szczepański (Termopile I) i Rikki (San 
I). Match zakończył się zwycięstwem Przemyśla w stosunku 4:3 (1:2). Sędziował p. 
Ritterschild. Rewanż tych drużyn w najbliższym czasie w Przemyślu ; Klub Sportowy 



Handlowców (Przemyśl) - Weneridei (!?) (Stubno). Match rozegrany również w niedzielę w 
Stubnie zakończył się 3:1 (2:0) na korzyść pierwszych. [...] Sędziował – odpowiednio do 
swojego pseudonimu – jakiś pan z Przemyśla pod pseudonimem Ciuchraj // Przegląd 
Przemyski. – R. 2, 1912, nr 48 (14 sierpnia), s. 5 
I drużyna „Sanu” z kapitanem Emilem Dobrzańskim oraz II drużyna „Sanu” bierze udział w żniwach na polach 
należących do dóbr księcia Władysława Sapiehy w Krasiczynie ; wykaz uczniów – członków drużyn 
 
B MNZP 
 
577. Ze sportu : San I – Drużyna kolonji wakacyjnej w Dubiecku match footballowy 
rozegrały te drużyny w niedzielę w Krasiczynie zakończony zwycięstwem Sanu w stosunku 
10:0 (3:0). Sam match miał przebieg bardzo interesujący bo też i „San” wystawił najlepsze 
siły na jakie może zdobyć się drużyna prowincyonalna, a w drużynie dubieckiej grali tacy 
gracze jak Nowicki (Czarni I Lwów) itp. – Sędziował p. Mykicki ze „Sanu” // Przegląd 
Przemyski. – R. 2, 1912, nr 49 (17 sierpnia), s. 2 
 
578. Ze sportu : […] Z innych klubów to w czasie wakacyi powstali w Przemyślu „Czarni” , 
którzy mają tak dobre siły, że niedługo wybiją się na jedno z lepszych miejsc w przemyskim 
sporcie – dalej „Legion”, który rozgrywa jeden match z „Pogonią” w Mościskach z wynikiem 
5:3 na swoją korzyść i klub sportowy „Handlowców” (obecnie „Maraton”), który rozegrał 
parę matchów z pomniejszymi drużynami przemyskimi. Przemyski klub sportowy 
(„Jutrzenka”) i K.S. „Termopile” drużyn wakacyjnych nie mieli // Przegląd Przemyski. – R. 2, 
1912, nr 51 (24 sierpnia), s. 6 
 
B MNZP  
 
579. Ze sportu : „San” dru żyna wakacyjna – „Polonia” 12:2 (3:1). W niedzielę rozegrała 
wakacyjna drużyna „Sanu” match footballowy z młodą ale dużo obiecującą drużyną „Polonią 
I” Zawody przyniosły cały szereg nadzwyczaj interesujących momentów a były w każdym 
razie najpiękniejsze ze wszystkich zawodów, jakie mieliśmy sposobność oglądać w sezonie 
wakacyjnym. „Polonia” to młody klub założony w czasie wakacyi – ze składu drużyny jednak 
sądząc – wybije się na jedno z lepszych miejsc. Zawody odbyły się na „Szajbówce” […] ; 
200-tny goal na korzyść „Sanu” strzelił w niedzielę 25 bm. w czasie matchu „San” – 
„Polonia” centr ataku p. Milas Dobrzański […] // Przegląd Przemyski. – R. 2, 1912, nr 52 (28 
sierpnia), s. 6 
 
B MNZP  
 
580. Ze sportu : Związek polski piłki nożnej wzywa wszystkich członków tak zwyczajnych 
jakoteż nadzwyczajnych do zgłaszania graczy grających dla odnośnego klubu. Zgłoszenia 
należy uskuteczniać na specyalnych blankietach (dla członków zwyczajnych – na niemieckich 
- dla członków nadzwyczajnych – na polskich) które wysyła sekretarz Związku pan Lesław 
Boroński (Kraków, ul. Karmelicka l. 22) w cenie 1 K. za 50 sztuk […]. ; Klubowi 
sportowemu handlowców „Maraton”, jakkolwiek wszystkim innym klubom sportowym, 
które chcą mieć umieszczone sprawozdania ze swoich zawodów w „Przeglądzie” – donosimy, 
że na przyszłość tylko z tych matchów umieszczać będziemy sprawozdania, o których 
zostaniemy powiadomieni na parę dni przed matchem, a to w tym celu, by na odnośny match 
wysłać sprawozdawcę sportowego // Przegląd Przemyski. – R. 2, 1912, nr 53 (31 sierpnia), s. 
4 
 
B MNZP 



 
581. Ze sportu : „San” I – Biali I 8:1  (6:0). Matchem tym rozpoczął „San” sezon jesienny w 
ubiegłą niedzielę grając z drużyną „Białych” którzy w czasie wakacyi zyskali klika dobrych 
sił // Przegląd Przemyski. – R. 2, 1912, nr 54 (4 września), s. 4 
 
B MNZP  
 
582. Ze sportu : „San I – „San II” 5:1  na korzyść pierwszej drużyny. Match niedzielny 
rozegrały te dwie najlepsze bezsprzecznie drużyny Przemyśla w niedzielę ubiegłą na 
„Szajbówce”. „San II” rozwija się coraz lepiej a obecnie ma skład bardzo dobry. W składzie 
pierwszej drużyny na pierwszy plan piękną grą i kombinacją wybili się prawe skrzydło 
(Drzewicki) i środkowy ataku (Dobrzański) ; „Czarni I” – Biali I”  match rozegrany 
równocześnie z matchem drużyn „Sanu” zakończył się 6:1 na korzyść „Czarnych” // Przegląd 
Przemyski. – R. 2, 1912, nr 58 (18 września), s. 6 
 
B MNZP  
 
583. Ze sportu : San II – Czarni I  na korzyść drugiej drużyny „Sanu”. […]. Sędziował p. 
Dobrzański // Przegląd Przemyski. – R. 2, 1912, nr 60 (25 września), s. 3 
 
B MNZP 
 
584. Ze sportu : Match footballowy „Czarni” (Lwów) – „San”  – powodów nieprze-
widzianych odłożony ; „San” I – „Czarni I” (Przemy śl) 10:1 (4:1). Aby nie robić zawodu 
publiczności, urządzono ten match, który nam wykazał, że „San” mimo wystąpienia tego czy 
owego gracza gra istotnie pięknie i kombinuje dobrze […]. Sędziował p. Sperdolič // 
Przegląd Przemyski. – R. 2, 1912, nr 62 (2 października), s. 5-6 
Znane jest tylko jedno nazwisko piłkarza klubu Czarni (Przemyśl) – Izraela Hirta – ucznia III Gimnazjum 
 
B MNZP 
 
585. Ze sportu : Nad organizacyą Związku polskiego piłki nożnej powinien się stanowczo 
Zarząd tegoż Związku zastanowić. Związek Polski pozostaje w zależności od austryackiego 
„Verbandu”, a przecież cóż ten austriacki Związek daje nam Polakom – jak mało się klubami 
galicyjskimi interesuje [...]. Oto taki drobny przykład. KS „Lechia” ze Lwowa otrzymał w 
związku klasę II B. Oddział sportowy „San” w Przemyślu ma klasę II C – mimo że z 
wyników sądząc jest drużyną silniejszą od „Lechii” // Przegląd Przemyski. – R. 2, 1912, nr 63 
(5 października), s. 6 
Apel o awans piłkarzy „Sanu” do wyższej klasy 
 
B MNZP 
 
586. Oddział sportowy „Sokoła” składa niniejszym serdeczne podziękowania zarządowi 
kinoteatru „Urania” za bezpłatne umieszczenie reklamy jutrzejszego matchu, W. pp. 
Schumacherowi i Reifowi za pozwolenie umieszczenia między kamienicami wywieszki 
reklamowej – dalej W. pp. Juszczyńskiemu, Borysowi, Walzowi, Wondraczkowi, 
Krzyżanowskiemu i Sierpowemu za łaskawe przyjęcie i umieszczenie w oknach 
wystawowych afiszów na match jutrzejszy // Przegląd Przemyski. – R. 2, 1912, nr 65 (12 
października), s. 5 
Pierwsze afisze zawiadamiające o meczu – „San” Przemyśl – „Team” (Lwów) – niedziela 13 października – z 
wynikiem 4:0 dla Lwowa 



 
B MNZP  
 
587. Team (Lwów) – San (Przemyśl) 4:0. W niedzielę 13 bm. przegrał „San” przemyski 
match z lwowską drużyną zbiorową, złożoną w lwiej części z graczy najsilniejszej dziś 
polskiej drużyny – „Czarnych”I ze Lwowa. I tak w skład teamu wchodzili z „Czarnych”I : 
Harasymowicz, Bilor, Pappius, Karnecki, Koniewicz, z drugiej Müller, Marecki i Kłosowski, 
ponadto ze „Sparty” Nakowicz i Bielak [...]. Prym w brutalnej grze dzierżył członek 
„Czarnych” p. Rozdół (prawy pomocnik), który kopał graczy i potrącał rękoma. Jeden może 
p. Bilor czasami pokazywał grę piękną i od niego mógł się „San” czegoś nauczyć. No i 
niezrównany bramkarz p. Harasymowicz. [...] / R. Burn. [Roman Burnatowicz] // Przegląd 
Przemyski. – R. 2, 1912, nr 66 (16 października), s. 5 
Relacja Romana Burnatowicza o meczu Team (Lwów) – „San” (Przemyśl) 
 
B MNZP 
 
588. Ze sportu : „San” we Lwowie. Jutro rozegra pierwsza drużyna „Sanu” match 
footballowy z „Czarnymi IB. […] San wyjeżdża z Przemyśla w niedzielę o 7½ rano. 
Wycieczkę prowadzą  pp. Burzyński i Ritterschild // Przegląd Przemyski. – R. 2, 1912, nr 69 
(26 października), s. 4 
Wielka przegrana „Sanu” z „Czarnymi” we Lwowie – 0:10 
 
B MNZP 
 
589. Ze sportu : W ubieglą nedzielę przegrała kombinowana drużyna „Sanu” match z 
„Czarnymi” we Lwowie. Przegraną należy przypisać niefortunnemu składowi drużyny 
przemyskiej, w której grało pięciu graczy z pierwszej drużyny Sanu a sześciu drugiej […] ; 
Były bramkarz „Sanu”  p. Olko gra obecnie w pierwszej drużynie Akademickiego Związku 
Sportowego w Krakowie // Przegląd Przemyski. – R. 2, 1912, nr 72 (4 listopada), s. 3 
 
B MNZP 
 
590. Ze sportu : Wczoraj w niedzielę rozegrał „San I” match footballowy z Teamem 
złożonym z najlepszych graczy klubów przemyskich „Czarni” i „Biali”. Match przy stałej 
przewadze „Sanu” zakończył się zwycięstwem tej drużyny w stosunku 2:0. Po obu stronach 
widać było pewien brak zgrania // Przegląd Przemyski. – R. 2, 1912, nr 78 (18 listopada), s. 2 
 
B MNZP  
 
591. Ze sportu : Rozegrany w niedzielę 24 bm. match rewanże między „Sanem” I a 
„Teamem” złożonym z członków przemyskich „Czarnych” i „Białych” zakończył się przy 
stałej przewadze „Sanu” zwycięstwem tej drużyny w stosunku 8:1 i zejściem „Teamu” z 
boiska // Przegląd Przemyski. – R. 2, 1912, nr 84 (2 grudnia), s. 3 
 
B MNZP 
 
592. Ze sportu : Po sezonie jesiennym należy – jak zwykle – zrobić przegląd naszych 
drużyn i klubów sportowych i wykazać ich postępy na polach sportu. Na pierwszem miejscu 
pozostaje „San”, który połączył się w ubiegłym sezonie z „Termopilami” przez co wzmocnił 
się wewnętrznie […]. Na drugiem miejscu należy postawić Przemyski Klub Sportowy 
(Jutrzenka), który pośród przemyskich drugorzędnych klubów wybija się coraz więcej. Z 



mniejszych wymienić należy jeszcze przemyską fili ę I L.K.P.N. „Czarni”, Klub Sportowy 
„Biali” i Robotniczy Klub Sportowy „Legion”, który początkowo pod troskliwą opieką 
Księży Salezjanów rozwijał się bardzo dobrze a jakkolwiek w ostatnich miesiącach nastąpiło 
tam pewne niekorzystne dla klubu przeobrażenie […] // Przegląd Przemyski. – R. 2, 1912, nr 
93 (23 grudnia), s. 3 
 
B MNZP 
 
1913 
 
593. Ze sportu : Stosunek bramek najsilniejszego w Przemyślu i okolicy klubu sportowego 
„San” stanowiącego drużynę Oddziału sportowego „Sokoła” od czasu założenia tego klubu 
(1910) przedstawia się w bardzo ładnych cyfrach bo 252:87. Matchów rozegrały drużyny 
„Sanu” 62, z czego na pierwszą drużynę przypada 38, na drugą 14, na trzecią sześć, na 
czwartą i piątą po 2. Z rozegranych matchów 50 rozegrano w Przemyślu, z tego 41 z 
drużynami tutejszemi resztę tj. 9 z zamiejscowemi. Wyjazdów na match było 12 (Kraków, 
Lwów, Stanisławów, Stryj, Rzeszów, Jarosław itd.) Wygrano matchów 41, przegrano 15, 
nierozegranych było 6. Prócz „Sanu” przemyskiego istnieją jeszcze dwa zrzeszenia sportowe 
w kraju o tej samej nazwie a mianowicie w Jarosławiu [brak części strony] [i w Warszawie - 
domyślnie] // Przegląd Przemyski. – R. 3, 1913, nr 105 (5 lutego) s. 2 
Statystyczne podsumowanie dorobku piłkarzy „Sanu” ze wszystkich poprzednich lat 
 
B MNZP  
 
594. Ze sportu : Walne Zgromadzenie ZPPN odbyło się w niedzielę 23 zm. W skład nowo 
wybranego Wydziału weszli p. Christalbauer (Lwów) jako prezes p. Żeleński (Kraków) jako 
zastępca oraz pp. Hr. Rostworowski (Kraków) K. Hemerling (Lwów), Z. Ritterschild 
(Przemyśl) dr Orłowicz (Lwów) dr Strojek (Kraków) // Przegląd Przemyski. – R. 3, 1913, nr 
113 (5 marca), s. 2 
 
B MNZP  
 
595. Oddział sportowy „Sokoła” w 1912 r. […] Po turystyce pierwsze miejsce zajmuje 
piłka nożna (football) [...] na pierwszy plan wybiła się drużyna „San” […]. W skład tej 
drużyny wchodzili : pp. bramka Mykicki i Węgrzynek, obrona Bauer i Walczak, pomoc 
Błocki, Chirowski, Rosenblüth, Skopal, Steinnetz i Parat, atak Drzewicki, Michalik, 
Radwański, Dobrzański (kapitan), Spirydowicz, Nedzor. Z rozegranych 62 matchów wygrano 
41, przegrano 15, nierozegrano 6. Stosunek bramek 252:67 na korzyść Sanu [...] / [Roman 
Burnatowicz] // Przegląd Przemyski. – R. 3, 1913, nr 117 (19 marca), s. 4 
Roman Burnatowicz podaje datę powstania Przemyskiego Klubu Sportowego „San” - 1910 rok 
 
B MNZP  
 
596. Kronika  : Ze sportu : Skład pierwszej drużyny footbalowej przedstawia się następująco 
: Huk, Abe, Walczak, Nadzor, Pruchnicki, Tadzik, Dobromilski, Wind, Dobrzański, Riedel, 
Jasiński. Kapitanem na rok 1913 wybrano p. Abe (m.). Ustępują z partyi bramkarz Mykicki, 
środkowy z pomocy Błocki i łącznik Wacek z powodu wyjazdu z Przemyśla.[…] na otwarcie 
sezonu zjedzie do nas KS „Korona” z Sambora […] // Przegląd Przemyski. – R. 3, 1913, nr 
129 (30 kwietnia), s. 2 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/doccontent?id=3256 
 



597. Ze sportu : Walne Zgromadzenie członków i uczestników tutejszego Oddziału 
sportowego Sokoła („Sanu”) odbyło się we wtorek 20 bm.w małej Sali Sokoła przy obecności 
około 40 członków. Po złożeniu sprawozdanń i udzieleniu ustępującemu wydziałowi 
absolutoryum wybrano prezesem Oddziału prof. M. Burzyńskiego, zastępcą i delegatem do 
Związku polskiego piłki nożnej p. Z. Ritterschilda, do zarządu wybrano pp. Błażka Bolesłwa, 
Radcę Grzędzielskiego Władysława, prof. Żelaka Dominika, Burnatowicza Romana, Parata 
Adama, Jaśkiewicza Józefa, Rzechonka Franciszka, Dobrzańskiego Emila i Wiśniewskiego 
Kazimierza. W skład komisyi szkontującej weszli pp. Giebułtowicz Franciszek, Janiczek 
Leon i Stupnicki Mieczysław […] // Przegląd Przemyski. – R. 3, 1913, nr 137 (28 maja), s. 2 
 
B MNZP 
 
598. Ze sportu : […] ; „Pogoń I” (Jarosław) – Amatorski Klub Sportowy (Przemyśl). 
Match rozegrany w niedzielę w Jarosławiu zakończył się wygraną „Pogoni” w stosunku 3:2. 
Z wyniku tego można wnosić, że przemyscy „Amatorzy” zajmują w sporcie przemyskim 
jedno z lepszych miejsc // Przegląd Przemyski. – R. 3, 1913, nr 143 (18 czerwca), s. 4 
 
B MNZP 
 
599. Przegląd sportowy : Z Sambora nam donoszą, że w poniedziałek 16 bm. rozegrały tam 
match footballowy tamtejsza „Korona” z „Białymi” z Przemyśla. Zawody przyniosły łatwe 
zwycięstwo „Korony” w stosunku 10:0 – z czego 4 bramki całkiem niepotrzebnie wpakował 
sobie jeden z obrońców „Białych” […] ; Pan Adam Parat, członek „Sanu” uzyskał od 
Związku Polskiego piłki nożnej pozwolenie na sędziowanie na wszystkich machach w 
Przemyślu // Przegląd Przemyski. – R. 3, 1913, nr 144 (21 czerwca), s. 7 
 
B MNZP  
 
600. Jutro na boisku „Sokoła” rozegra „San” I match footballowy z nowo powstałym 
„WKS”. Obie drużyny wystąpią w doborowym składzie, toteż zawody zapowiadają się 
interesująco // Przegląd Przemyski. – R. 3, 1913, nr 164 (30 sierpnia), s. 6  
 
B MNZP 
 
601. Kronika  : Meeting footbalowy w Przemyślu. Znany w Przemyślu „San” oddział sport. 
Sokoła, urządza na świeżo otwartem własnem boisku (Wyb. Fr. Józefa - koło tzw. Wygody) 
meeting footballowy. Rozegrają dwa matche footballowe drużyny „Lechia” I (Lwów) i „San” 
I w niedzielę 28 i w poniedziałek 29 b.m. […] // Echo Przemyskie. – 1913, nr 78 (28 
września), s. 3 
Zawody w pierwszym półroczu sezon u piłkarskiego 1913 kontynuowano jeszcze na Szajbówce  
 
B MNZP   
 
602. Przegląd sportowy : Dwa matche footballowe rozegrał w niedzielę i poniedziałek 
przemyski „San” z jedną z najsilniejszych drużyn lwowskich „Lechią”I, mającą w Związku 
polskim klasę II A. Oba matche cieszyły się ogromnem zainteresowaniem publiczności, 
której też sporo się zebrało na Nowem boisku „Sanu” położonem koło zakładu dra Kutny 
przy ul. Sanockiej. I-ierwszy dzień zawodów przyniósł po grze nie bardzo pięknej 
zwycięstwo „Lechii” w stosunku 2:1 (1:1) [właśc. 3:2 (2:1)] na dobitek wysłał polski związek 
nie najlepszego sędziego w osobie p. Butza z „Pogonii” lwowskiej. Za to w drugi dzień […] 



po zmianie gra znowu jest szybka i bardzo ładna i przez całą ta połowę widać przewagę 
„Sanu” nad lwowskimi gośćmi. […] Sędziował w drugi dzień znakomicie p. Dudyk z LKS 
„Lechia”. Ze składu Sanu zasługują na wzmiankę Milas [...] z pomocy Prudnicki, 
niezrównany lewy back Bauer i bramkarz Hyk ; Sekretariat „Sanu”  Oddziału sportowego 
Sokoła I znajduje się obecnie przy ul. Krętej 14 (p. Józef Jaśkiewicz) ; Serdeczne 
podziękowanie składamy niniejszem Wielmożnym Państwu Kostrzewskim za łaskawe 
użyczenie ubikacji na szatnie dla naszej drużyny footbalowej w czasie niedzielnych i 
poniedziałkowych zawodów z lwowską Lechią” „San” Oddział sportowy Sokoła I w 
Przemyślu // Przegląd Przemyski. – R. 3, 1913, nr 173 (1 października), s. 3 
Kostrzewscy udostępnili jedno z pomieszczeń w swoim mieszkaniu  
 
B MNZP   
 
603. Przegląd sportowy : 40 matchów footblallowych rozegrała dotychczas pierwsza 
drużyna Sanu od założenia tego klubu – ogółem zaś wszystkie drużyny Sanu rozegrały 60 
matchów – W matchach tych strzelono na korzyść Sanu 340 goali na 99 bramkach 
straconych. We wszystkich 40 matchach rozegranych przez San I p. Bolesław Błocki jako 
środkowy pomocy ostatnio jako prawa pomoc [ …] // Przegląd Przemyski. – R. 3, 1913, nr 
175 (8 października), s. 3 
 
B MNZP  
 
604. Przegląd sportowy : Amatorzy ze Lwowa zjeżdżają na jutrzejszy dzień do Przemyśla i 
rozegrają tu match ze „Sanem” na Nowem boisku „Sanu” przy ul. Ul. Sanockiej koło zakładu 
dra Kutny […]. „San” zaś wystąpi w tym samym składzie, w jakim grał z ”Lechią” a 
mianowicie : Hyczyński ; Bauer – Walczak ; Pruchnicki – Ees – Tadzik -; Jubilat – Kazik ; 
F.F. – Dobrzański – Michalik. Bilety na match jutrzejszy nabywać można w handlu Wp. 
Wolanina w Rynku. Sędziuje w jutrzejszym matchu p. Stefan Dworzaczek // Przegląd 
Przemyski - R. 3, 1913, nr 178 (18 października), s. 4  
 
B MNZP  
 
605. Przegląd sportowy : San (Przemyśl) – Amatorzy (Lwów) 2:0 (0:0) na korzyść 
Sanu.[…] dopiero w ostatnich trzech minutach zdobywa San dwa goale - jeden po rzucie 
narożnym zrobili Bauer z Dobrzańskim – drugi Dobrzański […] // Przegląd Przemyski. – R. 
3, 1913, nr 179 (22 października), s. 2-3 
 
B MNZP  
 
606. Przegląd sportowy : 2 matche footballowe rozegra w sobotę i niedzielę dnia 1 i 2 
listopada br. „San I” z „Amatorami” z Przemyśla […]. Początek matchów w każdy dzień o 
godzinie pól do 3-ciej popołudniu na boisku „Sanu” (za Wygodą) // Przegląd Przemyski. – R. 
3, 1913, nr 182 (1 listopada), s. 3 
 
B MNZP  
 
1914 
 
607. Kronika  : Przegląd sportowy : Na rzecz „Sanu” oddziału sportowego Sokoła w 
Przemyślu złożyli JW. PP. M. Burzyński 10 K L. Ekiert 2 K L. Łonicki 20 K S. Łuczyński 2 



K i D. Żelak 10 K. Wszystkim powyższym ofiarodawcom za łaskawie przysłane datki i za 
okazane w ten sposób zrozumienie idei sportu jako jednego z najważniejszych czynników w 
dziedzinie wychowania fizycznego młodzieży składa na tej drodze serdeczne podziękowanie 
Wydział „Sanu” // Przegląd Przemyski. – R. 4, 1914, nr 228 (11 kwietnia), s. 3 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication?id=3542&tab=3 
 
608. Kronika  : Przegląd sportowy : O mistrzostwo II. Klasy cały szereg matchów rozegrają 
w bieżącym sezonie kluby związkowe klasy II. Z tych dwa odbędzie się w Przemyślu a to San 
– Sparta lwowska (19 kwietnia) i San - Lechia (3 maja). Ponadto rozegra San jeszcze matche 
ze zwycięskimi drużynami Resovia - Pogoń jarosławska i Kresy (Tarnopol) - Maraton 
(Stanisławów). Resztę programu „Sanu”, który będzie w bieżącym sezonie bardzo 
interesującym i będzie obfitował we wielką ilość zawodów footbalowych podamy później //  
– Przegląd Przemyski. - R.4, 1914, nr 229 (15 kwietnia) , s. 3 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication?id=3542&tab=3 
 
609. Przegląd sportowy : Jutro w niedzielę rozegrają match footbalowy drużyny „Sparta” I 
(Lwów) z tutejszym „Sanem”. Początek matchu o g. 3-ciej popołudniu. Zawody są połączone 
z otwarciem boiska, które obecnie znajduje się za targowicą koło mostu drewnianego. 
„Sparta” zalicza się w roku bieżącym do lepszych drużyn lwowskich a ostatnio rozegrała 
match z „Pogonią” I. O tych zawodach pisze w Nr. 2 krakowski tygodnik sportowy: „W 
„Sparcie” jest dobry napad, zwłaszcza prawy łącznik Karasiński, mający dobrą technikę, lecz 
za ciężki do napadu, w drugiej połowie gry przeszedł do obrony. Pomoc dobra, bramkarz 
doskonały i przytomny ; na ogół cała drużyna przedstawia się sympatycznie. Grają bez 
brutalności a wśród lwowskich drużyn drugoklasowych zajmą w obecnym sezonie jedno z 
pierwszych miejsc”. Co do drużyny „Sanu” to wystąpi ona w składzie prawie takim samym w 
jakim występowała w roku ubiegłym. Nieznaczne zmiany zajdą tylko w ataku i pomocy – 
które wzmocniono graczami z dalszych drużyn. Na sędziego wydelegował Ż.P.P.N. p. 
Koniewicza (I L.K.S. „Czarni”). Zawody same będą bardzo interesujące toteż należy się 
spodziewać że i publiczność dopisze. Bilety sprzedaje wcześniej handel p. A. Wolanina i sp. 
w Rynku // Przegląd Przemyski. – R. 4, 1914, nr 230 (18 kwietnia), s. 3 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3260&from=publication 
W związku z zakwalifikowaniem się „Sanu” do klasy II A gmina miejska przydzieliła klubowi stały plac na 
boisko – na Garbarzach 
 
610. Ze sportu. Warunki klimatyczne naszego kraju powodują, że gdy sezon sportowy 
wiosenny w innych krajach już w całej pełni kwitnie, u nas zaledwie zauważyliśmy małe 
początki tegorocznego sezonu, nadto brak odpowiedniego stałego boiska utrudnia pod 
każdym względem należyty rozwój tej dziedziny fizycznego wychowania naszej młodzieży, a 
miarodajne czynniki zbyt mało okazują przychylności i zainteresowania się tak, że młodzież 
opiera się jedynie o takich, którzy mając i inne ważniejsze cele, nie mogą się w tym kierunku 
zbytnio angażować. Mimo wszelkich trudności ruchliwy O.S.T.G. S. San w Przemyślu, który 
od paru lat wybił się na pierwsze miejsce, dołożył wiele starań, by chętnym dać sposobność 
do pracy, a publiczności do miłego spędzenia wolnych chwil świątecznych. Nawiązane 
stosunki przez tenże oddział sportowy ze wszystkimi prawie drużynami krajowemi każą ufać, 
że obfitość odbyć się mających zawodów zupełnie odpowie powyższemu celowi. I tak : w 
najbliższą niedzielę 19/4 1914 rozegra San match footballowy z lwowską Spartą [...]. 26/4 
wyjeżdża San do Lwowa celem rozegrania matchu z drużyną klubu Czarnych. Maj tedy 
przeznaczony jest na rozegranie zawodów o mistrzostwo drużyn II klasowych. W tym też 
czasie gościć będzie u siebie Lechię ze Lwowa, Pogoń z Jarosławia, Resovię, Spartę ze 
Lwowa, Maraton ze Stanisławowa i Kresy z Tarnopola. W czerwcu w końcu rozegra San 
rewanż z Czarnymi ze Lwowa, nadto dwudniowe zawody z Lechią, oraz match z Wisłą z 



Krakowa ; Na dochód O.S.T.G. Sanu w Przemyślu złożyli : WPP. Łonicki 20 K, Burzyński i 
Żelak po 10 K, Łuczyński i Ekiert po 2 K, za co szanownym ofiarodawcom składa serdeczne 
podziękowanie Wydział O.S.T.G. San // Ziemia Przemyska. – 1914, nr 16 (18 kwietnia), s. 5 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/doccontent?id=3381 
 
611. Zawody piłką nożmą rozegrają się w niedzielę 19 bm. na boisku za targowicą (obok 
mostu drewnianego) drużyny „Sparta I” ze Lwowa z tutejszym „Sanem I”. Początek 
zawodów o godz. 3 popołudniu // Nowy Głos Przemyski. – 1914, nr 16 (19 kwietnia), s. 3 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3903&from=publication 
 
612. Przegląd sportowy. Na rzecz „Sanu” oddziału sportowego Sokoła w Przemyślu złożyli 
JW. PP. M. Burzyński 10 K. L. Ekiert 2 K. L. Łonicki 20 K. S. Łuczyński 2 K. i D. Żelak 10 
K. Wszystkim powyższym ofiarodawcom za łaskawie przysłane datki za okazane w ten 
sposób zrozumienie idei sportu jako jednego z najważniejszych czynników w dziedzinie 
wychowania fizycznego młodzieży składa na tej drodze serdeczne podziękowanie Wydział 
„Sanu” // Przegląd Przemyski. – R. 4, 1914, nr 228 (11 kwietnia), s. 3 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3260&dirds=1&tab=3 
 
613. Przegląd sportowy : Jutro w niedzielę rozegrają match footbalowy drużyna „Sparta I” 
(Lwów) z tutejszym „Sanem”I. [...] Na sędziego wydelegował ZPPN p. Koniewicza (I LKS 
„Czarni”) [...]. Bilety sprzedaje wcześniej handel p. Wolanina i sp. w Rynku // Przegląd 
Przemyski. – R. 4, 1914, nr 230 (18 kwietnia), s. 3 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3260&from=publication 
 
614. Przegląd sportowy : W niedzielę dnia 3-go maja br. rozegrają na boisku Sanu match 
footbalowy drużyny Lechia I ze Lwowa z tutejszym Sanem I. Lechię znamy z matchów jakie 
w roku ubiegłym rozegrała z Sanem w Przemyślu, znamy ją jako drużynę prawie 
pierwszoklasową, grającą i kombinującą bardzo dobrze. Match ten będzie rozegranym o 
mistrzostwo II klasy! ; K. S. Sparta (Lwów) – O. S. S. San (Przemyśl) 6:2 (2:0). Zawody 
piłką nożną rozegrane w niedzielę 19 bm. zakończyły się zwycięstwem Sparty, której drużyna 
obecnie wzmocniona dwoma graczami z Pogoni lwowskiej I (Karasiński i Rysiak) jednym z 
Czarnych (znakomity bramkarz) i jednym z Pogoni stryjskiej (Jarosz) przedstawia się w r.b. o 
wiele lepiej aniżeli w roku ubiegłym. Drużyna Sanu osłąbiona wyjazdem kilku graczy na 
święta – nie mogła rozwinąć gry, do czego przyczynił się wczoraj także widoczny brak 
treningu. Temu tylko może zawdzięczać Sparta wygraną. Gdy drużyna Sanu trochę pilniej 
potrenuje należy się spodziewać, że odbije przegraną niedzielną już na rewanżu jaki ma ze 
Spartą 24 maja we Lwowie. Sędziował p. Dziułyński prezes Sparty. Zawodom przeglądało się 
zwyż 400 osób z czego lwia część dostała się na nieogrodzone boisko – z powodu spóźnienia 
się policyi – bezpłatnie ; Ilustrowany Tygodnik Sportowy można nabywać po cenie 20 hal. 
za numer w księgarni A. Juszyńskiego w Rynku // Przegląd Przemyski. – R. 4, 1914, nr 231 
(22 kwietnia), s. 2-3 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3260&from=publication 
 
615. Przegląd sportowy : L.K.S. Lechia I, drużyna, która jak to już w poprzednim numerze 
zaznaczyliśmy zjeżdża w niedzielę 3 maja do Przemyśla i tu rozegra zawody piłką nożną z 
Sanem I, należy obecnie do najlepszych drużyn footbalowych w Galicyi. Ostatni jej wynik z 
Pogonią I – 0:0 postawił drużynę Lechii w rzędzie pierwszoklasowych klubów footbalowych. 
Match jaki rozegra ona ze Sanem grany będzie o mistrzostwo II klasy Związku Polskiego 
Piłki Nożnej [...] // Przegląd Przemyski. – R.4, 1914, nr 232 (25 kwietnia), s. 2 
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616. Przegląd sportowy : San - Czarni I. B. (Lwów) 1:1 (0:1). Ubiegłej niedzieli odbył się 
we Lwowie match footbalowy między drużynami San I. i Czarni I. B. na boisku T. Z. R. 
zakończony nierozegraną 1:1. Gra (utrudniona silnym wiatrem) początkowo bezładna i 
prowadzona bez tempa, przynosi w pierwszej połowie 1 gola dla Czarnych i to z rzutu  
karnego. Po pauzie zaczyna San w ogromnie szybkiem tempie atakować bramkę Czarnych, 
lecz z braku dobrych strzelców, a głównie Dobrzańskiego, który do Lwowa nie pojechał i z 
powodu zaciekłej obrony Czarnych ataki są bezskuteczne. Dopiero po kilkunastu minutach 
zdobywa lewy łącznik Sanu Kazik, ślicznym strzałem goala dla swojej drużyny. W parę 
minut później tenże sam gracz strzela 2-gą bramkę, której sędzia nie uznał. Wynik matchu 
nadspodziewanie ładny. San po paru dalszych treningach, będzie twardym orzechem do 
zgryzienia nawet dla pierwszorzędnych drużyn. Z graczów nie wyszczególniam żadnego, - bo 
wszyscy grali bez zarzutu. Sędziował p. O. Dżułyński.- W niedzielę, dnia 3 maja rozegrają na 
boisku koło mostu drewnianego za targowicą match footbalowy drużyny Lechia I. ze Lwowa 
z tutejszym Sanem: Match ten budzi ogólne zainteresowanie - bo Lechia w ostatnich czasach 
wybija się stale na drużynę pierwszoklasową! Zawody będą o tyle ciekawsze, ze zostaną 
rozegrane o mistrzostwo II. klasy. Bilety po cenach zniżonych można nabywać od środy do 
piątku wyłącznie w handlu WP. Wolanina w Rynku - miejsce siedzące 80 h., wstęp 10 h., dla 
młodzieży ginmazyalnej 20 h. Na boisku w niedzielę sprzedawane będą bilety wstępu po 
cenach zwyczajnych (miejsca siedzące 1 K., wstęp 60 h., dla młodzieży i 10 h.) ; Football z 
niedzieli, we Lwowie, Pogoń I. - Sparta I 1:0, Czarni I. B. - San I. 1:1, Pogoń II. - Polonia 
3:2, Lechia - .Amatorzy 4:1, w Krakowie Cracovia I. - Czarni I - 4:0 (1:0) // Przegląd 
Przemyski. – R. 4, 1914, nr 233 (29 kwietnia) , s. 3 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3260&from=publication 
 
617. Ze sportu : Mimo brzydkiej aury, mimo dokuczliwego wiatru i zimna , odbył się 
ubiegłej niedzieli we Lwowie cały szereg widowisk sportowych, więc kilka matchów 
footballowych, pięciobój lekkoatletyczny, wycieczki piesze i na rowerach itd. Sport się więc 
widocznie we Lwowie popularyzuje i zatacza coraz szersze kręgi. Drużyna nasza San I 
rozegrała we Lwowie match z „Czarnymi I B” na boisku Towarzystwa zabaw ruchomych. 
Match zakończył się nierozegraną 1:1, takby wykazywał stosunek bramek 1:1, lecz gdy 
uwzględnimy bramkę Czarnych osiągniętą w pierwszej połowie gry z rzutu karnego, to 
śmiało powiedzieć możemy, iż drużyna nasza na zawodach we Lwowie zwyciężyła. Na tym 
matchu przekonać się mogli nasi sportsmeni, iż trainingi sumienne mogą naszej drużynie 
zgotować jeszcze lepsze wyniki ; L.K.S. Lechia I, drużyna pierwszoklasowa ze Lwowa 
rozegra match footballowy z Sanem I w Przemyślu na boisku (za drewnianym mostem) t.zw. 
końska targowica – w dniu 3 maja o godzinie 4 tej popołudniu. Match ten rozegrają obie 
drużyny o mistrzostwo II klasy Związku Polskiego piłki nożnej. Do matchu tego drużyna 
Sanu przygotowuje się pilnymi trainingami, gdyż Lechia znajduje się w doskonałej formie – 
nierozegrany match z Pogonią I świadczy o tem dowodnie, to też nie byle jakie widowisko 
ujrzymy w niedzielę – zachęcamy więc wszystkich, by licznie przybyli na match. Bilety na 
ten match są wczesniej do nabycia w handlu Wp. Wolanina po cenie 80 h. siedzące, 40 
stojące, studenckie i wojskowe 20 h. – po piątku tj. od 1 maja te same bilety będą kosztowały 
1 K., 60 h i 30 h. Z każdego zakupionego biletu przeznacza Oddział sportowy pol. Tow. gim. 
„Sokół” 1 h na TSL // Echo Przemyskie. – R. 19, 1914, nr 35 (29 kwietnia), s. 4 
W meczu o mistrzostwo drużyn klasy II A ZPPN „San” przegrał z „Lechią” 1:3 
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618. Ze sportu : Lechia I (Lwów) – San I (Przemyśl) 3:1 (3:1) Niedzielne zawody między 
Lechią I, a Sanem zgromadziły niebywałą (jak na Przemyśl) ilość widzów na boisku (za 
drewnianym mostem). Dzień piękny, słoneczny przyczynił się do tego w pierwszym rzędzie, 
ponadto i same zawody stanowić miały niemałą atrakcyę. Lechia przyjechała w swym 
najlepszym składzie, w tym składzie grała przeciw Pogoni I z wynikiem 0:0. – „San” również 
wystapił w doskonałym składzie – nic też dziwnego, że zawody dla amatorów tej gałęzi 
sportu przedstawiały się nader interesująco. Zaczęto grę z wróżbą dla „Sanu” nie pomyślną, 
„Lechia” bowiem wybrała losem boisko - wskutek czego”San” musiał grać pod słońce. – 
Niezrażony tem jednak po krótkiej rozgrywce i po kilku pięknie przeprowadzonych atakach 
pakuje prawe skrzydło ataku „Sanu” silnym strzalem piłkę w bramę „Lechii”[...]. Po pauzie 
zaczyna się gra bardzo pracowita. Jedna i druga strona wytęża swe siły. – Sędzia dyktuje 
jeszcze jeden rzut karny, przeciw bramce „Sanu”, który bramkarz pięknie obronił. [...] 
Sędziował p. Koniewicz ze Lwowa. – Część dochodu ze sprzedaży biletów przeznaczono na 
T.S.L. // Echo Przemyskie. – R. 19, 1914, nr 37 (6 maja), s. 4 
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619. Przegląd sportowy : Lechia I (Lwów) – San I (Przemyśl) 3:1 (3:1) Rozegrany w 
Przemyślu match między lwowską Lechią a naszym Sanem zakończył się zwycięstwem 
Lechii w stosunku 3:1 […]. Co do gry to pierwszą bramkę strzela dla Sanu Drzewicki (prawe 
skrzydło) […]. sędziował p. Koniewicz z I L.K.S. „Czarni” // Przegląd Przemyski. – R. 2, 
1914, nr 235 (6 maja), s. 2 
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620. Przegląd sportowy : San – Resovia 2:1 (0:1) Match niedzielny jaki rozegrał przemyski 
San zakończył się zwycięstwem Sanu w stosunku 2:1. Gra nie była bardzo interesująca, bo 
San lekceważył sobie słabszego przeciwnika […]. Po pauzie w 32 m. strzela Drzewicki 
pierwszą bramkę dla Sanu. […] Sędziował poprawnie p. Szajdek z Pogoni lwowskiej // 
Przegląd Przemyski. – R. 4, 1914, nr 237 (13 maja), s. 2 
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621. Przegląd sportowy : San I – Rewera I (Stanisławów) 1:1 (0:1) : match ten rozegrany 
w niedzielę o mistrzostwo II klasy ZPPN. był poniekąd matchem o pierwszeństwo prowincyji 
bo tak San jakoteż Rewera wybiły się w seryi rozgrywek o mistrzostwo II klasy na pierwsze 
miejsce nie tylko wśród klubów prowincyonalnych, ale też wśród lwowskich ustępując 
miejsca jedynie lwowskiej Lechii [...] Sędziował p. Engel [...] ; San I (Przemyśl) – Pogoń I 
B (Lwów) 4:3 (3:1). Rozegrany tu we czwartek match z lwowską Pogonią IB zakończył się 
zwycięstwem drużyny przemyskiej [...]. Pierwszą bramkę dla Sanu strzela już w 6 minucie po 
rozpoczęciu gry Drzewicki z prawego skrzydła. Następne dwie Dobrzański [...]. Po pauzie 
San strzela tylko jedną przez Dobrzańskiego. [...]. Z graczy należy wymienić z Pogoni Liszkę 
i Harta, ze Sanu Dobrzańskiego, Drzewickiego i Michalika. Sędziował p. Sajdak z Pogoni // 
Przegląd Przemyski. – R. 4, 1914, nr 240 (23 maja), s. 3-4 
 
B MNZP  
 
622. Kronika : W czasie Zielonych Świąt rozegrała pierwsza drużyna Sanu dwa matche 
footbalowe z Czarnymi Ib ze Lwowa. W oba dnie zebrało się mimo niepewnej pogody dość 
dużo publiczności. Zawody były bardzo ciekawe [...]. W oba dnie zakończyła się gra 



zwycięstwem Sanu a to niedzielę 2:1 (2:0) a w poniedziałek 2:1 (1:0). Sędziował w niedzielę 
p. Koniewicz z klubu Czarnych a w poniedziałek p. Hipp z Pogoni lwowskiej ; O pierwszą 
klasę Związku polskiego piłki nożnej walczyć będą w czerwcu 4 kluby klasy A, a to Lechia, 
Rewera, San i Sparta. Terminy następujące Lechia (Lwów) – Rewera t bm., San (Przemyśl) – 
Rewera (Stanisławów) 14 bm., Lechia (Lwów) – Sparta (Lwów) 14 bm., Sparta (Lwów) – 
San (Przemyśl) 21 bm., Lechia (Lwów) – Rewera (Stanisławów) 21 bm., Lechia (Lwów) – 
San (Przemyśl) 28 bm. i Sparta (Lwów) – Rewera (Stanisławów) 28 bm. // Ziemia Przemyska. 
- 1914, nr 23 (6 czerwca), s. 5 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3383&from=publication 
 
623. Ze sportu : Sparta lwowska zjedzie do Przemyśla w dniu 21 bm. by rozegrać zawody 
footbalowe ze „Sanem”. Będzie to match bardzo interesujący, bo i „San” ma obecnie skład 
bardzo dobry i „Sparta” uzupełniona kilkoma najlepszymi graczami z lwowskich klubów 
„Czarni” i „Pogoń” będzie stanowiła dla „Sanu” grożnego przeciwnika. Zawody będą o tyle 
ciekawą, że będą rozegrane o mistrzowstwo klasy II A ; San I - Pogoń I (Jaroslaw) 7:2 (3:1) 
We czwartek grał „San” w Jarosławiu z tamtejszą „Pogonią”. Zawody odbyły się przy licznie 
zebranej publiczności, a cały czas; gdy górował San nad przeciwnikiem, rezultatem czego 7 
zdobytych bramek, z których 3 zrobił środkowy ataku Dobrzański, 2 prawy skrzydłowy J., a 
po jednej lewy łącznik Lolek i środkowy pomocny Pruchnicki. - Dla Pogoni obie bramki 
strzelił prawy skrzydłowy (z tych jedną ponad poprzeczkę). Z Pogoni zaslugują na wzmiankę 
bramkarz (Haszczyc) i lewy obrońca – pozatem cała drużyna jest jeszcze słabo zgrana. 
Sędziował p. Polakiewicz ze Lwowa ; San II - P. Ż. K. S. I match rozegrany w niedzielę 
zakończył się 4:0 dla Sanu II. Sędziował p. Dworzaczek. // Ziemia Przemyska. – R. 2, 1914, 
nr 24 (13 czerwca), s. 5 
Mecz między PŻKS a Sanem II z wynikiem 0:4. Do tego klubu należeli gimnazjaliści wyznania mojżeszowego 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/doccontent?id=3383 
 
624. Sport w Przemyślu. Do najruchliwszych klubów sportowych prowincyonalnych należy 
bezsprzecznie przemyski „San”, oddział sportowy Sokoła. Założony przed czterema laty, klub 
ten przez czas swego istnienia wykazuje stały rozwój we wszystkich prawie dziedzinach 
sportu [...]. W roku bieżącym rozegrała pierwsza drużyna footballowa „Sanu” cały szereg 
matchów z drużynami klubów zamiejscowych. Ostatnio w oba dnie Zielonych Świąt gościł 
„San” w Przemyślu „Czarnych” ze Lwowa, z których drużyną I.B. rozegrał dwa matchy. 
Wyniki matchów dały dowód, że kluby lwowskie i krakowskie mają już obecnie groźnych 
przeciwników.w klubach prowincyonalnych. Oba matche zakończyły się zwycięstwem 
„Sanu”. – Il. // Nowości Ilustrowane. – 1914, nr 25 (20 czerwca), s. 9-10 
Fotografia „Sanu” autorstwa Michała Todta : Boisko przy ul. Kopernika 1 VI 1914 r. San - Czarni Lwów (2:1) 
oraz Drużyna footbalowa „San” 
http:// jbc.bj.uj.edu.pl/libra/docmetadata?id=116504&from=publication 
 
625. Ze sportu : O I klasę Z.P.P.N. rozegrają jutro match footballowy drużyny Sparta I ze 
Lwowa z przemyskim Sanem na boisku za targowicą miejską koło drewnianego mostu. 
Match ten  będzie bardzo interesujący ze względu nato, że tak Sparta jak i San znajdują się 
teraz w doskonałej formie, o czem najlepiej świadczą ich tegoroczne wyniki. A 
zainteresowanie tym matchem potęguje i ta okoliczność, że match, jaki te drużyny rozegrały 
we Lwowie, zakończył się 3:2 na korzyść Sparty. Zawody jutrzejsze będą stanowiły jedną z 
największych atrakcyi sezonu. Sparta wystąpi w następującym składzie : Prelicz, 
Wesołowski, Bielak, Biśniak, Myśliwy, Bohonos, Makowicz, Rysiak, Drozdowicz, 
Karasiński, Bajer. San : Eska, Pepiczek, Bauer, Ees, Pruchnicki, Tadzik, FF., Błocki, 
Dobrzański, Lolak, Michalik. Początek matchu o godz. 3.30 po południu. – Bilety wcześniej 
sprzedają po cenach niższych aniżeli na boisku w handlach Wpp. Wolanina w (Rynku) i Żiżki 



(ul. Franciszkańska) ; Ukraina I (Lwów) – Sianowa Czajka I (Przemyśl)  zawody 
footbalowe rozegrane w Przemyślu zakończyły się 4:0 (1:0) dla drużyny lwowskiej przyczem 
należy zaznaczyć, że Sianowa Czajka przegrała w tak wielkim stosunku jedynie dzięki 
sędziemu, który jako członek Ukrainy sędziował stronniczo na korzyść swego klubu. 
Znamiennym jest fakt, że sędzia przez cały czas gry nie odgwizdał ani jednego off sideu – 
mimo że pozycji „poza grą” był cały szereg ; W bieżącym sezonie będziemy mieli prócz 
jutrzejszych zawodów ze Spartą dwa jeszcze matche a to 28 bm. z Lechią ze Lwowa a 29 bm. 
z Pogonią jarosławską poczem jeszcze 5 lipca wyjeżdża San do Stanisławowa na zawody z 
tamtejszą sympatyczną Rewerą // Ziemia Przemyska. – R. 2, 1914, nr 25 (20 czerwca), s. 5 
Mecz w niedzielę 21 czerwca porannym pociągiem ze Lwowa przyjechała do Przemyśla najsilniejsza jedenastka 
piłkarska „Sparty” w składzie : Przelicz, Wesołowski, Bielski, Baśniak, Myśliwy, Bohonos, Makowicz, Rysiak, 
Drozdowicz, Karasiński, i Bayer. „San” reprezentowali : Eska, Pepiczek [Józef Moskalewski], Adam Bauer, 
Ees, Pruchnicki, Tadzik [Tadeusz Brzeziński], F.F., Bolesław Błocki, Emil Dobrzański, Lolak [Karol Complak] 
i Jan Michalik. Gra towarzyska rozpoczęta o 16:30 zakończyła się porażką gospodarzy (Sanu) 2:4 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3383&from=publication 
 
626. Przegląd sportowy : San I – Czarni I.B (Lwów) 2:1 (2:0) i 2:1 (1:0) Dwa matche 
footballowe rozegrał „San” w czasie Zielonych Świąt z Czarnymi ze Lwowa, zwyciężając 
dwukrotnie drużynę lwowską. [...] Mimo wszystko jednak zwycięża San strzelając dwie 
bramki przez Lolka i Błockiego [...]. Sędziował p. Koniewicz [...] Na poniedziałek Czarni 
chcąc uratować honor swojego klubu sprowadzają ze Lwowa 3 graczy z  drużyny ich I A. a to 
Sulika, Kopecia i Königa – a prócz tego i w poniedziałek i w niedzielę grał u Czarnych 
Rozdół z drużyny Czarni I.A. [...]. Na wyszczególnienie zasługuje znakomity bramkarz 
Laudyn i obaj obrońcy. Pierwszy punkt uzyskuje „San” przez Lolka [...]. Po pauzie [...] San 
przeprowadza teraz cały szereg ataków, z których jeden należycie wyzyskany przez 
Dobrzańskiego przechyla szalę zwycięstwa na rzecz drużyny przemyskiej. Sędziował w 
poniedziałek bardzo dobrze p. Hipp z Pogoni lwowskiej. Publiczności przypatrywało się w 
oba dni bardzo dużo – może po 500 osób // Przegląd Przemyski. – 1914, nr 244 (6 czerwca    
), s. 3 
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627. Akademicka drużyna footballowa „Sanu” zorganizowała się w środę, wybierając 
kapitanem p. Parata, a skarbnikiem p. Burnatowicza. Pierwszy trauning odbędzie się w sobotę 
4 bm. o godz. 6 wieczorem na boisku „Sokoła” // Ziemia Przemyska. – R. 2, 1914, nr 28 (11 
lipca), s. 4 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3384&from=publication 
Kapitanem Adam Parat, zaś skarbnikiem Roman Burnatowicz 
 
1917 
 
628. Kronika  : Zapasy o piłkę nożną (match footbalowy) odbywają się na boisku na 
Bakończycach od 1 lipca w każdą niedzielę. O ile wiemy, walczyć będą tu przemyska 
„Olimpia” z drużynami jarosławskimi i lwowskimi – z jakim jednak sukcesem nie wiadomo, 
gdyż żaden z tutejszych kierujących panów sportsmenów nie czuł się w obowiązku Redakcję 
o przebiegu zapasów zawiadomić // Echo Przemyskie. – R. 22, 1917, nr 57 (19 lipca), s. 4 
Boisko mieściło się obok Pałacu Lubomirskich. Mecze piłkarskie przemyskiej WKS „Olimpii” z drużynami z 
Jarosławia i Lwowa ; Zawodnicy to przede wszystkim piłkarze-frontowcy oraz byli członkowie OSTGS”San” : 
Bolesław Błocki, Józef Ringel, Stanisław Bucki, Psache Dienstag, Emil Dobrzański, Józef Moskalewski, Stefan 
Dworzaczek 
 



629. Ze sportu : „Olimpia Ib.” – „Polonia” I” 2:2  (1:1). W niedzielę dnia 22 bm. rozegrał 
się match footballowy między tutejszemi drużynami „Olimpia I b” – „Polonia I”, który 
zakończył się nie rozegraną w stosunku 2:2 (1:1). Obydwie drużyny okazały się co do siły i 
zgrania równe. W Olimpii odznaczyli się lewy łącznik napadu Psacho, nadzwyczaj zwinny i 
szybko orientujący się, prawy łącznik Błocki, członek dawnego „Sanu”, który bez treningu po 
trzech latach poraz pierwszy grając, grał wcale dobrze i zdobył bramkę, dalej środkowa 
pomoc Krause oraz lewy obrońca Ringel. Prawe skrzydło Polonii Kowalski sprytem i 
pięknem podawaniem piłki przewyższa wszystkich graczy, ładną grą tejże drużyny odznaczali 
się środkowy napadu Wochanka i prawa pomoc Complak. Sędziował poprawnie p. 
Wohlmann. Mimo teraźniejszych stosunków część młodzieży przemyskiej założyła klub 
sportowy pod nazwą „Olympii”, który rozegrał w tym sezonie kilka zawodów! […] 
„Olympia” zachęciła młodzież przemyską do uprawiania sportu i stała się bodźcem tworzenia 
partii Polonii, która prawie dorównuje „Olympii” // Echo Przemyskie. – R. 22, 1917, nr 59 (26 
lipca), s. 5 
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630. Ze sportu : Zarządowi „Olympii” udało się pertraktacye prowadzone przez delegata 
klubowego p. Wohlmanna z pierwszorzędnym lwoskim klubem sportowym „Czarnymi” 
doprowadzić do pomyślnego skutku. Otóż w niedzielę 5 sierpnia br. odwiedzi nasze miasto 
pierwsza drużyna „Czarnych” […]. Zarząd „Olympii” stara się również nawiązać stosunki z 
krakowskim klubem „Cracovią” / O. S. [Oskar Schor] // Echo Przemyskie. – R. 22, 1917, nr 
60 (29 lipca), s. 4 
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631. Ze sportu : „Olimpia „I (Przemy śl) – „Czarni” (Lwów).  Match footballowy obu 
drużyn odbędzie się na boisku „Bakończyce” bez względu na pogodę w niedzielę dnia 5 
sierpnia 1917. […] Drużyna przemyska wystąpi w następującym składzie : Schwarz, na 
bramce; Ringel i Suban w obronie; Schmorak, Krause i Peczek w pomocy; a ataku Neuman, 
Hurła, Mlatyczek, Psacho, Cosek, gracze rezerwowi : Cesiek, Maksi, Spritzer i Zygo. 
Początek matchu o godz. 4 po południu. Bilety są wcześniej do nabycia w księgarni WP. 
Juszyńskiego przy ul. Franciszkańskiej. Bufet doborowy na miejscu // Echo Przemyskie. – 
R.22, 1917, nr 62 (5 sierpnia), s. 4 
 
B MNZP 
 
632. Ze sportu : „Olympia” I – „Czarni” I 2:0  (1:0). Match footbalowy rozegrany tu 5 
sierpnia między tutejszym klubem sportowym „Olympią” a „Czarnymi” zakończył się 
zwycięstwem „Olimpii” w stosunku 2:0. Zaraz po rozpoczęciu gry zaznacza się przewaga 
drużyny przemyskiej, która pięknie kombinując prawie że ciągle atakuje bramkę „Czarnych”, 
to też w krótkim czasie prawy łącznik „Olympii” Krause celnym strzałem zdobywa dla swej 
partyi pierwszą bramkę. W drugiej połowie wszystkie ataki rozbiły się o jej znakomitą 
obronę, z której na szczególną pochwałę zasługują Mlatyczek środkowy pomocy oraz 
bramkarz Schwarz. […].Po upływie kilku minut […] zdobywa środkowy napadu Bożan drugą 
bramkę dla „Olympii” […]. Równocześnie odbyły się w Jarosławiu zawody footbalowe 
między „Polonią I” przemyską a „Pogonią I jarosławską, które zakończyły się wygraną 
drużyny przemyskiej w stosunku 4:2 (1:1) ; W niedzielę dnia 12 bm. odbędzie się match 
footbalowy między drużynami „Olympia” II a „Termopylami”, w środę 15 rewanż „Polonii” 
z „Pogonią” Dnia 19 bm. br. odwiedzi nasze miasto drużyna 5 p.p. Legionów, która rozegra 



match footbalowy z „Olympią” […] / O. Sch. [Oskar Schorr] // Echo Przemyskie. – R. 22, 
1917, nr 63 (9 sierpnia), s. 4-5 
 
B MNZP  
 
633. Ze sportu : Match footbalowy drużyny 6 p.p. Legionów polskich z „Olimpią” 
wojskową, która rozegra w niedzielę dnia 9 września 1917 roku o godz. 4-tej popołudniu na 
boisku „Szajbówka” [...], Drużyna ta z „Legią” będącą najlepszą drużyną nie tylko legionową, 
ale w całej Polsce, wychodzi w stosunku 0:0. By dorównać tak silnemu przeciwnikowi 
wystąpi „Olympia” w składzie o ile możności, najsilniejszym. W „Olympii” grać będą na 
bramce Schwarz; w obronie Dobrowolański, Peczek; w pomocy Milas [Emil Dobrzański], 
Mlatyczek, Krause; w ataku Nauman, Bożan, Wochanka, Psache, Migiel; gracze rezerwowi : 
Ames, Jószczyszyn. Na wypadek gdyby przyjechał Lola Complak, ten objąłby miejsce środka 
napadu. Drużyna 6 pułku wystąpi w następującym składzie : na bramce Winnicki; w obronie 
Bayer, Fichtel; w pomocy Douchan, Kosiba, Jakubiec; a w ataku Szczurek, Lichowski, 
Jarosz, Perdek, Woźnicki / O. S. [Oskar Schorr] // Echo Przemyskie. – R. 22, 1917, nr 72 (9 
września), s. 5  
 
1918 
 
634. Kronika sportowa : W niedzielę 9 czerwca odbył się na Szajbówce (za rogatką 
buszkowicką) match footbalowy między Ż.K.S. „Hasmoneą I” ze Lwowa z przemyską 
„Polonią”, który zakończył się zwycięstwem tej ostatniej w stosunku 1:6, mimo, że 
„Hasmonea” miała w swym składzie p. Kocura, gracza mistrzowskiej węgierskiej drużyny 
M.T.K. (Magyar Torna Klub). – Poprzednie zawody „Polonii” z „Hasmoneą”, które miały 
miejsce w Przemyślu dnia 26 maja skończyły się zwycięstwem „Polonii” 8:0 ; W niedzielę, 
dnia 16 czerwca odbędą się na Szajbówce zawody w piłkę nożną między drużynami „Pogoń 
I” (Lwów) – „Polonia I” (Przemyśl). Polonia wystąpi w silnym składzie celem 
zrewanżowania się za przegraną z tą drużyną dnia 19 maja w stosunku 1:4. Początek 
zawodów 4.40 pop. // Nowy Głos Przemyski. – 1918, nr 24 (16 czerwca), s. 3 
Drużyna Polonii występowała najczęściej w składzie bramkarz : Stanisław Schwarz [późniejsza pisownia: 
Schwarc]; obrona : Adam Bauer, Alfons Kirschbaum [Kirszbaum]; pomoc : Peczek, Józef Moskalewski, 
Wojciechowski; atak : Stanisław Bucki, Bronisław Wochanka, Jan Szocko [Czech], Michał Hurła, Emanuel 
Glanzman; ponadto : Józef Chrowski, (brat Rudolfa), Wilhelm Wochanka, Bukowy 
 
B MNZP  
 
635. Kronika sportowa : Polonia IB- Pogoń IB 3:0 (1:0). W niedzielę dnia 28 lipca odbył 
się w Jarosławiu match footballowy z tamtejsza drużyną „Pogonią” I B a naszą „Polonią” I B 
[…] // Nowy Głos Przemyski. – 1918, nr 31 (4 sierpnia), s. 3 
  
B MNZP 
 
1919 
 
636. Wskrzeszenie drużyny sportowej „Sanu”. Otrzymujemy następujące pismo z prośbą o 
umieszczenie. „Równo 10 lat temu powstał w Przemyślu sportowy klub „San”. Starzy i 
młodzi, którzy tylko czas mieli i ochotę, spieszyli na boisko „Sanu”, gdzie można było biegać 
i rzucać, czasem kto chciał, no i kopnąć… piłkę. W ostatnich czasach przed wojną zyskał 
sobie „San” sławę pierwszorzędnej drużyny sportowej na prowincji. Wybuchła wojna i 
wszyscy niemal członkowie „Sanu” poszli wojować za cudzą sprawę – niektórzy z nich 



odeszli na zawsze. Garstka ocalałych od śmierci i wojennego znużenia pragnie się teraz 
skupić i wskrzesić „San”. Prosimy przeto wszystkich bez wyjątku – chętnych i zdolnych, aby 
się zgłaszali do nas, amatorów kopanego sportu. Przyjmuje p. Wacław Radwański, ppor. 
Wojska Polskiego w sekretariacie Oddziału rządowej Straży bezpieczeństwa (ul. Dworskiego 
26)” […] // Ziemia Przemyska. – R. 5, 1919, nr 99 (28 kwietnia), s. 1 
Niestety, nie udało się reaktywować „Sanu” 
 
B MNZP 
 
637. Ze sportu : Polonia (Przemyśl)– Pogoń (Lwów) 2:1 (2:0). Niedzielne spotkanie 
Polonii z lwowską Pogonią jest dowodem, że Polonia jest silną drużyną. Po wygranej z 
Resovią 5:0 (na korzyść Polonii) wystąpiła Polonia do walki z pierwszorzędną lwowską 
drużyną i mimo przegranej, do której przyczyniło się brak dwu najlepszych graczy, jak 
Complaka i Moskalewskiego, miała Polonia przewagę nad lwowiakami. Grę prowadzono w 
szybkim tempie. […]. W drugiej połowie gry […] po 40 minutach uzyskuje Polonia (Martini) 
1 punkt i ostatni. Polonia wystąpiła w dość silnym składzie, zebranym dorywczo. Szczególnie 
w obronie i na pomocy grali Schwarz, Bauer, Hurła i Peczek świetnie […]. Sędziował 
doskonale p. [Jan] Hipp ze Lwowa / K. // Nowy Głos Przemyski. – R. 16, 1919, nr 46 (17 
sierpnia), s. 3 
Rozgrywki „Polonii” z innymi klubami piłkarskimi 
 
B MNZP 
 
638. Ze sportu : Polonia – Czarni (Lwów) 1:0 (0:0). Dnia 24 bm. rozegrały przemyska 
„Polonia” we Lwowie match z lwowską drużyną „Czarni”. Gra, która była prowadzona w 
żywem tempie nie dała do pauzy żadnego wyniku. W drugiej połowie podjęła „Polonia” silne 
ataki, które w 23. minucie zostały uwieńczone goalem strzelonym przez środkowego pomocy 
Moskalewskiego. Z „Polonii” wybili się na pierwszy plan Schwarz, Moskalewski, Wochanka 
Wilhelm i Hurła […] / W. K. // Nowy Głos Przemyski. – R. 16, 1919, nr 48 (31 sierpnia), s. 4 
 
B MNZP 
 
639. Kronika sportowa : 30 sierpnia. Ż.K.S. (Przemyśl) – San I (Sanok) 1:0 . Gra 
chaotyczna i nieelegancka przechodziła miejscami w brutalność, czemu nie umiał zapobiec 
sędzia p. Wohlmann. Wygrał Ż.K.S. ; 31 sierpnia. „Polonia”(Przemyśl) – „Czarni” (Lwów) 
1:0 (0:0). Zawody prowadzone w żywem tempie pozostały do pauzy bez wyniku. Po pauzie 
lewy łącznik Hurła strzela „Czarnym” bramkę nie do obronienia. Swoje zwycięstwo ma 
Polonia do zawdzięczenia nie tylko dobrej grze całej drużyny, ale i znakomitej obronie swego 
bramkarza p. Schwarza ; Po tem zwycięstwie zmierzy się „Polonia” dnia 7 i 8 września z 
„Cracovią”IB. […] Przegrana „Polonii” jest do przewidzenia. […] Na sędziego jest 
wyznaczony najlepszy polski sędzia p. [Jan] Hipp, który swą bezstronnością i taktem dał się 
już poznać przemyskiej publiczności na zawodach z Pogonią i Czarnymi / K. B. [Kazimierz 
Bystrzycki] // Nowy Głos Przemyski. R. 16, 1919, nr 49 (7 września), s. 3 
 
B MNZP 
 
640. Kronika sportowa : „Czarni” (Lwów) – „Polonia” 0:1  (0:0). Zawody rozegrane 31 
sierpnia b.r. mimo niepewnej pogody ściągnęły na boisko liczną doborową publiczność […]. 
Gra prowadzona przez znakomitego sędziego p. Hippa, który obecnie jest najlepszym sędzią 
w naszem państwie, budziła wielkie zainteresowanie u naszej publiczności, która wszelkie 
piękne momenty przyjmowała oklaskami […]. W drugiej połowie, w 26 minucie „Polonia” 



przeprowadziwszy piękny atak zyskuje przez lewego łącznika Hurłę gracza 
pierwszoklasowego punkt pierwszy i ostatni. Przez 15 minut przed końcem „Czarni” atakują 
bramkę „Polonii”, jednak wskutek znakomitej obrony tejże (Schwarz, Kirschbaum, Peczek) 
ataki pozostały bezowocne. Na pochwalę zasługują w „Polonii” backi i Moskalewski, 
wszyscy inni zaś grali jak zwykle bez zarzutu. Z „Czarnych” odznaczyli się środkowy ataku, 
lewy łącznik i środkowa pomoc ; Senzacyę sportową dla Przemyśla sprawia przyjazd 
najlepszego klubu w naszem państwie „Cracovii” na 2 dni tj. 7 i 8 bm. […] „Polonia” , aby 
módz sprostać takiemu przeciwnikowi, wystąpi w składzie wzmocnionym przez znakomitego 
gracza Szocka i Bauera, który zeszłej niedzieli z powodu niedyspozycji grac nie mógł. 
Sędziować będzie egz. sędzia ze Lwowa p. [Jan] Hipp / O. E. // Ziemia Przemyska. – R. 5, 
1919, nr 169 (9 września), s. 3 
 
B MNZP nr inw. 1209/cz 
 
641. Kronika sportowa : „Cracovia” – „Polonia”.  Zawody rozegrane 7 bm., zakończyły się 
nierozegraną 2:2 (2:1) […]. Gra prowadzona była w nadzwyczaj żywem tempie. 
Błyskawiczne ataki „Cracovii” rozbijały się o znakomitą obronę „Polonii” i jej dobrego 
bramkarza Schwarza, który na 34 strzałów i 2 rzuty karne puścił zaledwie 2 goale […]. Z 
„Polonii” należy pochwalić środkowego ataku Szockę, który ma piękne strzały, jednak za 
szybko piłkę rozdaje. Sędziował dobrze p. Lusgarten z Krakowa. Dnia 8 bm. przyniósł match 
z powodu niedyspozycji dwóch graczy „Polonii” zwycięstwo „Cracovii” w stosunku 5:2 
(4:1). Sędziował jak zwykle doskonale p. Hipp ze Lwowa […] ; „Pogoń”  […] zjechała w 
niedzielę 21 bm.  do Przemyśla celem rozegrania matchu z „Polonią” ; „Polonia IB ” 
wyjechała w niedzielę do Stryja celem rozegrania zawodów z tamtejszym klubem „Błękitni” 
[…]. Drużyna przemyska wyjechała w następującym składzie : na bramce : Pirwiński, obrona 
: Zaborski, Skąpski, pomoc : Dubeński, Malawer, Harfelder, atak : Kowalski, Abramik, 
Biszof, Herzig, Pawłowski / O. E // Ziemia Przemyska. – R. 5, 1919, nr 180 (23 września), s. 
2 
 
B MNZP nr inw. 1209/cz 
 
642. Kronika sportowa : W poniedziałek 29 bm. rozegrała nasza drużyna „Polonia IB” 
match footbalowy ze stryjskimi „Błękitnymi” z wynikiem 2:0 na korzyść Polonii. […] 
Sędziował p. Wachman ze Stryja // Ziemia Przemyska. – R. 5, 1919, nr 188 (3 października), 
s. 2 
 
B MNZP nr inw. 1209/cz 
 
1920 
 
643. Kronika sportowa : Sezon wiosenny rozpoczęła przemyska „Polonia” zawodami z 40 
p.p. (Lwów). Zwycięstwo nadzwyczaj łatwe. Wynik 10:0. Sędziował nieudolnie p. Józef 
Chirowski. W niedzielę bawi Polonia we Lwowie, gdzie grając z Pogonią 1A przegrywa 14:1. 
[…]. W cztery dni później gości kombinowana drużyna Pogoni u nas i wygrywa w stosunku 
4:2. [...] 30 maja gra w Przemyślu Rewera i wygrywa 2:0. Sędziował dość dobrze p. Kamecki. 
Dnia 18 maja bawi Polonia we Lwowie, gdzie grając z Czarnymi przegrywa 6:0 i traci w 
zawodach o mistrzostwo dwa punkty [...]. 20 VI przegrywa Rewera w Przemyślu 4:5. 
Sędziował jak zwykle dobrze p. [Jan] Hipp. C.d.n. / K. Bystrzycki // Ziemia Przemyska. – R. 
6, 1920, nr 25 (4 lipca), s. 2 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3405&from=publication 



 
644. Kronika sportowa : W niedzielę 4 lipca grala przemyska Polonia w Stanisławowie i 
tam, będąc w dobrej formie bije Rewerę na jej własnem boisku w przeciągu 30 minut 3:1 ; W 
tym samym dniu odbyły się w Przemyślu zawody pomiędzy 38 pp a przemyską „Pogonią 
zakończone wynikiem 2:1 na korzyść Pogonii. 38 pp. Prócz Kirszbauma, Biszoffa i lewego 
łącznika dobrych graczy nie posiada ; Match Polonii IB z Ż.K.S. Kadimach dał wynik 8:0 na 
korzyść pierwszej. Z Polonii IB wybili się : Glanzmann II, [Psache] Dienstag i [Kazimierz] 
Dubeński. P. [Oskar] Schor jako gracz znalazł się niepotrzebnie na boisku […]. Sędziował 
dość dobrze p. St. Schwarz / K. Bystrzycki // Ziemia Przemyska. – R. 6, 1920, nr 29 (1 
sierpnia), s. 3 
 
B MNZP 
 
645. Kronika sportowa : Przy Baonie Zap. 38 w Przemyślu powstała dzięki staraniom p. 
por. J. Karneckiego znanego sportowca ze Lwowa drużyna footballowa. Młoda ta drużyna, bo 
zaledwie 2 mies. istniejąca poczyniła w krótkim czasie takie postępy, że z wyjątkiem tutejszej 
Polonii pokonała wszystkie miejscowe drużyny (z Ż.K.S. Kadimach wygrywa 8;0, z Pogonią 
4:1, z Gwiazdą 8:0), nadto odniosła piękne zwycięstwo w Rzeszowie nad tamtejszym klubem 
„Resovia” w stosunku 2:1. Materiał sportowy drużyny 38 p.p. jest na ogół nadzwyczaj dobry 
[...]. Dowodem tego jest match o mistrzostwo D.O.K. Lwów rozegrany we Lwowie dnia 15. 
sierpnia b.r. z drużyną Baonu Wart. Nr 6, w skład której wchodzą znani gracze z klubów 
lwowskich [...]. Na szczególną pochwałę zasługuje z 38 p.p. Kirszbaum, pracowitym był 
Pecold [właśc. Petzold], reszta grała zadowalająco [...]. Z Baonu Wart. Nr 6 wybił się 
bramkarz i środkowy ataku. - Jako sędzia fungował p. por. Nawrocki bez zarzutu / O. Schor // 
Ziemia Przemyska. – R. 6, 1920, nr 32 (22 sierpnia), s. 3 
 
B MNZP 
 
646. Kronika Sportowa : 38 p.p. (Przemyśl) – Baon wart VI i III 4:1  (1:0). Match ten 
rozegrany między temi drużynami 29.sierpnia br. pod protektoratem WP. Ppłk. A. 
Repczyńskiego dow. Baonu Zap. 38 p.p. na dochód „Rannego żołnierza” o mistrzostwo 
D.O.G. Lwów zakończył się zwycięstwem drużyny 38 p.p. w stosunku 4:1 [...]. Drużyna 38 
p.p. wzmocniona Müllerem i Karneckim w ataku i Schwarzem na bramce dała nadzwyczaj 
piękną grę. [...]. Pomoc 38 p.p. grała słabo, natomiast dobra była obrona, zwłaszcza w drugiej 
połowie. Wojciechowski pięknie sekundował Kirszbaumowi ; bramkarz Schwarz jak zwykle 
pewny i niezawodny / O. Schor // Ziemia Przemyska. – R.6, 1920, Nr 37 (26 września), s. 4 
 
B MNZP 
 
1921 
 
647. Jak Lwów stara się o wychowanie fizyczne młodzieży? W sprawozdaniu z 
posiedzenia Rady miejskiej we Lwowie czytamy : „Niespodziewanie długo zatrzymano się 
przy sprawie wydzierżawienia gruntu na pl. Powystawowym na boisko dla klubu sportowego 
„Czarnych”. Referat wygłosił r. Hauswald, przedstawiając wniosek sekcji II na oddanie 
miejsca tegow dzierżawę za czynszym rocznym 3000 Mkp. na 10 lat. Mówca wyraził jednak 
we własnem imieniu pewne wątpliwości, czy zabudowanie i ogrodzenie nie zepsują całości 
parku i czy nie poniesie krzywdy publiczność przy oddaniu placu do wyłącznego użytku 
jednego towarzystwa. W sprawie tej zabierali głos radni Höflinger, Jakóbczyński, ks. dr 
Szydelski, dr Posek, wicepred. dr Stahl, Thulle, Laskownicki, prezes Neumann. Mowcy 



prawie wszyscy przemawiali gorąco za wydzierżawieniem boiska, podnosząc znaczenie 
sportów dla młodzieży, oraz zasługi wielu członków klubu „Czarnych” wczasie obrony 
Lwowa. W końcu wniosek przyjęto wz wielkim aplauzem członków klubu, którzy zebrali sie 
na galerji”) Gaz. Poranna N. 5681).Od siebie dodamy tyle, że świeżo przez „Czarnych” 
uzyskane boisko, jest już trzeciem z rzędu we Lwowie – obok wspaniałego parku gier Tow. 
zabaw znikomych i boisko Klubu sport. „Pogoń”, obydwu znajdujących również na gruntach 
miejskich. Oto to wszystko we Lwowie. U nas w Przemyślu jest trochę inaczej.Wprawdzie 
przemyscy sportsmeni także w bardzo znacznej ilości brali udział tak w walkach o Przemyśl, 
jak i w późniejszych walkach o b. Galicję wschodnią, wprawdzie tut. Klub sportowy 
„Polonia”w roku ubiegłym w czasie najazdu bolszewickiego, był pierwszem Towarzystwem 
w Przemyślu, które w całości oddało się do dyspozycji Władz wojskowych, wprawdzie 
członkowie tego Klubu w pokaźnej ilości do dzisiejszego dnia strzegą granic Ojczyzny lub 
niedawno dopiero do domów powrócili – ale mieszkamy przecież w Przemyślu a nie we 
Lwowie. Przemyśl nie ma dotychczas ani jednego boiska sportowego. A może Przemyśl nie... 
docenia znaczenia sportów dla mlodzieży? Do sprawy tej powrócimy jeszcze. // Ziemia 
Przemyska. – R. 7, 1921, nr 8 (20 lutego), s. 3 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication?id=3704&tab=3 
 
648. Ze sportu : Walne zgromadzenie członków Klubu sportowego „Polonia” odbędzie się w 
niedzielę dnia 6 bm. Tow. w Sali Gwiazdy o godz. 11 przed poludniem. Porządek obrad 
obejmuje sprawozdanie za r. 1920, wybór Wydzialu i wnioski członków. Nowi członkowie 
mogą wpisywać się na sali w czasie Walnego zgromadzenia. // Ziemia Przemyska. – R. 7, 
1921, nr 10 (6 marca), s. 4 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3430&from=publication 
 
649. Kronika  : Walne zgromadzenie klubu sportowego „Polonia” zgromadziło w ubiegłą 
niedzielę w Sali Gwiazdy dość licznie członków Klubu. Po przyjęciu do wiadomości 
sprawozdania ustępującego Wydziału za r. 1920, wybrano prezesem klubu prof. 
Żukowskiego, zastępcami tegoż Kapitana Clipstona z Y.M.C.A. i por. Burnatowicza. Do 
Wydziału weszli pp. prof Sykała, mjr Machaczek, Lech, komisarz Radwański, por. 
Chyrowski, W. Krzyżanowski, Włodek, Mazurkiewicz, Górniak, Szor, Moskalewski i 
Szwarz. Do komisji rewizyjnej pp. Walz, por. Lech i Cyganek, do sądu hon orowego pp. 
Gorgolewski, Uruski i Wohanka // Ziemia Przemyska. – R. 7, 1921, nr 12 (20 marca), s. 3 
Walne zgromadzenie PKS „Polonia” 6 marca 1921 w sali Stow. Rękodzielników „Gwiazda” przy ul. 
Konarskiego ; wybór nowych członków zarządu : prof. Ignacy Żukowski, kpt. Roman Burnatowicz, kpt. John 
Clipstone, prof. Władysłąw Sykała, mjr Machaczek [Czech], por. Józef Lech, por. Wacław Radwański, por. 
Józef Chirowski, , Wincenty Krzyżanowski, Stanisław Włodek, K. Mazurkiewicz, Oskar ASchorr, Józef 
Górniak, Konstanty Uruski, por. Bronisław Wochanka 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3430&from=publication 
 
650. Kronika : Od szeregu lat odczuwano w Przemyślu brak sportowego boiska, na którem 
młodzież nasza mogłaby się oddawać ćwiczeniom, grom i zabawom na wolnem powietrzu, 
Jedyne w Przemyślu boisko „Sokoła” do celów sportowych jako zbyt szczupłe i nie mające 
odpowiednich urządzeń zupełnie się nie nadaje. Sprawę tę poruszono niejednokrotnie i na 
łamach „Ziemi Przemyskiej”. Mimo jednak starań odnośnych czynników o urządzenie i 
uzyskanie takiego boiska, wszelkie dotychczasowe dążenia spełzały na niczem. W bieżącym 
roku, i to już w czasie najbliższym! będzie miał nareszcie Przemyśl boisko sportowe i to 
boisko odpowiadające wszelkim wymogom. Położone w samem centrum miasta, przestronne  
a do tego . urządzone zupełnie nowocześnie. Uzyskanie zaś boiska należy zawdzięczać 
Amerykańskiemu Tow. Młodzieży Chrześcijańskiej (Y. M. C. A.) względme kierownikowi 
przemyskiego Oddziału Y. M. C. A. kapitanowi Clipstonowi. Nie pierwszy to dowód, 



przyjaźni kapitana Clipstona dla młodzieży polskiej - znaną jest działalność tego człowieka w 
Krakowie i w innych miastach Polski. Y. M. C. A. i kapitan Clipstone na długo zostaną we 
wdzięcznej pamięci młodzieży przemyskiej. Boisko, jak już wspomnieliśmy, zostanie w 
niedługim czasie, po uskutecznieniu już w toku będących robót niwelacyjnych, oddane do 
dyspozycji młodzieży - w pierwszym rzędzie, grupującej się w klubie sportowym „Polonia” // 
Ziemia Przemyska. – R. 7, 1921, nr 13 (27 marca), s. 3 
Nowe boisko od YMCA –kpt. Johna Clipstone dla „Polonii’’ 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3430&from=publication 
 
651. Kronika  : Przed tygodniem pojawiła się na murach odezwa, wzywająca mieszkańców 
Przemyśla do wpisywania się na członków Klubu sportowego „Polonia”. Odezwę tę od siebie 
jak najgorącej popieramy. Rozwój sportów na zachodzie był w ostatnim stopniu 
oszałamiający. Hasło siły i zręczności, niosło ze sobą nowy powiew, odświeżają duszność 
atmosfery. Jako rywale kin, szantanów i knajp stanęły zielone łęgi boisk. Rządy wszystkich 
państw nie tylko powitały ten ruch przychylnie, ale poświęciły mu wiele pomocy i opieki. Bo 
też dobrej strony sportów nie potrzeba chyba podnosić. U nas rządy zaborcze czyniły wiele, 
by mlodzież polską od sportów odciągnąć i samo słowo w oczach starszych zohydzić, 
osmieszyć a zbagatelizować. Udało im się to niestety w znacznej części. Stąd uprzedzenia i 
nieporozumienia, czasem szykany zamiast zachęty i pomocy. W wolnej i niepodległej Polsce 
należy jak najszybciej z tym niezmiernie szkodliwym stanem skończyć. Najlepszyrn zaś do- 
wodem, że wyzby1iśmy się wszczepionego nam przez wrogów przesądu, będzie masowe 
wpisywanie się do Klubów sportowych. W Przemyślu największem polskiem zrzeszeniem 
sprtowem jest Klub Polonia, do którego wpisy przyjmnują z grzeczności firmy J. Walz i K. 
Lech przy ul. Franciszkańskiej i W. Krzyżanowski przy u1. Mickiewicza // Ziemia 
Przemyska. - R. 7, 1921, nr 13 (27 marca), s. 4 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3430&from=publication 
 
652. Ze Sportu. Jutro na błoniach Wilcze o godz 4 po południu match footballowy 
Samborji z Sambora z Polonia przemyską. Przed zawodami tymi odbędzie się match „Polonii 
IB. z Ukrainą, o godz. 2 popołudniu Polonia (Przemyśl) – Samboria (Sambor) 4:0 (3:0). 
Zawody rozegrane w ubiegłą niedzielę zakończyły się ładnem zwycięstwem Przemyślan. 
Polonia górowała przez cały przeciąg gry nad Samborią i w zgraniu drużyny przemyskiej 
znać było znaczny postęp i zwrot ku lepszemu. Poszczególni gracze nie bawili się piłką, lecz 
podawali ją, tak że zawody zawsze były nadzwyczaj interesujące, za co publiczność 
samborska nagradzała „Polonię” oklaskami. Wynik ten powinien być dla „Polonii” bodźcem 
do dalszych pilnych i częstych treningów i zgrania się, a wtedy drużyna ta będzie mogła 
naprawdę wybić się na jedno z naczelnych miejsc w polskim sporcie piłki nożnej. Ze 
Samborji zasługują na wzmiankę znakomity bramkarz i obrona, z Polonii nie wymieniam 
nikogo, gdyż wszyscy grali dobrze. Rewanż obu tych drużyn odbędzie się jutro o godz. 4 w 
Przemyślu i będzie zapewne bardzo interesujący, gdyż Samboria będzie się strała 
odwzajemnić za poniesioną porażkę ; Polonia IB – Ukraina 1:1 (0:1) w Przemyślu 27 bm. 
rozegrała II drużyna Polonii match z „Ukrainą”, drużyną obozu internowanych w Pikulicach. 
Zawody zakończyły się wynikiem 1:1. Ukraina górowała nad Polonia fizycznie, jednak z 
powodu dobrej obrony Polonii nie mogła z zawodów wyjść zwycięsko. Ze składu Polonii 
dobry był prawy obrońca, środkowy i lewy z pomocy i prawy łącznik. Pozatem drużyna cała 
jest słabo zgrana, a tacy gracze jak prawy z pomocy i lewe skrzydło, w ogóle nie powinni brać 
udziału w zawodach gdyż calą grę tylko psują. Z Ukrainy bardzo dobry był niezrównany 
środkowy ataku, którego rzadna nawet pierwszo klasowa drużyna nie powstydziłaby się. 
Prócz niego dobry był także bramkarz. Sędziował bardzo dobrze kpt. Clipstone z Y.M.C.A. // 
Ziemia Przemyska. –R. 7, 1921, nr 17 (24 kwietnia), s. 4 



http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3431&from=publication 
 
653. Ze sportu : Tydzień sportowy w Przemyślu, urządza w dniach od 1 maja do 8 maja 
tut. klub sportowy „Polonia” [...] Na program składają się : Dziś, w niedzielę 1 maja, o godz. 
4 po południu match footballowy Pogoni ze Lwowa z tut. Polonią o mistrzostwo okręgu 
lwowskiego [...]. We wtorek 3 maja o godz. 3½ po południu zawody piłką nożną między 
„Cracovią” z Krakowa a „Polonią” [...]. W sobotę 7 i w niedzielę 8 bm. odbędą się 2 matche 
footballowe o mistrzostwo okręgu lwowskiego Ż.K.S. Hasmoneą ze Lwowa. Ponadto na 
dzień 5 maja projektowane są zawody o mistrzostwo z sympatyczną Rewerą ze 
Stanisławowa. Bilety na wszystkie powyższe matche są już w przedsprzedaży, przy czem 
ceny poszczególnych miejsc zostały nieco podwyższone a to z powodu znacznych kosztów w 
sprowadzaniu drużyn ze Lwowa i Krakowa oraz z powodu podwyższenia opłaty gminnej // 
Ziemia Przemyska. – R. 7, 1921, nr 18 (1 maja), s. 4 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3432&from=publication 
 
654. Kronika  : W niedzielę 15 i w poniedziałek 16 bm. rozegra tut. Polonia 2 matche 
footballowe o mistrzostwo okręgu lwowskiego z Lechią we Lwowie […] // Ziemia 
Przemyska. – R. 7, 1921, nr 20 (15 maja), s. 4 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/3704?tab=1 
 
655. Kronika  : Nadzwyczajne Walne Zebranie członków K.S. Polonia w sprawie zmiany 
statutu klubu odbędzie się w sobotę 21 bm. W małej Sali Sokoła (czytelnia Y.M.C.A) 
punktualnie o 7 wieczorem // Ziemia Przemyska. –R. 7, 1921, nr 21 (22 maja), s. 3 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/3704?tab=1 
 
656. Ze sportu : Polonia – Ż.K.S. (Lwów) 1:0 (1:0) i 4:0 (3:0). Dwa matche o mistrzostwo 
okręgu lwowskiego przyniosły Polonii dwa zwycięstwa i 4 punkty w zawodach o mistrzostwo 
[…]. Zawody zwłaszcza w niedzielę obfitowały we wiele momentów interesujących, a byłyby 
jeszcze więcej ciekawe, gdyby cała drużyna Ż.K.S. nie przeszła do obrony. W niedzielę 
wystąpił w składzie Polonii po raz pierwszy znany naszej publiczności z pzredwojennego 
„Sanu” p. Dobrzański, który okazał się bardzo dobrym nabytkiem. Sędziował w oba dni 
poprawnie kpt. Wadryk ; Polonia – Rewera (ze Stanisławowa) match o mistrzostwo, 
zakończył sie z powodu niejawienia się Rewery – valk- ower’rem na korzyść Polonii. Revera 
tak publiczności, jako też Polonii zrobiła przykry zawód. Jest to w dziedzinie sportu nader 
rzadki wypadek by drużyna nie przybyła na match o mistrzostwo, to też postępek Rewery 
należy napiętnować ; Resovia I – Polonia I B. match rozegrany w Rzeszowie między 
pierwszą drużyną tamt. Resovii a rezerwą Polonii zakończył się 5:3 (2:2) na korzyść 
pierwszej. Resovia strzeliła trzy bramki z offsiedie’a ; Polonia – Samboria 8:0 (4:0). 
Zawody rozegrane z drużyną samborską przyniosły Polonii, która wystąpiła do tych zawodów 
w bardzo dobrym składzie zwycięstwo 8:0 (4:0). – Zawody odbyły się 24 kwietnia ; Polonia 
IB – Ukraina I 4:2 . W tym samym dniu pokonała rezerwa Polonii, drużynę internowanych z 
Pikulic. ; Polonia – Pogoń (Lwów) 1:3 (0:1). Zawody zakończyły się zwycięstwem Pogonii 
ze Lwowa. Polonia nie wystawiła kompletnej drużyny, tak że grało w niej 4 graczy 
rezerwowych. Mimo to przewagi gości ze Lwowa nie było widać, a zwycięstwo zawdzięczają 
oni tylko brutalnerj grze, skutkiem czego Polonia była zmuszona w bardziej jeszcze 
zdekompletowanym składzie wystąpić przeciw ”Cracovii”. Przeciwko wynikowi matchu 
złożyła Polonia protest do Zwiążku, gdyż „Pogoń” wstawiła do drużyny 2 graczy 
reprezentacyjnych, dalej „Pogoń” zdobyła jedna bramkę ze „spalonego”, a w końcu rzut 
karny przyznany „Polonii” nie był wykonany prawidłowo ; Polonia – Cracovia 1:5 (1:2). 
Były to najciekawsze z dotychczasowych zawodów, toteż zgromadziły rekordową, jak na 



Przemyśl ilośc widzów. Przez pierwsze 30 minut przewagę ma Polonia, która też pierwsza 
zdobywa bramkę – w 30 min. wyrównuje stosunek Cracovia, zyskując punkt z rzutu karnego. 
W dalszej części gry przewagę miała Cracovia, której atak zdobywa jeszcze 4 punkty. Gra 
prowadzona była nader interesująco i przykuwała przez cały czas oko widza. Polonia 
wystąpiła w bardzo słabym składzie, brak było obu obrońców, dwu z pomocy i jednewgo z 
ataku i graczy tych musiano zastąpić rezerwowymi. Gdyby Polonia do matchu tego wystąpiła 
była w pełnym składzie, wynik byłby zupełnie inny. Sędziował we wszystkich powyższych 
matchach kpt. Clipstone z Y.M.C.A. / [K. Bystrzycki] // Ziemia Przemyska. – R. 7, 1921, nr 
21 (22 maja), s. 4  
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3432&from=publication 
 
657. Ze sportu : W sobotę 18 i w niedzielę 19 b.m. rozegra tut. „Polonia” 2 matche 
footballowe o mistrzostwo okręgu lwowskiego z Czarnymi B. ze Lwowa. […] ; Polonia I – 
Polonia II 2:0 (0:0). Obie drużyny wystąpiły w zdekompletowanych składach […] Wyróżnił 
się doskonały bramkarz Polonii II. Sędziował kpt. Clipstone ; [...] Polonia III – Labor  5:1 na 
korzyść pierwszej // Ziemia Przemyska. – R. 7, 1921, nr 25 (19 czerwca), s. 4 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3433&from=publication 
 
658. Ze sportu : Warta poznańska pierwszo klasowa mistrzowska drużyna gra 28 i 29 bm. 
W Przemyślu z tut. Polonią […] ; Polonia – Czarni B. (Lwów) 3:0 (0:0) […]. Goale dla 
Polonii zdobyli : dwa Dobrzański a jeden Hurła (prawy obrońca) […]. Sędziował b. dobrze p. 
kpt. Clipstone // Ziemia Przemyska. – R. 7, 1921, nr 26 (26 czerwca), s. 4 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3433&from=publication 
 
659. Ze sportu : (Plon.) Polonia – Czarni II 3:0 (0:0) o mistrzostwo kl. B. Z powodu 
ulewnego deszczu match zapowiedziany na sobotę, nie mógł się odbyć. Ogółem grano 8 ½ 
minut, które nie przyniosły żądnego wyniku. Jak sędzia p. Schneider ze Lwowa przedstawi tę 
sprawę Związkowi nie wiadomo. Na drugi dzień, tj. w niedzielę, gra była na ogół 
interesująca. W pierwszej połowie „Czarni” murują bramkę, wskutek czego liczne ataki 
„Polonii” pełzną na niczem. Zresztą poszczególni gracze „Polonii” mieli „zły dzień” i 
licznych ładnych pozycyj pod bramką przeciwnika nie mogli wyzyskać. Dopiero w ostatnich 
20 minutach „Polonia” jak zawsze bierze tempo i z kombinacji strzela środkowy ataku 2 
goale a prawy back jednego. „Czarni” mają wyśmienitą obronę ale słaby atak, wskutek czego 
do ataku wogóle nie prześli. Match przyniósł „Polonii” w walce o mistrzostwo 2 punkty. 
Sędziował wyznaczony przez Lwowskie Kollegium Sędziów p. kpt. Clipstone ; (Plon.) 
Polonia – Rewera 1:2 (1:0) o mistrzostwo klasy B. Przegraną w Stanisławowie zawdzięcza 
„Polonia” swemu składowi, w którym było aż 5 rezerwowych graczy. Wskutek tej 
lekkomyślności straciła Polonia w walce o mistrzostwo 2 punkty. Warta, z którą match 
zapowiedziano na 28. i 29. czerwca nie przyjechała, narażając Polonię na niepotrzebne koszta 
a publiczność na zawód // Nowy Głos Przemyski. – R. 18, 1921, nr 27 (3 lipca), s. 3 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3434&from=publication 
 
660. Ze sportu : W niedzielę 31 bm. zjeżdża do Przemyśla jedna z najlepszych drużyn 
krakowskich Wisła IA i rozegra tu match footballowy z tut. Polonią. „Wisła” w Przemyślu 
jeszcze nigdy nie była ; Polonia I – Lechia 2:3 (0:1) , Polonia I – Pogoń IA (Lwów)  1:8 
(0:2), Polonia I – Czarni IB (Lwów) 4:2 (1:1) [...] // Ziemia Przemyska. – R. 7, 1921, nr 31 
(31 lipca), s. 4 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3434&from=publication 
 



661. Kronika  : „Polonja” warszawska w Przemyślu. W drodze powrotnej ze Lwowa do 
Warszawy zatrzymała się tu stołeczna drużyna piłkarska „Polonja” dla rozegrania zawodów z 
tutejszą „Polonją”. Wynik zawodów był sensacyjny, match skończył się bowiem nierozegraną 
0:0 […]. Dodajemy, że Polonja w walce z lwowską „Pogonią” wyszła zwycięsko w stosunku 
1:0 // Ziemia Przemyska. – R. 7, 1921, nr 38 (18 września), s. 3 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3436&from=publication 
 
662. Kronika sportowa : 11. września odbyły się zawody między „Wawelem” z Krakowa a 
przemyską Polonią zakończone wynikiem 1:1 [...]. Na drugi dzień zawody między 
warszawską Polonią a przemyską. Wynik 0:0 jest wykładnikiem klasy obu drużyn [...]. 
Ostatniej zaś niedzieli gościła u nas stanisławowska drużyna : „Rewera”. Wynik 3:1 na 
korzyść Polonii, co było do przewidzenia [...]. Sędziował p. Schor, który może wyrobić się na 
dobrego sędziego [...]. / Kazimierz Bystrzycki // Ziemia Przemyska. – R. 7, 1921, nr 39 (25 
września), s. 4 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3436&from=publication 
 
663. Ze sportu : Czuwaj – Jarosławia 4:1 (1:0). Dnia 29 września bawił „Czuwaj” w 
Jarosławiu, gdzie rozegrał zawody w piłkę nożną z tamtejszą drużyną. Mimo, że grał z 
graczami rezerwowymi odniósł „Czuwaj” wspaniałe zwycięstwo ; Czuwaj – Polonia II 1:1 
(0:0) ; 9 października Polonia II, zwycięzca w grze o mistrzostwo klasy C w naszem mieście 
wystąpiła do zawodów z „Czuwajem” w swym najlepszym składzie / W. // Ku Świtom. – R. 1, 
1921, nr 2 (1 listopad), s. 7 
(Słaby, Kowalski, Kosiba, Kramarz w meczu z Jarosławią strzelają bramki) 
 
B MNZP  
 
664. Ze sportu : Polonia II – Czuwaj 5:0 (2:0) ; San II – Czuwaj II 2:2 (0:2) ; Czuwaj II – 
San II 3:1 (2:1) / W. // Ku Świtom. – R. 1, 1921, nr 3 (1 grudzień), s. 6-7 
 
B MNZP  
 
1922 
 
665. Kronika : Zwyczajne Walne Zgromadzenie tut. klubu sportowego „Polonia” odbyło 
się w niedzielę 8 bm.[...]. Niebywała dotychczas w Przemyślu frekwencja publiczności na 
zawodach (niektórym matchom przypatrywało się po parę tysięcy osób) świadczy o 
zainteresowaniu się szerszych kół ogółu sportem, jako nowoczesnym środkiem wychowania 
fizycznego młodzieży. Klub dość dotkliwie odczuwa brak stałego, ogrodzonego boiska 
sportowego, na które Przemyśl dotychczas nie mógł się zdobyć. Prezesem klubu wybrano 
przez aklamację burmistrza p. J[ózefa] Kostrzewskiego, zastępcami pp. dr. [Henryka] 
Świątnickiego i Euge.[iusza] Złotnickiego. Do Wydziału klubu weszli pp. prof. 
[Maksymilian] Brandler, kpt. Kalinka, mjr Machaczek, komisarz Radwański, ppor. Lech J., 
Lech E., Bodeński, Górniak i kpt [Roman] Burnatowicz. Do komisji rewizyjnej pp. 
Krzyżanowski, [Stanisław] Włodek i Piątek a do sądu polubownego pp. komisarz 
Więckowski, Fr. Głowacz. Nowosielski, Smoleński i prof. Sykała / Z. // Ziemia Przemyska. – 
R. 8, 1922, nr 3 (15 stycznia), s. 3 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3458&from=publication 
 
666. Ze sportu : W środę 28 stycznia br. odbędzie się w Sali Kahału doroczne Walne 
Zgromadzenie Klubu Sportowego „Labor” z następującym porządkiem dziennym : 1) 



Zagajenie, 2) Sprawozdanie wydziału za rok 1921, 3) Reorganizacja klubu i programu jego 
dalszej działalności, 4) Zmiana statutu, 5) Wybór wydziału, komisji rewizyjnej i sądu 
honorowego, 6) Wnioski. Początek punkt. O godz. 2-giej popoł. […] Wydział // Nowy Głos 
Przemyski. – R. 19, 1922, nr 5 (29 stycznia), s. 3 
 
667. Kronika : Pierwszą klasę przyznało Walne Zgromadzenie Polskiego Związku piłki 
nożnej tutejszemu klubowi sportowemu „Polonia” stawiając przez to naszą, sympatyczną 
drużynę sportową w szeregu najlepszych klubów polskich // Ziemia Przemyska. – R. 8, 1922, 
nr 10 (5 marca), s. 5 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3460&from=publication 
 
668. Sport : Sprawa przydzielenia tutejszego P.K.S. „Polonia” do pierwszej klasy 
ciągnąca się już blisko od roku została nareszcie na Walnem Zgromadzeniu Polskiego 
Związku piłki nożnej pomuślnie załatwioną. Jak wiadomo „Polonia” była w 1920 w klasie I. 
Związku lwowskiego, jednakowoż w r. 1921 została z tej klasy usuniętą do klasy B. przez 
Walne Zgromadzenie Związku Lwowskiego. Od uchwały tej Klub „Polonia” odwołał się do 
Związku państwowego, gdyż uchwała sprzeciwiła się statutom Związku i jako taka była 
bezprawiem. Walne Zgromadzenie Związku państwowego piłki nożnej odbyte 26/II. b.r. w 
Krakowie uchyliło uchwałę poprzednią, przywracając sympatycznej „Polonii” przemyskiej I. 
klasę. W nadchodżacym więc sezonie wiosennym, będziemy widzami całej serji matchów z 
pierwszorzędnymi klubami ; P.K.S. Polonia przystępuje w najbliższym czasie do budowy 
własnego boiska sportowego. Znaczenie istnienia takiego boiska jest nader ważne dla ustroju 
młodego pokolenia, toteż należy wyrazić jedynie zdziwienie, że Przemyśl miasto 50 000 
ludności dotychczas nie rozporządza ani jednym boiskiem, a młodzież oddawała się grom i 
zabawom ruchomym na pastwiskach gminnych, z których niejednokrotnie ją spędzano. Brak 
boiska był dotychczas bolączką Przemyśla – na równi ważnym brakiem jak brak kanalizacji 
etc. Jednakowoż budowa boiska połączoną będzie ze znacznymi wydatkami, których sama 
„Polonia” nie będzie mogła pokryć – gdyż fundusze klubu opierają się na wkładkach 
członków. By funduszów jak najwięcej zgromadzić, wydał Zarząd „Polonii” listy składkowe 
na budowę boiska. Listy te wyłożone są u wszystkich większych tut. firm, nadto mają je także 
poszczególni członkowie Klubu. Każdy, komu zdrowie naszego młodego pokolenia leży na 
sercu powinien spieszyć z datkiem. Ofiary na powyższy cel przyjmuje również 
Administrzacja naszego pisma // Wiadomości Miejskie. – R. 2, 1922, nr 13 (18 marca), s. 5 
 
B MNZP 
 
669. Kronika : Z „Polonii”.  Dochód z urządzonego przez klub wieczorku tanecznego w 
dniu 25 lutego br. na budowę własnego boiska wynosi 74.725 mp. Wydział klubu na tej 
drodze składa serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy do tak udanego wyniku się 
przyczynili. Wszelkie ogłoszenia klubu umieszczane będą w oknie wystawowem firmy W. 
Krzyżanowski, Mickiewicza l. 2. Wzywa się wszystkich Członków Klubu do złożenia w 
handlu WP. W. Krzyżanowskiego legitymacyj celem prolongaty. Tylko prolongowane na rok 
1922 legitymacje członków będą upoważniały do zniżek wstępu na wszelkie tegoroczne 
zawody. Legitymacje należy złożyć najdalej do 26 bm. Wydział P.K.S. „Polonia”// Ziemia 
Przemyska. – R. 8, 1922, nr 12 (19 marca), s. 4 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3460&from=publication 
Dystrybucja pierwszych legitymacji klubowych i sprzedaż biletów  
 
670. Ze sportu : Polonia I – Polonia II 4:0 (2:0). Wiosenny sezon sportowy rozpoczął sie u 
nas faktycznie 19 br. matchem trainingiem meczu między powyższemi drużynami, 



zakończonym wynikiem 4:0. Sędziował p. Schor ; Lechia (Lwów) – Polonia 6:3 (3:1). 
Pierwszy match „Polonii” o mistrzostwo klasy „A” odbył się 2/IV. br. z Lechią we Lwowie. 
Polonia wyjechała w osłabionym składzie, bez Kirszbauma, Hurły, Kunicyna, Kopcia i 
Lecha, toteż nic dziwnego, że uległa Lechii, która wystąpiła w pełnym składzie i dotego grała 
na własnem boisku. – Na szczególną pochwałę zasłużyli Milas, Dobrzański, środkowy 
napadu i Wolfsthal, lewy łącznik Polonii gracze nadzwyczaj zwinni i szybko się orjentujący, 
natomiast słabą była obrona, która zawiniła 3 goale. Sędziował p. L. Dudryk. Jak się 
dowiadujemy wniosła Polonia od tego matchu protest, który prawdopodobnie doprowadzi do 
zanulowania tych zawodów. Poza „Polonią” bardzo ruchliwym klubem w naszem mieście jest 
K.S. Haszachar”(Jutrzenka), który 3.IV. br. odbył Zwycz. Walne Zgromadzenie. W skład 
nowo wybranego Wydziału weszli : pp. Orbach jako przewodniczący, Henryk Huttrer jako 
jego zastępca, Lampel jako sekretarz, Barth jako skarbnik, oraz Galler, Hüttner i Igel jako 
członkowie Wydziału. Bardzo fortunnie dobrany skład Wydziału, daje tę pewność, że praca 
przez nich wykonana stworzy silną podstawę do najpomyślniejszego rozwoju tego 
towarzystwa ; Kpt. R. Burnatowicz i O. Schor, abs. praw, członkowie P.K.S. Polonii po 
złożeniu egzaminu sędziowskiego 2IV. br. weszli w skład lwowsk. kollegium sędziów ; W 
niedzielę 9.IV. br. odbędzie się na boisku Polonii „Wilcze”match footbalowy o mistrzostwo 
klasy „B” między „Koroną” II samborską a „Polonią” II. Zawody te budzą w tutejszych 
kołach sportowych duże zainteresowanie / Rosz. // Nowy Głos Przemyski. – R. 19, 1922, nr 15 
(9 kwietnia), s. 3  
 
B MNZP 
 
671. Robotnicy robotnikom! [...] Byłoby wysoce pożądane, by tutejszy Robotniczy Klub 
Sportowy „Labor” istniejący już od roku, a walczący z przeróżnymi trudnościami, znalazł 
również opiekę i poparcie ze strony robotników […]. Wszelkie datki należy zwracać wprost 
pod adresem sekretarjatu RKS „Labor”, ul. Kopernika 2, na ręce S. Wurma Wydział // Nowy 
Głos Przemyski. – R. 19, 1922, nr 16 (16 kwietnia), s. 5 
 
B MNZP 
 
672. Ze sportu : Korona (Sambor) – Polonia II 6:3 (3:3) ( O mistrzostwo klasy B). 
Rozegrane 9. bm. zawody między wymienionemi drużynami przyniosły łatwe zwycięstwo 
Polonii II. – Spragniona matchów publiczność mimo deszczu licznie zgromadziła się na 
boisku. Grę rozpoczyna Polonia, która usadowiwszy się pod bramką przeprowadza szereg 
pięknych ataków uwieńczonych w 12 munucie goalem, zdobytym przez Migla II. Korona, 
drużyna fizycznie silniejsza, technicznie zaś słaba, tu i ówdzie wyrywa się z piłką i dzięki 
błędom obrony Polonii doprowadza pierwszą połową gry do wyniku 3:3. Po pauzie usiłuje 
„Polonia” przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę i rozpoczyna takiem gwałtownem 
tempem atakować bramkę „Korony”, że w przeciągu zaledwie kilku minut zdobywa 3 
bramki. Stan rogów 7:1 dla Polonii.- Bramki strzelili Migiel II (3), Dienstag (2), Wochanka II 
(1). – Polonia II przedstawia się dodatnio, zwłaszcza napad pięknie kombinuje. Piwiński na 
skrzydle dobry, centra ładne, bieg nieco słaby, ale błąd ten po pilnych treningach można 
naprawić. Dienstag na centrze przewyższa techniką całą drużynę, trzeba jednak więcej 
ruchliwości, mniej wózkowania a najmniej tremy. Pomoc spełnia swe zadanie należycie, nie 
powinna sobie lekceważyć słabszego przeciwnika i zanadto wysuwać się naprzód tak, że ma 
się wrażenie, że atak Polonii liczy aż 8 graczy. Lewy obrońca, Dubeński czyni coraz lepsze 
postępy, natomiast u prawego backa, Lecha, który stanowi bardzo dobry materjał, widac brak 
treningów. Z Korony zasługuje na pochwałę bramkarz przytomny i niezawodny, który obronił 
niezliczoną ilość niebezpiecznych rzutów. Sędziował poprawnie p. kpt. Burnatowicz / O. 



Schor ; K.S. „Haszachar” otrzymał boisko Polonii na 5 matchów ; 17 bm. rozegra Polonia I 
match towarzyski z „Resovią” I ze Rzeszowa // Nowy Głos Przemyski. – R. 19, 1922, nr 16 
(16 kwietnia), s. 5 
 
B MNZP 
 
673. Ze sportu : Resovia (Rzeszów) – Polonia 0:8 (0:5) Przy pięknej pogodzie, w obecności 
wiceprezesa P.Z.P.N. p. Dz. Dembińskiego, rozegrały powyższe drużyny 17 bm. zawody , 
ktore sprawiły wielotysięcznym rzeszom miłą niespodziankę. Po raz pierwszy w tym sezonie 
grała Polonia z wielką dozą ambicji klubowej, dając tem samem dowód swej dojrzałości do 
klasy A. – Polonia, która z początkiem sezonu nie przedstawiała skonsolidowanej całości i w 
dotychczasowych rozgrywkach uwydatniała brak zgrania się, obecnie powoli zaczyna 
przybierać pewien wyraz. Jescze tu metody i systemu nie ma, bo niema szkoły (brak trenera), 
jest natomiast stanowczo naturalny talent, żywiołowa siła i energia. Resovia, technicznie 
słabsza posiada tyły jednolicie pracujące, atak zaś bezmyślny. Stąd zrozumiała przewaga 
Polonii cyfrowo dostatecznie wyrażona. Los oddał Resovii pierwszeństwo w wyborze bramki. 
Wybiera ją za słońcem – Polonia rozpoczyna grę ze silnem i szybkiem tempem. Pierwsze już 
chwile zawodów zapowiadają grę niezwykle interesującą. Polonia przeprowadziwszy 
błyskawiczny atak, uzyskuje z rogu przez Wochankę I w 35 sek. pierwszą bramkę. Napad 
Polonii staje się panem położenia : nastepuje serja wspaniałych ataków uwieńczonych w 8, 9, 
22 i 24 min. pięknemi bramkami. [...] W 11 minucie dyktuje sędzia za rękę rzut karny, 
wyzyskamy przez Milasa. [...] Polonia atakuje ostro i w 31 i 44 min. strzela znakomicie 
zdysponowany tego dnia Wochanka I siódmego i ósmego goala. – Stan rogów 15:2 dla 
Polonii. Bramki strzelili : Wochanka I (4), Dobrzański (2), Wolfstal (1), Krause (1). Z Resovii 
odznaczyli się środkowy napadu, środek pomocy, obrona a przedewszystkiem bramkarz, 
reszta przeciętna niepozbawiona jednak zalet dobrego materjału. Polonia z kilku 
rezerwowymi dała nam w rzeczywistości pierwszoklasową grę. Wszyscy grając z 
niewidzianem dotąd u Polonii poświęceniem spełniali swe zadanie należycie. Dobrzański 
jako prowadzący napad rozporządza graczami, którzy go już w lot rozumieją a że napad ten 
ma w zapasie moc celnych strzałów, dowodzi osiągnięty wynik. Pomoc pracowała skutecznie 
i celowo. Obrona okazala się wielką i zdolności niszczenia ataków przeciwnika. Skład Polonii 
był : Ekiert, Hurła i Peczek obrona ; Wojciechowski, Wochanka II, Hubarno pomoc; Krause, 
Wochanka I, Dobrzański, Wolfsthal, Migiel I atak. – Grę prowadził bardzo dobrze i 
energicznie znany sędzia p. kpt. [Jan] Hipp / O. Schor ; Bar Kochba (Rzeszów ) – Hagibor 
2:5 (1:4) Match powyższy rozegrany 17 bm. w Rzeszowie przyniósł zwycięstwo tutejszemu 
Klubowi w stosunku 2:5 ; Dror (Jarosław) – Haszachar 1:0 (1:0). Młoda drużyna mimo 
swej znacznej przewagi, czego dowodem stan kornerów 4:1 dla Haszacharu, musiał uledz 
gospodarzowi// Nowy Glos Przemyski. – R. 19, 1922, nr 17 (23 kwietnia), s. 3 
 
B MNZP  
 
674. Kronika sportowa : Podgórze (Kraków) – Polonia 2:1 (1:0). Match powyższy odbył się 
23 bm. [...] Sędzia p. Schneider ze Lwowa. Bramkę dla Polonii zdobył Wohanka ; 17.IV. 
Polonia – Resovia 8:0 (5:0) przy stałej i bardzo znacznej przewadze Polonii. Sędziował 
bardzo dobrze p. Hipp ; Dotychczasowe wyniki matchów drużyn przemyskich : 19 III. Polonia 
I – Polonia II 4:0 ; 26 III. Polonia – Resovia w Rzeszowie 1:1 ; 2 IV. Polonia – Lechia we 
Lwowie 3:6 ; 17 IV. Polonia – Resovia 8:0 ; 23 IV. Polonia – Podgórze (Kraków) 1:2 ; 9 IV. 
Polonia II – Korona I (Sambor) 6:3, 23 IV. Polonia II – Pogoń I w Stryju 0:5 ; 16 IV. 
Haszahar – Dror w Jarosławiu 0:1 i 17 IV. Hagibor – Bar-Kochba w Rzeszowie 5:2 ; Polonia 
II grała 23 bm. z najlepszą drużyną klasy B w okręgu lwowskim, Pogonią I w Stryju i uległa 



jej w stosunku 3:0. Drużyna przemyska grała w dziesięciu ; W grach o mistrzostwo klasy C 
podokręgu przemyskiego piłki nożnej biorą udział Polonia III, Czuwaj, Labor, Hagibor, 
Sparta i Haszachar z Przemyśla oraz Jarosławia i Dror z Jarosławia i drużyna Orzeł. 
Rozgrywki rozpoczną się 30 IV. i potrwają do końca lipca ; 12 miljonów marek na budowę 
boiska sportowego uchwaliła Rada miejska w ... Bydgoszczy. A Przemyśl? Dał kawałek 
gruntu na cele sportowe i tem koniec [...]. // Ziemia Przemyska. – R. 8, 1922, nr 18 (30 
kwietnia), s. 4 Rozgrywki o mistrzostwo klasy C Podokręgu Przemyskiego LZOPN drużyn przemyskich 
:PKS „Polonia” III, KS „Czarni”, KS „Sparta”, SKS „Strzelec”, RKS „Labor”, ŻRKS „Jutrzenka”, ŻKS 
„Hagibor”, ŻKS „Haszachar”; zwyciężył „Hagibor”  
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3461&from=publication 
 
675. Kronika sportowa : Rewera (Stanisławów) – Polonja rozegrają jutro na boisku 
Polonii (Wilcze) match footballowy. Będzie to pierwszy z rzędu match o mistrzostwo I klasy 
Okręgowego Związku lwowskiego, a zarazem najciekawszy z dotychczas rozegranych w 
Przemyślu zawodów w roku bieżącym. Początek matchu o godzinie 5 po południu ; Polonia 
komb. - Hagibor 3:0 (2:0) rozegrane w ubiegłą niedzielę zawody towarzyskie obydwu tych 
drużyn przyniosły zwycięstwo Polonii złożonej z 2 graczy drużyny pierwszej oraz 9 z drugiej 
[...]. Zawody prowadził kpt. Burnatowicz [...] ; Sparta (Przemyśl) – Orzeł (Łańcut)- 3:1 
(1:0) match o mistrzostwo klasy C podokręgu przemyskiego dał zwycięstwo drużynie 
przemyskiej [...] ; Roboty około wykończenia boiska Polonji postępują w szybkiem tempie 
naprzód. Boisko jest już prawie w całości zniwelowane. W bieżącym sezonie odda Polonia do 
użytku tylko boisko do gry w piłkę nożną i skocznię ; Sezon footballowy rozpoczął się w 
Przemyślu przed miesiącem i jest obecnie w całej pełni. Najwięcej żywotności okazuje jak i 
ubiegłym roku Polonja, która w grach o mistrzostwo Okręgu lwowskiego bierze udział trzema 
drużynami [...]. Polonia sprowadza na własny rachunek Meteor z Mezölaborcz w 
Czechosłowacji, oraz weszła w kontakt z lwowskiemi i krakowskiemi co do wysyłania do 
Przemyśla goszczących we Lwowie drużyn zagranicznych [...]  // Ziemia Przemyska. – R. 8, 
1922, nr 19 (7 maja), s. 4 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3462&from=publication 
 
676. Kronika sportowa :  W niedzielę 14 bm. na Wilczu match footballowy o mistrzostwo I 
klasy rozegrają Lechia (Lwów) z tut. Polonią.[...] ; 7 V. Polonia – Rewera (Stanisławów) 
4:1 (3:1). Pierwszy w Przemyślu match o mistrzostwo zakończył się pewnem zwycięstwem 
drużyny przemyskiej. Bramki dla Polonii strzelili 2 Dobrzański a po jednej Wolfstal i Migel. 
Najlepszymi na boisku byli z Polonii Wohanka i bramkarz Revery. Sędziował p. inż. Dudryk 
; 7 V. Polonia – Korona (Sambor) 4:3 (1:3) Druga drużyna Polonii wygrała drugi match o 
mistrzostwo klasy B. Sędzia bardzo słaby. Match odbył się w Samborze ; 1 V. Polonia III – 
Haszachar 3:1 mistrzostwo klasy C ; 3 V. Polonia III – Sparta 5:3 mistrzostwo kl. C 
Polonia II – Haszachar 0:0 (!) ; 6 V. Polonia III – Labor 1:2 (1:0) mistrzostwo kl. C ; 7.V 
Hagibor – Jarosławia w Jarosławiu 1:0 – słaby wynik miejscowego Hagiboru // Ziemia 
Przemyska. – R. 8, 1922, nr 20 (14 maja), s. 4 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3462&from=publication 
 
677. Lechia (Lwów) – Polonia (Przemyśl) 3:2 (1:1). Match o mistrzostwo klasy A 
rozegrany 14 bm. w Przemyślu nie dał licznie zebranej publiczności tego zadowolenia 
sportowego, jakie ze względu na klasę obydwu drużyn powinny były zawody zgotować. Winę 
w tym wypadku ponosi w całości sędzia, który prowadził zawody – p. Nawrocki ze Lwowa 
[...] ; 14 V. Polonia III – Dror w Jarosławiu o mistrzostwo klasy C zakończył się 4:2 na 
korzyść III drużyny Polonii. Sędzia p. Schor ; 14 V. Hagibor (Przemyśl) – Orzeł zawody 
rozegrane w Łańcucie przyniosły Hagiborowi wygraną 10:3 mistrzostwo klasy C ; 28 maja 
gra reprezentacyjna drużyna Polski z reprezentacją Szwecji w Stokholmie. Polska wystąpi 



w następującym składzie :Wiśniowski – Fryc – Klotz I / Styczeń – Cikowski - Synowiec / 
Kuchar - W.(!) Garbień - Kałuża – Kogut / Sperling // Ziemia Przemyska. – R. 8, 1922, nr 21 
(21 maja), s. 4 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3462&from=publication 
 
678. Ze sportu : Sport w naszem mieście kwitnie, o ile sportem można nazwać ustawiczne 
kopanie piłki wszędzie i przez wszystkich. Mamy moc klubów wszelakiego rodzaju, 
sławnych z tego, ze żaden z nich nie stoi na wysokości zadania, nie wyłączając 
pierwszoklasowej (!) „Polonii”. H.K.S. „Czuwaj” dotychczas w szranki nie poszedł ; ćwiczy 
na razie! Posiada dwie drużyny piłki nożnej i sekcje […]. S.K.S. „San” gimn. II nie daje 
znaku życia. Zarząd przygotowuje się do matury, więc pewnie dlatego o „Sanie” głucho. 
Gimnazjum I stworzyło również S.K.S. Na czele stoi dh. Heil […]. // Ku Świtom. – R. 2, 
1922, nr 6 (1 czerwca), s. 7 
 
B MNZP 
 
679. Ze sportu : W.K.S. Kom. Tech. w Hurku – H.K.S. Czuwaj 2:7 (0:5) ; Czuwaj – 
W.K.S.K. T. 11:0 (8:0) ; Najbli ższe zawody. Najbliższe zawody w piłkę nożną rozegra 
„Czuwaj” 17 VI o godz. 3.30 po południu na błoniach Wilczy z K.S. „Strzelec”. Zawody ze 
względu na współzawodnictwo dwu powyższych drużyn budzą duże zainteresowanie // Ku 
Świtom. – R. 2, 1922, nr 7-8 (17 czerwca), s. 15 
 
B MNZP  
 
680. Poświęcenie i otwarcie boiska P.K.S. „Polonia”. Przemyski sport obchodzi 8 i 9 bm. 
wielkie święto : otwarcia i poświęcenia pierwszego w Przemyślu boiska sportowego [...]. Na 
uroczystość otwarcia boiska zjeżdża do Przemyśla jedna z najlepszych drużyn polskich Pogoń 
I ze Lwowa, która w obydwa dnie rozegra z Polonią zawody w piłkę nożną o mistrzostwo 
klasy A. Poświęcenie boiska odbędzie się w niedzielę dnia 9 bm., poczem nastąpią przemowy 
prezesa Klubu p. burmistrza Kostrzewskiego, zastępcy prezesa dra H. Świątnickiego i 
delegatów [...]. Bilety na matche do nabycia w handlu W. Krzyżanowskiego (Mickiewicza 2) 
oraz w dniach zawodów przy kasach na boisku // Ziemia Przemyska. – R. 8, 1922, nr 28 (9 
lipca), s. 4 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3464&from=publication 
 
681. Uroczystość sportowa / Obecny // Ziemia Przemyska. – R. 8, 1922, nr 29 (16 lipca), s. 2 
Oficjalne otwarcie pierwszego boiska „Polonii” dnia 8 lipca ; pierwszy mecz na nowym boisku z „Pogonią” 9 
lipca oraz poświecenie obiektu 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3464&from=publication 
 
682. Kronika sportowa : We czwartek 13/VII o godz. 6 na boisku Polonii u wylotu ul. 
Kopernika match footballowy Czarni (Lwów) – Polonia o mistrz. kl. A / W. Z. // Ziemia 
Przemyska. – R. 8, 1922, nr 29 (16 lipca), s. 4 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3464&from=publication 
 
683. Kronika sportowa : W niedzielę 30 VII  br. gra Polonia na własnem boisku z „Białą” – 
Lipnik” jedną z najlepszych drużyn Bielska. ; 13 VII Polonia – Czarni (Lwów) 5:2 (1:1) 
mistrzostwo kl. A [...] Bramki dla Polonii zdobyli 3 Wolfstal i po jednej Dobrzański i 
Menczak, dla Czarnych obie Duda. Sędzia p. inż. Dudryk ; 16 VII Polonia II – Resovia I 
(Rzeszów) zawody towarzyskie, sędzia p. Schor ;  1:1 (0:1) ; 9 VII Hagibor – Haszachar 4:1 
(0:1) mistrzostwo kl. C ; 15 VII Sparta – Hagibor 1:1 mistrz. kl. C, sędzia kpt Karnecki ; 22 



VII Haszachar – Bar-kochba (Rzeszów) 3:1 (0:1) sędzia p. Malawer ; 23 VII Polonia – 
Jutrzenka (Kraków) 6:0 (3:0) [...] W 21 min. pierwsza bramka dla Polonii przez Wolfstala. 
W 28 Migel po raz drugi strzela bramkę. W 36 min. Wolfstal zdobywa trzecią bramkę. Po 
pauzie zdobywa Polonia jeszcze 3 bramki a to jedną przez Wohankę oraz jedną przez 
Wolfstala [...], sędziował bardzo dobrze i pewnie p. Schor ; 23 lipca Labor – Hagibor 4:1 
mistrz. kl. C ; 23 VII 20 p. ułanów – X Dyon Żnd. 3:1 ; W połowie sierpnia br. nastąpi 
uroczyste otwarcie Wojskowego Stadionu sportowego [...] ; 23 VII Polonia II – Czarni 
(Jasło) 2:2 (2:1) match rozegrany w Jaśle ; Pogoń (Stryj) – Hagibor 4:1 zawody rozegrane 
w Stryju // Ziemia Przemyska. – R. 8, 1922, nr 31 (30 lipca), s. 4  
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3464&from=publication 
 
684. Kronika sportowa : 30 VII Polonia II – Haszachar 8 : 1 (1:1) zawody towarzyskie na 
boisku Polonii. Przewaga Polonii II odznaczającej się dobrym atakiem, w którym zwłaszcza 
Migiel II wzorowo spełniał swoje zadanie [...]. Sędzia p. Wochanka dobry ; 29 VII Makkabi 
(Jasło) – Haszachar 1:1 (1:1) W drużynie jasielskiej kilku graczy z Czarnych (Jasło) – i oni 
prowadzili całą grę. Sędzia p. Schor ; 24 VII 38 pp – 39 pp.(Jarosław) 3:0 Sędzia rotm. Dr 
Dudryk ; 25 VII 38 pp – 39 pp. 5:0 (v.o.) 39 pp. w 20 minutach zeszedł z boiska. – Sędzia 
kpt. Burnatowicz ; 30 VII Hagibor – Dror (Jarosław) 3:0 Mistrz. kl. C. Zawody rozegrane 
w Jarosławiu [...] ; 30 VII. 2 p łączności (Jarosław) – O.Z.G Nr X 4:0 (2:0) [...]. Sędzia kpt. 
Burnatowicz // Ziemia Przemyska. – R. 8, 1922, nr 32 (6 sierpnia), s. 3-4 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3465&from=publication 
 
685. Program „Tygodnia sportowego” D.O.K. X : [...] Rozgrywki footballowe. – Środa, 
16 sierpnia, godz. 3. po poł. (Wojskowy Stadjon Sport. O.K. X. – „Plac Wilcze”) : 1. Drużyna 
O.Z.G.X – Druż. 10 pac.; 2. Drużyna X. Dyonu sam. – Drużyna X Dyonu żand. ; Rozgrywki 
footballowe. – Czwartek 17 sierpnia, godz. 5. po poł. (Wojsk. Stadj. Sport. O.K. X. – Plac 
„Wilcze”) : 1. Drużyna 24 D.P. – Drużyna 2 D.G.[...] ; Rozgrywki footballowe. – Sobota, 19 
sirpnia, godz. 4 po poł. (Wojsk. Stadj. Sport. O.K. X. – „Plac Wilcze”) : 1. Drużyna 2.D.G. – 
Drużyna 24 D.P. // Wiadomości Miejskie. – R. 2, 1922, nr 34 (12 sierpnia), s. 5 
 
B MNZP 
 
686. Kronika : Tydzień Sportowy. Pod protektoratem jen. Fran.[ciszka] Latinika odbędzie 
się od 12-go do 20 sierpnia Tydzień sportowy o następującym programie : [...] We wtorek, 15 
bm. o godz. 10 rano Uroczyste poświęcenie wojskowego stadionu sportowego Okr. korp. Nr 
X. (Wilcza). We wtorek, 15 sierpnia o godz. 3-ciej popołudniu i we środę 16 bm. o godz. 71/2 
rano Konkursy lekkoatletyczne(Wilcza). O godz. 3-ciej popołud. Rozgrywki footballowe [...] 
W piątek 18 bm. o godz. 7.30 rano Konkursy lekkoatletyczne, popołudniu : o godz. 4 : 
Rozgrywki footballowe // Ziemia Przemyska. – R. 8, 1922, nr 33 (13 sierpnia), s. 3 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3465&from=publication 
 
687. Kronika sportowa : W niedzielę 13 bm. rozegra Polonia na własnym boisku u wylotu 
ul. Kopernika mecz z pierwszoklasową drużyną z Bielska D.F.C. „Sturm”[...] ; 3 VIII A.F.C. 
(Budapeszt) Polonia 1:1 (0:0) [...]. Drużyna węgierska złożona ze studentów politechniki 
przedstawia się jako całość bardzo dobrze [...]. W drużynie Polonii grało 4 graczy z rezerwy. 
Sędzia p. Schor słabo wywiązał się ze swego zadania ; Kirszbaum, były gracz Polonii gra 
obecnie w łódzkim „Szturmie” i należy do najlepszych graczy w Łodzi ; 6 VIII M.A.F.C. 
(Budapeszt) – Team Czarni (Lwów) Polonia 3:0 (1:0) [...]. Z całego teamu tylko jeden 
Dobrzański grał z ambicją i ogromnie ofiarnie , on też był najlepszym na boisku [...], sędzia p. 
Dudryk ; Hagibor – Hasmonea II (Lwów) 2:1 ; A.Z.S. z Jarosławia gra 12 bm. z Polonią II 



w Jarosławiu a 15 bm. w Przemyślu // Ziemia Przemyska. – R. 8, 1922, nr 33 (13 sierpnia), s. 
4 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3465&from=publication 
 
688. Kronika Sportowa : Makkabi z Krakowa , która w zeszłym roku zajmowała drugie 
miejsce w mistrzostwie I klasy okręgu krakowskiego, rozegra w niedzielę 20 bm. zawody z 
tut. Polonią ; 10 VIII Hakoah (Wiedeń) – Polonia – Hagibor (Przemyśl) 5:0 (2:0) [...]. 
Sędzia p. Baar z Wiednia niezupełnie zadowolił [...]. Hakoah wystąpił w lepszym składzie 
aniżeli przeciw Pogoni lwowskiej. Przemyśl reprezentowany był przez drużynę Polonii, w 
którą wstawiono 8 graczy z miejscowego Hagiboru ; 13 VIII Sturm (Bielsko) Polonia 3:2 
(1:1) [...] Goście zrobili dobre wrażenie. Z Polonii najlepszym był Petzold. Nowy obrońca 
Markiewicz okazał się niezłym nabytkiem. Wochanka w ataku miał słaby dzień. [...] Sędzia p. 
Schorr ; 12 VIII Polonia II – A.Z.S. (Jarosław) 2:2 A.Z.S. składał się z graczy wszystkich 
cywilnych i wojskowych klubów sportowych Jarosławia, a w całym składzie było zaledwie 3 
akademików. Mecz rozegrany w Jarosławiu. Sędzia bardzo słaby [...] ; 15 VIII Pogoń 
(Lwów) – Polonia 5:2 (2:1) mecz rozegrany we Lwowie [...]. Dla Polonii, która do zawodów 
wystąpiła bez Hubariwa i Hurły, strzelili bramki Wochanka i Dobrzański. Sędzia p. inż. 
Dudryk ; 15 VIII Sturm (Bielsko) – Hagibor 7:3 (3:1) [...] Hagibor zdobył jedną bramkę z 
karnego. Sędzia p. Wolman / b // Ziemia Przemyska. – R. 8, 1922, nr 34 (20 sierpnia), s. 4 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3465&from=publication 
 
689. Kronika Sportowa : Hasmonea ze Lwowa rozegra w niedzielę mecz futbolowy z tut. 
Polonią ; 20 VIII Polonia – Makkabi (Kraków) 2:2  (2:2) zawody rozegrane na boisku 
wojsk. stadionu. W 23 min. zdobywa Makkabi bramkę, za którą zaraz w 29 min. rewanżuje 
się Polonia przez Wochankę, a w parę minut póżniej po raz drugi pakuje piłkę w siatkę gości 
Dobrzański [...]. Sędzia p. Szargal ze Lwowa dość dobry ; 20 VIII Polonia III – Strzelec 3:1 
. Sędzia p. Wochanka ; 13 VIII Polonia III – Sieczna 4:0. Zawody rozegrane w Mościskach 
; [Józef] Moskalewski znany gracz Polonii wystąpił w składzie Polonii po raz pierwszy w 
meczu przeciw Makkabi po dwuletniej przerwie ; Petzold środkowy pomocnik Polonii 
powrócił na stałe do Przemyśla ; Budowa boiska Hagiboru dobiega końca i prawdopodobnie 
z początkiem września nastąpi otwarcie boiska ; Pogoń lwowska w bieżącym sezonie gra 
jeszcze raz z Polonią w Przemyślu ; Warszawianka, Łódzki Klub Sportowy B.B. Sp V Biała 
Lipnik, Tarnovia i Wisła grają w sezonie jesiennym z Polonią w Przemyślu / b // Ziemia 
Przemyska. – R. 8, 1922, nr 35 (27 sierpnia), s. 4 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3465&from=publication 
 
690. Kronika Sportowa : Tarnovia najsilniejsza obecnie drużyna prowincjonalna okręgu 
krakowskiego i najpoważniejszy kandydat do przejścia do klasy I, rozegra w piątek 8 IX 
zawody z tut. Polonią [...] ; 27 VIII Polonia – Hasmonea (Lwów) 5:2 (3:2). Polonia 
wystąpiła do meczu z kilku rezerwowymi [...]. Dla Polonii zdobyli bramki po 2 Dobrzański i 
Migel II a piątą Menczak [...]. Sędziował poprawnie p. Dr Hipp ; 26 VIII Polonia III – 
Sieczna 7:0. Zawody rozegrane w Mościskach ; 27 VIII Gimnazjalny K.S. – Polonia IV 2:0 
; 27 VIII Sieczna – Hagibor III 4:0 [...] ; Warszawianka stojąca obecnie na drugiem 
miejscu w serji rozgrywek o mistrzostwo I klasy w okr. warszawskim gra 10 bm. z Polonią w 
Przemyślu ; Otwarcie boiska „Hagiboru”  nastąpi w dniach 2 i 3 bm. W sobotę 2 bm. gra 
Hagibor z Czarnymi II (Lwów) a w dniu 3 bm. z Hasmoneą (Lwów) ; Trzy boiska sportowe 
w ciągu jednego sezonu powstały w Przemyślu, stawiając przez to nasze miasto pod 
względem ilości boisk na jednem z naczelnych miejsc w Polsce ; 9 egzaminowanych 
sędziów footbalowych ma obecnie Przemyśl, a w najbliższym czasie przybędzie jeszcze kilku 
; 3 września gra Polonia przemyska z Tarnovią w Tarnowie ; [Bronisław] Wochanka z 



P.K.S. Polonia wchodzi jako lewy łącznik w skład reprezentacyjnej drużyny Polski, która 
rozegra 3 bm. mecz z reprezentacją Rumunji w Czerniowcach. Wochanka jest pierwszym 
graczem Przemyśla, który będzie reprezentował Polskę w spotkaniu międzypaństwowem ; 
W.A.C z Wiednia będzie grał prawdopodobnie z Polonią w Przemyślu // Ziemia Przemyska. 
– R. 8, 1922, nr 36 (3 września), s. 4 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3466&from=publication 
 
691. Kronika Sportowa : Dwa bardzo interesujące mecze futbolowe rozegra w piątek 8 i w 
niedzielę 10 bm. „Polonia”. W piątek gra Polonia z Tarnovią [...]. W niedzielę 10 bm. gości 
Polonia u siebie Warszawiankę [...]. Zawody te będą prawdopodobnie stanowiły clou sezonu 
jesiennego. Obydwa mecze odbędą się na boisku Polonii ; 2.IX Czarni II (Lwów) – Hagibor 
5:1 (1:0) [...]. Najlepsi na boisku Kopeć z Czarnych i bramkarz Hagiboru. Sędzia p. Szargel ; 
3.IX. Hasmonea (Lwów) – Hagibor 7:0 (5:0) Znaczna przewaga drużyny lwowskiej, z 
której najlepszym okazał się środkowy ataku Steyerman. Sędzia p. Schor ; Otwarcie boiska 
Hagiboru odbyło się 3 bm. Boisko położone pod Prałkowcami, koło wodociągów miejskich 
przedstawia się bardzo pięknie, a jedyną jego wadą jest zbytnia odległość od miasta, 
wynosząca 25 min. drogi z rynku. Uroczystość rozpoczęła się przemową dr. Axera, 
przewodniczącego budowy boiska, poczem imieniem Żydowskiej Rady Ludowej przemawiał 
p. dr Probstein a dalej złożyli Hagiborowi życzenia delegaci Zarządu Kollegium Sędziów i 
Wydziału Gier i Dyscypliny Lwowskiego Związku Okr. Piłki Nożnej, PKS Polonia, KS 
Hasmonea (Lwów), i KS Jutrzenka (Przemyśl). Na koniec prezes Hagiboru Dr Weintraub 
imieniem Hagiboru złożył podziękowanie Zarządowi miasta za pomoc przy uzyskaniu boiska, 
a delegatom związków i klubów za złożone życzenia ; [Michał] Hurła , znany obrońca 
„Polonii”, gra po dłuższej przerwie w drużynie „Polonii”przeciw Tarnovii i Warszawiance ; 
Haszachar jeden z C-klasowych klubów sportowych w Przemyślu połączył się z Hagiborem ; 
Rob. KS. Labor w Przemyślu przestał istnieć, natomiast członkowie tegoż klubu utworzyli 
nowy KS. „Jutrzenka” ; 3.IX. Tarnovia – Polonia 5:3 (1:3). Zawody rozegrane w Tarnowie 
zakończyły się niespodziewaną porażką drużyny przemyskiej ; Lwowski Związek 
Okr ęgowy piłki nożnej wysłał na uroczystość otwarcia boiska tut. Hagiboru (kl. C) aż dwu 
delegatów : p. Finkelsteina imieniem Zarządu Związku oraz p. Szarga imieniem Wydziału 
Gier i Dyscypliny oraz Kolegium Sędziów [...] // Ziemia Przemyska. – R. 8, 1922, nr 37 (10 
września), s. 4 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3466&from=publication 
 
692. Ze sportu :H.K.S. Czuwaj – K.S. Strzelec 1:4 (0:3). 17. VI. Zawody powyższe 
rozegrał „Czuwaj” w dziewiątkę w składzie kombinacyjnym, który nie sprostał zadaniu […]. 
Rozgrywkę prowadził zupełnie nieudolnie p. Kosiba Gustaw ; H.K.S. Czuwaj – K.S. 
Strzelec 4:2 (2:1). 24.VI. Zawody rewanżowe wykazały znaczną wyższość klubu 
harcerskiego nad przeciwnikiem, który stanął w szranki w swym najlepszym składzie. 
Zawody zaszczycili swa obecnością p. burmistrz Kostrzewski, gen. Jarosz, gen. czeski Holly ; 
sędziował p. Clipstone ; H.K.S. Czuwaj – Beskid (Turka) 7:0 23.VII. Klub harcerski w 
składzie znacznie osłabionym, pobił łatwo niezgrabną i technicznie niewyrobioną drużynę 
„Beskid”. .Zawodom przypatrywała się niemal cała ludność Turki, darząc naszych graczy 
zasłużonymi oklaskami ; H.K.S. Czuwaj – Beskid (Turka) 4:0 30.VII. Na rewanż stanął 
„Czuwaj’ z trzema tylko graczami pierwszej drużyny […] / W. // Ku Świtom. – R. 2, 1922, nr 
9 (10 września), s. 8 
 
B MNZP nr inw. 9 314 
 



693. Kronika Sportowa : Kraków – Przemyśl, Zawody międzymiastowe odbędą się w 
poniedziałek 18 bm. W skład drużyny krakowskiej wchodzą najlepsi gracze 
pierwszoklasowych drużyn krakowskich, i to w lwiej części gracze Cracovii, której w 
bieżącym roku jeszcze nie mieliśmy sposobności oglądać. Zawody będą stanowiły clou 
sezonu sportowego. Przemyśl będzie reprezentowała drużyna Polonii ; 8.IX Polonia – 
Hagibor 5:3 (3:1). Zamiast zapowiedzianego meczu z Tarnovią, która odwołała swój 
przyjazd, rozegrano powyższe zawody [...]. Sędzia p. Schor ; 10.IX Polonia – 
Warszawianka 7:1 (5:0) [...] w 15 sekund. strzela Dobrzański pierwszego gola [...], poczem 
Polonia [...] zdobywa 2 gole przez Wochankę i dwa przez Wolfstala [...]. Po pauzie [...] w 9 
min. strzela Dobrzański szóstą bramkę dla Polonii [...]. W ostatniej minucie gry pakuje 
Wochanka po raz siódmy piłkę w siatkę gości [...]. Sędzia p. Szargel ze Lwowa dobry ; 10 IX 
Polonia III – Gimnazjalny Klub Sport. 5:2 (3:1). Sędzia p. Wochanka ; Wojskowy Klub 
Sportowy powstał w naszem mieście, prócz innych działów sportu będzie uprawiał także 
piłkę nożną. Klub rozpogadzać będzie bardzo dobra drużyną. Prezesem klubu jest ppłk. dr 
Sojka ; Strzelec I (Przemyśl) – Korona komb. (Sambor) 4:0. Mecz towarzyski w Samborze 
[...]. Obrona u Strzelca doskonała. Sędzia z Korony p. Schweister [...] ; 10.VIII Polonia III – 
Gimnazjalny Klub Sportowy 5:2 (3:1) ; Tydzień sportowy gimnazjum I urządza 
Gimnazjalny K.S. W skład tygodnia wchodzą zawody piłkę nożną, tenisowe i lekko-
atletyczne // Ziemia Przemyska. – R. 8, 1922, nr 38 (17 września), s. 3-4 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3466&from=publication 
 
694. Kronika Sportowa : Biała Lipnik,  jedna z najlepszych drużyn okręgu krakowskiego 
gra w najbliższą niedzielę 24 bm. z tut. Polonią ; 18.IX Kraków – Przemyśl 3:1 (2:0) [...]. 
Bramkę dla Polonii zdobywa Wochanka z podania Menczaka [...]. Sędzia p. Schlosser dobry 
[...]. Z drużyny Polonii najlepiej grała obrona zwłaszcza Hurła, cały atak oraz bramkarz 
Dybczak, znacznie spokojniejszy i pewniejszy od Ekierta, z Krakowa najwięcej podobali się 
Cikowski, Szperling i Wiśniewski ; 17.IX Polonia komb. – Reprezentacja DOK nr X 0:0. 
Do zawodów wystawiła Polonia drugą drużynę [...]. Sędzia p. Schor ; 17.IX Polonia III – 
Czuwaj 2:2 ; 17.IX Pogoń II (Lwów) – Hagibor 7:1 (4:0) [...]. Sędzia kpt. Burnatowicz ; 
Fotografie z otwarcia boiska przemyskiej Polonii, przedstawiające drużyny Pogoń I (Lwów) 
i Polonię I oraz Wydział PKS. Polonia są do nabycia w handlu W. Krzyżanowskiego, ul. 
Mickiewicza 2 ; 16 IX Strzelec I - Hagibor II 11:0 (5:0) [...] ; 17.IX Strzelec I – 10 p.sap. 
0:0. Zawody rozegrane na stadionie wojskowym// Ziemia Przemyska. – R. 8, 1922, nr 39 (24 
września), s. 4 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3466&from=publication 
 
695. Kronika Sportowa : 2 p. wojsk łączności (Jarosław) – 4 p.p. leg (Kielce) 6:2 i 1:2. 
Drużyny futbolowe powyższych pułków rozegrały w stadionie wojskowym w Przemyślu dwa 
mecze. Mistrzostwo D.O.K. nr X zdobył 2 p. łączności, którego drużyna jest bezsprzecznie 
najlepszą wojskową drużyną okręgu przemyskiego korpusu. Zawody prowadził p. Schor ; 
Gimnazjum I – Gimnazjum Zasanie 0:12. [...]. Podobne zawody powinny odbywać się co 
roku – by wykazać, który zakład więcej w rozwoju sportowym postąpił. Przed wojną 
inicjatorem podobnych zawodów w naszem mieście był K.S. „San” i dwukrotnie zawody 
takie odbyły się. Na ostatnio zorganizowanych przez profesorów Kolankowskiego i Brandlera 
funkcje sędziego pełnił p. Schor ; Polonia III – Gimnazjum I 1:0  (0:0) [...].Sędzia kpt. 
Burnatowicz ; K.S. „Czarni”  powstał w naszem mieście. Przypominamy, że klub o tej 
nazwie istniał już przed wojną w Przemyślu ; Czuwaj – Strzelec 2:1 ; Czarni - Strzelec 2:1 
// Ziemia Przemyska. – R. 8, 1922, nr 42 (15 października), s. 4 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3467&from=publication 
 



696. Ze sportu : Strzelec – Hagibor II 11:0 Dotkliwa klęska żydowskiego klubu, mimo, iż 
posiadał w swym składzie dwu graczy z pierwszej drużyny ; Strzelec – 10 p. saperów 0:0  
Wynik niespodziewany dla klubu wojskowego, najsłabszego w Przemyślu ; H.K.S. Czuwaj - 
Strzelec 2:1 (1:1) 29.IX. Boisko Hagiboru. Zawody należały do najcięższych dla 
harcerskiego klubu w tym roku […]. Pozyskanie Daleckiego na prawe skrzydło w miejsce 
Kostrzewskiego okazało się bardzo dobrą rzeczą. Punkty dla „Czuwaju” zdobyli Słaby M. i 
Wojtasiewicz […]. Zawody prowadził dobrze p. Wochanka Bronisław ; Team Gimnazjum 
II – Team Gimnazjum I 12:0 (3:0) 27.IX. Stadion Wojskowy. Pierwsze w Przemyślu 
zawody międzygimnazjalne skończyły się świetnem zwycięstwem reprezentacji Gimnazjum 
II im. K. Morawskiego, co zawdzięczać należy bardzo dobremu składowi drużyny, w której 
skład wchodziło 8 graczy K.K.S. Czuwaju (Bilan A.), Bilan W., Dalecki, Malec, Słaby M., 
Kramarz, Zemanek, Zaborniak, 2 graczy „Strzelca” (Głowacz, Wawrzkowicz) i 1 z Polonii III 
(Jankowicz) [...]. Sędziował dobrze p. Schor ; Team Gimnazjum I – Polonia III 0:1 (0:1) // 
Ku Świtom. – R. 2, 1922, nr 11(1 listopada), s. 8 
 
B MNZP nr inw. 9 314 
 
697. Przemyski Klub Sportowy „Czarni” . Zastęp przemyskich klubów sportowych 
powiększył się o nowo powstały Przemyski Klub Sportowy „Czarni”. Klub ten nowo 
założony jakkolwiek późną jesienią wystąpił na widowni publicznej, rozgrywając kilka 
zawodów w piłkę nożną z przemyskimi klubami sportowymi, jak : SKS „Strzelec”, HKS 
„Czuwaj”, i to z ich drużynami pierwszemi, uzyskując jak na krótko istniejący klub piękne 
wyniki. „Czarni” zyskali sobie sympatię szerszych sfer publiczności, ciesząc się również 
poparciem sekcji sportowej DOK X, jako też ŻKS „Hagibor”, które to kluby mające na sercu 
rozwijanie sił fizycznych młodzieży, szły na rękę, udzielając bezinteresownego zezwolenia 
korzystania z boisk, i w ten sposób należy złożyć gorącą podziękę kpt. Kalince z DOK X, 
jako też prezesowi ŻKS „Hagibor” dr Weintraubowi, którzy dali dowodu należytego 
zrozumienia propagowania sportu […]. Dnia 8 października spotkał się po raz pierwszy 
publicznie PKS „Czarni” z groźnym dla siebie przeciwnikiem HKS „Czuwaj” na stadionie 
wojskowym DOK Przemyśl // Nowy Głos Przemyski. – R. 19, 1922, nr 46 (12 listopada), s. 
[brak strony w czasopiśmie] Na podstawie : R. XII, Wybrane kluby z prasy przemyskiej : 
(przedruk tekstów prasowych w pisowni oryginalnej) //W: Przemyska „Polonia” i inne kluby 
sportowe w latach 1917-1939 / Józef Frankiewicz. – Przemyśl : Józef Frankiewicz, 2006. - S. 
281-282 
 
698. Kronika strzelecka : Dnia 14 października 1922 odbyło się w Sali małej „Sokoła” 
walne zebranie Oddziału Związku Strzeleckiego Towarzystwa […]. Również bardzo 
pomyślnie przedstawia się sprawozdanie piłki nożnej i Wydziału Sportowego, któremu 
przewodniczy dr Filipowski. Klub Sportowy „Strzelec”  rozegrał w tym roku 16 zawodów, 
stan goli 44:28 na korzyść „Strzelca” […] // Ku Świtom : miesięcznik poświęcony sprawom 
młodzieży. – R. 2, 1922, nr 12 (1 grudnia), s. 7 
 
B MNZP nr inw. 9 314 
 
699. Ze sportu : Czarni – Strzelec 2:1 (1:1) 8.X Stadjon wojskowy. Do zawodów z młodą, 
bo zaledwie dwa tygodnie istniejącą drużyną stanęli strzelcy z dwoma graczami z rezerwy. 
Gra toczyła się na gruncie błotnistym pod znakiem zupełnej przewagi „Strzelca” […]. 
„Czarni” przedstawiają dość dobry zespół, który przy pilnej pracy może się zamienić w dobra 
drużynę. Sędziował miernie p. Wohlman ; Czuwaj – Czarni 7:1 (5:0) 29 X Stadion 
wojskowy. Gra nadzwyczaj interesująca, Czuwaj z 1 rezerwowym, Czarni w składzie 



wzmocnionym. W drugiej minucie zdobywa Wojtasiewicz (Czuwaj) pierwszy punkt dla 
swoich barw […]. W kilka minut później zdobywa Słaby Wilhelm drugi punkt dla Czuwaju 
[…]. Dalecki zdobywa punkt trzeci, Slaby Mieczysław punkt czwarty, w minutę później piąty 
[…]. Wszystkie ataki [Czarnych] kończą się na niczem wobec bardzo dobrych dzisiaj pomocy 
Czuwaju (Zaborniak, Bilan Wł., Ekiert) i obrony (Malec, Bilan Al.) Po kilku minutach pakuje 
Słaby M. po raz trzeci piłkę w bramkę Czarnych […]. Niedługo potem Dalecki pięknym 
strzałem zdobywa siódmy punkt dla harcerzy. Zawody ostatnie w tym roku kończy Czuwaj w 
stosunku 7:1 na swoją korzyść. W roku 1922 rozegrał Czuwaj 11 zawodów, z tego 9 
zwycięskich, 1 przegrany i 1 nierozegrany. Punktów zdobył 48, utracił 11. Spodziewać się 
należy, że w rozgrywkach o mistrzostwo na wiosnę 1923 r. nie dadzą sobie harcerze wydrzeć 
palmy mistrzostwa. // Ku Świtom. – R. 2, 1922, nr 12 (1 grudnia), s. 8 
 
B MNZP nr inw. 9 314 
 
700. Kronika : Przemyski Klub Sportowy „Polonia”  zawiadamia, że Zwyczajne Walne 
Zebranie odbędzie się w Sali Tow. „Gwiazda” przy ul. Konarskiego w niedzielę dnia 17 
grudnia br. o godz. 10:30 przedpołudniem względnie w razie niedostatecznej ilości członków 
tego samego dnia o godz. 11-tej przedpoł. bez względu na komplet, na które Wydział PT. 
Członków klubu uprzejmie zaprasza [...] Wacław Radwański, sekretarz – Józef Kostrzewski, 
prezes // Ziemia Przemyska. – R. 8, 1922, nr 51 (17 grudnia), s. 3  
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3469&from=publication 
 
701. PKS. „Polonia” w r. 1922. W dniu 17 grudnia odbyło się w Sali Tow. Gwiazdy 
doroczne Walne Zgromadzenie PKS Polonia [...]. Sprawozdanie z działalności sportowej 
złożył kierownik sekcji piłki nożnej p. kpt. Burnatowicz. W r. 1922 miała Polonia 7 drużyn 
piłki nożnej, drużyny te rozegrały 75 meczów z czego 17 poza Przemyślem. Stosunek 
uzyskanych bramek 175:112 dla Polonii [...] // Ziemia Przemyska. – R. 8, 1922, nr 52 (24 
grudnia), s. 3 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3469&from=publication 
 
702. Kronika sportowa : Termina rozgrywek o mistrzostwo klasy A okręgu lwowskiego 
na rok 1923 zostały już wylosowane ; Przemyski Hagibor został przez Zarząd Związku 
lwowskiego przeniesiony do klasy B. […] Tak więc obecnie Przemyśl będzie miał 1 klub 
pierwszo klasowy (Polonia), dwa drugoklasowe i 4 trzecioklasowe (Sparta, Czarni, Jutrzenka, 
Czuwaj) […] //  Ziemia Przemyska. – R. 8, 1922, nr 52 (24 grudnia), s. 3 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3469&from=publication 
 
1923 
 
703. Kronika Sportowa : We czwartek dnia 3 maja odbędą się w całej Polsce rozgrywki 
futbolowe na dochód Polskiego Związku piłki nożnej. W Przemyślu spotkają się na boisku 
Polonii o godz. 2 popołudniu Polonia II – Hagibor II o godz. zaś 4 po południu Polonia I – 
Hagibor I. Sędziują na zawodach pierwszych drużyn p. kpt dr Dudryk, na zawodach rezerw 
kpt Burnatowicz ; Lechia – Polonia. W najbliższą niedzielę 6 maja rozegrają powyższe 
drużyny mecz o mistrzostwo klasy A. [...] ; 29 IV Polonia – Hasmonea (Lwów) 5:2 (1:2). 
Mecz ten o mistrzostwo kl. A przyniósł przemyskiej drużynie dalsze dwa punkty w 
rozgrywkach o mistrzostwo [...] Sędzia p. Zimerman ze Lwowa początkowo słaby, w drugiej 
połowie znacznie lepszy [...] // Ziemia Przemyska. – R. 9, 1923, nr 1 ( 3 maja), s. 4 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3478&from=publication 
 



704. Kronika Sportowa : W niedzielę 13 bm. gra Polonia II zawody o mistrzostwo klasy B. 
z Koroną I z Sambora [...] ; Polonia I wyjeżdża 10 i 13 maja do Lwowa, gdzie spotka się z 
Pogonią I i Czarnymi I w grach o mistrzostwo klasy A ; 6 maja Polonia – Lechia (Lwów) 
2:2 (0:1). Mistrzostwo klasy A. ; Polonia III – Hagibor II  4:2 Mistrzostwo klasy C. Sędzia 
p. Schor ; 3 maja Polonia I – Hagibor I 7:0 (3:0) [...]. Sędzia p. Dudryk nie zauważył jednej 
bramki zdobytej przez Polonię ; Polonia II – Hagibor II 7:0  (5:0). Sędzia p. Burnatowicz ; 
Admira  jedna z najlepszych drużyn wiedeńskich rozegra 23 maja mecz z Polonią w 
Przemyślu. Meczem tym rozpocznie Polonia szereg zawodów zagranicznych. Prócz Admiry 
spotka się Polonia w sezonie wiosennym jeszcze z Concordią z Zagrzebia oraz z jedną z 
drużyn berlińskich i węgierskich ; Krakowski „Wawel”  pierwszoklasowy klub okręgu 
krakowskiego gra z Polonią w oba dni Zielonych Świąt ; Mecz Polonia – Hasmonea został 
przez Wydział gier Związku lwowskiego unieważniony. Przeciw orzeczeniu temu zgłosiła 
Polonia odwołanie ; P.K.S. Polonia podaje do wiadomości obecny adres klubu : „Irys” ul. 
Franciszkańska l. 2 // Ziemia Przemyska. – R. 9, 1923, nr 2 (12 maja), s. 4 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3478&from=publication 
 
705. Kronika Sportowa : Wawel (Kraków) – Polonia. Powyższe drużyny rozegrają w 
czasie Zielonych Świąt tj. 20 i 21 bm. dwa mecze futbolowe na boisku Polonii. Początek 
zawodów każdorazowo o godz. 5 po południu [...] ; Admira (Wiedeń) – Polonia. Pierwszy w 
bieżącym roku mecz międzynarodowy w Przemyślu, który odbędzie się we środę 23 maja [...] 
10 V Pogoń (Lwów) – Polonia 4:0 (3:0). Zawody powyższe o mistrzostwo klasy A 
rozegrano we Lwowie. Polonia wystąpiła do nich w składzie znacznie osłabionym bez obu 
obrońców Peczka i Dudy oraz bez Complaka [...]. Gra jednak była bardzo interesująca – bez 
cienia brutalności – w czem niemała zasługa sędziego p. Bodera, którego chętnie 
zobaczylibyśmy na jakim meczu w Przemyślu ; Śp. Eugeniusz Pluszczewski, por. pilot były 
prawo-skrzydłowy Polonii przemyskiej zginął w ub. tygodniu tragiczną śmiercią spadłszy 
podczas ćwiczeń z aeroplanu ; Szczegółowe sprawozdania sportowe z Przemyśla 
zamieszczają stale wszystkie tygodniki sportowe wychodzące w Polsce, a krakowski 
„Przegląd Sportowy” i lwowski „Kurier Sportowy” darzą sport przemyski szczerą sympatią ; 
Unieważnienie meczu Polonia – Hasmonea zostało przez Zarząd związku lwowskiego na 
skutek rekursu Polonii cofnięte ; 13 V Czarni (Lwów) – Polonia 5:2 (3:0) Polonia dzięki 
fatalnej grze obrony przegrała mecz z Czarnymi we Lwowie i straciła 2 punkty w grach o 
mistrzostwo. Sędzia p. Engel dobry ; Polonia III – Dror (Jarosław)  5:0 ; Polonia II – 
Korona (Sambor) v.on. 5:0 o mistrzostwo , zaś rozegrany mecz towarzyski przyniósł Polonii 
wygraną 4:1. Sędzia p. Wohlman // Ziemia Przemyska. – R. 9, 1923, nr 3 (19 maja), s. 4  
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3478&from=publication 
 
706. Kronika Sportowa : Rewera (Stanisławów) – Polonia. Ostatni w roku bieżącym mecz 
o mistrzostwo klasy A w Przemyślu rozegrają powyższe drużyny w najbliższą niedzielę ; 
20.V i 21 V. Wawel (Kraków) – Polonia 3:3 (1:2) i 1:0 (1:0) [...] sędziował w oba dni p. 
Schor [...]. ; Lwowski „Sport”  w przedostatnim numerze podaje szczegółowe sprawozdania 
z zawodów Polonii z Pogonią i Czarnymi we Lwowie. Numer ten zawiera jako rycinę 
tytułową bardzo udatne zdjęcie momentu gry z meczu Pogoń- Polonia ; Polonia III – 
Hagibor II  grają 27 bm. o mistrzostwo klasy C. [...] // Ziemia Przemyska. – R. 9, 1923, nr 4 
(26 maja), s. 4 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3478&from=publication 
 
707. Kronika Sportowa : Tarnovia rozegra w jednym z najbliższych dni zawody futbolowe 
z Polonią ; W niedzielę 3 czerwca gra Polonia mecz rewanż. z Hasmoneą we Lwowie ; 23 .V. 
Admira (Wiedeń) – Polonia 4:4 (2:3). Pierwsze w roku bieżącym zawody międzynarodowe 



zakończyły się dla Polonii znacznym sukcesem [...]. Zawody stały na bardzo wysokim 
poziomie. Bramki dla Polonii zdobyli : 2 Complak oraz po jednej Menczak i Wochanka, który 
pod sam koniec gry strzelił bardzo efektowną bramkę [...]. Sędzia p. Schor wywiązał się 
zupełnie dobrze ze swego zadania [...] ; 27.V. Polonia – Rewera (Stanisławów) 6:2 (1:2). 
Mecz o mistrzostwo klasy A [...]. Dla Polonii 3 bramki zdobył Dobrzański, 2 Wochanka a 
jedną Complak. Drużyna Rewery b. słaba. Sędziował bardzo dobrze i spokojnie p. kpt. Engel 
[...] ; 2 pułk łączności Jarosław – Polonia II 6:0. Mecz rozegrany w Jarosławiu, brutalna gra 
miejscowych tak, że z Polonii II – kilku graczy zniesiono z boiska. Sędzia jarosławski bardzo 
słaby ; Trójka środkowa Polonii w składzie Complaka, Dobrzański, Wochanka jest obecnie 
w bardzo dobrej formie i po słynnej trójce Pogoni jest zdaje się najlepszą w okręgu lwowskim 
// Ziemia Przemyska. – R. 9, 1923, nr 5 (2 czerwca), s. 4 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3479&from=publication 
 
708. Kronika Sportowa : W niedzielę 10 bm. rozegra Polonia II zawody o mistrzostwo 
klasy B. z tut. Hagiborem ; Polonia I gra 10 bm. z Lechią we Lwowie [...] ; 3.VI Polonia – 
Hasmonea 1:1 (0:0) [...]. Dla Polonii bardzo efektowną bramkę strzelił Dobrzański ; 
Dotychczasowy stan mistrzostw w okręgu lwowskim (klasa A) 1) Pogoń 17 punktów 2) 
Czarni 12, 3) Polonia 9, 4) Hasmonea 7, 5) Lechia 4, 6) Rewera 3 punkty ; 31 V Polonia II – 
Strzelec 2:0 (1:0). Sędzia p. Schor ; Czuwaj – Czarni 6:0. Sędzia p. Radwański ; 3.VI. 
Hagibor – Korona (Sambor) walk over na korzyść Hagiboru, gdyż Korona nie przybyła // 
Ziemia Przemyska. – R. 9, 1923, nr 6 (9 czerwca), s. 4 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3479&from=publication 
 
709. Kronika Sportowa : Pogoń (Stryj) – Polonia II . Ostatni w tym roku mecz o 
mistrzostwo klasy A rozegrają powyższe drużyny w niedzielę 17 bm. na boisku Polonii ; 
Kispesti, pierwszoklasowa drużyna węgierska z Budapesztu gra 26 bm. mecz z Polonią w 
Przemyślu ; Warszawianka [...] gra 24 bm. mecz z Polonią w Przemyślu ; 10.VI Polonia – 
Lechia 3:3 (3:2) [...]. Sędzia p. Schneider bardzo słaby [...] ; Hagibor – Polonia II 4:1 (1:1). 
Mecz o mistrzostwo klasy B przyniósł zwycięstwo Hagiborowi nad rezerwą Polonii [...]. 
Sędzia p. Niedźwirski ; Polonia przemyska zajęła w rozgrywkach o mistrzostwo klasy A 
trzecie miejsce, zdobywając w 10 grach 10 punktów [...]. Ze strzelonych 27 bramek 
największą ilość zdobył Dobrzański (10), dalej Wochanka (8), Wolfstal 5, Complak 3 i Migiel 
1 [...]. Z zawodów rozegranych w Przemyślu największą frekwencją publiczności cieszył się 
mecz z Pogonią lwowską, któremu przypatrywało się około 2000 osób ; Polonia III  zdobyła 
w swej grupie rozgrywek o mistrzostwo klasy C pierwsze miejsce ; 97 mecz w barwach 
Polonii grał w dniu 10 bm. gracz i kapitan pierwszej drużyny Polonii Dobrzański ; Na meczu 
Polonia – Lechia została zdobyta pięćdziesiąta bramka w tym roku dla Polonii. Szczęśliwym 
strzelcem był Wolfstal // Ziemia Przemyska. – R. 9, 1923, nr 7 (16 czerwca), s. 4 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3479&from=publication 
 
710. Dział Urzędowy : Polski Związek Piłki Nożnej : komunikat Wydziału Gier i Dyscypliny 
: 1) zezwolono na rozegranie zawodów […] PKS Polonia z Eintrachten w Przemyślu […] 3) 
Na skutek podwójnego zgłoszenia ukarano : a) dyskwalifikacją do 23 września 1923 […] 
Natana Rebena i Leona Birnbauma z KS Sparta Przemyśl ; b) Grzywna w wysokości 50.000 
mkp. ZKS Hagibor Przemyśl // Sportowiec. – R. 1, 1923, nr 23 (2 sierpnia), s. 2-3 
http://pbc.gda.pl/dlibra/plain-content?id=14181 
 
711. Przemyśl : 15.8. Polonia – 5 p.s.p. 1:0 (0:0) ; ŻKS Hagibor – ŻKS Hagibor (sen.) 4:1 
(1:0) ; 18.8. HKS Czuwaj – O.Z.G. X  3:1 (1:0) ; 18.8. Jutrzenka (Kraków) – Polonja 0:4 
(0:2) ; 19.8. Jutrzenka (Kraków) – Polonja  2:2 (1:0) ; 4 p. leg. – 5 p.s.p.  3:0 (2:0) / Vi-Pro // 



Sportowiec : oficjalny organ Pozn. Zw. Okr. Piłki Nożnej. – R. 1, 1923, nr 25 (24 sierpnia) , s. 
99 
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/plain-content?id=139101 
 
712. Kronika Sportowa : „Wacker”  z Bytomia, pierwszoklasowa drużyna niemiecka 
rozegra w sobotę 1 i w niedzielę 2 września br. zawody międzynarodowe z Polonią w 
Przemyślu [...] ; 26.VIII Polonia – Czarni (Lwów) 3:1 (0:0) [...]. Bramki dla Polonii strzelili 
po jednej Complak, Dobrzański i Hurła, dla Czarnych Kopeć IV [...]. Prowadził zawody p. 
Gött ze Lwowa [...] ; Polonia II – Czuwaj 4:2 (3:0) [...]. Sędzia p. E. Lech ; Cracovia II – 
Hagibor 3:0 (1:0) [...]. Sędzia p. Wohlman. Mecz połączony był z uroczystością otwarcia 
trybuny na boisku Hagiboru. Trybuna została w całości zbudowana ze składek żydów ; Duda 
Jan, były gracz Czarnych (Lwów) uzyskał od klubu tego zwolnienie i wstąpił z powrotem do 
Polonii przemyskiej ; Wydział Polonii odebrał korespondentowi Tygodnika Sportowego 
prawo wolnego wstępu na boisko Polonii a to za napastliwe i niezgodne z prawdą 
sprawozdanie z meczu Polonia – Rewera ; Bardzo ciekawe zawody futbolowe odbędą się w 
najbliższym czasie na boisku Polonii. Oto wystąpią przeciw sobie drużyny, z których jedna 
złożona będzie z członków Fredreum, a druga z członków Wydziału PKS Polonia. – Dochód 
z tych zawodów przeznaczony będzie na budowę trybuny [...] // Ziemia Przemyska. – R. 9, 
1923, nr 18 (1 września), s. 4 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3482&from=publication 
 
713. Kronika Sportowa : Wawel (Kraków) – Polonia. W dniach 8 i 9 gości w Przemyślu 
po raz drugi w tym roku, krakowski pierwszoklasowy Wawel. ; 1 IX. Wacker (Bytom) – 
Polonia 0:0. Zawody międzynarodowe. Wacker opóźnił przyjazd do Przemyśla tak, że mecz 
zamiast o 4 po południu rozpoczął się o 5:30 i gra trwała zaledwie 60 min. Przed zawodami 
do obu drużyn przemówił krótko p. Hasso Agopsowicz, członek Wydziału Polonii, poczem 
odpowiedział członek Zarządu Wackeru wręczając Polonii piękny proporzec w barwach 
Wackeru. Zawody przy przewadze Polonii prowadził p. Schor. Publiczności mało ; 2.VIII. 
Polonia – Wacker 6:1. Pierwsze zwycięstwo od czasu istnienia Polonji nad drużyną 
zagraniczną. Przed zawodami kpt. Burnatowicz wręczył w imieniu Polonji proporzec w 
barwach Polonii poczem rozpoczęto grę [...]. Jedną bramkę strzela Menczak, a 5 doskonale w 
dniu tym dysponowany Dobrzański [...]. Sędzia p. Dworzaczek ; Czuwaj – Strzelec. Obie te 
drużyny walczyły w sobotę i w niedzielę o pierwsze miejsce w klasie C podokręgu 
przemyskiego. W sobotę zwyciężył Strzelec 3:2, w niedzielę Czuwaj 1:0 [...]. ; Drugiego już 
gracza z ataku straciła Polonja w ciągu jednego miesiąca w por. Karolu Complaku, który w 
niedzielnych zawodach skutkiem nieszczęśliwego upadku złamał obojczyk ; Wydział PKS 
Polonja kooptował na opróżnione miejsca pp. Mieczysława Hasso Agopsowicza i p. Edwarda 
Lecha. Ponadto członka Wydziału klubu p. W. Radwańskiego powołano na opróżnione 
miejsce II wiceprezesa klubu // Ziemia Przemyska. – R. 9, 1923, nr 19 (8 września), s. 3-4 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3482&from=publication 
 
714. Kronika : Hoch „Wacker”!  W sobotę i niedzielę 2 września odbyły się na boisku 
Polonji dwa mecze z niemiecką drużyną z Bytomia „Wackerem” [...] / Widz // Ziemia 
Przemyska. – R. 9, 1923, nr 20 (15 września), s. 4 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3482&from=publication 
 
715. Kronika Sportowa : Obecny adres Polonji jest : ul. Dworskiego l. 26, dokąd należy 
wszystkie pisma do klubu skierowywać ; 8.IX. Polonja – Wawel (Kraków) 3:0 (1:0) [...] 
mecz zepsuł deszcz [...] . Sędzia p. Radwański ; 9.IX. Wawel – Polonja 1:0 (0:0) [...].W 
Polonji najlepszym był Duda I na lewym łączniku, bramkarz Żywicki i obrońca Duda II ; z 



drużyny krakowskiej bramkarz [...] ; Ł.T.S. G. z Łodzi zajmująca obecnie drugie miejsce w 
mistrzostwach okręgu łódzkiego, rozegra w najbliższym czasie dwa mecze z tut. Polonją ; 
Polonja I wyjeżdża na dwudniowe zawody z Jutrzenką do Krakowa. Będzie to drugi w tym 
roku występ Polonji w Krakowie ; Krakowska „Wisła ” mistrz okręgu krakowskiego rozegra 
w październiku br. mecz z Polonją w Przemyślu // Ziemia Przemyska. – R. 9, 1923, nr 20 (15 
września), s.4 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3482&from=publication 
 
716. Kronika Sportowa : Team wojskowy – Polonia. W najbliższą niedzielę odbędzie się 
mecz futbolowy między pierwszą drużyną Polonii, a zbiorową drużyną złożoną najlepszych 
graczy tutejszych drużyn wojskowych. Zawody zapowiadają się bardzo interesująco, gdyż 
spotkają się dwie najlepsze w Przemyślu drużyny // Ziemia Przemyska. – R. 9, 1923, nr 21 
(22 września), s. 4 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3482&from=publication 
 
717. Kronika Sportowa : W sobotę 29 bm. zawody w piłkę nożną między Pogonią (Stryj) a 
tut. Polonią na boisku Polonji ; 23.IX. Polonia – Team wojskowy (Przemyśl) 3:0 (1:0) [...]. 
Sędzia p. Schor dobry ; 22.IX. Polonia II – Hagibor 2:1 (2:1) [...]. Sędzia p. Wolman [...] ; 
Polonia I wyjeżdża w niedzielę 30 bm. do Jarosławia, gdzie rozegra mecz towarzyski z 
drużyną 3 p.p. leg. związku z uroczystością dziesięciolecia pułku ; Bramkarz [Stanisław] 
Schwarz, który grał po dłuższej prawie dwuletniej przerwie na kliku ostatnich meczach, 
znajduje się obecnie w dobrej formie ; Polonia old boy’s – Fredreum 6:2. W niedzielę dnia 
16 września rozegrały powyższe drużyny zawody w piłkę nożną. Drużyna Fredreum składała 
się z członków czynnych T-wa dramatycznego im. A. Fredry, a drużyna Polonji z członków 
Wydziału tego klubu. Zawody obfitowały w szereg momentów komicznych, to też widzowie 
bawili się doskonale. W najbliższym czasie zostanie rozegrany mecz-rewanż obydwu tych 
drużyn ; Polonia II – Czuwaj 3:0 [...]. Sędzia p. Malawer ; Makkabi komb. (Kraków) – 
Hagibor 4:0. Mimo zapowiedzi nie grała pierwsza drużyna Makkabi lecz kombinowana z 
graczy II i III drużyny. Zawody do pauzy prowadził p. Schor, który po połowie gry z 
nieznanych powodów opuścił boisko i grę doprowadził do końca członek Makkabi // Ziemia 
Przemyska. – R. 9, 1923, nr 22 (29 września), s. 4 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3482&from=publication 
 
718. Kronika sportowa : Magistrat przemyski daje na każdym kroku dowody, jak dba o 
rozwój sportu tem samem o zdrowie młodzieży W sierpniu br. sprowadziła Polonia na 
dwudniowe zawody drużynę WA.F. z Wiednia. Zawody te przyniosły przeszło 5 miljonów 
deficytu, wobec czego Wydział Polonji wniósł uzasadnioną prośbę do magistratu o odpisanie 
podatku gminnego od powyższych zawodów. Magistrat jednak pismem l. 12302 odrzucił 
prośbę Polonji i polecił ,podatek ten zapłacić [...] ; Hagibor – Korona (Sambor) 2:1 (0:1) // 
Ziemia Przemyska. – R. 9, 1923, nr 24 (13 października), s. 4 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3483&from=publication 
 
719. Kronika sportowa : Jarosław – Przemyśl. Mecz futbolowy zbiorowych drużyn 
Jarosławia i Przemyśla odbędzie się prawdopodobnie 28 bm. w Przemyślu. Drużyna 
Jarosławia będzie się składała przeważnie z graczy drużyn wojskowych, a mianowicie 2 p. 
łączności (mistrza DOK X.) i 3 p.p. leg. Barw Przemyśla będzie broniła pierwsza drużyna 
Polonji [...] ; Gimnazjum II (Zasanie) – Gimnazjum I 5:0 i 7:1. Dwudniowe zawody z 
okazji uroczystości ku czci Komisji Edukacyjnej [...] // Ziemia Przemyska. – R. 9, 1923, nr 26 
(27 października), s. 4 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3483&from=publication 



 
720. Kronika sportowa : 21. X Polonia (kombinowana) - OZG Nr. X 4:1 (2:1) [...] Z 
Polonji najszczęśliwszym strzelcem był Kwiatkowski, który zdobył trzy goale [...]. Na środku 
napadu Duda zupełnie zadowalał w polu [...]. Bramkarz nie miał pola do popisu. Sędzia p. 
Schor dobry, chociaż przez usunięcie gracza na 10 min. boiska naruszył przepisy gry w piłkę 
nożną [...]. // Ziemia Przemyska. – R. 9, 1923, nr 29 (17 listopada), s. 4 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3484&from=publication  
 
721. Kronika Sportowa : 4.XI Polonja – Reprezentacja Jarosławia 3:2 (2:2) [...]. Sędzia 
p. Schor [...]. Przed meczem wręczono drużynie jarosławskiej chorągiewkę autową o barwach 
Polonji ; Rzadka uroczystość sportowa odbyła się na boisku Polonji przed zawodami  
Polonja – Jarosław. Była to uroczystość setnego meczu w barwach Polonji kpt. Emila 
Dobrzańskiego, długoletniego kapitana pierwszej drużyny Polonji [...] // Ziemia Przemyska. – 
R. 9, 1923, nr 31 (1 grudnia), s. 4 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3485&from=publication 
100. mecz Emila Dobrzańskiego i srebrny medal pamiątkowy dla jubilata 
 
722. P.K.S. „Polonia” w r. 1923 / Z. // Ziemia Przemyska. – R. 9, 1923, nr 34 (22 grudnia), 
s. 5 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3485&from=publication 
Listopadowe Walne Zgromadzenie Klubu, sprawozdania finansowe i poszczególnych sekcji ; prezesem dr. 
Henryk Świątnicki, zastępcami Więckowski i Radwański, członkami Wydziału : Bartnicki, Bluj, prof. Brandler, 
kpt. Burnatowicz, Głowacz, Lech, kpt. Stępkowski, Włodek i dyr. Zagórski 
 
1924 
 
723. Kronika sportowa : Czuwaj tutejszy harcerski klub sportowy został na podstawie 
wyniku gier o mistrzostwo zaliczony do klasy B okręgu lwowskiego ; Kierownictwo sekcji 
piłki  nożnej „Polonii” na rok 1924 tworzą : kpt Burnatowicz (kierownik) oraz por. 
Smagłowicz i p. Jan Duda, gracz pierwszej drużyny Polonii // Ziemia Przemyska. – R. 10, 
1924, nr 1 (5 stycznia), s. 4 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3493&from=publication 
 
B AP Przemyśl  
 
724. Kronika : Reduta sportowa Polonji : lutego 1924 : [wiersz] // Ziemia Przemyska. – R. 
10, 1924, nr 4 (26 stycznia), s. 4 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3495&from=publication 
 
725. Kronika : Reduta sportowa [„Polonii”] : (1 marca) : [wiersz] // Ziemia Przemyska. – 
R. 10, 1924, nr 9 (1 marca), s. 2 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3495&from=publication 
 
726. Kronika Sportowa : Z numerem dzisiejszym rozpoczynamy na nowo stałe zamieszcza-
nie w naszem piśmie rubryki sportowej, którą nadal będzie prowadził zeszłoroczny nasz 
sprawozdawca sportowy ; Przed sezonem wiosennym.[...] Będzie on bardzo interesujący, 
gdyż prócz pierwszoklasowej drużyny Polonji mam obecnie w Przemyślu dwa klub z klasy B. 
Czuwaj i Hagibor ; Program Sekcji piłki nożnej „Polonji”  na rok 1924 jest już prawie w 
całości ustalony [...] ; Dyr. Dr Zaczek został wybrany prezesem H.K.S. Czuwaj na rok 1924 
Por. Adam Kogut, popularny lewy łącznik „Cracovii” i jeden z najlepszych jej graczów [...] 
wstąpił do tut. Polonji [...] ; Glanzman E. (Migiel) i jego brat Herman, a także Wolfstal 



wystąpili z P.K.S. Polonia i otrzymali od tego klubu zwolnienia ; Mistrzostwa klasy B 
rozpoczną się w tym roku 27 kwietnia i będą trwały do końca czerwca ; P. Schor, znany w 
Przemyślu sędzia gry w piłkę nożną przeniósł się do Lwowa i został członkiem Wydziału 
Gier i Dyscypliny lwowskiego ZOPN ; Por. Complak, podreparowawszy sobie zdrowie po 
złamaniu obojczyka, będzie w roku bieżącym grał z powrotem w I drużynie Polonii ; W 
Polonii I  zajdą znaczne zmiany. Drużyna zostanie zasilona na lewym łączniku przez Koguta, 
lewe skrzydło obejmuje Duda II, jako obrońca zaś zajmie miejsce Hurła, który w roku 
zeszłym grał w ataku. Reszta drużyny pozostanie prawdopodobnie bez zmian ; Fundusz 
budowy trybuny na boisku „Polonii” został przez zimę poważnie zasilony dochodem z dwu 
redut. Z wiosną przystąpi klub do budowy, która do końca kwietnia będzie zapewne 
ukończona // Ziemia Przemyska. – R. 10, 1924, nr 12 (22 marca), s. 6 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3495&from=publication 
 
727. Kronika  : Wydział PKS Polonia poczuwa się do miłego obowiązku złożenia 
serdecznego podziękowania tym wszystkim Paniom i Panom, którzy podczas drugiej reduty 
w dniu 1 bm. nie szczędzili czasu i trudu oraz grosza i w jakikolwiek sposób przyczynili się 
do wspaniałego powodzenia zabawy tudzież wydatnego zasilenia funduszu budowy trybuny // 
Ziemia Przemyska. – R. 10, 1924, nr 13 (29 marca), s. 4 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3495&from=publication 
 
728. Kronika Sportowa : Czuwaj – Polonia II rozegrają w poniedziałek 21 bm. mecz o 
godz. 2 na boisku Polonii przed meczem Hertha – Polonia ; W obydwa dni Świąt 
Wielkanocnych zjeżdża do Przemyśla pierwszoklasowa drużyna niemiecka S.C. Hertha z 
Wrocławia. Drużyna ta rozegra w Przemyślu dwa mecze, a to 20 bm. z Hagiborem a 21 bm. z 
Polonią ; Wylew Sanu spowodował dość znaczne szkody na wszystkich boiskach 
przemyskich. Najwięcej ucierpiał wojskowy Stadion sportowy ; Budowa trybuny na boisku 
Polonji rozpoczęła się i postępuje szybko naprzód. Budową kieruje budowniczy p. Cais i 
trybuna będzie gotowa z końcem bieżącego miesiąca // Ziemia Przemyska. – R. 10, 1924, nr 
16 (19 kwietnia), s. 5 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3496&from=publication 
 
729. Kronika Sportowa : 23.III. Amatorski Klub Sportowy – Polonia 3:2 (1:1). Zawody 
te odbyły się w Królewskiej Hucie na Górnym Śląsku i były pierwszym meczem Polonji po 
przerwie zimowej [...]. Z drużyny przemyskiej najlepiej grali : Żywicki, Kogut, Dobrzański i 
Hurła ; 6.IV. O.Z.G. X – Resovia 6:1. Mecz rozegrany w Rzeszowie [...] ;. KS. Strzelec 
tamtegoroczny pretendent do mistrzostwa klasy C w podokręgu przemyskim podobno 
przestał istnieć. Gracze Strzelca wstąpili częścią do Polonji a częścią do Czuwaju ; Pierwsza 
drużyna Polonii, która dzięki zrozumieniu znaczenia rozwoju sportu przez miejscowe władze 
wojskowe oddawała się prawie od połowy lutego treningom w krytej ujeżdżalni wojskowej, 
znajduje się obecnie w dobrej formie ; Cegiełki na budowę trybuny wydane przez PKS 
Polonię w cenie po 1 miljonie marek za sztukę cieszą się znacznym popytem ; Polonja – 
Pogoń (Lwów) 0:3 (0:0). Mecz rozegrany wobec tłumów publiczności w niedzielę dnia 13 
kwietnia rb. we Lwowie [...] ; Budowa trybuny na boisku Polonii zbliża się już ku końcowi, 
a poświęcenie jej odbędzie się prawdopodobnie dnia 4 maja br. // Ziemia Przemyska. – R. 10, 
1924, nr 17 (26 kwietnia), s. 4 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3496&from=publication 
Komentarz do meczu Polonia – Pogoń ; uwagi o grze m.in. Józefa Hubariwa z Polonii 
 
730. Kronika : Poświęcenie trybuny krytej  na boisku Przemyskiego Klubu Sportowego 
Polonia odbędzie się w niedzielę 4 maja br [...]. Trybuna obliczona jest na 600 miejsc 



siedzących, zawiera 14 lóź, a nadto miejsca siedzące kryte oraz część niekrytą. Projekt 
trybuny wykonali pp. Pollak i Majerski, budowę wykonano pod kierownictwem 
budowniczego p. Caisa [...] // Ziemia Przemyska. – R. 10, 1924, nr 18 (3 maja), s. 2 
Plan uroczystości oraz mecz z Amatorskim Klubem Sportowym (Królewska Huta) 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3497&from=publication 
 
731. Kronika Sportowa : Amatorski K.S. (Królewska Huta) – Polonia. Powyższe drużyny 
rozegrają w najbliższą niedzielę na boisku Polonii mecz futbalowy ; Pierwsi reprezentacyjni 
gracze Polonii. Gracze Polonii Kogut, Hurła, Żywicki i Menczak byli wyznaczeni przez 
Związek do reprezentowania Okręgu lwowskiego w meczu Lwów – Lublin [...] ; Hertha 
(Wrocław) – Hagibor 3:1 ; Hertha – Polonia 3:0 ; Lechia (Lwów) – O.Z.G. X 0:0. Mecz 
nie ukończono z powodu ulewy. Sędzia p. Schor ; Pogoń (Stryj) – Czuwaj 2:0.Mistrzostwo 
klasy B [...]. Sędzia p. Niedźwirski ze Lwowa b. dobry ; Wszelkie ogłoszenia PKS Polonia 
umieszczane są w oknie wystawowym biura Orbis (ul. Mickiewicza). Tam również odbywa 
się przedsprzedaż biletów na zawody sportowe Polonii // Ziemia Przemyska. – R. 10, 1924, nr 
18 (3 maja), s. 3-4 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3497&from=publication 
 
732. Poświęcenie trybuny „Polonii”  : W niedzielę dnia 4 bm. odbyła się w Przemyślu na 
boisku Polonii uroczystość poświęcenia nowowybudowanej krytej trybuny. Po g. 3. w 
obecności zebranych widzów aktu poświęcenia dokonał ks. prałat [Władysław Józef] Sarna 
[...]. Z kolei zabrał głos prezes Polonii dr H. Świątnicki [...]. Uroczystość zaszczycił swą 
obecnością dowódca korpusu p. jen. Latinik z adiutantem por. Łączyńskim, ponadto pułk. 
Homolacs, powiatowy komendant policji p. Halewski, d-ca Dyonu Żandarmerii mjr Werner – 
ponadto delegacje wysłały prawie wszystkie oddziały załogi przemyskiej. Nieprzyjemnie raził 
brak reprezentantów miasta, starostwa i Sokoła [...]. // Ziemia Przemyska. – R. 10, 1924, nr 19 
(10 maja), s. 2 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3497&from=publication 
 
733. Kronika sportowa : Polonja – Hagibor rozegrają ze sobą w najbliższą niedzielę dnia 
11 bm. mecz na boisku Polonii u wylotu Kopernika. Początek zawodów o godz. 5 po 
południu. W tym samym dniu na boisku Hagiboru grają o godz. 9:45 rano Czuwaj z Ruchem 
a o godz. 11 Polonia II z Hagiborem. Dochód czysty z tych meczów przeznaczony jest na 
rzecz polskiego funduszu olimpijskiego; 4 V. Polonia – Amatorski K. S. (Królewska Huta) 
5:1 (3:1) ; 3 V. Polonia II - Hagibor II 2:2  (0:1) ; Hasmonea (Lwów) gra z Polonią 18 bm., 
K.S. 1 pp leg. z Wilna 24 bm. z O.Z.G. X a 25 bm. z Polonią ; O.Z.G. I – Sandecia 1:1 . 
Mecz rozegrany w Nowym Sączu // Ziemia Przemyska. – R. 10, 1924, nr 19 (10 maja), s. 3 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3497&from=publication 
 
B AP Przemyśl 
 
734. Kronika sportowa : Hasmonea (Lwów) gra w najbliższą niedzielę tj. 18 bm. z Polonią 
w Przemyślu [...] ; 11 V. Polonia – Hagibor 4:1 [...] . Dla Polonii wszystkie cztery bramki 
zdobywa Dobrzański [...]. Sędzia p. Schor [...] ; Polonia II – Hagibor II 2:1  (0:1), sędzia p. 
kom. Radwański ; Czuwaj – Ruch 1:0 [drużyna złożona z samych kolejarzy] ; Zwycięstwo 
Polonii nad Amatorami z Górnego Śląska poruszyło cały polski świat sportowy. Polonia 
otrzymuje szereg zaproszeń na rozegranie zawodów, a nie może w całości skorzystać z 
zaproszeń // Ziemia Przemyska. – R. 10, 1924, nr 20 (17 maja), s. 6 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3497&from=publication 
 



B AP Przemyśl 
 
735. Kronika Sportowa : W.K.S. z Wilna przyjeżdża na 2 dni do Przemyśla i rozegra tu 24 
i 25 bm. zawody. W sobotę mecz z najsilniejszą na terenie DOK X drużyną wojskową O.Z.G. 
X , w niedzielę zaś 25 bm. z Polonią [...]. Obydwa mecze odbędą się na boisku Polonii ; 
Hasmonea – Polonia 1:0 [...]. Sędzia p. Picheta usunął zupełnie niesłusznie jednego z graczy 
Polonii z boiska ; Lechia gra 1 czerwca z Polonią w Przemyślu ; Turniej futbalowy w czasie 
Zielonych Świąt urządzają Polonia i Hagibor [...]. W turnieju biorą udział pierwszoklasowe 
krakowskie drużyny Wawel i Jutrzenka [...] ; Czuwaj – Hagibor 2:5 (2:2). Mecz o 
mistrzostwo klasy B [...]. Pomysł z Dufratem w ataku chybiony [...]. Wyróżniali się Kurek i 
Malec. W Hagiborze napad bardzo dobry zwłaszcza Wolfstal, tyły słabsze // Ziemia 
Przemyska. – R. 10, 1924, nr 21 (24 maja), s. 4 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3497&from=publication 
 
736. Kronika Sportowa : Lechia – Polonia. W niedzielę 1 czerwca rozegrają powyższe 
drużyny mecz towarzyski w Przemyślu ; 24.V. O.Z.G. X – 1 pp. leg. 2:2 [...]. Sędzia p. 
Malawer słaby ; 25.V. Polonia - 1 pp. leg. (Wilno) 6:0 (1:0) Drużyna wojskowa z Wilna 
należy do klasy A. [...]. Bramki dla Polonii strzelili : 3 Dobrzański, 2 Wawrzkowicz i 1 Duda, 
którego debiut na lewem skrzydle wypadł bardzo dobrze. Sędzia p. Niedźwirski ze Lwowa b. 
dobry ; 14.V. Polonia I – Czuwaj I 2:0 (0:0) [...].W ostatnich kilku minutach zdobywa 
„Polonia” dwie bramki. Pierwszą z rzutu karnego Hurła, drugą Kwiatkowski. Sędzia p. Schor 
dobry ; 17.V. Czuwaj II – Hagibor II  4:2 (3:1). Mistrz. kl. C. Ładne zwycięstwo rezerw. 
Czuwaju ; 21.V. Czuwaj II – Polonia III 4:3 (2:1) .Mistrz. kl. C. Nowa wygrana harcerzy ; 
21.V. Czuwaj I – Polonia II 2:0 (2:0). Mecz o mistrz. kl. B. z powodu niejawnienia się 
sędziego uznany za przyjacielski. Deszcz i błoto psuły grę // Ziemia Przemyska. – R. 10, 
1924, nr 22 (31 maja), s. 4 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3497&from=publication 
 
737. Kronika sportowa : 1 VI. Polonia – Lechia (Lwów) 5:1, sędzia Płacheta ze Lwowa ; 5 
VI.  Polonia – Admira (Wiedeń) 1:2 (1:0), sędziowie : Dudryk, Mably ; 8 i 9. VI Turniej 
sportowy : do turnieju stanęły Wawel i Olsza z Krakowa oraz Polonia i Hagibor z Przemyśla - 
8. VI Hagibor – Wawel 0:1, Polonia – Olsza 5:1, Hagibor – Olsza 0:4, Polonia – Wawel 0:1 
(0:0) ; Gimnazjum I – Gimnazjum II 4:4 (2:4) 12 V. o mistrzostwo D.O.K. X, sędziował 
Hubariw ; Czuwaj I – Pogoń I (Stryj) 0:1 (0:1) – mistrzostwa klasy B odbyły się w Stryju, 
sędzia Boder z Lwowa // Ziemia Przemyska. – R. 10, 1924, nr 25 (21 czerwca), s. 3-4 
 
B AP Przemyśl 
 
738. Kronika sportowa : Czuwaj wysłał do Warszawy na Zlot harcerzy piłkarzy i 
lekkoatletów / [Włodzimierz Bilan] // Ziemia Przemyska. – R. 10, 1924, nr 27 (5 lipca), s. 3 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/plain-content?id=3499 
 
739. Kronika sportowa : Polonia-Czuwaj-Hagibor 3:1 (0:0) 19 IV ; Sturm (Bielsko) –
Polonia 1:1 (1:1) 28 Vi ; Sturm (Bielsko) –Czuwaj 1:0 (0:0) 28 VI // Ziemia Przemyska. – R. 
10, 1924, nr 27 (5 lipca), s. 3 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/plain-content?id=3499 
 
740. Kronika sportowa : 30 VI. Olimpijska dru żyna Turcji – reprezentacja Przemyśla 
3:3 (2:1) // Ziemia Przemyska. – R. 10, 1924, nr 28 (12 lipca), s. 3-4 
Do reprezentacyjnej drużyny Przemyśla dała Polonia 8 graczy, Czuwaj 1 (Kurek), Hagibor 2 (Wolista i Poller) 
oraz rezerw. Heublum [bramkarz Schwarz ; sędziował O. Schor] 



http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/plain-content?id=3499 
 
741. Narodowy Zlot Harcerstwa Polskiego w Warszawie / Wł. B. [Włodzimierz Bilan] // 
Ziemia Przemyska. – R. 10, 1924, nr 29 (19 lipca), s. 1-2 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/plain-content?id=3499 
Czuwaj zdobył mistrzostwo harcerstwa w piłce nożnej pokonując A-klasową „Varsovię”  
 
742. Kronika sportowa : Czuwaj w Warszawie reprezentował na Zlocie harcerskim w 
zawodach sportowych chorągiew lwowską // Ziemia Przemyska. - R. 10, 1924, nr 29 (19 
lipca), s. 3 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/plain-content?id=3499 
 
743. Kronika sportowa : Piłka nożna : finał o mistrzostwo ZHP 4 lipca boisko Agricoli 
HKS „Czuwaj” – „Varsovia”4:2 (2:1)  Czuwaj z 4 rezer. W składzie : Zemanek, Bilan 
Aleks., Dufrat, Gardziel Wład., Klisz, Bilan Włodz., Dalecki, Kurasiewicz, Słaby Wilhelm i 
Mieczysław, Dalecki, Kurasiewicz / W. B. [Włodzimierz Bilan] // Ziemia Przemyska. – R. 10, 
1924, nr 29 (19 lipca), s. 4  
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/plain-content?id=3499 
 
744. Kronika sportowa : Makkabi (Berno-Czechosłowacja) – Polonia : zawody odbędą 
się 26 bm. w sobotę ; 20 VII. Polonia – Pogoń (Lwów) 1:1 (1:1) ; 20 VII Pogoń (Stryj) – 
Hagibor 1:1) (1:0) ; 13 VII. Polonia II – Korona (Sambor) 0:0 ; 20 VII. Czuwaj – Korona 
(Sambor) 4:2 / (Z) // Ziemia Przemyska. – R. 10, 1924, nr 30 (26 lipca), s. 3 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/plain-content?id=3499 
 
745. Kronika  : Bramkarz pierwszej klasy. Dnia 30. lipca podczas rozgrywki piłkarskiej na 
boisku Polonii między Polonią a Ruchem (kolejarze) bramkarz „Ruchu” Ludwik Bojczuk, 
ćwiczący członek Sokoła, usłyszawszy krzyk tonącego, opuszcza bramkę, przesadza płot, 
skacze do wody, ratuje tonącego furmana, następnie biegnie na boisko i kończy zawody // 
Ziemia Przemyska. – R. 10, 1924, nr 31 (2 sierpnia), s. 3 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3500&from=publication 
 
746. Kronika Sportowa : Simmering (Wiedeń) – Polonia. Interesujące te zawody 
międzypaństwowe, które odbędą się w sobotę 2 i w niedzielę 3 bm. na boisku Polonii, 
zakończą szereg imprez międzynarodowych Polonii. Simmereing jest drużyna bardzo dobrą, i 
w grach o mistrzostwo wiedeńskiej I klasy zajmuje 4 miejsce, a grą swoja przewyższa 
znacznie wszystkie widziane dotychczas w Przemyślu drużyny wiedeńskie. W roku bieżącym 
zdobyła drużyna Simmeringu, nagrodę konkursową za najładniejszą grę. Goście przyjeżdżają 
do Przemyśla w najsilniejszym składzie, ze znanym reprezentacyjnym graczem Wiednia i 
Austrji Horwathem na środku ataku. Simmering pokonał w ostatnim czasie Pogoń lwowską 
4:1. Polonia wystąpi do zawodów z Kogutem, który powraca z kilktygodniowych ćwiczeń. ; 
Polonia – Rudolfshügel (Wiedeń) 3:1 (2:1). Po zwycięstwie Rudolfshüglu we Lwowie i 
Krakowie, niezwykle miłą niespodziankę sprawiła publiczności sportowej Polonja, bijąc 
Wiedeńczyków w stosunku 3:1. Rudolfshügel, który we Wiedniu odnosił zwycięstwo po 
zwycięstwie, przedstawia dobra I-szą klasę, odznacza się nienagannem opanowaniem piłki, 
gra więcej przebojem, niz kombinacją, zresztą posiada znane zalety drużyn wiedeńskich, a w 
Przemyślu grał nadspodziewanie (incydent w Krakowie) fair. Takiej grze przeciwstawiła 
Polonia grę ambitną i ofiarna całej drużyny, bez egoizmu i solowania, prowadzoną w tempie 
niezwykle żywem, zwłaszcza w pierwszej połowie. Ataki Rudolfshüglu rozbijały sie o 
świetna obronę Polonii. Pewny, czujny i przezorny Hurła, ruchliwy i przytomny Radwański 



stanowili zaporę nie do przebycia, a doskonały bramkarz Szwarz na ostatnich 
międzynarodowych meczach dowiódł, że posiada nietylko ogromną rutynę i technikę, ale 
także niezwykłą przytomnośc i pewność. Pomoc pracowała znakomicie zarówno defenzywnie 
jak i ofensywnie zasilając dobremi piłkami atak, który choć w składzie z 3 rezerwowymi, 
dzięki pracy pomocy i znakomitej grze Dudy na centrze ustawicznie przygniatał 
Wiedeńczyków. Na tej pozycji okazał Duda swą wysoka klasę, a wspaniałe jego strzały z 
daleka wywoływały huraganowe oklaski widzów. Przebieg gry był nastepujący : już w 2 
minucie strzela Rudolfshügel swego honorowego goala z rzutu karnego (za „rękę”), Polonia 
rewanżuje się w 6 min. pięknym dalekim strzałem Dudy, a w 39 min. ten sam gracz z 
kombinacji z lewoskrzydłowym strzela 2 goala. Wynik do połowy 2:1. W drugiej połowie 
zaraz w 4 min. strzela znów Duda 3 goala, a Rudolfshügel, choć chwilami osiąga przewagę, 
nie może już zadnego ataku skutecznie przeprowadzić. Sędziował dobrze p. Decowski ze 
Lwowa ; Znany spotowiec, znakomity opbrońca Polonii p. Hurła, otrzymał w biegu 
okrężnym urządzonym w Jaśle przez „Czarnych” 3-cią nagrodę (piękny aparat fotograficzny), 
przebywając przestrzeń 3 km. w czasie 11 min. 17 sek ; Mistrzostwa klasy A w okręgu 
lwowskim rozpoczynają sie w najbliższą niedzielę 10 b.m. Polonia gra z Lechią we Lwowie 
(Z powodu zapełnienia numeryu ciąg dalszy kroniki sportowej pozostawić musimy do 
numeru następnego). / Red. // Ziemia Przemyska. – R. 10, 1924, nr 31 (2 sierpnia), s. 4 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3500&from=publication 
 
747. Kronika sportowa : 2/8. Simmering (Wiedeń) – Polonia 4:1 (3:0) 3/8. Simmering 
(Wiedeń) – Polonia 2:1 (1:0). Dwudniowe zawody z wyborową drużyną wiedeńską [...] były 
ostatnim ogniwem całego łańcucha międzynarodowych spotkań Polonii. Zawody te stanowiły 
dla Polonii doskonały trening przed zbliżającymi się mistrzostwami i wykazały, że Polonia 
może się już śmiało równać i mierzyć z pierwszoklasowymi drużynami zagranicznymi. 
Zwłaszcza drugi dzień zawodów, gdy Polonia wystąpiła w komplecie, wykazał prawie że 
równą grę, z bardzo nieznaczną przewagą gości. Zawody w pierwszym dniu prowadził 
znakomicie p. Boder ze Lwowa, w drugim p. Schor słabiej niż zwykle ; Redaktor naczelny 
lwowskiego „Sportu” prof. Rudolf Wacek bawił w Przemyślu w dniach 2 i 3 bm.[...] ; 
Nadchodzące mistrzostwa klasy A. w okręgu lwowskim będą w roku bieżącym tak 
interesujące, jak nigdy dotychczas [...] ; [Adam] Kogut po dłuższej przerwie, spowodowanej 
wyjazdem na ćwiczenia, grał znowu w niedzielę w Polonii.[...] ; [Emil] Dobrzański 
przeniesiony służbowo do Lwowa, nie wstąpił do żadnego z tamtejszych klubów, mimo 
licznych o to zabiegów, lecz pozostaje nadal członkiem i graczem Polonii // Ziemia 
Przemyska. – R. 10, 1924, nr 32 (9 sierpnia), s. 4 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3500&from=publication 
 
748. Kronika sportowa : W piątek 15 bm. gra Polonia drugi z rzędu mecz o mistrzostwo 
klasy A. Obecnie zmierzy się Polonia z Czarnymi we Lwowie ; Najbli ższymi zawodami w 
Przemyślu będzie mecz o mistrzostwo kl. A między mistrzem Polski Pogonią ze Lwowa a tut. 
Polonią [...] ; 10 VIII Lechia –Polonia 2:1 (0:1) […] ; 10.VIII. Pogoń II (Lwów) – Hagibor 
1:1 zawody towarzyskie zareklamowane jako mecz Pogoń – Hagibor I – mimo, że w składzie 
Pogoni prócz 3 graczy z drużyny drugiej grali sami gracze III i IV Pogoni. Gra mniej więcej 
równa ; Ruch – Jaroslavia 1:0. Zupełnie zasłużone zwycięstwo o mistrzostwo klasy C, 
młodej drużyny kolejowej Ruchu, który ma w swoim składzie kilku dobrych graczy i rozwija 
się coraz lepiej [...]. Ruch robi znaczne postępy // Ziemia Przemyska. – R. 10, 1924, nr 33(16 
sierpnia), s. 4  
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3500&from=publication 
 
B AP Przemyśl 



 
749. Kronika sportowa : Pogoń lwowska mistrz Polski w latach 1922 i 1923 rozegra w 
najbliższą niedzielę 24 bm. zawody o mistrzostwo klasy A z tutejszą Polonią. Zawody odbędą 
się na boisku Polonii i rozpoczną się o godz. 4 po poł. Będą to pierwsze w Przemyślu w tym 
roku zawody o mistrzostwo klasy A. Pogoń zjeżdża do Przemyśla w najlepszym składzie ; 15. 
VIII. Czarni – Polonia 1:0 (0:0). Znowu przegrany mecz o mistrzostwo klasy A – przegrany 
tym razem zupełnie niezasłużenie, gdyż w zawodach Polonia była drużyną pod każdym 
względem od Czarnych lepszą i powinna była wygrać i to różnicą kilku bramek. Że tak się nie 
stało, zasługa w tym sędziego p. Bobera [...]. Sędziowanie p. Bobera wywołało nawet w 
prasie lwowskiej, nie bardzo przychylnie dla Polonii usposobionej ostre sprzeciwy i protesty. 
Takie też było zdanie większości publiczności na tych zawodach, która występowała ostro i 
głośno przeciw p. Boberowi. Sędzia nie uznał zupełnie prawidłowo zdobytej bramki przez 
Polonię a nadto nie przyznał 3 należnych Polonii rzutów karnych przeciwko Czarnym [...]. 
Przeciwko wynikowi Polonia złożyła protest // Ziemia Przemyska. – R. 10, 1924, nr 34 (23 
sierpnia) , s. 4 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3500&from=publication 
 
750. Kronika sportowa : Rewera (Stanisławów) – Polonia. Drugie z rzędu zawody w 
Przemyślu o mistrzostwo kl. A okręgu lwowskiego rozegrają w najbliższą niedzielę 31 bm. 
powyższe drużyny. [...] ; 24.VIII. Polonia – Pogoń (Mistrz Polski – Lwów) 2:1 (0:0). Od 
czasu istnienia Polonii po raz pierwszy udało się drużynie przemyskiej pokonać Pogoń, 
zwycięstwo zaś to stanowi tem większy sukces, że były to zawody o mistrzostwo, a zatem 
przysporzyły Polonii dwa bardzo cenne punkta, oraz że Pogoń wystąpiła swoim najlepszym 
składzie z Wackiem Kucharem, Dr. Garbieniem, Hankem, Baczem, Słoneckim i 
Olearczykiem, którzy już niejednokrotnie reprezentowali barwy Polski w zawodach 
międzypaństwowych i ostatnio wyznaczeni zostali na mecz Polska – Węgry w Budapeszcie. 
W Pogoni nie grał Ignatowicz, który zresztą obecnie rzadko wstępuje na zieloną murawę, 
Polonja osłabiona brakiem Petzolda [...]. Bramki dla Polonii strzelili pierwszą Duda, przez 
którego strzeloną piłkę złapał wprawdzie bramkarz Pogonii Lachowicz, lecz już wewnątrz 
bramki i drugą Dobrzański po przeboju, przeprowadziwszy piłkę aż do siatki. Stosunek ten 
2:0 na korzyść Polonii utrzymał się prawie do końca gry, dopiero w ostatnich sekundach 
udaje się Pogonii zdobyć honorowego gola. Rzuty z rogów 2:1 dla Pogoni. Sędzia p. 
Schneider ze Lwowa dobry [...]. Z graczy Polonii zadowolili, jak już wyżej zaznaczyłem 
wszyscy – drużyna grała nadzwyczaj ambitnie, z chęcią uzyskania jak najlepszego wyniku, 
bez cienia egoizmu [...]. Z Pogoni Najlepszy Wacek Kuchar, w ogóle najlepszy gracz na 
boisku [...]. Publiczności dużo ; 23. VIII. Polonia II – Ruch 8:0 (2:0). Stała przewaga 
Polonii II ; 17. VIII. Resovia – Hagibor 5:1 ; Hagibor II – Polonia III 2:0 // Ziemia 
Przemyska. – R. 10, 1924, nr 35 (30 sierpnia), s. 4 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3500&from=publication 
 
751. Kronika sportowa : Polonia – Hagibor rozegrają w najbliższą niedzielę zawody 
towarzyskie na boisku Polonii. Zawody Polonii z Hagiborem budzą stale znaczne 
zainteresowanie, w tym zaś roku ze względu na dobrą obecnie formę Polonii będą tem 
ciekawsze. Przed meczem odbędą się zawody drużyn złożonych z członków Wydziałów tych 
klubów. Zawody obfitowały będą w szereg momentów nie tylko interesujących, ale też 
komicznych. Składy obu drużyn podają afisze ; 31/8. Polonia – Rewera (Stanisławów) 4:0 
(2:0). Drugie z kolei zawody rozegrane w Przemyślu o mistrzostwo klasy A przyniosły łatwe 
i pewne zwycięstwo Polonii. Przewagę mieli Przemyślanie przez cały przebieg gry i tylko 
szczęściu może przypisać Rewera, że przegrana jej ograniczyła się do 4 straconych bramek 
[...]. Bramki dla drużyny przemyskiej strzelili 2 Duda i po jednej Dobrzański oraz 



Wawrzkowicz. Rzuty z rogów 7:1 dla Polonii. Sędzia p. kpt. Bilor ze Lwowa bezstronny – 
przepuścił przez przeoczenie parę spalonych. Rewera grała zbyt ostro ; 26/8. Hakoah (Graz) 
– Hagibor 10:2 ; 30/8. Polonia III – Ruch 4:0 // Ziemia Przemyska. – R. 10, 1924, nr 36 (7 
września ), s. 5 

http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3501&from=publication 
 
752. Kronika sportowa : Najbli ższemi zawodami o mistrz. kl. A będzie mecz Polonii z 
Hasmoneą 21 bm. we Lwowie. Byłoby rzeczą pożądaną, aby na powyższe zawody wyjechała 
jak największa liczba zwolenników Polonii // Ziemia Przemyska. – R.10, 1924, nr 38 (20 
września), s. 3 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3501&from=publication 
 
1925 
 
753. Sport w Przemyślu w r. 1924. [Cz. 1]. Koniec roku 1924 i początek 1925 zajęły Walne 
Zgromadzenia klubów sportowych [...]. Pierwszy odbył swe Walne Zgromadzenie H.K.S. 
„Czuwaj”, od niego też serję sprawozdań zaczniemy. Walne Zebranie „Czuwaju” odbyło się 
28-go grudnia 1924 r. Klub ten stał pod znakiem bardzo znacznego rozwoju. Mając bardzo 
poważną ilość członków (150), uprawiał różne gałęzie sportów, z pośród których 
lekkoatletyka i piłka nożna zajmowały naczelne miejsce [...]. Dwie drużyny piłki nożnej 
rozegrały ogółem 37 meczów o mistrzostwo kl. C (II dr.), B i Harcerstwa (I dr.) oraz 
przyjacielskich. W rzędzie drużyn B klasowych zajmuje H.K.S. jedno z poważniejszych 
miejsc. Największym jednak triumfem piłkarzy Czuwaju było zdobycie mistrzostwa 
Harcerstwa w piłce nożnej oraz pięknej nagrody przechodniej za pokonanie A. kl. harcerskiej 
„Varsovii” (4:2) w lipcu roku ubiegłego na Zlocie Warszawskim. Zwycięstwem tem zajął 
„Czuwaj” miejsce czołowe, wśród licznych zresztą klubów harcerskich. Bardzo doniosłą była 
dla klubu daleko idąca pomoc wojska [...]. Dużą pomocą darzył „Czuwaj” prezes p. 
Kostrzewski [...]. Poczynione są starania o budowę własnego boiska. Ogromnie dużo 
zawdzięcza „Czuwaj” swemu b. prezesowi dyr. d-rowi Żaczkowi, którego wdzięczni 
członkowie obrali członkiem honorowym „Czuwaju”. Wydział na rok 1925 jest nast. : prof. 
Kolankowski prezes, prof. Bąkowski, por. Wawszczak zast., Czesław Dobrowolski – 
kierownik techniczny, Włodzimierz Bilan – sekretarz, St. Łyczkowski – skarbnik, Tadeusz 
Dobrowolski – bibljotekarz, A. Dalecki – gospodarz, Dr Zaczek i kpt. Dyszkiewicz – 
członkowie Wydziału. Do Komisji rewizyjnej wybrano prof. Smołkę, prof. Kisiela i p. 
Kossowską // Ziemia Przemyska. – R. 11, 1925, nr 3 (17 stycznia), s. 4 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3509&from=publication 
 
754. Kronika sportowa : Trenera Kalmana Hlavaja, b. środkowego pomocnika M.T.K. z 
Budapesztu, a w ostatnim czasie trenera Nemzeti S.C. zaangażowała z dniem 1. lutego br. 
„Polonia” ; Już szereg meczów na rok 1925 zakontraktowała „Polonia” i to tylko 
pierwszorzędnych przeciwników. Z polskich drużyn są już definitywnie ustalone zawody z 
Wisłą i Makkabi w Przemyślu i w Krakowie oraz z Hasmoneą w Przemyślu i we Lwowie. Z 
zagranicznych zaangażowano „Asas” i F.T.C. Obie z Budapesztu ; Walne Zgromadzenie 
lwowskiego Związku piłki nożnej odbędzie się 16 i 17 bm. Wszystkie przemyskie kluby 
wysyłają na to zgromadzenie swych delegatów ; O.Z.G X – Czuwaj 3:1 (1:1). Zawody 
odbyły się 6 bm. Sędzia p. Schor // Ziemia Przemyska. – R. 11, 1925, nr 3 (17 stycznia), s. 4 
Pierwszy cudzoziemski trener w Polonii – Kalman Hlavaj (MTK Budapeszt) 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3509&from=publication 
 



755. Sport w Przemyślu w r. 1924. [Cz.] II. P.K.S. Polonia. Walne Zgromadzenie Polonii 
odbyło się w sobotę 10 bm. w lokalu Stowarzyszenia Kupców Polskich przy ul. Mickiewicza 
[...]. Przewodniczył wiceprezes klubu p. sekr. Wiąckowski. [...] zaznaczył wybitny rozwój 
klubu, podkreślając fakt wybudowania przez klub pierwszej w Przemyślu wzorowej trybuny 
na 500 osób, przedstawił sprawozdanie kasowe skarbnik p. dyr. Zagórski.[...] Gospodarz p. 
Bartnicki przedstawił stan inwentarza sportowego [...]. Kierownik sekcji piłki nożnej mjr 
Burnatowicz złożył sprawozdanie fachowe. Polonia wynikami uzyskanemi w zawodach 
stanęła w rzędzie czołowych drużyn Polski, a niektóre z nich (zwycięstwo nad wiedeńskim 
Rudolfshüglem 3:1, Amatorami z Król. Huty 5:1, Olszą 6:1) były dowodem stałego rozwoju i 
postępu klubu. Największem zwycięstwem było pokonanie w Przemyślu mistrza Polski 
„Pogoni” 2:1 w zawodach o mistrzostwo. Meczów z drużynami zagranicznemi rozegrała 
Polonia 10 – i należy do towarzystw, które utrzymywały żywy kontakt z zagranicą, meczów o 
mistrzostwo kl. A 10 ze stosunkiem bramek 18:14 na swoją korzyść, towarzyskich 12 ze stos. 
bramek 31:21 na swoją korzyść. W zawodach Przemyśl – Konstantynopol zakończonych 3:3 
brało udział 8 graczy z Polonii, którzy w znacznej mierze przyczynili się do uzyskania tego 
zaszczytnego dla Przemyśla wyniku. Na rok 1925 zaangażowano trenera, Węgra Kalmana 
Hlavaj z M.T.K. [...]. Prezesem przez aklamację wybrano starostę przemyskiego p. Eckharta, 
zastępcami pp. Wiąckowskiego i kom. Radwańskiego, członkami Wydziału pp. Bartnickiego, 
prof. Brandlera, mjr Burnatowicza, kpt. dr Chirowskiego, dr Armatysa, Dworzaczka, 
Głowacza, Woynarowskiego i dyr. Zagórskiego. Delegatami na Walne Zgromadzenie 
LZOPN pp. mjr Burnatowicza, Radwańskiego i Dworzaczka [...] // Ziemia Przemyska. – R. 
11, 1925, nr 5 (31 stycznia), s. 5 
Sprawozdanie klubu ; pierwsza po I wojnie odznaka klubu wg proj. Dobrowolskiego 
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756. Kronika sportowa : K.S. Ruch z Wielkich Hajduków na Górnym Śląsku rozegra w 
sobotę 25 i w niedzielę 26 bm. zawody z „Polonią”. „Ruch” będzie pierwszą polską drużyną z 
Górnego Śląska jaką widzieć będziemy w Przemyślu. Drużyna jest mistrzem Górnego Śląska 
w r. 1922 [...]. W przedsprzedaży u p. Wawrzeckiej bilety wstępu prawie o połowę tańsze 
aniżeli na boisku ; 14.III Hakoah (Wiedeń) – Zespół Polonii i Hagiboru 1:0 (1:0). Pierwsze 
większe w tym roku zawody międzynarodowe w Przemyślu przyniosły drużynie naszego 
miasta niebywały sukces. „Hakoah” wiedeński zajmuje pierwsze miejsce w mistrzostwie I 
Ligi zawodowej Austrji [...]. Doskonałej tej drużynie przeciwstawił Przemyśl drużynę 
złożoną z 7 graczy Polonii i 4 graczy Hagiboru [...]. Drużyna przemyska natomiast celowała 
w doskonałej obronie a na czoło wybijali się bramkarz Schwarz, Hurła i Ekiert. Atak 
natomiast w którego składzie grało 3 graczy Hagiboru i 2 Polonii przedstawiał się dość blado 
i miał zaledwie parę ładnych pociągnięć. Sędzia p. Schlesser nie tak dobry jak zwykle. 
Przepuścił parę spalonych, parę rąk i parę fouli ; 18. III. Polonia II – Czuwaj I 7:1 (2:0). U 
Polonii znać pracę trenera. Najlepszą jej częścią to atak, który jakkolwiek grał z jednym 
graczem z trzeciej drużyny, grał i kombinował zupełnie poprawnie. Czuwaj honorową bramkę 
zdobył z rzutu karnego. Sędzia kpt. Blicharski ; Wydział P.K.S. Polonia komunikuje : PP. 
Sprawozdawcy i korespondenci sportowi pism miejscowych jako też sportowych czasopism 
zamiejscowych, którzy mają zamiar korzystać z bezpłatnego wstępu na imprezy sportowe 
urządzane w rb. przez Polonię, zechcą się zgłosić w lokalu klubowym Polonii (Mickiewicza 
2.) w środę 29 bm. o godz. 6 wieczorem. Ci pp. Sprawozdawcy, którzy się nie zgłoszą w dniu 
oznaczonym, nie będą na przyszłość mogli korzystać z bezpłatnego wejścia ma boisko ; 19. 
IV. Polonia – Jutrzenka (Kraków) 3:1 (1:0). Krak. Jutrzenka, która ubiegłą niedzielę w 
Przemyślu w zawodach uległa Polonii, jest drużyną w Polsce znaną i w sporcie Krakowa 
zajmuje jedno z czołowych miejsc [...]. Goście pozostawili jednak po sobie jak najgorsze 



wrażenie. Drużyna to krzykliwa, poszczególni gracze niekarni, kłócą się z sędzią o lada 
drobnostkę [...]. Sędzia p. Wohlman dobry, może jednak za wiele zwracał uwagę na 
niesłuszne protesty gości // Ziemia Przemyska. – R. 11, 1925, nr 17 (25 kwietnia), s. 3-4 
Reprezentacja Polonii i Hagiboru rozegrała zwycięski mecz (1:0) z żydowską drużyną „Hakoah” z Wiednia 
(mistrz Austrii)  
 
757. Kronika sportowa. Krakowski „Wawel”  - pierwszoklasowa drużyna rozegra w obu 
dni Zielonych Świąt tradycyjne dwa spotkania z Polonią. Zawody z Wawelem corocznie 
cieszą się znaczną frekwencją publiczności, gdyż należą stale do najciekawszych spotkań w 
sezonie ; Czuwaj - Polonia II 4:0 (3:0). Mimo przewagi Polonii II zwyciężył Czuwaj 
głównie dzięki brakowi w Polonii II dwóch najlepszych graczy z ataku, którym tuż przed 
zawodami zaka- zano grać w piłkę nożną. Zawody prowadził p. Markus ze Lwowa ; Medale 
pamiątkowe 3 Maja otrzymało kilku piłkarzy w Lublinie - którzy mieli to nieszczczęście, że 
byli uczniami miejscowego gimnazjum. Rezultatem bowiem odznaczeniua ich było to, że z 
polecenia Dyrekcji gimnazjum musieli opuscić szkołę, z której ich wylano za to, że grali w 
piłkę. W Przemyślu Dyrekcja jednego z gimnazjów postąpiła w sposób podobny i zakzala 
swym uczniom grać w jednym z miejscowych klubów sportowych ; Polonja przemyska 
zwycięzcą w turnieju piłkarskim we Lwowie . Rozegrany w sobotę 24 i w niedzielę 25 bm. 
turniej 4 klasowych i czołowych drużyn b. Galicji z okazji otwarcia boiska 19 p.p. we 
Lwowie zakończył się wspaniaiym sukcesem Polonii, która zdobyla pierwsze miejsce przed 
Wisłą (Kraków), Czarnymi i Hasmoneą (Lwów). Wyniki dwudniowych tych zawodów przed- 
stawiają się jak następuje : Pierwszy dzień Wisla (Kraków) - Hasmonea (Lwów) 1:1 ; Polonia  
(Przemyśl) - Czarni (Lwów) 1:1 ; Wisła - Czarni 3:3 ; Polonia - Hasmonea 2:1. Ostateczny 
więc rezultat 1) Polonia 1 gra wygrana, 1 nierozstrzygnięta i 3 punkty 2) Wisla (Kraków) 2 
gry nierozstrzygnięte i 2 punkty 3) Czarni 2 gry nierozstrzygnięte i 2 punkty 4) Hasmonea 1 
gra nierozstrzygnięta, 1 przegrana 1 punkt. Już sam fakt zaproszenia drużyny Polonii do 
wzięcia udzialu w turnieju stanowił znaczny zaszczyt dla Polonii, a przytem dowód, ta dru- 
żyna przemyska cieszy się we Lwowie znaczną sympatją i jest zaliczana do drużyn czolo- 
wych, co zreszą cala lwowska prasa w sprawozdaniach z zawodów podkreśla. - Zdobywajc 
zaś pierwsze miejsce wśród tych 4 znanych nietylko w Polsce, ale też za granicą 
przeciwników, stanowi nielada sukces - i jedną z najpiękniejszych kart w historji Polonii. W 
pierwszym dniu turnieju spotkala się Polonia z Czarnymi, z którymi grala po raz pierwszy w 
tym roku. Ze względu na b. dobrą w tym roku formę Czarnych, przepowiadaly dzienniki 
lwowskie Polonii wysoką przegraną. Opierały się - nie wiem na czem - prawdopodobme 
sprawozdawcy sportowi tych dzienników w tym roku Polonii zupełnie nie widzieli. - Gra z 
Czarnymi otwarta, mecz zakończył się remisowo a zwycięstwa pozbawil Polonię sędzia, 
karząc powtórzyć zupelnie prawidłowo strzelony rzut karny, z którego padla bramka. 
Powtórzony strzal odbił się od poprzeczki. W drugim dniu zawodów bije Polonia zupełnie 
zaslużenie Hasmoneę: 2:1 mimo, że do zawodów wystąpila drużyna przemyska bez Hurły i 
Ekierta, rozbitych w pierwszym dniu przez Czarnych. - Bramki dla Polonii strzelili Dob- 
rzanski i Wawrzkowicz, Hasmonea zaś jedyną bramkę strzelila już po ukończeniu gry, którą 
sędzia przedłużył o parę minut. – „Słowo Polskie” stwierdza, że Polonia przy pewnej dozie 
szczęścia mogla latwo osiągnąć o 2-3 bramek więcej. W sprawozdaniach z powyższych 
zawodów cala lwowska prasa podnosi z uznaniem grę Polonii i jej walory ; Kpt. [Emil]  
Dobrzański, znany gracz Polonii, powrócił do tego klubu i w grach Polonii przeciw Czarnym 
i Hasmonei brał już udział // Ziemia Przemyska. – R. 11, 1925, nr 22 (30 maja), s. 6 
Wielkie zwycięstwo „Polonii” na turnieju piłkarskim we Lwowie z okazji otwarcia boiska sportowego 24 i 25 
maja  
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3513&from=publication 
 
B AP Przemyśl 



 
758. Kronika sportowa : Lwów - Przemyśl. Jutro wyjeżdża reprezentacyjna drużyna 
Przemyśla, zlożona z graczy wszystkich miejscowych klubów na zawody z drużyną Lwowa 
złożoną z graczy klubów lwowskich. Skład drużyny przemyskiej ma złożyć wyznaczony do 
tego przez Związek lwowski p. Schor. W wypadku takim, nie kierując się żadnemi 
sympatjami klubowemi powinno się do reprezentacji miasta wyznaczyć najlepszych graczy, 
jakich się ma do dyspozycji bez względu na ich przynależność klubową. - Od siebie 
proponujemy następujący zespół: Bramka - Schwarz, obrona - Hurla i Radwański, pomoc - 
Ekiert, Kwiatkowski II, Hubariw, atak - Duda, Kowalski III, Dobrzański, Poller, Menczak. 
Dyskusji ulegałoby stanowisko prawego łącznika - gdzie w miejsce Pollera, możnaby 
wstawić Wawrzkowicza z Polonii lub Kunicyna z Hagiboru ; 31. V. Polonia - Wawel 
(Kraków) 6: 2 (1:1). Wawel rok rocznie rozgrywa po kilka meczów w Przemyślu i stale 
zawody z Polonią wygrywał. Po raz pierwszy potknęła mu się noga w tym roku, gdyż 
przegrał i to zupełnie zasłużenie. Polonia jest obecnie w b. dobrej formie, tak że stanowi 
poważnego i groźnego przeciwnika dla najlepszych nawet drużyn krajowych.- Sędzia p. 
Wolman ; 1. VI. Wawel - Polonia II 2: 0 W drugim dniu zawodów grala z Wawelem druga 
drużyna Polonii - a wynik jest dla niej bardzo zaszczytny - gdyż przegrana w tak niskim 
stosunku z pierwszoklasową drużyną krakowską, jest w każdym razie znacznym sukcesem. - 
Sędzia p. Katz nie ma najmniejszego pojęcia o grze w piłkę ; 1.VI. Polonia I - Jarosłavia 6:0 
(2:0). Zawody rozegrane w Jaroslawiu z okazji poświęcenia i otwarcia boiska Sokoła - przy 
tłumnym udziale publiczności, zakończyły się pięknem zwycięstwem Polonii. W pierwszej 
połowie gra mniej więcej równa i Jarosławianie kilkakrotnie zapędzają się pod bramkę 
Polonii, nie umieją jednak b. dogodnych pozycyj wyzyskać. Polonia strzela 2 gole. Po 
zmianie stała przewaga Polonii doprowadza do wysokiego cyfrowo zwycięstwa. - Sędzia p. 
Decowski. Przed meczem składali delegaci poszczegó1nych klubów życzenia Sokolemu 
klubowi „Jarosłavia” - wręczając upominki. - Imieniem Polonii przemyskiej wręczył mjr 
Burnatowicz piękną statuę piłkarza z bronzu z odpowiednim napisem, przyjmując wzamian 
wspaniały bukiet z szarfami w upominku od Jarosłavii. ; 10 bramek w ciągu 2 dni Zielonych 
Świąt zdobył dla Polonji kpt. Dobrzański, który sam strzelił 5 bramek dnia 31.V. Wawelowi i 
taką samą i1ość 1.VI. Jarosłavii. - Jest to rekord w swoim rodzaju ; Wisla, mistrz Okr ęgu 
krakowskiego, przy jeżdża 21 bm, do Przemyśla i rozegra zawody z Polonią ; Polonia II - 
Hagibor 5:0 (5:0). Niemniej dzielnie od drużyny pierwszej spisala się druga drużyna tego 
klubu bijąc w mistrzostwie kl, B. miejscowy Hagibor 5:0, do tego na własnem boisku 
Hagiboru. Drużyna Polonia II stanowi zespół dobrze zgrany i technicznie wyrobiony. - Sędzia 
p. Wilder ; Czuwaj - Jarosłavia 3:2. Harcerzom od samego początku mistrzostw przyświeca 
szczęście. W pierwszem kole rozgrywek pokonali wszystkich przeciwników, mimo że we 
wszystkich zawodach przewaga byla po stronie przeciwników Czuwaju. - W mistrzostwie kl. 
B. prowadzi dotychczas Czuwaj, który ma 6 punktów, drugie miejsce zajmuje Jarosłavia, 
trzecie Polonia. Na końcu tabeli kroczy Hagibor // Ziemia Przemyska. – R. 11, 1925, nr 23 (6 
czerwca), s. 4 
 
759. Kronika sportowa : 7 czerwca. Ruch - Labor 7:0 (3:0). Ostatnią tą rozgrywką 
zakończył „Ruch” zawody o mistrzostwo klasy ,,C” tut. podokręgu Grupy I., z początkiem 
zaś1ipca rb. rozgrywać będzie w półfinale z podgrupą Jarosław o przejście do klasy B. Z 
wyników rozgrywek w rb. doszedł „Ruch” całkiem zasłużenie do półfinału, nie mając za sobą 
żadnej przegranej, a przy dalszych dobrych chęciach i swej ofiarnej i ambitnej grze osiągnie 
to, co w zeszłym roku stracił. Przejście do klasy B przyniesie zaslugę nietylko graczom i 
Zarządowi K. S. Ruch, ale poruszy więcej ogół kolejarzy, którzy swym Klubem bardzo mało 
się interesują i może doda im bodźca do intensywnej pracy na polu sportowem // Ziemia 
Przemyska. – R. 11, 1925, nr 24 (13 czerwca), s. 6 



 
760. Kronika  : Szkody klubów sportowych. We wtorek 14.VII. bawila w naszem mieście 
komisja szacunkowa O.Z.P.N. ze Lwowa, w celu skontrolowania szkód poczynionych przez 
ostatni wylew przemyskim klubom, którym związek cbce przyjść z pomocą, przez urządzenie 
szeregu imprez sportowyeh, których liczbę rozpoczął mecz Stanislawów - Przemyś1 w dniu 
19 lipca w Stanislawowie ; Prezesem H. K. S. „Czuwaj” zostal dyrektor banku dla Handlu i 
Przemysłu p. dr. Mieczyslaw Fąfrowicz. Nowemu kierownikowi, najsympatyczniejszego 
klubu w Przemyślu, składamy życzenia powodzenia w pracy // Ziemia Przemyska. – R. 11, 
1925, nr 31 (1 sierpnia), s. 3 
 
761. Kronika sportowa : Piłka Nożna : 12. VII. Przemyśl - Stanisławów 4:2 (2: 2). 
Wadliwie złożona reprezentacja przemyska, odnosi slaby sukces w Stanisławowie, w 
zawodach które zamiast dochodu, przyniosły dość znaczny deficyt ; 29. VII. Polonia - 
Hakoah (Graz) 1: 3. Zawody międzynarodowe. Niezasłużona porażka Polonii, 
spowodowana niedyspozycją ataku pozbawionego siły przebojowej. Widzów dość. Sędzia p. 
Schorr slaby ; 2. VlII. Czuwaj -Pogoń (Stryj) 2: 2 (0: 2). Zawody o wejście do klasy A. 
Czuwaj zdobywszy bezapelacyjnie mistrzostwo grupy Przemyśl-Jaroslaw, wszedł do 
półfinału. Zawody powyższe odbyły się w Stryju. Do połowy przewaga gospodarzy, po 
przerwie boiskiem owładnęła kompletnie drużyna harcerska, dla której cenne bramki zdobyli 
Słaby i Lachowicz. Sędzia p. Grabowski dobry ; 2.VlII. Ruch - Dror (Jaroslaw) 3:0. Mistrz 
kl. C. Walk ower. Ruch jest prawie pewnym kandydatern do klasy B ; 9. VIII. Hasmonea 
(Lwów) - Hagibor 3:0 (0:0). Kompletny zespół slabej zresztą w tym roku Hasmonei, odnosi 
z wielkim trudem zwycięstwo nad ambitną drużyną miejscową ; 9.VlII. Czuwaj – Pogoń 
(Stryj) 5:0 (2:0). Zawody rewanżowe o wejście do klasy A, budzące wielkie zainteresowanie, 
z...kończyły się świetnym sukcesem Czuwaju, nad najsilniejszą drużyną prowincjonalną 
okręgu, która po raz pierwszy od szeregu lat poniosła tak wielką porażkę, tracąc tem samem 
wszelkie szanse do osiągnięcia mistrzostwa kl. B w tym roku. Bramki, dla coraz lepszej 
drużyny harcerskiej zdobyli : Gardziel Wł. (2), Dalecki, Wojtasiewiez i Lachowicz. Czuwaj 
wchodzi równocześnie do finału decydującego o wejściu do kl. A, oraz zdobyciu 
zaszczytnego tytulu mistrza kl. B okręgu lwowskiego. Widzów na zawodach dużo. - Sędzia p. 
Wohlman bez zarzutu ; Różne. Jesienny sezon piłkarski pełen będzie atrakcyjnych spotkań. I 
tak Polonia walczy o puchar klasy A O.Z.P.N. - Czuwaj o wejście do kl. A z Białymi (Lwów) 
oraz Rewerą (Stani- sławów). - Ruch o wejście do kl. B z Ż. K. S. (Sambor), a prócz tego 
wszystkie zespoły prze- myskie wezmą udział w rozgrywkach pucharowych P.Z.P.N. ; 
Wszystkie kluby tut. znajdują się w ciężkich kłopotach finansowych, które mogą być 
usunięte jedyme przy współpracy całego społeczeństwa. Na tem miejscu apelujemy do 
wszystkich o przyjście z pomocą naszemu sportowi, przez uczęszczanie na imprezy, 
urządzane przez nasze Kluby / W. B. [Włodzimierz Bilan] // Ziemia Przemyska. – R. 11, 
1925, nr 33 (15 sierpnia), s. 3-4 
 
762. Kronika sportowa : Zawody sportowo-wojskowe. Dnia 24, 25 i 26 sierpnia odbędą się 
na nowo - zbudowanym stadjonie Sportowym D.O.K. X. obok bramy fortecznej, Prałkowce - 
doroczne zawody sportowo-wojskowe o mistrzostwo D.O.K. X. skladające się z rozgrywek 
w pilkę nożną, marszu 20 klm. ze strzelaniem 200 m., pięcioboju wojskowo - sportowego, 
biegu szturmowego i zawodów lekko-atletycznych. Szczegóły okażą się w afiszach. Nowo 
wybudowany stadion jako najlepsze boisko w Przemyślu z trybumą krytą na 500 osób sob, 
bieżnią 500 m., szatniami, umywalniami i urządzeniami do gimnastyki i ćwiczeń wojskowo- 
sportowych - wmien być przedmiotem zwiedzania przez publiczność przemyską a zwłaszcza 
w czasie zawodów by zobaczyć wybrańców całego D.O.K. w poszczegó1nych konkurencjach 
sportowo-wojskowych, a temsamem zapoznać się z systemem wyszkolena i wychowania 



fizycznego naszej armji, którą społeczeństwo powinno znać i otaczać opieką. - Oficjalne 
otwarcie boiska nastąpi w roku przyszłym w dniu 3 maja, gdyż wylew Sanu uniemożliwił 
kompletne jego wykończenie i spowodował różne wydatki na naprawę wyrządzonych szkód, 
wskutek czego kasa komitetu budowy wypróżniła się ; Piłka nożna. 15 VIII. Polonia - 
Hasmonea (Lwów) 2:3 (2:1). Kto nie widział zawodów takich, jakiemi one być nie powinny, 
niech żałuje, że nie poszedl na ten mecz. Odbylo się wszystko skladnie. Gracze rozdawali 
sobie nawzajem policzki i kopniaki. Sędzia został po zawodach przez jakiegoś ulicznika 
skaleczony, jednem słowem, tak pięknie, że jeszcze podobnie parę razy, a na rozgrywki 
piłkarskie „Polonii” będą uczęszczać tylko ludzie, którzy mają do zaryzykowania coś więcej. 
niż nerwy. Po co zresztą grać z taką Hasmoeą? Czyż mało mamy lepszych drużyn polskich ? 
Mimo wszystko zawody były interesujące. Do pauzy gra otwarta. Po polowie przewaga 
Polonii. Bramki zdobyli Dobrzański i Kwiatkowski; dobrze grał Radwański; Szwarz miał też 
niezły dzień; reszta słabo. Sędzia p. Wolhman mało energiczny do prowadzenia meczu, gdzie 
miejsce cech dżentelmeńskich, zajmuje nienawiść rasowa. Spodziewamy się po Wydziale 
,.Polonii” że do podobnego zajścia, choćby kosztem straty kilku dzikich graczy nie dopuści. ; 
16 VIII. Polonia - Hasmonea (Lwów) 2:2 (0:1). Zawody rewanżowe, kierowane energiczną 
ręką p. Zawistowskiego ze Lwowa, byly znacznie spokojniejsze. Gra stała na wyższym 
poziomie, przy przewadze drużyny lwowskiej, której Polonia ustępowała pod względem 
zgrania i celowości kombinacji. Rogów 7:1 dla Hasmonei. Publiczności dużo // Ziemia 
Przemyska. – R. 11, 1925, nr 34 (22 sierpnia), s. 4 
Kara dla Polonii za antysemicki wydźwięk meczu z żydowską „Hasmoneą” 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3516&from=publication 
 
763. Kronika sportowa : Piłka Nożna : 23. VIII. Sokół (Drobobycz) - Ruch I. 1:1 (0:1). 
Zawody finałowe o wejście do klasy B. Typowa walka o punkty prowadzona ze strony gości 
z wielką ambicją. Ruch silniejszy fizycznie. Sokół wytrzymalszy. Do połowy przewaga 
gospodarzy, dla których bramkę zdobywa Kurek, po pauzie gra otwarta, przyczem Ruch nie 
wykorzystał dwu rzutów karnych. W Sokole doskonały bramkarz. Sędziował b. dobrze p. 
porucznik Wawszczak. ; 22. VIII. Czuwaj II. - Hagibor II. 0:0 . Kompletna przewaga 
harcerzy. Sędzia p. Salzman zbyt nerwowy, do prowadzenia zawodów się nie nadaje ; 22. 
VIII. Polonia III. - Labor 14:0 (5:0) . Jak widać z rekordowego zwycięstwa Polonii, 
pokonanie Laboru nie przedstawia żadnego trudu. Możeby nam kto kompetentny łaskawie 
powiedział, na jakiej podstawie grał w Polonii członek Hagiboru Fichtenholz, 
zdyskwalifikowany przez Związek za brutalną grę ; 23. VIII. Świt - Labor 3:0 (1:0). 
Przewaga lepszego Świtu. Sędzia p. Dalecki bez zarzutu ; 23. VIII. Czarni (Lwów) - Polonia 
6:1 (3:0). Zawody o puchar rozegrane we Lwowie, skończyły się kompletną porażką drużyny 
przemyskiej, która wedlug opinji pism lwowskich nie przedstawia w swym obecnym stanie 
zbyt silnego przeciwnika, dla drużyn A klasowych. // Ziemia Przemyska. – R. 11, 1925, nr 35 
(29 sierpnia), s. 4 
 
764. Kronika sportowa : Piłka nożna : Lwów – Przemyśl. Zawody drużyn 
reprezentacyjnych Lwowa i Przemyśla odbędą się w niedzielę 6 bm. na boisku Polonii. 
Zawody te będą rewanżem rozegranych na wiosnę we Lwowie zawodów obu rprezentacyj, 
które zakończyły się remisowo 1:1. Będzie to mecz bardzo ciekawy ze względu na dobry 
skład obu drużyn // Ziemia Przemyska. – R. 11, 1925, nr 36 (5 września), s. 4 
Spotkanie rewanżowe za remis we Lwowie 
 
B AP Przemyśl 
 



765. Kronika sportowa : piłka nożna. 29.VIII. Czuwaj I. - WK.S. [Wojskowy Klub 
Sportowy] (Lublin) 2:4 (0:2). W dniach 29 i 30 sierpnia bawił zespół harcerski w Lublinie, 
zaproszony na przyjacielskie zawody przez dwie A klasowe drużyny : mistrza okręgu 
„Lubliniankę” oraz Wojskowy Klub Sportowy. O pierwszym meczu pisał „Głos Lubelski” m. 
in. co następuje : ...”drużyna harcerzy grała ambitnie i ładnie, mimo znacznej przewagi w 
drugiej połowie poniosła klękę. Rogów 8:3 na korzyść gości”. Przyczyną porażki było 
zmęczenie gości spowodowane całonocną podróżą. Wojskowi uzyskali dwie bramki z rzutów 
karnych. Czuwaj grający z 4 rezerwowymi przez Slabego i Gardziela ; 29. VIII. A.Z.S. 
(Lwów) - Hagibor 1:1 Obie drużyny strzeliły po jednej bramce z rzutów karnych ; 2 p. 
łączn. (Jarosław) - 10 od. sł. Int. 2:0 ; 2 p. łączności - 3 p. p. leg. 3: 2. Oba powyższe mecze 
o mistrzostwo D. O.K. X., które zdobyła drużyna 2 p. łączn. ; 20 p. p. (Kraków) - 19 p. p. 
(Lwów) 2 :0. Zawody towarzyskie ; 30 VIII. Pogoń (Lwów) – Polonia 1:1 (1:1) Pierwsze w 
Przemyślu zawody o puchar kl. A przyniosly Polonji znaczny sukces i wynik ich stanowi 
niezbity dowód, że wysoka cyfrowo przegrana z Czarnymi we Lwowie była przypadkiem. 
Pomijając sam wynik, który przy odrobinie szczęścia mógł być nawet lepszy, należy 
podkreślić pięknią grę całej drużyny Polonji. Gra ta wykazala, że spadek formy Polonji byl 
tylko chwilowy i zupełnie zrozumialy ze względu na przeszło dwumięsięczną przymusową 
przerwę w treningu, spowodowaną zniszczeniem boiska przez wylew Sanu. Pogoń do 
zawodów wystąpiła wprawdzie bez Görlitza. Hankego i Słoneckiego. Gracze jednak 
rezerwowi, Urich, Lachowicz i Gebartowski zupełnie dobrze icb zastąpili. Sędziowal 
poprawnie, bez żadnych prawie usterek p. Bader. ; 30. VIII. Czuwaj I – Lublinianka I 3:3  
(1:3) (1:3). Lublinianka, która w zawodach o mistrzostwo ulegla Pogoni lwowskiej, zaledwie 
w stosunku 0:1: z trudem osiągnęła z Czuwajem wynik rcmisowy. Do połowy przewaga 
gospodarzy. Po przerwie harcerze zupełnie opanowują boisko. Jedynie niedyspozycji 
strzalowej Czuwaju zawdzięczała Lublinianka nierozegraną. Bramki zdobyli najlepszy w 
ataku Lachowicz oraz Słaby. Drużynę przemyską przyjmowano bardzo gościnnie. W obydwa 
dni obdarowano ją kwiatami. Po zawodach z Lublinianką żegnano odjeżdżających z boiska z 
mebywałym entuzjazmem. Wy- nikiem powyższym zaznaczył Czuwaj, że w zupełności 
nadaje się do klasy A // Ziemia Przemyska. – R. 11, 1925, nr 37 (12 września), s. 4 
 
B AP Przemyśl  
 
766. Kronika sportowa : Lechia (Lwów) – Polonia rozegrają w niedzielę18 bm. zawody 
piłkarskie o puchar klasy A Związku lwowskiego na stadionie D.O.K. X. […]. Będzie to 
zarazem ostani mecz o puchar klasy A jaki Polonia rozegra w Przemyślu // Ziemia 
Przemyska. – R. 11, 1925, nr 42 (17 października), s. 3 
 
B AP Przemyśl 
 
1926 
 
767. PKS. Polonia w r. 1925. W sobotę 12 XII odbyło się w małej Sali Sokoła doroczne 
Walne Zgromadzenie członków P.K.S. Polonia. Zebranie zagaił wiceprezes p. sekr. 
Więckowski, który zaznaczył, że ciężkie położenie gospodarcze Państwa odbiło się również 
na Polonii. Zobowiązania Klubu i długi znacznie wzrosły skutkiem niedoborów z 
urządzanych imprez sportowych. A w dodatku powódź, która nawiedziła nasze miasto, nie 
oszczędziła też boiska Polonji, niszcząc doszczętnie prawie oparkanienie, uszkadzając 
poważnie trybunę i zamulając boisko. Mimo tych niepowodzeń Wydział Klubu nie ustawał w 
pracy i dzięki ofiarności mieszkańców Przemyśla oraz Magistratu boisko odbudował. [...] 
Skarbnik klubu dyr. Zagórski przedstawił stan kasy [...]. Na podstawie sprawozdania 



sportowego powzięliśmy wiadomość, że zawodów futbalowych było w r. 1925 znacznie 
mniej, niż w r. 1924. Zawodów z drużynami zagranicznemi było 4, z krajowemi 26, drużyny 
dalsze grały 21 razy, wyjazdów było 7. Drużyna pierwsza osiągnęła kilka dobrych wyników – 
jak zwycięstwo we Lwowie w turnieju z okazji otwarcia boiska 19 pp., w którym prócz 
Polonji brały udział Wisła (Kraków), Hasmonea i Czarni (Lwów) – a mimo tak silnej 
konkurencji zajęła Polonja I miejsce. Na gruncie miejscowym jest Polonja nadal bez 
konkurencji, o czem świadczą wyniki I i II drużyny w meczach z Czuwajem, mistrzem kl. B 
okręgu lwoskiego oraz drużyny II z Hagiborem i Ruchem. [...] Z kolei dokonało Walne 
Zgromadzenie wyboru zarządu klubu na rok 1926. Prezesem przez aklamację wybrano p. 
rejenta Wituszyńskiego [właśc. Witoszyńskiego], wiceprezesami pp. sekr. Więckowskiego i 
mjra Burnatowicza, członkami Wydziału pp. dra Armatysa, Bartnickiego, kpt. dra 
Chirowskiego, Dworzaczka, kpt. Feledziaka, dyr. Jeziorskiego, kom. Radwańskiego, kpt. 
Kosińskiego, star. Wehrsteina, prof. Trellę, inż. Pollaka i dyr. Zagórskiego. Do komisji 
rewizyjnej powołano pp. prof. Brandlera, por. Lecha i Szuchowskiego, do Sądu polubownego 
pp. kpt. Chaszczyńskiego, Hołówkę, Głowacza, mjr rez. Machaczka i Włodka. Delegatami na 
Walne Zgromadzenie LZOPN pp. mjr Burnatowicza, kpt. dra Chirowskiego i Dworzaczka 
[...] // Ziemia Przemyska. – R. 12, 1926, nr 2 (9 stycznia), s. 3 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3523&from=publication 
 
768. H.K.S. „Czuwaj” w r. 1925. W dniu 3 stycznia b. r. odbyło się przy udziale 80 osób 
uprawnionych do głosowania Walne zebranie H.K.S. Czuwaj. Obradom przewodniczył w 
zastępstwie prezesa p. kpt. Dyszkiewicz [...]. Gracko w tym roku spisali się piłkarze, którzy 
zdobyli tytuł mistrza kl. B okręgu lwowskiego oraz puchar. Ogółem dwie drużyny piłki 
nożnej rozegrały 46 zawodów. Do ważniejszych sukcesów zaliczyć można wyniki z A. kl. 
Lublinianką 3:3, z Pogonią I (Stryj) 5:0, z Rewerą I 7:3, z Hagiborem 5:2, Polonią II 4:0 itd. 
[...]. Posiedzeń Wydziału odbyło się 36. Pism załatwiono 300. Członków liczy Czuwaj 200. 
Na r. 1926 wybrano przez aklamację Wydział w następującym składzie : Dr. M. Fąfrowicz – 
prezes, mjr Szymański i kpt. Dyszkiewicz – zastępcy, Włodzimierz Bilan – sekretarz, por. 
Wawszczak – kierownik techniczny, St. Łyczkowski – skarbnik, St. Podwyszyński – 
gospodarz, Ludmiła Wojnarowska – bibliotekarka, Dr Zaczek oraz kpt. szt. gen. Daniec – 
członkowie Wydziału. Do Komisji rewizyjnej weszli : dyr. J. Smołka, prof. Iza Kossowska i 
prof. W. Kisiel. Walne Zebranie zakończono uchwaleniem wniosku, na mocy którego 
mianowano członkami honorowymi Klubu Izę Kossowską oraz kpt. Jana Dyszkiewicza w 
uznaniu olbrzymich zasług położonych dla harcerstwa [...]. // Ziemia Przemyska. – R. 12, 
1926, nr 3 (16 stycznia), s. 3 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3523&from=publication 
 
769. Kronika : Ze sportu . Z Delegatury Lwowskiego Okr. Kolegium Sędziów piłki nożnej 
otrzymujemy komunikat treści następującej : Sędziowie i kandydaci zechcą złożyć na ręce 
delegata p. Schora do 4 lutego b.r. legitymacje sędziowskie w celu przedłużenia ich ważności 
na rok bieżący // Ziemia Przemyska. – R. 12, 1926, nr 5 (30 stycznia), s. 4  
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3523&from=publication 
 
B AP Przemyśl 
 
770. Z kraju  : [...] : Ż.K.S. „Hagibor”.  Dnia 7 bm. odbędzie się Walne Zebranie ŻKS. 
„Hagiboru”. Przy tej okazji nie można opędzić się pewnym refleksjom. Z powodu braku 
zainteresowania w szeregach ogółu żydowskiego przewodnictwo tej tak ważnej dla renesansu 
żydowskiego placówki objął człowiek, który ani ideowo ze społeczeństwem żydowskiem nie 
jest związany, ani też nie posiadał ku temu najmniejszych fachowych kwalifikacji. Skutki 



prezesury p. Dra Leona Peipera nie dały długo na się czekać. W ubiegłym okresie upadek 
finansowy i organizacyjny i brak łącznika ideowego w tej instytucji, spowodowały ogólne 
desinleressement i należy się spodziewać, że obecnem Walnem Zgromadzeniem zainteresuje 
się szerszy ogół szczerze idei rozwoju fizycznego Żydow – oddanych jednostek i apelujemy o 
jak największa frekwencję na Walnem Zgromadzeniu, gdyż utrzymanie status quo oznacza 
likwidację społecznej placówki / Tan. // Nowy Dziennik. – 1926, nr 28 (5 lutego), s. 6 
 
771. Kronika sportowa : Kierownikami sekcyj H.K.S. Czuwaj na r. 1926 zostali wybrani : 
kpt. szt. gen. Tadeusz Daniec s. lekkoatlet., p. Tadeusz Obalt piłki nożnej, prof. Wilhelm 
Słaby szachistów, Ludmiła Wojnarowska gier i zabaw, Edmund Heil sekcji zimowej, Tadeusz 
Dobrowolski s. wodnej. Czuwaj jest jedynym w naszym mieście klubem, który sport pojmuje 
wszechstronnie ; 28. II. Czuwaj I. – Czuwaj II. 6:2 (1:1) Sezon piłkarski, otwarty w naszem 
mieście rozgrywką dwu pierwszych drużyn Czuwaju, dał poznać nielicznym zresztą widzom 
dobrą formę zespołów harcerskich, na których zima nie zostawiła żadnego prawie śladu. 
Sędziował b. dobrze por. Wawszczak ; Czuwaj I – Świt I  Mecz ten odbędzie się 7 marca o 
godz. 11.30 przed poł. na Stadjonie D.O.K. X. Tak zeszłoroczny mistrz kl. B Czuwaj jak i 
najlepszy C. klasowy „Świt” wystąpią w najlepszych składach, co zapewne wpłynie na jakość 
i wynik gry ; Delegatura Wydziału Gier i Dyscypliny L.O.Z.P.N. powstała w Przemyślu w 
następującym składzie, wybranym przez delegatów wszystkich tut. klubów : Dr. H. 
Świątnicki – przewodniczący, Kaz. Wiąckowski (Polonia) oraz mjr Szymański (Czuwaj) 
imieniem B i C klasy // Ziemia Przemyska. – 1926, nr 10 (6 marca), s. 4 
Powstanie Delegatury Gier i Dyscypliny Zw. Okr. PN (luty) 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3525&from=publication 
 
772. Kronika sportowa : Czuwaj I – Świt I 7:1 (4:1) Rozegrane w niedzielę 7 marca b.r. 
zawody przyjacielskie między powyższemi drużynami zakończyły się stanowczem 
zwycięstwem drużyny harcerskiej, która wystąpiła do zawodów w składzie osłabionym 
czterema graczami rezerwowymi. Sędziował bez zarzutu p. Szczepan Kreicarek ; Czuwaj 
wydał sprawozdanie z pracy za r. 1925. Podane w niem cyfry i wyniki pracy świadczą 
chlubnie o rozwoju tego towarzystwa ; Delegatura Okręgowego Kolegium Sędziów 
spoczywa nadal w r. b. nadal w pewnych rękach p. Schora // Ziemia Przemyska. – R. 12, 
1926, Nr 11 (13 marca), s. 4 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3525&from=publication 
 
773. Kronika sportowa : [...] Czuwaj I. – Czuwaj II . Tego samego dnia [w niedzielę 28 
marca] o godz. 1 w południe odbędzie się na tem samem boisku [Czuwaju] mecz rewanżowy 
między drużyną Czuwaj I – Czuwaj II. Wstęp na bieg i mecz 50 gr., dla młodzieży 20 gr. ; 21. 
III. Czuwaj II. – Świt I 3:2 (3:1) W pierwszej połowie przewaga harcerzy, w drugiej 
drużyny robotniczej, która w swym zespole posiada klika dobrze zapowiadających się 
jednostek. Sędziował prof. Wilhelm Słaby ; 22. III. Polonia I. – Polonia II. 2:1 (1:1) 
Nieoficjalne otwarcie sezonu wiosennego Polonii zakończyło się nieznacznem zwycięstwem 
drużyny pierwszej ; Walne Zgromadzenie klubu sportowego „Ruch” odbyło się dnia 27 
lutego b.r. Sprawozdanie z czynności klubu złożyli : R. Augustyn, R. Słysz i K. Trygalski. Po 
udzieleniu absolutorium uchwalono jednogłośnie pozostawić nadal dotychczasowy Zarząd w 
składzie : prezes inż. radca L. Kuczyński, zast. naczelnik Edw. Pistol. Członkowie Zarządu : 
Dr. J. Wojtowicz, R. Augustyn, M. Łuszczyszyn, J. Zawirski, R. Słysz, T. Gaweł, W. 
Koniośny, W. Kurek. Do Komisji rewizyjnej wybrani : L. Teleśnicki, J. Krupa. Sąd honorowy 
: St. Rech, J. Krupa, J. Stopiński // Ziemia Przemyska. – R. 12, 1926, nr 13 (27 marca), s. 4 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3525&from=publication 
 



774. Kronika sportowa : 28. III. Polonia I. – Polonia II. 9:5 Wysokocyfrowe zwycięstwo I 
drużyny, która rozegra w Przemyślu pierwszy mecz o mistrzostwo kl. A z Czarnymi ze 
Lwowa ; 28. III. Czuwaj I – Czuwaj II. 5:2 . Sędzia p. Kreicarek ; 28. III. Ruch I – Ruch II 
5:0 [...] ; Mistrzostwa kl. A. okręgu lwowskiego rozpoczynają się 10 kwietnia // Ziemia 
Przemyska. – R. 12, 1926, Nr 14 (3 kwietnia), s. 5 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3525&from=publication 
 
775. Kronika sportowa : Czarni (Lwów) rozegrają jutro w niedzielę 11 b.m. match o 
mistrzostwo kl. A z tut. Polonią o godz. 3 po południu na boisku Polonii, przy ul. Kopernika. 
Zawodami temi rozpoczyna Polonia serję rozgrywek o mistrzostwo kl. A okręgu lwowskiego. 
Czarni, jeden z najstarszych klubów sportowych polskich stanowią obecnie bardzo dobry 
zespół piłkarski. To też zawody zapowiadają się bardzo interesująco ; Wszelkie ogłoszenia 
PKS Polonii umieszczone są w oknie wystawowem firmy Karol Then przy ul. 
Franciszkańskiej 2 // Ziemia Przemyska. – R. 12, 1926, nr 15 (10 kwietnia), s. 4 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3525&from=publication 
 
776. Kronika sportowa : Lechia (Lwów) rozegra w niedzielę 18 b.m. o godz. 4 po południu 
zawody o mistrzostwo kl. A. z Polonią w Przemyślu. Mecz ten, który odbędzie się na boisku 
Polonii, będzie drugim z kolei meczem o mistrzostwo kl. A w Przemyślu. Zawody Lechja z 
Polonią ze względu na to, że wzajemna konkurencja obu tych klubów datuje się jeszcze z 
czasów przedwojennych, są bardzo interesujące i gromadzą stale rekordowe ilości widzów ;  
Czarni (Lwów) – Polonia 3:1 (0:1) Pierwszy mecz o mistrzostwo kl. A zakończył się 
porażką Polonii, która poważnego przeciwnika poniekąd zbagatelizowała. W pierwszej 
połowie gry zwłaszcza nie potrafiła drużyna przemyska wyzyskać odpowiednio swej 
przewagi, strzelając tylko jedną bramkę z rzutu karnego, mimo szeregu dogodnych pozycyj. 
Po pauzie grają Czarni z wiatrem, Polonia zaś mało atakowała i ostatecznie druż. lwowskiej 
uległa. Sędziował zupełnie poprawnie p. kpt. Gött ; Magistrat warszawski wyasygnował w 
ostatnich czasach na r. b. 45 tysięcy złotych na zapomogi dla tamtejszych klubów i 
towarzystw sportowych. Magistrat przemyski natomiast pobiera obecnie od tutejszych 
klubów sportowych tytułem opłaty gminnej od zawodów sportowych 20 % brutto od ceny 
każdego sprzedanego biletu wstępu. – Tak wysokiej opłaty nie pobiera żadne miasto w całej 
Polsce oprócz Przemyśla // Ziemia Przemyska. – R. 12, 1926, nr 16 (17 kwietnia), s. 4 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3525&from=publication 
 
777. Kronika sportowa : Hasmonea (Lwów) rozegra w niedzielę 25 b.m. zawody o 
mistrzostwo kl. A z Polonią w Przemyślu. Zawody Polonii z Hasmoneą stanowią stale 
atrakcję w Przemyślu, gdyż drużyna Hasmonei jest najsilniejszym zespołem żydowskim w 
Polsce, a nadto przyjeżdża ona zwykle do Przemyśla z całym specjalnym pociągiem swoich 
lwowskich zwolenników [...] ; 3.IV. Hagibor I. – Świt I. 7:2 (5:0) Świt nie jest już żadnym 
przeciwnikiem tut. B kl. drużyn ; 10. IV. Czuwaj II. – Labor I 5:1 (3:0) Stanowcza 
przewaga harcerzy, nieuwidoczniona jednak wynikiem. Labor grał ambitniej, niż zwykle. 
Sędziował p. M. Gorzeński ; 17. IV. Czuwaj II. – Ruch II. 9:0 (5:0) Pierwszy mecz II. 
Ruchu z silnemi i ładnie grającemi rezerwami Czuwaju wypadł bardzo słabo. Sędziował bez 
zarzutu p. Szczepan Kreicarek ; 18. IV. Czuwaj – Jutrzenka 10:2 Wysokie i zupełnie 
zasłużone zwycięstwo Czuwaju nad najmłodszym w Przemyślu zespołem piłkarskim. Sędzia 
p. Katz dobry ; 18. IV. Polonia – Lechia (Lwów) 2:1 (0:0) Drugie z rzędu zawody o 
mistrzostwo kl. A rozegrane w Przemyślu zakończyły się zwycięstwem Polonii i zdobyciem 
przez nią dwu punktów w mistrzostwie [...]. Sędzia p. dr Niedźwirski ze Lwowa b. dobry ; 
Skład I Polonii jest obecnie następujący : Szwarz (bramkarz), Radwański, Hurła (obrona), 
Ekiert, Kwiatkowski II, Hubariw (pomoc), Duda, Kowalski, Kunicyn, Siuda, Menczak (atak) 



; Kapitanem I. drużyny Czuwaju wybrano (po raz trzeci) p. Wł. Bilana, kapitanem drużyny 
II. p. Franciszka Schicka // Ziemia Przemyska. – R. 12, 1926, nr 17 (24 kwietnia), s. 4 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3525&from=publication 
 
778. Kronika sportowa : dwudniowy turniej piłkarski o dwa puchary Przemyśla z 
udziałem pierwszych drużyn Polonii, Hagiboru, Czuwaju i Ruchu odbędzie się wdniach 2 i 3 
maja b.r. […] ; 24. IV. Czuwaj II  – Świt I  5:4 (2:1). Drużyna robotnicza, będąca 
najpoważniejszym zespołem C klasowym w Przemyślu, została już po raz drugi pokonana 
przez rezerwy Czuwaju […]. Sędziował p. Wohlman; 25.IV. Polonia – Hasmonea (Lwów) 
4:2 (1:2) […]. Sędzia kpt. Grzyb ze Lwowa b. dobry ; Polonia II – Jutrzenka 6:0. Zslużone 
zwycięstwo Polonii II. Sędzia p. Katz ; Ruch – Labor  3:0. Przewaga Ruchu. Sędzia p. 
Malawer ; Ruch – Hagibor 3:0. Piękne zwycięstwo Ruchu nad zdekompletowanym 
przeciwnikiem. Publiczności dość dużo ; Wydział PKS Polonia wzywa wszystkich pp. 
Sprawozdawców i korespondentów tak pism sportowych jako też ogólnych, prowadzących 
działy sportowe o zgłoszenie się pisemne celem wydania im legitymacyj na r. 1926, 
upoważniających do wstępu na boisko Polonii // Ziemia Przemyska. – R. 12, 1926, nr 18 (2 
maja), s. 4  
 
B AP Przemyśl 
 
779. Kronika sportowa : Polonia I – 2 p. łączności (Jarosław). W sobotę 5 b.m. odbędą się 
o godz. 6 po poł. zawody w piłkę nożną między Polonią I a mistrzem DOK X 2 p. łączności z 
Jarosławia. Ze względu na sukces jaki ta znakomita drużyna wojskowa odniosla w Jarosławiu 
w spotkaniu z Polonią w ubiegły czwartek, przegrywając ledwie w stosunku 2:3 - zawody te 
zapowiadają się bardzo interesujco ; Polonia – Pogoń (Lwów) 3:3 (1:3) Mistrz kl. A. Zawody 
powyższe rozegrane we Lwowie zakończyly się sukcesem Polonji, która osigając wynik 
remisowy z mistrzem Polski na jego własnem boisku i przy lwowskiej publiczności, raz 
jeszcze dowiodła, że jest przeciwnikiem groźnym dla najsilniejszych nawet zespołów. Sukces 
to tem większy, że Polonia - na co zgodnie zwraca uwagę prasa lwowska - była 
przeciwnikiem dla Pogoni zupełnie równorzędnym, co więcej, miala nawet chwilami 
przewagę; zwłaszcza w drugiej połowie gry. W pierwszej połowie przy grze otwartej 
zdobywa Pogoń już w 5 min. pierwszą bramkę z zamieszania podbramkowego (Szaba- 
kiewicz); w 10 min. strzela drugąWacek Kuchar z przeboju. Po jakimś czasie uzyskuje punkt  
dla Polonji Kowalski. Pod koniec pierwszej połowy gry Batsch strzela trzecią bramkę;. Po 
pauzie dalej gra otwarta, toczy się jednak więcej na polu Pogoni. Dwie bramki dla 
Przemyślan zdobywa Wawrzkowicz. Publiczność lwowska w liczbie 2.000 przyjęła bardzo 
dobrze drużynę przemyską, a wyrównanie powitała dlugotrwałemi oklaskami. Po tym 
sukcesie Polonia nie powinna spocząć na laurach - trzeba w dalszym ciągu pilnie trenować, 
grać ambitnie i nie lekceważyć żadnego przeciwnika. Na jednym dobrym wyniku nie można 
się opierać. Dopiero stala, wytrwała praca doprowadzi do takich sukcesów, jak ostatni ; 
Hagibor - Czuwaj 2:1. Mistrz kl. B. Druga już z rzędu przegrana Czuwaju, zeszłorocznego 
mistrza kl. B. okręgu, stanowi dla drużyny tej groźnią przestrogę. Wprawdzie ostatnie zawody  
przegrał Czuwaj niezasłużenie, gdyż wynik 2:2 lub 1:1 odpowiadałby lepiej faktycznemu 
stosunkowi sił, niemniej jednak Czuwaj stracił 2 bardzo cenne punkty. W każdym razie, po 
przegranych z Jarosławią i Hagiborem, szanse zdobycia nietylko tytulu mistrza okręgu, ale 
nawet mistrza podokręgu znacznie zrnalały ; Jaroslavia – Ruch 5:1 Zawody o mistrzostwo 
klasy B podokręgu przemyskiego przyniosły walne zwycięstwo drużynie jarosławskiej, na 
której boisku mecz ten się odbył. Sędzia p. Kreicarek // Ziemia Przemyska. – R. 12, 1926, nr 
23 (5 czerwca), s. 4 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3528&from=publication 



 
B AP Przemyśl 
 
780. Listy z Kraju : Przemy śl (Kor. wł.)  : Ż. K. S. Hagigor wykazuje ostatnio stałą poprawe 
formy. Mecz z Ruchem rozegrany 13. bm. z wynikiem 2:1 dla Hagiboru jest trzeciem z rzędu 
zwycięstwem Hagiboru o mistrzostwo klasy B. w ostatnim czasie. Sędzia p. Grabowski ze 
Lwowa na ostatnim meczu miał utrudnione zadanie z powodu wielce niesportowego 
zachowywania się publiczności i niezbyt fair gry Ruchu. - Jeżeli Hagihor aż do ukończenia 
wszystkich rozgrywek o mistrzostwo utrzyma się tej formie, może łatwo przypaść mu w 
udziale tytuł mistrza kl. B. podokręgu przemyskiego. / T. // Nowy Dziennik . – R. 9,1926, nr 
139 (23 czerwca), wyd. 2, s. 10 
http://www.jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=129615&from=publication 
 
781. Kronika sportowa : Gry o mistrzostwo kl. A „Polonji” [remis z „Lechią”] ; Polonja II - 
5 p.s.p. 6:1 // Ziemia Przemyska. – R.12, 1926, nr 27(3 lipca), s. 4 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/plain-content?id=3529 
 
782. Na powietrze!!! : przemyskiemu Klubowi Sportowemu „Polonia” :[wiersz] : w dowód 
szczerej sympatii poświęca autor /J. Wł. K. // Ziemia Przemyska. – R. 12, 1926, nr 28 (10 
lipca), s. 3 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/plain-content?id=3529 
 
783. Kronika sportowa : Mistrz Polski lwowska Pogoń w Przemyślu : w niedzielę 11 b.m. 
zjeżdża do Przemyśla reprezentacyjna drużyna mistrza Polski Pogoń celem rozegrania 
zawodów o mistrz. kl. A z tut. Polonją ; Polonja – Sparta (Lwów) 2:0 ; 29 VI. Polonja – 
Resovia 4:0 (3:0) [bramki dla Polonji strzelili : Dobrzański 3, Wawrzkowicz 1. Sędzia p. 
Kreicarek dobry]; 3 VII. Czuwaj-Polonja 5:2 (1:1) // Ziemia Przemyska. – R. 12, 1926, nr 28 
(10 lipca), s. 4 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/plain-content?id=3529 
 
784. Kronika sportowa : Pogoń (Lwów) – Polonja 4:2 (2:1) Zawody o mistrzostwo kl. A 
rozegrane z tut. Polonją zakończyły się zupełnie zasłużonem zwycięstwem Pogoni. Zespół 
mistrza Polski grał naprawdę bardzo ładnie i mecz stanowił najpiękniejszą imprezę sportową 
tegorocznego sezonu. To też bardzo licznie – mimo niepewnej pogody – zebrana publiczność 
nagradzała obficie gości oklaskami, nie żałując ich jednak także dla gospodarzy w 
momentach, w których na to zasłużyli. Bramki dla Pogoni zdobyli : 2 Kuchar oraz po jednej 
Bacz i dr. Garbień, dla Polonji Dobrzański i Wawrzkowicz. Przebieg gry nie wykazał 
znacznej przewagi Pogoni. Wynik jest dla drużyny przemyskiej zupełnie zaszczytny – tem 
bardziej, gdy się weźmie pod uwagę, że grała ona bez jednego z najlepszych swych graczy 
Kowalskiego oraz że doskonały obrońca Polonji Hurła nie osiągnął swojego poziomu gry z 
powodu odniesionej poprzedniego dnia kontuzji. Sędzia p. Bilor ze Lwowa dobry ; 
Jaroslavia – Hagibor 2:1. Mecz o mistrz. kl. B w Jarosławiu zakończył się nieznaczną 
wygraną Jaroslavii. Przegrana Hagiboru zmniejszyła szanse tego klubu co do zdobycia 
mistrzostwa podokręgu ; Ruch – Jaroslavia 3:2. O mistrz. kl. B ; 20.VI. Czuwaj II. – Świt I 
4:1. Zwycięstwo rezerw Czuwaju (trzecie w tym roku) nad Świtem raz jeszcze stwierdziło 
wyższość zespołu harcerskiego ; 27. VI. Czuwaj II. – Hagibor II. 9:3 . Mistrz kl. C. 
Ogromna przewaga harcerzy, dla których Hagibor nie przedstawia zbyt silnego przeciwnika. 
Po meczu tym, którym kierował bez zarzutu por. Wawszczak, miała się odbyć rozgrywka o 
mistrz. kl. B. między pierwszemi drużynami powyższych klubów. Nie doszła jednak do 
skutku z powodu niespodziewanej decyzji sędziego p. Schora, który bez należytego powodu 



uznał boisko za niezdatne do gry ; 4.VI. Czuwaj II – Jutrzenka I 5:1 . Wynik byłby dla 
Czuwaju znacznie lepszy, gdyby nie samowolne zejście z boiska Jutrzenki na kwadrans przed 
końcem meczu. Sędzia prof. Lech dobry ; Prasa lwowska od kilku tygodni stale stara się 
umniejszyć sukcesy przemyskiej Polonji. Szowiniści lwowscy nie mogą przeboleć tego, że 
jeden z klubów lwowskich Lechja lub Sparta będą się musiały pożegnać w tym roku z kl. A. 
Wolałyby pisma te widzieć spadającą do kl. B. Polonję a ponieważ rachuby zawodzą, 
bezstronni pp. sprawozdawcy sportowi wypisują różne rzeczy, chcąc zdaje się w ten sposób 
odebrać Polonji ochotę do dalszej walki. Skutkiem tego publiczność lwowska zachowuje się 
w czasie meczów Polonji we Lwowie w sposób tak skandaliczny – że gdyby coś podobnego 
zdarzyło się w Przemyślu, posypałby się deszcz dyskwalifikacyj, zamknięć boisk itp. Zwrócić 
należy uwagę, że w ostatnich czasach przyłączyły się do powyższej „sportowej” akcji prasy 
lwowskiej bezstronne dotąd pisma a mianowicie : tygodnik „Sport” i „Słowo Polskie” ; 
Wyniki zawodów sportowych o mistrzostwo drużyn harcerskich. Piłka nożna : I. 
Drużyna – V. Drużyna 8:1 (5:0) [...] // Ziemia Przemyska. – R. 12, 1926, nr 29 (17 lipca), s. 
3-4 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3529&from=publication 
 
785. Kronika sportowa : Obecny stan mistrzostw kl. A w okręgu lwowskim 1) Pogoń 12 
punktów 7 gier 2) Czarni 10 punktów 7 gier 3) Polonja 6 punktów 8 gier 4) Hasmonea 5 
punktów 7 gier 5) Lechia 5 punktów 8 gier 6) Sparta 4 punkty 6 gier. Przesunięcie powinno 
nastąpić między piątem a szóstem miejscem, gdyż Lechji przyznał Związek lwowski dwa 
punkty za mecz Polonją, który drużyna ta wygrała. Ponieważ Polonja od tej uchwały 
odwołała się, w razie wygrania odwołania miałaby Polonja 8 punktów, Sparta 4 i miejsce 
piąte a Lechia 3 i miejsce ostatnie ; W czasie od 19 b.m. do 15 sierpnia b.r. w H.K.S. Czuwaj 
przerwa letnia ; 18. b.m. Czuwaj II. – Ruch II 1:2 (1:0). Mistrz. kl.C. Niespodziewana 
porażka drugiego Czuwaju spowodowana brakiem kilku najlepszych graczy. Sędzia prof. 
Lech dobry // Ziemia Przemyska. – R. 12, 1926, nr 30 (24 lipca), s. 4 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3529&from=publication 
 
786. Kronika sportowa : 18. VII. Czuwaj I – Ruch I 2:0 (0:0). Zawody o mistrz. Kl. B 
zadecydowały o pozostaniu drużyny harcerskiej w tej klasie. W pierwszej połowie nieznaczna 
przewaga Ruchu, w drugiej zupełna przewaga Czuwaju, który zdobywa bramki przez Słabego 
i Stafieja. Sędziował p. Niedźwirski ze Lwowa b. dobrze // Ziemia Przemyska. – R. 12, 1926, 
nr 31 (31 lipca), s. 4 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3529&from=publication 
 
787. Kronika sportowa : Wisła (Kraków)  zeszłoroczny mistrz okręgu krakowskiego 
rozegra najbliższą niedzielę 8 b.m. zawody z tut. Polonią. Zawody te rozpoczną szereg 
meczów towarzyskich, jakie obecnie rozegra drużyna Polonii z drużynami czołowych klubów 
polskich […]. Zawody budzą w mieście kolosalne zainteresowanie ; 24.VII. Jutrzenka I – 
Hagibor II  3:3 (0:2) zawody towarzyskie ; Hasmonea – Polonja 3:2 (0:2) Mistrz kl. A. 
Mecz rozegrany we Lwowie 25 VII. b.r. do pauzy kończy się wygraną Polonji , po pauzie zaś 
stronniczy sędzia przyznał trzy rzuty karne przeciw Polonji, w ten sposób wygrał mecz dla 
Hasmonei ; 25. VII. Czuwaj II – Ruch II 1:1  (1:0) zawody rewanż. o mistrz. Kl. C rezerw. ; 
Polonia – Sparta 4:1 (1:0). [...] Mecz zadecydował o spadnięciu Sparty do kl. B, Sędzia p. 
Wilder zupełnie poprawny // Ziemia Przemyska. – R. 12, 1926, nr 32 (7 sierpnia), s. 4 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3529&from=publication 
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788. Kronika sportowa : 25. VII. Czuwaj I. - Hagibor I. 2:1 (0:1). Gra w pierwszej 
połowie otwarta, w drugiej zdeklarowana przewaga Czuwaju, dla którego bramki decydujące 
o zaslużonem zwycięstwie padly przez Pentza i Słabego. Ostatnie zawody o mistrzostwo 
klasy B. rozstrzygnęły i tem samem ustaliły stan tabelaryczny w następującym porządku : na 
pierwszem miejscu jako mistrz podokręgu przemyskiego wysunęła się Jaroslavia z 8.-ma 
punktami, na drugiem jest Hagibor z 6.-ma punktami, rnając lepszy stosunek bramek 9:8, na 
trzeciem rniejscu kroczy Czuwaj także z 6.-ma punktami i stosunkiem bramek 10:11, zaś na 
ostatniem miejscu znajduje się Ruch z 4.-ma punktami, który o zejście do klasy C. rozgrywać 
jeszcze będzie dwa mecze z Betarem z Drohobycza, drużyną na ostatniem miejscu, w grupie 
Stryj.  
Tabela mistrzostw kl. B. podokr. przemyskiego.  
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// Ziemia Przemyska. – R. 12, 1926, nr 33 (14 sierpnia), s. 4 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3530&from=publication 
 
789. Kronika  : Poświęcenie Stadjonu Sportowego O.K. Nr X. i oficjalne otwarcie odbyło 
się w niedzielę 15 b.m. o godz. 8.30 rano przed uroczystością „Święta Żołnierza”. Aktu 
poświęcenia dokonał ks. kapelan Siłka// Ziemia Przemyska. – R. 12, 1926, nr 34 (21 sierpnia), 
s. 2 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3530&from=publication 
 
790. Kronika sportowa : Meczem rozegranym ze Spartą (Lwów) zakończyła Polonja szereg 
rozgrywek o mistrz. kl. A w okręgu lwowskim. W 10 meczach o mistrzostwo zdobyła Polonja 
10 punktów, przy stosunku bramek 21:22. Z poszczególnych graczy pierwszej drużyny tego 
klubu najwięcej bramek strzelił Dobrzański 7, po nim Wawrzkowicz 6, następnie Kowalski, 
Hurła po 2 oraz Grzesiak, Duda i Menczak po 1. Nadto istnieje jeszcze możliwość powtórnej 
rozgrywki meczu Polonja – Hasmonea przegranego przez Polonję we Lwowie – z powodu 
wniesionego przez Polonję protestu ; Wisła (Kraków) – Polonja 3:1. Zeszłoroczny mistrz 
Krakowa pokazał grę tak wysoko pod każdym względem stojącą, że takiej w sezonie 
bieżącym w Przemyślu nie widzieliśmy. Pewna i piękna gra Krakowian przykuwała przez 
cały przebieg zawodów oko widza – i wykazała wyższość gry klubów krakowskich nad 
lwowskimi. Sędzia p. Boder bez zarzutu. Polonja początkowo zupełnie dobra, w dalszych 
fazach gry słabsza niż zwykle ; 3 p.p. Leg. – 5 p.s.p. 1:0 (0:0). Walka o mistrzostwo DOK X. 
Zdobyła je drużyna jarosławska, chociaż stojąca niżej pod względem technicznym i 
taktycznym. Jedyna bramka decydująca padła z zamieszania podbramkowego. Wynik 
zawodów niezasłużony i nieoczekiwany. 5 p.s.p. grał ambitnie i celowo, cała drużyna z 
wyjątkiem lewego skrzydła i lewego łącznika sprostała swemu zadaniu. Sędziował, 



przeżywający się zwolna – jak to zgodnie zresztą podniosła cała prasa lwowska – p. Schorr. 
Popełnił on kilka niedokładności, których taki „rutyniarz” wystrzegać się winien : 1) pierwszą 
połowę gry skrócił o 1 ½ minuty, 2) nie dodyktował rzutu karnego za niebezpieczny skok na 
polu karnem jednego z gości, 3) przerwał zawody wtedy, kiedy drobno padający deszcz nie 
dawał absolutnie powodu do przerywania gry // Ziemia Przemyska. – R. 12, 1926, nr 34 (21 
sierpnia), s. 4 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3530&from=publication 
 
791. Kronika sportowa : Varsovia - pierwszoklasowy klub warszawski rozegra w sobotę 4 i 
w niedzielę 5 b. m. dwa mecze piłkarskie z tut. Polonją. Varsovia jest jednym z najlepszych 
klubów sportowych Warszawy a w mistrzostwie kl. A zajmuje trzecie miejsce. Zawody budzą 
znaczne zainteresowanie, gdyż Varsovia będzie jedynym klubem warszawskim, który zagości 
w tym roku do Przemyśla // Ziemia Przemyska. – R. 12, 1926, nr 36 (4 września), s. 3 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3531&from=publication 
 
792. Kronika Sportowa : W niedzielę 12 bm. na boisku Polonii rozegrają zawody pierwsze 
drużyny Polonii i Hagihoru. Polonia po ostatnich swoich wynikach w zawodach z Czuwajem 
i Varsovią będzie zapewne grała ambitnie, by wykazać wszystkie swoje walory. Hagibor, 
najlepszy w Przemyślu zespół B. klasowy, jest obecnie w doskonałej fornie tak, że zawody 
budzą zainteresowanie i będą napewnie nadzwyczaj ciekawe. Początek meczu o godz.4'30. 
Zawody te poprzedzi mecz Wydziałów obu klubów o godz. 4. ; Konstantynopol - Przemyśl. 
Korzystając z pobytu reprezentacgjnej drużyny tureckiej w Polsce, rozpoczęła Polonia 
pertraktacje, celem doprowadzenia do skutku meczu Konstantynopol - Przemyśl w naszem 
mieście. Mecz - jeżeli w ogóle dojdzie do skutku - odbędzie się we wtorek, o czem doniosą 
afisze. Byłaby to największa sensacja sportowa w tym roku w Przemyślu. ; Polonia - 
Varsovia 10:2 (5:0) i 8:2 (6:0). Dwudniowe zawody Polonii z A klasową drużyną stołeczną 
zakończyły się dwiema dotkliwemi klęskami gości. W pierwszym dniu Polonia wystąpiła 
nadto z 6 a w drugim z 3 rezerwowymi, co klęskę gości tylko powiększa. Warszawianie 
tworzyli zespół bardzo słaby, technicznie i taktycznie zupełnie niewyrobiony - to też Polonia 
miała nad nimi górę pod każdym względem. Zawody nie wzbudziły większego 
zainteresowania. Sędziował w pierwszym dniu p. Bernfeld, w drugim p. Lech. ; „Przegląd 
Sportowy”. Wychodzący w Warszawie popularny tygodnik sportowy umieszcza stałe 
sprawozdania ze wszystkich imprez sportowych w Przemyślu. Cena egzemplarza 30 gr. ; 
Menczak prawoskrzydlowy Polonji jest obecnie w bardzo dobrej formie - wyzbył się gry 
egoistycznej - a gra ofiarnie i nadzwyczaj ambitnie. Oby stan ten trwał jak najdłużej. ; 14. 
VIII. Polonia II - Jutrzenka I. 10:0 (3:0) Wysokie i zasłużone zwycięstwo Polonii, w której  
zespole grało 9 graczy z III. drużyny. ; 18. VIII. Przemyśl - Zasanie 2:1. Zawody 
towarzyskie zespolów reprezentacyjnych, zlożonych z graczy tut. klubów: Polonji I. i II., 
Czuwaju, Hagiboru i Ruchu. Sędziowal p. Kreicarek, który w drugiej połowie grę przerwał z 
powodu niesportowego zachowania się reprez. Przemyśla ; 19. VIII. Hagibor - Berkut  3:1 
(0:0) Sędzia p. Katz. ; 22. VIII. Berkut - 38. p. p. 6:2 (2:1) ; 22. VIII. Czuwaj I. - 
Barkochba I. 1:1 (1 :0) Czuwaj rozegrał zawody te w Rzeszowie, wychodząc z wynikiem 
remisowym, dzięki sędziemu prowadzącemu zawody stronniczo dla Barkochby. ; 28. VIII. 
Czuwaj II - Polonia III. 3:3. Przewaga harcerzy nad trzecią drużyną Polonii. ; 29. VIII. 
Polonia - Czuwaj 6:1 (2:1). Polonia do zawodów tych wystąpila w skladzie rezerwowym bez 
Radwańskiego, Kowalskicgo i Dobrzańskiego. W pierwszej połowie gra otwarta dzięki 
ambicji Czuwaju, który tym razem pragnął za wszelkę cenę osiągnąć zaszczytniejszy wynik z 
przeciwnikiem o klasę silniejszym, zbyt wielką jednak zaporę znajdował w tyłach Polonii, by 
móc się zdobyć na. jakiś znaczniejszy sukces. Atak Polonii prowizorycznie sklecony nie był 
zbyt groźny mimo znakomitych pozycyji podbramkowych i silnej przewagi w drugiej 



połowie (12:3 rogów dla Polonii). Gra przez cały prawie czas ostra wykazała brak należytej 
dyscypliny sportowej w drużynie harcerzy. Już w 1 minucie strzela Wawrzkowicz goala; 
następnie zmienny atak przy otwartej grze. W 20 minucie zdobywa bramkę Kwiatkowski II. a 
w 10 minut później rewanżuje się Gorzeński z Czuwaju, zdobywając piękną glówką jedyną 
bramkę dla harcerzy. W drugiej połowie zupełną przewagę uzyskuje Polonia i po wielu 
niewykończonych atakach zdobywa w 32 minucie przez Wawrzkowicza i w 35 minucie przez 
Menczaka dwie dalsze bramki. W 42 minucie podprowadza Hurła piłkę do pustej bramki, w 
44 minucie wykonywa rzut karny Kwiatkowski I. Z Polonii najlepszy Menczak i Hubariw, w 
Czuwaju Słaby, Gorzeński i Bilan T. Sędzia p. Bernfeld dobry ; O mistrzostwo kl. B. 
podokręgu przemyskiego, walczą w tym roku dwa kluby nie przemyskie t.j. Jaroslavia i 
Pogoń stryjska. Pierwszy mecz obu tych drużyn zakończyl się zwycięstwem Pogoni stryjskiej 
w stosunku 2:1. ; Delegatem Okręg. Kol. Sędziów został zamianowany w miejsce p. Szora 
p. Wohlman. Chodzą po mieście słuchy, ze zmiana ta została spowodowana jakiemiś 
intrygami. Wyjaśni sprawę zapewne Lwowskie Okr. Kolegium Sędziów, które nie 
zawiadomiło dotychczas klubów o swej decyzji. Zmiana jednak nie jest zupełnie 
czemkolwiek uzasadniona // Ziemia Przemyska. – R. 12, 1926, nr 37 (11 września), s. 4 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3531&from=publication 
 
793. Kronika  : Nieporządki na Stadjonie. Donoszą nam z kół sportowych, że na tut. 
Stadjonie D.O.K. X, z którego oprócz wojska mogą korzystać także 1e zrzeszenia cywilne. 
panują od pewnego czasu dosyć ciekawe stosunki. Z boiska tennisowego, które stale na kilka 
dni naprzód jest zajęte, korzystają wyłącznie żydzi, z kręgielni zwłaszcza w niedziele i święta 
tylko obywatele Krzemienca i okolic tak, że niemożliwością jest dostać się tam komu innemu, 
nawet za poprzedniem zamówieniem. Jeszcze gorzej sprawa się ma z boiskiem piłkarskiem, 
którego zarządzający Stadjonem nie chce pod żadnym warunkiem udzielać na trenningi tut. 
drużynom. Jeśli do tego dodamy, że starszy żołnierz, przez którego ręce przepływają 
pieniądze za używanie boiska i kręgielni, czyni to bez żadnej kontroli, to obraz panującego na 
Stadjonie bezładu będzie zupełny. Apelujemy do czynników kompetentnych, aby zbadały tą 
sprawę i tak ją załatwiły, ażeby polska młodzież mogła bez ograniczeń korzystać z 
wojskowego parku sportowego // Ziemia Przemyska. – R. 12, 1926, nr 38 (18 września), s. 3 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3531&from=publication 
 
794. Kronika Sportowa : Wydział Hagiboru - Wydział Polonji 1:2. Przyjemna 
niespodzianka spotkała w dniu 12 b. m. przemyskich zwolenników sportu. Oto na boisku 
Polonji stanęły w zajadłych postawach członkowie wydzialu Hagiboru i Polonji, by zmierzy 
swe wytrenowane i pełne werwy muskuły w zawodach piłki nożnej -. Skład, drużyn 
imponujący, sama elita, luminarze, gwiazdy sportowe. Z Hagiboru : dr. L. Peiper, radca 
Hönig, Goldfarb, dr. Rinde, Wohlman, Weismann, dr. A. Türkel, Bernfeld, Klausner, 
Pillersdorf, Gottfried. Z Polonji: rej. Witoszyński, dyr. Jeziorski. kpt. Feledziak, kpt. 
Freudman, kpt. Kobylański, prof. Brandler, kpt. Chirowski, mjr. Burnatowicz, urz. Chirowski, 
por. Lech i urz. Schwarc. Gra od samego początku przybrała charakter gwałtowny, tempo 
huraganowe i start do piłki nożnej ostry, jak brzytew, tętno 140 na minutę, gorączka wzrasta, 
górę bierze Polonja (większość wojskowi) i pierwszą bramkę ostrym strzałem szpitalnym 
ładuje kpt. Kobylański ; niebawem drugą bramkę zyskuje dla Polonji około 12 nóg 
nieznanych właścicieli podczas rozgardjaszu podbramkowego. Część z licznie zebranej 
publiczności podnosi temperaturę i wrzawę, druga zaś część spektatorów leży omdlala ze 
wzruszenia i śmiechu na deskach trybuny. Obecni doktorzy (praw i medycyny) interwenjują, 
aplikując limonjadki „węgierki”. Tymczasem walka na boisku wre. Oto i rzut karny do 
bramki Polonji wyegzekwowany „szpiczakiem” Bernfelda. Mija 15 minut, sędzia odgwizduje 
upragnioną i od 14 minut oczekiwaną przerwę. Obie drużyny - istne grupy nieboszczyków - 



usiadły na zielonym kobiercu. To też w drugiej połowie gra, trwająca zewzględu na 
bezpieczeństwo życia tylko 10 minut, prowadzona była pod „zdechlym śledziem”. Wynik - 
bene meritus 2:1 dla Polonji. Sędzia p. Stupnicki orjentujący się błyskawicznie, doskonały 
kalosz „prima sorte” fabryki Tretorn (Helsinborg) ;  Cracovię udało się nareszcie pozyskać 
Polonji na jeden mecz w dmu 3 b. r. Zawody Cracovji z Polonją będą stanowily największą 
sensację bieżącego sezonu tem bardziej, że drużyna ta, znana z najlepszej kombinacyjnie gry 
w Polsce, przyjedzie do Przemyśla w najlepszym składzie. Prócz Cracovji gościć tu będzie 
także Jutrzenka (Kraków). 5. IX. Ruch I. - Jutrzenka I. 3:2 (1:2). Jutrzenka nie wyzyskała 
karnego. Wynik ten świadczy o dobrej grze Jutrzenki z dość silnymi przeciwnikami kl. B. 11. 
IX. Polonja II. - Hagibor II. 4:2 . Polonia II. z Hubariwem i kilkoma graczami z trzeciej 
drużyny. 11. IX. Czuwaj I. - Jutrzenka I. 2:0 (1 :0). Harcerze w składzie rezerwowym grali 
nadzwyczaj słabo. Sędzia p. Reben. 12. IX. Polonja - Hagibor 6:0 (4:0). Zawody 
towarzyskie rozegrane w ostatnią niedzielę między Polonją a najsilniejszym obecnie 
zespołem kl. B. w Przemyślu, były mimo różnicy klasy gry obu drużyn bardzo interesujące. 
Szybkie ataki Polonji, piękna obrona Hagiboru i dobra kom- binacyjnie gra obu drużyn, 
dawały zupełne zadowolenie widzom. Przewagę stałą miała Polonja, czego dowodem 
stosunek bramek. Nieprzyjemnym zgrzytem był incydent między Glanzmanem a 
Wawrzkowiczem, wywolany zupełnie niepotrzebnie przez Gl. a zakończony usunięciem obu 
tych graczy z boiska. Sędzia p. Lech bardzo dobry. 12. IX. Ruch I. - Labor I. 5:1 (3:0). 
Zawody towarzyskie przyniosly pewne zwycięstwo drużynie kolejowej ; Siuda i Kowalski, 
gracze z pierwszej drużyny Polonji, pozostają w wojsku jako zawodowi. Polonja zyskuje w 
nich na stałe bardzo cenne siły. Polonja wyjeżdża 19 b. bm. do Stryja na mecz z tamt. 
Pogonią 26 b. m. do Wilna na zawody z mistrzem tamt. okręgu 1 p. p. leg. ; Zapowiedziany 
mecz z drużyną turecką nie doszedł do skutku, gdyż Turcy mieli juź na wtorek 14 b. m. 
zakontraktowany mecz w Bukareszcie, wobec czego do Przemyśla przybyć nie mogli // 
Ziemia Przemyska. – R. 12, 1926, nr 38 (18 września), s. 4 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3531&from=publication 
 
795. Kronika Sportowa : Makkabi (Kraków) - Polonja . W sobotę 25 i w niedzielę 26 bm. 
rozegra Polonja dwudniowe zawody z pierwszorzędną drużyną krakowską Makkabi. Ze 
względu na znany ogó1nie wysoki poziom drużyn krakowskich zawody zapowiadają się 
bardzo interesująco, tembardziej, że Makkabi zjeżdża do Przemyśla w najlepszym składzie. -  
Drużyna Polonji w obydwa dni zawodów wystąpi w reprezentacyjnym składzie ; Cracovia 
gra w Przemyślu z Polonją nie 3. jak to poprzednio donieśliśmy, lecz 10. X. b. r. We środę 29 
bm. wyjeżdża kombinowana drużyna Polonji do Jarosławia, gdzie z okazji święta pułkowego 
3 pp. leg. rozegra zawody z drużyną piłkarską tego pułku ; Jutrzenka (Kraków)  gra z 
Polonją 2 i 3 października w Przemyślu ; 19. IX. Labor - Jutrzenka 3: 2 (1:2). Zawody o 
mistrz. kl. C. jako dogrywka 80 minutowa przerwanego meczu w czerwcu b. r. z powodu 
ulewnego deszczu przy stanie 1:0 , zakończyła się zasłużonem zwycięstwem Laboru. Sędzia 
p. Bernfeld słaby ; 19. IX. Hagibor II - Czuwaj II 1:0 (1:0).  Zawody towarzyskie rozegrane 
na boisku Hagiboru przyniosly zwycięstwo gospodarzom. Sędziował dobrze p. Reben ; 19. 
IX. Hagibor I - Świt I. 0:0. Zawody towarzyskie trwały zaledwie 30 minut, gdyż drużyna 
Świtu zeszła z boiska niezadowolona z powodu usunięcia przez sędziego ich gracza. Sędzia p. 
Katz. 19. IX. Betar - Ruch 1: 0. Zawody o zejście do klasy C. jako rewanżowe - odbyły się 
w Drobobyczu i zakończyły się przegraną drużyny przemyskiej, która sama sobie strzeliła 
bramkę // Ziemia Przemyska. – R. 12, 1926, nr 39 (25 września), s.  
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3531&from=publication 
 



796. Kronika  : Program „Tygodnia Akademika”  Tydzień Akademika obejmuje następują-
ce punkty : […] o 2 po poł. Na stadionie mecz Polonia I – Akademicy […] // Ziemia 
Przemyska. – R. 12, 1926, nr 45 (6 listopada), s. 3 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3533&from=publication 
 
797. Kronika sportowa : zawody wojskowych drużyn piłkarskich  o mistrzostwo 
Przemyśla odbywają się w bieżącym tygodniu na stadionie DOK X . wszystkie drużyny 
pułkowe walczą ze sobą w dwu [!] grupach, poczem nastąpi walka finałowa zwycięzców obu 
grup […]. // Ziemia Przemyska. – R. 12, 1926, nr 45 (6 listopada), s. 4 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3533&from=publication 
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798. Ze sportu : Walne Zebranie H.K.S. „Czuwaj” w Przemyślu odbyło się dnia 2-go 
stycznia br. w rycerskiej sali Kasyna garnizonowego, przy udziale ponad 50 członków, na 
którem wybrano następujący skład Zarządu na rok sport. 1927. Dr. M. Fąfrowicz prezes, kpt 
Dyszkiewicz, kpt. sztab. gen. Daniec zastępcy, T. Czech sekretarz, St. Łyczkowski skarbnik, 
por Kolewicz kier. techniczny, N. Bugajski bibljotekarz oraz dr J. K. Zaczek i mjr Szymański 
członkowie. – W skład komisji rewizyjnej weszli : Dyr J. Smołka przewod., prof Iza 
Kossowska, Jerzy Witkowski członkowie. Obecny adres klubu : Sekretarjat H.K.S. „Czuwaj” 
Kaciubka 11 (do rąk I. Czecha) / Z. W. [Zachariasz Wohlmann] // Nowy Głos Przemyski. – R. 
24, 1927, nr 3 (16 stycznia), s. 4 
 
B MNZP 
 
799. Kronika : Wielka maskarada sportowa P.K.S. Polonia, która odbędzie się dnia 5 
lutego b.r. w salach Sokoła zapowiada się nadzwyczaj pięknie. Ruchliwy komitet 
przygotowuje tak dla pań jak i dla panów wiele niespodzianek i rozmaitości w myśl maksymy 
rzymskiej : „Varietas delectat”. Na zabawę tę jawi się nietylko cały przemyski świat 
sportowy, ale najszersze koła tut. społeczeństwa, które zapowiedziały swój żywy udział. 
Legitymacje dla masek, zaproszenia oraz biletydo lóż wydaje się w Sekretarjacie Sokoła (I 
piętro) w dniach 31 stycznia, 1,2,3, i 4 lutego od godz 6-7 wieczorem // Nowy Głos 
Przemyski. – R. 24, 1927, nr 3 (16 stycznia), s. 5 
 
B MNZP 
 
800. Kronika  : Nowy klub sportowy. W Przemyślu zawiązał się nowy, bardzo poważny 
klub sportowy „Legja”. Honorowe prezydjum klubu stanowią gen. Galica, szef sztabu płk. 
Pomazański i płk. Schram. Prezesem klubu wybrano ppłk. dra Grossa, jego zastępcą kap. 
sztabu gen. Dańca. W skład zarządu wchodzą : kap. Dyszkiewicz, major Szymański, kap. 
Gorgosz, por Witkowski, por Rolewicz, por Niepokólczycki oraz z osób cywilnych dr Dr 
Kowalski, Dr Fąfrowicz, prof. Lech, prof. Złotnicki, ob. Pałac, komendant okręgowy Strzelca. 
Klub zorganizował już szereg różnych drużyn sportowych i zamierza objąć wszystkie gałęzie 
sportu. Komunikat zawiadamiający o powstaniu klubu zaopatruje prezydjum następującem, 
bardzo sympatycznem wezwaniem : Przeniknięci głęboką ideą pracy dla odrodzenia 
fizycznego narodu, będziemy dążyć do jak najszerszego spopularyzowania sportu i jak 
największej jego wszechstronności. Zmierzając ku temu, pragniemy nawiązać jak najszersze 
stosunki z innemi stowarzyszeniami i związkami sportowymi oraz z prasą. Ożywieni 



serdecznem uczuciem, wyciągamy dłoń naszą do współpracy ochotnej z prośbą o 
odwzajemnienie i poparcie naszych zamierzeń. Rozmach organizacyjny i dobór osób 
kierujących zapewnia klubowi naczelne miejsce w miejscowem życiu sportowem // Nowy 
Głos Przemyski. – R. 24, 1927, nr 8 (20 lutego), s. 5 
 
B MNZP 
 
801. Ze sportu : I. Doroczne Walne Zebranie Ż.K.S. „Jutrzenka”  odbędzie się w niedziele 
dnia 20-go marca br. o godz. 4:30 w sali Kahału. ; Wiosenną zabawę urządza dnia 26 marca 
br. w sali Gwiazdy sekcja piłkarska Hagiboru. Komitet zabawowy dokłada wszelkich starań, 
by zabawa ta wypadła jak najlepiej ; Wojskowy klub Sportowy „Legja”  został przyjęty na 
członka L.Z.O.P.N. i prawdopodobnie już w tym sezonie rozgrywać będzie zawody o 
mistrzostwo w kl. „B” : Robotniczy klub sportowy „Świt”  wedle nieoficjalnych wiadomości 
przesunięty został do kl. „B” , mimo tego, że nierozegrał finałowych zawodów ze Sokołem z 
Drohobycza. Pierwze zawody o mistrzostwo klasy „B” rozegra Świt w dniu 1 maja z 
Czuwajem / Z.W. [Zachariasz Wohlmann] // Nowy Głos Przemyski. – R. 24, 1927, nr 12 (20 
marca), s. 4 
 
B MNZP 
 
802. Doroczne Walne Zgromadzenie Żydowskiego Klubu Sportowego Jutrzenka” odbyło się 
w Sali Kahału w obecności 35 członków. Zgromadzeniu przewodniczył p. Józef Schatz […] 
Do nowego zarządu wybrano : przewodniczący – p. I. Spinner ; członkowie Zarządu : pp. 
Reicher, Rosenstrauch, Schatz, Hammermann, Rosenblüth i Wasser ; komisja rewizyjna : pp. 
Orbach, Pechtalt i Schnack ; sąd polubowny : pp. Bienstock, B. Engelmenn i M. Rosenblüth 
[…] // Nowy Głos Przemyski. – R. 24, 1927, nr 13 (27 marca), s. [brak strony w czasopiśmie] 
3 lub 4 
Na podstawie : R. XII, Wybrane kluby z prasy przemyskiej : (przedruk tekstów prasowych w 
pisowni oryginalnej) //W: Przemyska „Polonia” i inne kluby sportowe w latach 1917-1939 / 
Józef Frankiewicz. – Przemyśl : Józef Frankiewicz, 2006. - S. 283 
 
803. Polonia w roku 1926. Walne Zgromadzenie członków P.K.S. Polonia odbyło się w dniu 
27 marca b.r. w pokojach kancelarji rejenta Witoszyńskiego. Zdając sprawę z działalności 
klubu za rok ubiegły, podkreślił wiceprezes mjr Burnatowicz, że wobec niezwykle trudnego 
położenia finansowego, w jakiem się klub w roku sprawozdawczym znalazł, główną troską 
było uregulowanie długów, co też dzięki dużym wysiłkom w znacznej mierze się powiodło. 
Najlepiej oczywiście rozwijała się sekcja piłki nożnej, która jednak z powodu ogólnego 
przesilenia gospodarczego i płynącego stąd spadku frekwencji publiczności na zawodach, nie 
mogła poszczycić się tak efektownemi imprezami, jak w latach poprzednich. Pozatem piękny 
rozwój wykazała sekcja kolarska, licząca 40 czynnych członków, która zorganizowała 6 
wyścigów szosowych i 17 wycieczek. Sprawozdanie kasowe klubu wykazuje w dochodach 
pokaźna cyfrę 13.109 zł., w rozchodach 12.868 zł. – Po dyskusji, w której między innemi 
poruszono stosunek Polonii do powstałej Ligi piłki nożnej, odbyły się wybory, które dały 
wynik następujący : prezesem wybrano ponownie rejenta Witoszyńskiego, wiceprezesami : 
mjra Burnatowicza i prof. Brandlera. Do wydziału weszli pp. : Bartnicki, kpt. Blumski, prok. 
K. Chirowski, dr Filimowski, kpt. Feledziak, kpt. Kosiński, por. J. Lech, komisarz 
Radwański, dr Świątnicki, Szczurko, Włodek i Wojnarowski. Do sądu honorowego wybrano 
pp. : Ekierta, Opolskiego, Żywickiego, Machaczka. Do komisji rewizyjnej powołano pp. 
Kacanika, Szłapę, Negrusza. – W końcu obdarzyło Walne Zgromadzenie godnością członków 



honorowych mjr. Toczka, rejenta Witoszyńskiego i sekr. wojew. Wiąckowskiego // Ziemia 
Przemyska. – R. 13, 1927, nr 16 (16 kwietnia), s. 4 
Nowe wybory zarządu : notariusz Witold Witoszyński ponownie prezesem ; Stefan Dworzaczek kierownikiem 
sekcji piłki nożnej 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3550&from=publication 
 
804. Kronika Sportowa : Sezon piłkarski w naszem mieście rozpoczął sie oficjalnie w 
niedziele 27 marca b.r. Kluby cywilne zmierzyły sie z klubami wojskowemi i tak : Czuwaj I 
– 38 p.p. 2:2 (2:1) ; 5 p.s.p. – Świt I 8:0 (5:0). Drużyna harcerzy wystąpiła do zawodów bez 
treningu. W drugiej połowie gry znac było na niej zmęczenie. Wojskowi grali wytrwale. 
Sędziował p. Reben. W drugim meczy wysokocyfrowe zwycięstwo odnosi drużyna 
podhalańska nad mistrzem C kl. tutejszego podokręgu. Zwycięstwo, które odnieśli wojskowi 
zupełnie zasłużenie, jest godne mistrza tut. garnizonu. Sędziował dobrze p. Kreicarek ; 
Rozgrywki o „Puchar Wielkanocny”  zostały na zebraniu klubów wylosowane w sposób 
następujący : niedziela 17 b.m. godz. 2.15 po poł. (jako przedmecz Lechja – Legja) Ruch – 
Jutrzenka, poniedziałek 18 b.m. o 2.15 po poł. Czuwaj – Świt ; godz. 4 po poł. Legja – 
Hagibor. Polonja od rozgrywek początkowych narazie odstąpiła. ; Lechja (Lwów) – Legja 
rozegraja w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych t.j. w niedzielę 17 b.m. po poł. zawody 
towarzyskie na Stadjonie D.O.K. X ; Ruch I. – 38 p.p. 2:2 (1:1). Zawody towarzyskie. Gra 
stała na niskim poziomie i była mało interesująca. Wskutek błotnistego boiska drużyny nie 
mogły rozwinąć należytej gry. Sędziował por. Wawszczak ; Kierownikami sekcyj H.K.S. 
Czuwaj na rok 1927 zostali wybrani : kpt. szt.gen. Tadeusz Daniec, sekcja lekkoatletyczna ; 
Włodzimierz Bilan, sekcja piłki nożnej ; Antoni Trella, sekcja szachistów i sekcja gier i 
zabaw ; Edward Heil, sekcja zimowa ; Tadeusz Dobrowolski, sekcja wodna oraz Stanisław 
Przewrocki, sekcja kolarska / T. Cz. [Tadeusz Czech] ; Walne Zgromadzenie Klubu 
Sportowego „Ruch” w Przemyślu odbyło sie dnia 27 marca b.r. Prezesem obrano J. 
Traczewskiego, naczelnika stacji, wiceprezesami : A. Houla i R. Słysza, członkami zarządu : 
dr. J. Wojtowicza, J. Zawirskiego, M. Łuszczyszyna, R. Augustyna // Ziemia Przemyska. – R. 
13, 1927 , nr 16 (16 kwietnia), s. 5 
Utworzenie Lwowskiej Okręgowej Ligi Piłki Nożnej 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3550&from=publication 
 
805. Walne Zgromadzenie Klubu Sportowego „Ruch” w Przemyślu odbyło się dnia 27 
marca b.r. Prezesem obrano J. Traczewskiego, naczelnika stacji, wiceprezesami : A. Hönla i 
R. Słysza, członkami zarządu : dr. J. Wójtowicza, J. Zawirskiego, M. Łuszczyszyna, R. 
Augustyna, T. Gawła, S. Eisenbergiera, J. Dufrata i M. Thiera. Honorowym członkiem klubu 
mianowano dra Jul. Wójtowicza, st. lekarza kolej. // Ziemia Przemyska. – R. 13, 1927, nr 17 
(23 kwietnia) 
s. 4 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3550&from=publication 
 
806. Ze sportu : Nieoczekiwanymi wynikami zakończyła się kolejka zawodów turniejowych 
o puchar wielkanocny. Zarówno u drużyn wygrywających jak i przegrywająch zauważyć 
można było brak racjonalnego treningu, należytego zgrania się i myśli przewodniej w grze. 
Zwyciężała ta drużyna, która potrafiła swe wysiłki równomiernie ustosunkować do obu części 
gry i w narzuconem tempie gry wytrwać do końca zawodów. Drużyny nie wystąpiły w swych 
kompletnych składach, a co u każdej można było zauważyć – to graczy, dla których 
dotychczas macierzystym klubem był klub inny. Zaróno przebieg zawodów jak ich wyniki nie 
mogą być miernikiem dla wkrótce mających się odbyć mistrzostw. Jedno tylko przypisać 
należy wszystkim drużynom, mianowicie wielką dozę ambicji, która dotychczas była tylko 
rzadkim objawem. Wszystkie uzyskane wyniki nie były wykładnikiem sił i nieodpowiadały 



właściwemu przebiegowi gry. Na pierwszy ogień stanęła trzecio-ligowa Jutrzenka z drugo-
ligowym Ruchem. Zawody dały wynik nierozstrzygnięty 3:3 [...]. Zawodami tymi kierował 
p. Reben, a znalazły one rozstrzygnięcie dnia następnego w 30 minutowej dogrywce 
prowadzonej przez p. Wohlmana. Ruch grający w dziesiątkę bez Wawrzkowicza, którego 
sędzia w pierwszych zawodach wykluczył, zwyciężył pewnie 2:0 ; 18.IV. Czuwaj – Świt 8:0 
Mimo niezłej gry Świt w wysokim stosunku uległ Czuwajowi, dobrze w tym dniu 
dysponowanemu. Jest jednak rzeczą pewną, że w mistrzostwie Świt będzie nie tak łatwym 
orzechem do zgryzienia ; Legja – Hagibor 8:1 (1:0) Hagibor w pierwszej połowie nie tylko 
że był równorzędnym przeciwnikiem ale nawet i lekka przewaga była po jego stronie. Brak 
jednakowoż należytego treningu i znacznie osłabiony skład sprawiły swoje. Hagibor bowiem 
w II-giej połowie nie wytrzymał narzuconego tempa i poniósł sromotną klęskę, która w 
innych warunkach byłaby nie do pomyślenia ; Lechja (Lwów) – Legja 2:1 (0:0). Zawody 
towarzyskie. Legja drużyna czysto wojskowa, rekrutuje się z dawniejszych graczy Polonii, 
wzmocniona graczami 5 p.s.p. Przy lepszym zgraniu się, może być poważnym przeciwnikiem 
dla każdej A-ligowej drużyny. Gra obu drużyn prawie że równa, Lechja taktycznie nieco 
lepsza. Sędziował p. Wohlmann. Przed zawodami sekretarz Lechji p. Grabowski wręczając 
prezesowi Legji p. ppłk. dr Grossowi proporzec złożył życzenia Legji jak najpomyślniejszego 
rozkwitu klubu i owocnej pracy dla dobra sportu polskiego ; Kierownikami sekcyj Czuwaju 
na rok 1927 zostali wybrani : kpt. szt. gen. Tadeusz Daniec – sekcja lekkoatletyczna, 
Włodzimierz Bilan – sekcja piłkarska, Antoni Trella – sekcja szachistów i sekcja gier i zabaw, 
Edward Heil – sekcja zimowa. Tadeusz Dobrowolski – sekcja wodna, oraz Stanisław 
Przewrocki – sekcja kolarska ; Komunikat Nr 2 Zarz ądu Podokręgu Przemyśl L.O.L.P.N. 
1) Rozgrywki o mistrzostwo wszystkich Lig rozpoczną się z początkiem maja 2) Wszysatkie 
opłaty na rzecz Władz Ligowych winny być wpłacane wyłącznie przez Zarząd Podokręgu . 
Wysokość obowiązujących opłat poda się w następnym komunikacie 3) Wszystkie Kluby 
Podokręgu nadeślą swoje adresy 4) Wszystkie pisma do Zarządu Podokręgu winny być 
przesyłane na adres Włodzimierz Bilan, Przemyśl, Krasińskiego 53 5) w sobotę 23 bm. na 
Stadjonie wojsk. dalszy ciąg zawodów tutejszych o puchar. o godz 3-ej Ruch – Labor, o godz 
4-tej Czuwaj – Legja. W niedzielę o godz. 4-tej finał zwycieżcy. Za Zarząd podokręgu : 
Włodzimierz Bilan  sekr. Ppłk. dr E. Gross przewod. // Nowy Głos Przemyski. – R. 24, 
1927, nr 17 (24 kwietnia), s. 5-6 
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807. Kronika Sportowa : Polonia – Czuwaj rozegrają zawody towarzyskie w niedzielę 1 
maja o godz. 4 po poł. na boisklu Polonii. Poprzedzą o godz. 2 zawody Polonia II – Czuwaj II 
; P.K.S. Polonia zgłosiła definitywnie przystąpienie do Ligi. ; Gracze Polonii : Skalski, 
Kwiatkowski, M. Gwiner i Florko, którzy przejściowo grali w Legji, wrócili do swego klubu, 
otrzymawszy zwolnienie w Legji ; P.K.S. Polonia wniosła do Zarządu Związków Spotowych 
memorjał, w którym zawiadania, że wobec tego, iż wszystkie prawie kluby sportowe okręgu 
lwowskiego przystąpily do Ligi, widzi i ona jedyne wyjście w przystąpieniu do powyższej 
organizacji. Rónocześnie jednak zaznacza, że w zaliczeniu 14 klubów do Ligi państwowej 
inicjatorzy nie kierowali się wartością sportową poszczególnych klubów, lecz jakiemiś 
innemi względami, skutkiem czego Polonia znalazła sie poza Liga państwową, znajdują sie 
tam natomiast kluby bezprzecznie od Polonii słabsze. Przeciw temu zakłada Polonia protest i 
zwraca się do Zarządu Związku Związków, by przy likwidowaniu rozłąmu między PZPN a 
Ligą sprawe tę wziął pod rozwagę a jako sprawiedliwy sposób wyjścia proponuje polecenie 
urządzenia rozgrywek kwalifikacyjnych między drużyna Polonii a drużynami Ligi 
państwowej : Ruch (Wielkie Hajduki), Jutrzenka (Kraków), Legja (Warszawa) i Hasmonea 
(Lwów) ; 17. IV. LKS. Lechja (Lwów) – WKS Legja 2:1 (0:0). Legja przemyska 



zainaugurowała swój sezon piłkarski w pierwszy Dzień Świąt Wielkanocnych t.j. w niedzielę 
17. b.m., sprowadzając lwowską Lechję. Drużyna Legji składa się z kilku byłych graczy 
Polonii, resztę stanowią gracze 5.p.s.p. Gra z obu stron żywa i interesująca, przyczem goście 
lepsi taktycznie i technicznie, prowadzili grę z lekką przewagą. Legja narazie jeszcze 
należycie niezgrana. Bramki dla Lechji zdobyli : Tarczyński i Wichura, dla Legji Siuda. 
Sędzia p. Wohlman // Ziemia Przemyska. – R. 13, 1927, nr 18 (30 kwietnia), s. 4 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3550&from=publication 
 
808. Ze sportu : Ruch – Labor 4:0 (2:0). Zawody turniejowe o puchar LOLPN. Sędziował 
por. Wawszczak. Labor grał bardzo ambitnie i uległ silniejszemu zespołowi II-ej ligi. ; Legja 
– Czuwaj 2:2 (1:0) 2:0. Sędziował prof. Lech. Czuwaj sprawił miłą niespodziankę, bowiem 
wcale nie ustępywał swemu przeciwnikowi pod żadnym względem. Drużyna grała bardzo 
pięknie i ofiarnie, startem zaś do piłki niejednokrotnie górowała nad Legją, która jeszcze 
dotychczas okazuje się zespołem niezgranym i nierozumiejącynm się nawzajem.[...] Dalsza 
wielce emocjonująca gra przynosi dla obu stron zdobycie po jednej bramce. Niespodzianką tą 
Legja była dość poważnie skonsternowana i zdawało się, że w 30-tu minutowej dogrywce 
ulegnie harcerzom, lecz siła fizyczna wzięła górę i Czuwaj uległ w niej w stosunku 2:0. 
Bramki dla Legji zdobyli : Siuda, Kwiatkowski, Rajdek i Pozamonik, dla Czuwaju : Grzesiak 
i Słaby. Przeciwko weryfikacji tych zawodów wniósł Czuwaj protest, umotywowany tem, że 
w Legji brał udział w grze gracz ku temu nieuprawniony ; Legja – Ruch 4:2 (2:2). Zawody 
finałowe o puchar. I tym razem Legja nie miała łatwego zadania do spełnienia. Ruch okazał 
się twardą drużyną i twardo stawił czoło Legji w walce obronnej, a w pierwszej nawet 
połowie dość często atakował i poważnie zagrażał bramce przeciwnika. Gra na ogół dość 
ostra i zacięta kierowana była przez p. Kreicarka, który zmuszonym był udzielić kilku 
graczom z obu stron upomnień, a nawet jednego z graczy Legji wykluczyć za wysoce 
niesportowe zachowanie się. Bramki dla Legji zdobyli Siuda 3 i Menczak 1, dla Ruchu 2 
Mandziej. Faktycznemu i moralnemu zwycięzcy Legji, który w zawodach turniejowych 
osiągnął stosunek bramek 16:5 nie wręczono pucharu na skutek wniesionego przez Czuwaj 
protestu, który będzie przedmiotem obrad Zarządu Podokręgu Przemyśl L.O.L.O.P.N. / Z. W. 
// Nowy Głos Przemyski. – R. 24, 1927, nr 18 (1 maja) , s. 6 
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809. Ze sportu : 5 p.s.p [5. Pułk Strzelców Podhalańskich] - Jutrzenka 11:0 (4:0). Rzadko 
kiedy zdarzają się tak mało interesujące zawody pilkarskie. [...] 5. p.s.p. udowodnił, że jest 
zespołem tak dobrze się znającym i rozumiejącym, jakiego może drugiego w Przemyślu 
niema. Pewne braki techniczne nadrabia drużyna ta wielką ofiarnością i ambicją, przyczem 
wykazuje wysokie zrozumienie dla należytego zachowania się sportowego. Szkoda, że 
kierownik techniczny por. Więckiewicz, którego niezmordowanej pracy drużyna wszystko 
zawdzięcza, nie zgłosił jej do Ligi, a byłby Przemyśl miał jeszcze jeden silny i poważny klub 
związkowy.[...]. Zawodami kierował dobrze p. kpt Blicharski ; Świt – Hagibor 3:2 (1:2). W 
Święto Robotnicze dnia 1 maja odniósł Świt nieoczekiwane i niespodziane zwycięstwo. W 
pierwszej połowie Hagibor wykazuje swą wyższość nad Świtem, czego efektem są zdobyte 
pięknie dwie bramki przez prawoskrzydłowego Spiegla. Zdobyciu jednej bramkim przez Świt 
pomaga Reben, a co można jedynie położyć na karb tego, że niema za sobą ani jednego 
treningu. W drugiej połowie pomyślny wiatr staje się sprzymierzeńcem Świtu, który nie tylko 
wyrównuje pięknym strzałem Szpilaka, ale zapewnia sobie zwycięstwo dalekim, lecz ostrym 
strzałem na prawdę trudnym do obrony. [...] W Hagiborze debjutowali po raz pierwszy w tym 
roku : Gottdank i bracia Glanzmanowie. [...] .Sędziował b. dobrze prof. Lech ; Polonia I – 
Czuwaj I 3:0 (2:0). W pierwszej połowie lekka, zaś w drugiej coraz się bardziej 



uwidaczniająca przewaga Polonii, która nie wykorzystała trzech rzutów karnych. – Sędziował 
dobrze p. Bernfeld. – Po zawodach tych każdy sportowiec staje przed zagadką, gdzie 
właściwie grają Kosiba i Grzesiak. Gracze ci zmieniają przynależność klubu jak rękawiczki. 
Ciekawem jest, czy Zarząd Podokręgu przecież raz  wreszcie potrafi położyć kres tym istnym 
wędrówkom graczy! Skalski bowiem, Kwiatkowski i Gwiner otrzymali z Legji zwolnienie i 
nadal będą reprezentować barwy Polonii, Jaciów po raz pierwszy grający na bramce w 
Polonii okazał się doskaonałym nabytkiem ; Polonia II – Czuwaj II 5:0. Zawody 
prowadzone były nie przez związkowego sędziego , lecz przez uproszonego z publiczności p. 
Daleckiego. Wyznaczony bowiem przez Delegaturę sędzia p. Reben opuścił boisko z powodu 
nie stawienia się obu drużyn do zawodów 25 min. po oznaczonym czasie ; Reprezentacja 
wojskowa – Reprezentacja cywilna 2:0 (0:0). Sędziował p. Wohlmann. Zawody te odbyły 
się z okazji uroczystości 3-go Maja. Team wojskowy : Schwarz, Sumera, Skalski, Fedyk, 
Kwiatkowski, Wojciechowski, Menczak, Posamonik, Siuda, Rajdek, Kowalski. Team 
cywilny : Jaciów, Radwański (Pol.), Kurek W., Dufrat (Ruch), Ekiert (Pol.), Kosiba 
(Czuwaj), Thier (Ruch), Poller, Glanzmann (Hag.), Duda, Grzesiak (Pol.), Szymczakowski 
(Ruch). Team wojskowy górował nad cywilami, coby nie miało miejsca w wypadku, gdyby 
do zawodów tych jawiła się reprezentacja cywilna w takim składzie, jaki ustalił Zarząd 
Podokręgu. Naturalna rzecz, że team cywilny stworzony na boisku z pośród graczy 
przybyłych na zawody jako widzowie, a nie myślący nawet o tem, że grać będą, musiał po 
ciężkiej , a przecież ambitnej walce uledz wojskowym. Z cywilnych na wzmiankę zasługują 
bardzo pracowity Duda, obrońcy Radwański i Kurek, z pomocy Ekiert. Jaciów doskonale 
spisał się w bramce ; Świt – 2 p. Czołgów (Żurawica) 3:1. Łatwe zwycięstwo Świtu nad 
silnym zespołem 2 p. Czołgów// Nowy Głos Przemyski. – R. 24, 1927, nr 19 (8 maja) , s. 5-6 
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810. Ze sportu : Polonia - Hagibor 8:0 (5:0) Zawody prowadził p. Kreicarek. Przebieg ich 
był dość interesujący[...]. Polonia uzyskała wysokie zwycięstwo, które zawdzięczać może 
przede wszystkiem bezradności i brakowi pewności w chwytaniu piłki przez bramkarza 
Hagiboru, oraz bardzo silnej swej linji pomocy : Hubariw, Kwiatkowski, Ekiert, która grała 
bez zarzutu. [...] W Hagiborze najlepszy i najofiarniejszy Entenberg z pomocy ; Polonia II – 
G.K.S. Zasanie 3:1 (1:1). Gimnazjalny klub wywarł bardzo dodatnie wrażenie, wydawał się 
nawet drużyną o wiele lepszą, przegraną swą zawdzięcza jedynie przemęczeniu ; Świt – 
Jutrzenka 5:0 (4:0). Sędziował p. Reben. Świt odniósł zasłużone zwycięstwo, które cyfrowo 
mogło się jeszcze bardziej uwidocznić, gdyby nie był zupełnie zbagatelizował przeciwnika. 
[...] ; Mistrzostwa wszystkich Lig w Podokręgu przemyskim rozpoczną się definitywnie 22 
maja. Terminy spotkań będą ogłoszone komunikatem Zarządu Podokręgu. ; „Nowy Głos 
Przemyski” jest oficjalnym organem Zarządu Podokręgu Przemyśl LOLPN. i będzie stale 
ogłaszał komunikaty Zarządu ; Berkut – Dowbusz  2:1. Zawody te rozegrano na boisku 
Polonii. ; 2 p. Łączności – Czuwaj I 4:2. Zawody rozegrano w Jarosławiu. Sędziował p. 
Teleśnicki. ; Komunikat Nr 3 Delegatury Okr ęgowego Kolegjum Sędziów w Przemyślu. 
1) Z końcem bieżącego miesiąca odbędzie się w Przemyślu egzamin na sędziów piłki nożnej. 
Do dnia 16-go maja br. przyjmuje delegat O.K.S. przy ul. Rynek 28. III p. podania 
kandydatów [...]. Przed składaniem egzaminu musi być uiszczona na ręce Delegata O.K.S. 
taksa egzaminacyjna w kwocie 10 zł, która bez względu na wynik egzaminu przepada na 
korzyść O.K.S. 2) Przypomina się wszystkim sędziom, że nie wolno im prowadzić zawodów 
niezgłoszonych Delegaturze lub O.K.S. we Lwowie. – Zwraca się też uwagę klubom 
niezwiązkowym i wojskowym iż w wypadku o ile grają z drużynami związkowemi, są 
zobowiązani do zgłoszenia zawodów w Delegaturze, niezgłaszanie zawodów spowoduje, że 
drużynom związkowym udzielonym będzie zakaz rozgrywania zawodów z tymi klubami 3) 



Taksy sędziowskie za prowadzenie zawodów wszystkich Lig i klas mają być oprowadzane do 
Delegatury. Za Delegaturę Z. Wohlmann m.p. // Nowy Głos Przemyski. – R. 24, 1927, nr 20 
(15 maja), s. 5 
Nabór kandydatów na sędziów piłki nożnej 
 
B MNZP 
 
811. Kronika Sportowa : Rozgrywki o mistrzostwa. Wylosowane rozgrywki o mistrzostwo 
do wszystkich trzech Lig Podokręgu Przemyśl przedstawiaję się w pierwszej części (rundzie) 
jak następuje:  
Liga pierwsza (Polonja-Przemyśl, Pogoń-Stryj, Jaroslavia-Jarosław).  
                                                        29. V. Polonia – Jaroslasvia ; 
                                                        12. VI. Jaroslavia - Pogoń ; 

19. VI. Pogoń - Polonia ; 
Liga druga Czuwaj, Hagibor, Legja, Ruch, Świt (z Przemyśla), Korona (Sambor), Sokół 
(Drohobycz).  
                                                       22. V. Czuwaj I. - Ruch I. ;  
                                                                  Korona I. - Legja I. ;  
                                                                  Świt I. - Sokół I. ;  
                                                       29. V. Hagibor I. - Czuwaj I. ;  
                                                                  Sokół I. - Ruch 1. ;  
                                                                  Legja I. - Świt I ;  
                                                        5. VI. Ruch I. - Korona I. ;  
                                                                  Sokół I - Hagibor I. ;  
                                                      12. VI. Korona I. - Czuwaj I. ; 
                                                                  Legja I - Hagibor I. ;  
                                                                  Ruch I - Świt I. ;  
                                                      19. VI. Hagibor I. - Korona I. ;  
                                                                  Legja I. - Sokół I. ;  
                                                                  Świt I. - Czuwaj I. ;  
                                                      26. VI. Sokół I. - Korona I. ;  
                                                                  Czuwaj I. - Legja I. ;  
                                                                  Ruch I. - Hagibor I. ;  
                                                      29. VI. Świt I - Korona I. ;  
                                                                  Sokół I. - Czuwaj I ;. 
                                                                  Legja I. - Ruch I. ;  
                                                       3 VII. Hagibor I. - Świt I.  
Liga trzecia w 2 grupach. Do grupy A. należą Labor i Jutrzenka z Przemyśla, Saf z Ustrzyk i 
Dror z Jarosławia; do grupy B. : Dror i Stryjenka ze Stryja, Betar z Drohobycza oraz ŻKS. z 
Sambora.  
 
             Grupa A.                                                                              Grupa B.  
22. V. Dror – Jutrzenka                                                            22. V. ŻKS. - Dror 
           Labor – Saf                                                                        Stryjenka – Betar  
29. V. Dror - Saf                                                                29. V. Betar - ŻKS. 
    Jutrzenka - Labor                                                                       Dror - Stryjenka  
5. VI. Sat - Jutrzenka                                                 5. VI. Stryjenka - ŻKS.  
VI. Labor - Dror                                                                         Betar - Dror.  
       Kluby wymienione na pierwszem miejscu są gospodarzami. Drugą część rozgrywek 
padamy w następnym numerze // Ziemia Przemyska. – R. 13, 1927 , nr 22 (28 maja), s. 4 
Utworzone zostają 3 ligi podokręgu LOLPN 



http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3551&from=publication 
 
812. Ze sportu : Lwowska Okręgowa Liga Piłki Nożnej, Podokręg Przemyśl - 
Komunikat Nr 6  1) Wszystkie kluby ligowe na terenie Przemyśla powinny zaopatrzyć się 
jak najrychlej w statuty P.L.P.N. (do nabycia w Warszawie Szczygła 1) i L.O.L.P.N. (Lwów 
Rutowskiego 23)2) Odroczono zawody mistrzowskie Ż.K. „Sambor” – T.G.S. „Dror” (Stryj) 
na dzień 3 lipca 1927 3) Przyjęto K.S. „Sokół” w Drohobyczu na członka Podokręgu z dniem 
29 maja. Pierwsze zawody o mistrzowstwo Ligi II między K.S. „Sokół” a P.K.S. „Polonia” II 
odbędą się dn. 12 czerwca. Gospodarzem zawodów jest „Sokół”. Dalsze terminy mistrzostwa 
dla K.S. „Sokół” i P.K.S. „Polonia” II zostaną ogłoszone. 4) Wylosowano zawody o 
mistrzowstwo Ligi II między klubami „Polonia” II – „Czuwaj” I na dzień 5 czerwca. 
Gospodarzem zawodów jest „Polonia” II 5) Uważa się gracza P.K.S. „Polonia” p. Edwarda 
Wittmana za zwolnionego z powyższego klubu z dniem 31 maja 1927 6) Odroczono zawody 
„Saf” – „Jutrzenka” przypadające na dzień 5 czerwca. 7) Anuluje się wylosowane 
mistrzostwa z Ż.K.S. „Betarem”. Dodatkowe wylosowanie będzie ogłoszone. 8) Dodatkowe 
terminy rozgrywek o mistrzostwo Ligi III dla rezerw klubów II ligowym z klubami III Ligi 
zostaną ogłoszone w następnym kominikacie. Za Zarząd Podokręgu : Maksymiljan 
Teitelbaum sekretarz w.z. Ppłk. dr Ed. Gross prezes // Nowy Głos Przemyski. – R. 24, 1927, 
nr 23 (5 czerwca), s. 5 
 
B MNZP 
 
813. Ze sportu : Lwowska Okręgowa Liga Piłki Nożnej, Podokręg Przemyśl – 
Komunikat Nr 7  [...] 3) Taksy dla protestów ustalono dla Klubów I-ej Ligi zł. 30, II-ej Ligi 
zł. 20, III-ej Ligi zł. 10 4) Wszystkie Kluby Podokręgu są zobowiązane najpóźniej do dnia 30 
czerwca złożyć na ręce skarbnika p. Słysza Romana , Przemyśl, Czytelnia Kolejowa, 
Dworzec tytułem wpisowego kwotę zł. 15. – pod grożbą automatycznej dyskwalifikacji. 5) 
Tytułem składek na rok 1928 Kluby Ligi I-ej są zobowiązane złożyć na ręce skarbnika 
najpóźniej do dnia 30 VIII. , kwotę zł. 30 Kluby II-ej Ligi zł. 15, III-ej Ligi zł. 5. 
Niezastosowanie się do powyższego komunikatu pociąga za sobą automatyczną 
dyskwalifikację 6) Opierając się na komunikacie P.L.P.N. zawiadamia się, że w czasie od 30 
V. do dnia 12. VI. przechodzenie graczy z P.Z.P.N. do Klubów P.L.P.N. jest bezwarunkowo 
niedozwolone. Za Zarząd Podokręgu : Maksymiljan Teitelbaum sekretarz w.z. Ppłk. dr Ed. 
Gross prezes ; Legja – Świt 9:2 (5:0). Mistrzostwo II Ligi. Zwycięstwo Legji nad 
benjaminkiem II Ligi było przewidziane, było ono jednak przy wielkiej ofiarności graczy 
Legji ciężko zapracowane. Świt, nie tylko, że bronił się rozpaczliwie, lecz często nawet 
zagrażał poważnie bramce Legji, która dwa razy miusiała kapitulować przed ostrymi 
strzałami Duchonia i Szpilaka. Legja grała tym razem bardzo ładnie, atak zaś jej kierowany 
sprawnie przez Siudę okazuje się wielce niebezpiecznym dla każdego pzreciwnika. Świt swą 
ambicją i grą fair zyskuje sobie coraz bardziej sympatję publiczności. – Sędziował p. Bernfeld 
; Pogoń (Stryj) – W.K.S. 10 O.S. Int. 4:2. Pogoń po poniesionej klęsce w Styju w stosunku 
4:1 miała sposobność rehabilitacji. Sędzia p. Kreicarek zmuszony był do wykluczenia trzech 
graczy, którzy nietaktownie i niesportowe swe zachowanie opłacić będą musieli dłuższemi 
dyskwalifikacjami // Nowy Głos Przemyski. – R. 24, 1927, nr 24 (12 czerwca), s. 5 
 
B MNZP 
 
814. Polonia we Lwowie. Polonia wyjeżdża w niedzielę 26 bm. po raz pierwszy w tym 
sezonie do Lwowa, gdzie ją czeka ciężka walka z tamtejszą Lechią o mistrzostwo Ligi 
okręgowej. Spodziewamy się, że Polonia na obcem boisku grać będzie z ambicją i 



poświęceniem się, by jak najzaszczytniejszy wynik dla siebie osiagnąć ; Mecz o mistrzostwo 
Ligi okręgowej. We środę 29 bm. gra Polonia z Pogonią Stryjską o mistrzostwo Ligi 
okręgowej // Ziemia Przemyska. – R. 13, 1927, nr 26 (25 czerwca), s. 4 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3552&from=publication 
 
815. Kronika Sportowa :  Ligowy podokręg przemyski przestał istnieć. Dnia 13 kwietnia 
br. wszystkie kluby przemyskie oraz znaczna część zamiejscowych wystąpiły z Polskiego 
Związku piłki Nożnej i utworzyły podokręg przemyski, podporządkowany Lidze piłki 
Nożnej. Wybrany zarząd zabrał się energicznie do pracy, która zaczęła wydawać coraz lepsze 
rezultaty. Niestety wszelkie zamierzenia podokręgu były paraliżowane przez okręg lwowski, 
który nietylko pracę utrudniał, ale wciąż łamał autonomię podokręgu i wchodził z nim w 
kolizje. Kiedy wszelkie protesty nie pomogły, zarząd podokręgu złożył mandaty- i zwołał 
nadzwyczajne zebranie, które przy udziale delegatów klubów przemyskich, jarosławskich, 
styjskich i samborskich odbyło się 25 czerwca. Na zebraniu tem jednogłośnie uchwalono 
wystąpić z Ligi i zawiązać osobny okręg pod nazwą : Tymczasowy Związek Sportowy Ziemi 
przemyskiej, który narazie będzie pracował samodzielnie, aż do czasu zlania się z tą 
organizacją. która powstanie z połączenia Ligi i P. Z. P. N. Główne powody wystąpienia z 
Ligi były następujące: a) odebranie podokręgowi Ligi I. b) włączenie I. ligowej Jaroslavii do 
Ligi II. c) podniesienie II. ligowej Legji przemyskiej do Ligi I.  
Wybrany zarząd Związku obejmuje następujące osoby : dr. H. Świątnicki (Polonia) przew., 
dr. L. Peiper (Hagibor) zast., Włodz. Bilan (Czuwaj) sekretarz, Roman Słysz (Ruch) skarbnik, 
Szczepan Kreicarek (delegat C Kl.), mjr. szt. gen. Szymański (Legja), M. Teitelbaum (Świt), 
prof. Tarczarowski (Jaroslavia) - członkowie. Nowemu Zarządowi życzymy powodzenia. // 
Ziemia Przemyska. – R. 13, 1927 , nr 27 (2 lipca), s. 4 
Krytyka LOLPN i powstanie Tymczasowego Związku Sportowego Ziemi Przemyskiej 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3553&from=publication 
 
816. ... // Nowy Głos Przemyski. – 1927, nr 27 (3 lipca), s.[brak stony w czasopiśmie] 
Skład Zarządu TZSZP 
 
817. ... // Nowy Głos Przemyski. – 1927, nr 27, nr 28 (10 lipca), s.[brak strony w czasopiśmie] 
Składki dla członków TZSZP 
 
818. ... // Nowy Głos Przemyski. – 1927, nr 33 (14 sierpnia), s.[brak strony w czasopismie] 
Brak dyscypliny podczas zawodów, niski poziom kultury sportowej 
 
819. Co mówi wiceprezes T.Z.S. i prezes Ż.K.S. „Hagibor” p. dr Leon Peiper o stosunkach na 
terenie T.Z.S.? : (wywiad dodatkowy N.G.P) / Leon Peiper ; rozm. przepr. Z. W. [Zachariasz 
Wohlmann] // Nowy Głos Przemyski. – R. 24, 1927, nr 34 (21 sierpnia), s. 4 
Dr Leon Peiper (prezes ŻKS „Hagibor”) o kulturze w sporcie i propozycji powstania jednolitej państwowej 
organizacji sportu 
 
820. Co mówi prezes T.Z.S. i członek Zarządu P.K.S. „Polonia” p. dr H. Świątnicki o 
stosunkach na terenie T.Z.S. : (wywiad dodatkowy N.G.P.) / Henryk Świątnicki ; rozm. 
przepr. Z.W. [Zachariasz Wohlmann] // Nowy Głos Przemyski. – R. 24, 1927, nr 35 (28 
sierpnia), s. 3 
Dr Henryk Świątnicki w obronie TZSZP i o werbunkach wojskowej „Legii”(OK. X) 
 
B MNZP 
 



821. Ze sportu : Tymczasowy Związek Sportowy Ziemi Przemyskiej Komunikat Nr 8 [...] 2) 
Ukarano ŻKS Jutrzenka za zejście z boiska podczas zawodów z Laborem ostrą naganą oraz 
grzywną w wysokości 5 zł. 3) Ukarano za nieodpowiednie zachowanie się następ. graczy : 
Tugenhafta Alfreda z Jutrzenki ostrą naganą, Schmiedta Abrahama z Hagiboru i 
Piotrowskiego Aleksandra z Polonii 2 tyg. dyskwalifikacją, Czesława Ostrowskiego z 
Czuwaju 4 tygodn. dyskwalifikacją, Adolfa Straussa z Laboru 4 miesięcz. dyskwalifikacją, 
Stafieja Tadeusza z Czuwaju 2 tygod. dyskwalifikacją, Tadeusza Jastrzębskiego z Czuwaju i 
Edmunda Kneppla z Hagiboru 6 mies. dyskwalifikacją, Sapłaka ze Świtu 3 mies. dyskw., 
Kalinowskiego ze Świtu naganą [...] Przemyśl, 27 VII. 1927 Włodzimierz Bilan  sekretarz Dr  
H. Świątnicki  przewod. // Nowy Głos Przemyski. – R. 24, 1927, nr 35 (28 sierpnia), s. 3 
 
B MNZP 
 
822. Przyczyny upadku sportu piłkarskiego w Polsce i w Przemyślu / Sch [Oskar Schor?] // 
Ziemia Przemyska. – R. 13, 1927, nr 36 (3 września), s. 5 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/plain-content?id=3555 
 
823. Kronika Sportowa : Nowy prezes T.Z.S. W ostatnim numerze urzędowego organu 
T.Z.S.Z.P. „Głosu Przemyskiego” czytamy „ P. Dr L. Peiper na życzenie wszystkich 
członków Zarządu Tymczasowego Związku Sportowego objął jego przewodnictwo. 
Wiadomość tę przyjęły wszystkie kluby z wielkiem zadowoleniem”. Zapytujemy p. Dr. L. 
Peipera, kiedy i które Walne Zgromadzenie T.Z.S. mianowało go przewodniczącym? [...] / 
[Józef Bartnicki] //Ziemia Przemyska. – R. 13, 1927, Nr 40 ( 1października), s. 6 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3556&from=publication 
 
824. Kronika Sportowa : P. Józef Bartnicki objął z n-rem 40 redakcję działu sportowego w 
naszem piśmie [...] ; Wydział P.K.S. Polonia komunikuje : W związku z notatką 
zamieszczoną w kronice sportowej „Głosu Przemyskiego”, że objęcie przewodnictwa T.Z.S. 
przez p. Dr. L. Peipera wszystkie kluby przemyskie przyjęły z zadowoleniem, stwierdzamy, 
że do takiego oświadczenia klub nasz nikogo nie upoważniał ; Polonia – Trzeciak (K.S. 3 
p.p. leg.) 2:2. Zawody przyjacielskie rozegrane 29 września w Jarosławiu z okazji święta 
pułkowego 3 p.p.leg. W drużynie Trzeciaka wystąpił „gościnnie” gracz Legji przemyskiej 
Siuda [...] ; Strzelający korespondent. Od kilku tygodni organ T.Z.S. atakuje p. O. Schora, 
wybitnego sędziego polskiej piłki nożnej. Największem przestępstwem p. S. jest to, że był 
zawsze i został do dnia dzisiejszego – o zgrozo! – członkiem P.K.S. Polonia [...] ; 24 IX. 
Polonia I – Legja I 1:2 ; 25. IX. Polonia I – Legja I 2:0. Rozegrane w ostatnim czasie 
dwudniowe towarzyskie zawody piłkarskie między miejscowymi rywalami, wykazały mimo 
wygranej w pierwszym dniu Legji, że Polonia jest nadal najsilniejszym zespołem piłkarskim 
w Przemyślu [...]. Sędziował w pierwszym dniu poprawnie p. Kreicarek, w drugim p. 
Bernfeld, który nie uznał jednej zupełnie prawidłowo przez Polonię zdobytej bramki ; 
Zawody o puchar „N. Głosu Przemyskiego” rozegrane 2 bm. dały wyniki następujące : 
Polonia – Labor 16:1. Rekordowe zwycięstwo Polonji, która grała bez Menczaka, Ekierta i 
Radwańskiego, zastąpionych graczami rezerwowymi. Zawody były treningiem na jedną 
bramkę ; Czuwaj – Hagibor 2:0. Meczu nieskończono bo Hagibor zszedł z boiska [...]. 
Sędzia p. Lech ; Legja – Ruch 2:0. Gra równorzędna, a nawet lekka przewaga Ruchu. Wynik 
nie odpowiada przebiegowi gry. Wobec powyższych wyników – Labor, Hagibor i Ruch 
odpadają od dalszej konkurencji / [Józef Bartnicki] // Ziemia Przemyska. – R. 13, 1927, nr 41 
(8 października), s. 4 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3556&from=publication 
 



825. Kronika Sportowa : Do półfinału zawodów o puchar „Nowego Głosu Przemyskiego” 
wchodzą Polonia, Czuwaj, Legja i Świt. Losowanie odbyło się w poniedziałek 10 bm. 
Wylosowano mecze : Polonia – Czuwaj, Legja – Świt. Zawody Polonia – Czuwaj odbędą się 
w niedzielę 16 b.m. na boisku Polonii u wylotu ul. Kopernika przed południem o godz. 11. Na 
boisko odjeżdżać będą autobusy godz. 10:30 z placu na Bramie ; Mecze z ostatniej chwili : 
Polonia II – Świt 10:1 ; Czuwaj – Hagibor 3:1. Zawody o puchar „Głosu Przemyskiego”, 
gdyż mecz poprzedni był towarzyski. Wszystkie bramki padły w 30 min. dogrywce ; Świt – 
Jutrzenka 3:0 (v.o.). Jutrzenka do rozgrywki nie stanęła ; P. Stefan Dworzaczek, 
dotychczasowy kierownik sekcji piłki nożnej „Polonii”, przeniósł się na stały pobyt do Liska. 
Traci w nim Polonia doskonałą siłę organizacyjną i znakomitego pracownika. Wydział 
Polonii postanowił dnia 11 bm. osobnem pismem wyrazić mu swe uznanie i życzenia dalszej 
owocnej pracy dla sportu. / K ; Rozegrane 10 lipca b.r. zawody Polonia – Legja zostały 
zweryfikowane przez T.Z.S. 3:0 dla Legji, z tego powodu, że w drużynie Polonii, grał, 
niezgłoszony dla niej (zdaniem T.Z.S) gracz Menczak. Natomiast w tych samych zawodach 
brał udział w barwach „Legji” gracz Menczak, który wedle komunikatu T.Z.S. – 
umieszczonego w ostatnim „Głosie Przemyskim” zgłoszony został dopiero z dniem 1 
września [...] / H. // Ziemia Przemyska. – R. 13, 1927, Nr 42 (15 października), s. 4 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3556&from=publication 
 
826. Kronika Sportowa : Półfinałowe zawody o puchar Głosu przemyskiego, rozegrane w 
ubiegłą niedzielę, przyniosły następujące wyniki : Polonia – Czuwaj 3:0 (v.o.) ; Legja – 
Świt 9:1. Początkowo gra prawie równorzędna – później siłowa przewaga drużyny 
wojskowej. Sędzia p. Lech / H. // Ziemia Przemyska. – R. 13, 1927, nr 43 (22 października), 
s. 4 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3556&from=publication 
 
827. Kronika Sportowa : Polonia – Legia. W niedzielę 30 bm. o godz. 2 na boisku Polonii 
rozegrane zostaną finałowe zawody o puchar N. Głosu Przemyskiego. Do finału stają dwa 
bezprzecznie najlepsze zespoły piłkarskie Przemyśla tj. drużyny P.K.S. „Polonia” i W.K.S. 
„Legja”. Zawody budzą zrozumiałe zainteresowanie ; Mistrz Polski, lwowska Pogoń w 
Przemyślu. [...] Oto zjeżdża do nas doskonały zespół piłkarski Pogoni lwowskiej w gościnę 
do Polonii i obie te drużyny rozegrają zawody przyjacielskie w dniu 1 listopada br. na boisku 
Polonii. Mecz [...] rozpocznie się o godz. 11 przed południem [...] ; 23/X. Polonia – Pogoń 
1:0 (1:0). Zawody powyższych drużyn rozegrane w ubiegłą niedzielę we Lwowie zakończyły 
się niespodziewaną przez nikogo porażką Mistrza Polski [...] ; 22/X. Czuwaj – 10 Baon adm. 
2:1. Obie bramki Czuwaju z przebojów, bo przewagę mieli wojskowi // Ziemia Przemyska. – 
R. 13, 1927, nr 44 (29 października), s. 4 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3556&from=publication 
 
828. Ze sportu : Tymczasowy Związek Sportowy Ziemi Przemyskiej Komunikat Nr 15 z 
dnia 18 X. 1927 [...] 7) Zgłoszeni 5 X. 1927 dla Czuwaju : Dziedziuk Roman, Klisz Roman, 
Czernecki Aleksander, Skicki Jan, Kochan Witold, Szczepański Zbigniew, Wąsowicz Adam, 
Brzychczy Mieczysław ; 14 X. 27 dla Sokoła : Magierski Marjan, Grynda Kazimierz, 
Chmurowicz Kazimierz, Bnut Józef i Krayatsch Rudolf [...] 8) Wobec bałamucenia opinji 
publicznej przez recenzenta sportowego „Ziemi przemyskiej” Zarząd komunikuje : a) w myśl 
obowiązującego statutu TZSZP przewodnictwo Zarządu objął automatycznie wiceprezes p. dr 
Leon Peiper c) gracz Siuda mógł grać w wojskowej drużynie niezwiązkowej jaką jest 
Trzeciak d) Sprawa Wolfstala została załatwiona prawidłowo w myśl obowiązujących 
przepisów e) P. Oskar Schorr nie jest sędzią piłki nożnej, ponieważ mu ten mandat odebrała 



jego władza przełożona [...] W. Słaby, sekr. Dr L. Peiper, wiceprezes // Nowy Głos 
Przemyski. – R. 24, 1927, nr 44 (30 października), s. 4 
 
B MNZP 
 
829. Kronika Sportowa : Święto sportowe. Dnia 1 b.m. przybyła I-sza drużyna Pogoni do 
naszej Polonii, by z nią rozegrać przyjacielskie zawody rewanżowe. Przed rozpoczęciem 
meczu wręczył p. dr L. Peiper drużynie Polonii puchar „N. Głosu Przemyskiego”, 
zapewniając ją o swej niewzruszonej życzliwości dla niej, za co podziękował mu prezes 
Polonii rejent Wituszyński, zapewniając go, że drużyna jego będzie się starała i nadal 
zatrzymać ten puchar w swojem ręku. Następnie zwrócił się do Mistrza Polski Pogonii i 
przywitał ją bardzo serdecznie [...] poczem rozpoczęły się zawody, w których Polonia 
zapałem i ofiarną grą nie tylko dorównywała mistrzowi, ale chwilami zdobywała nad nim 
przewagę [...]. Z drużyny gości zaimponował naprawdę swą spokojną i bardzo inteligentną 
grą dr Garbień, on też obok Hurły naszego był najlepszym graczem na boisku [...]. Sędziował. 
p. Kreicarek [...]. Wynik 2:2 ; Polonia – Legia 1:0 (0:0). Finałowe zawody o puchar N. Głosu 
Przemyskiego wygrała Polonia [...] // Ziemia Przemyska. – R. 13, 1927, nr 45 (5 listopada), s. 
4 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3557&from=publication 
 
829. Kronika Sportowa : TZS bałamuci opinię publiczną. Po długich naradach zdobył się 
Zarząd TZS „na sprostowanie” w swoim oficjalnym komunikacie, kilku zarzutów, 
skierowanych pod jego adresem przez naszą kronikę sportową, zarzucając nam przytem, że 
bałamucimy opinję publiczną. Tymczasem opinję tę bałamuci nie kto inny jak sam Zarząd 
TZS i to do tego w swoich oficjalnych komunikatach. Dla przykładu zapytujemy : 1) Kto 
ogłosił, że gracz Małecki jest zgłoszony z dniem 1 września br. ? [...] 4) Albo co do sędziego 
p. Schora. Panowie zamiast stanąć w obronie człowieka zasłużonego dla sportu, pozwalacie 
go w swoim organie obrzucać błotem i niepytani zupełnie jakbyście nie rozumieli o co chodzi 
opowiadacie o nim historje zamiast napisać, że p. Schor ma więcej zasług dla sportu 
przemyskiego niż trzy czwarte Sz. Panów [...]. ; Cracovia zaprosiła Polonię na mecz do 
siebie, który się odbędzie w Krakowie dnia 13 bm. [...] ; Wydział P.K.S. Polonii 
zadecydował wystąpienie klubu z TZSZP i akces do PZSW. Krok ten należy przyjąć z 
prawdziwą radością. Na nim klub i sport przemyski może tylko zyskać ; Polonia – 
Akademicy 1:1. W drużynie Akademików grali gracze Polonii i Czuwaju i nie należący do 
żadnego klubu przemyskiego ; Puchar Nowego Głosu Przemyskiego wygrała Polonia, w 
trzech spotkaniach, przy stosunku 20:0, nie pozwoliwszy w całej konkurencji strzelić sobie 
wszystkim przeciwnikom ani jednej bramki ; [Józef] Hubariw  (Polonia) w ostatnim 
spotkaniu z Legją, w zderzeniu z jednym z graczy Legji doznał złamania żebra. Mimo to, ten 
nader ofiarny gracz grał do końca meczu // Ziemia Przemyska. – R. 13, 1927, Nr 46 (12 
listopada), s. 4  
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3557&from=publication 
 
830. Kronika Sportowa : Pan Dworzaczek Stefan, były członek Wydziału Polonii wszedł 
dnia 12 bm. w związki małżeńskie z panną Kędzierską Wandą. Na ślubie, który odbył się w 
kościele ks.ks. Salezjanów był obecny cały Wydział Polonii i wszyscy zawodnicy składając 
serdeczne życzenia Nowożeńcom ; Cracovia – Polonia, zawody te nie odbyły się, ponieważ 
Cracovia musiała w ostatniej chwili, z powodu niepogody i zimna mecz ten odwołać, o czem 
telegraficznie na kilka godzin przed wyjazdem drużyny, Polonię uwiadomiła // Ziemia 
Przemyska. – R. 13, 1927, Nr 47 (19 listopada), s. 4 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3557&from=publication 



 
831. Ze sportu : P.K.S. „Polonia” zwycięzcą nagrody przechodniej „Nowego Głosu 
Przemyskiego” Zwycięstwo to przypadło jej w udziale po pokonaniu Legji w stosunku 1:0 
przyczem nie wykorzystała rzutu karnego. Finałowe te zawody prowadził p. Przybylski ze 
Lwowa. Uroczystego wręczenia pucharu w ręce kapitana drużyny Polonii p. Ekerta dokonali 
reprezentanci TZSZ, w osobach pp. wiceprezesa dr L. Peipera, mjr szt. gen. Szymańskiego, 
Słysza i kpt Jüngsta. Imieniem redakcji złożył życzenia red. Wohlmann. Przejąwszy puchar 
od p. Ekerta prezes p. rejent Witoszyński w krótkiem swem przemówieniu złożył 
podziękowanie Redakcji „N.G.P.” za ufundowanie pięknego pucharu, zapewniając, że 
staraniem jego drużyny będzie, puchar ten wywalczyć na własność. Po powyższej uroczystej 
chwili powitał p. rejent Witoszyński mistrza Polski Pogoń, poczem rozpoczęły się rewanżowe 
zawody[...]. Polonia nie ustępowała swemu przeciwnikowi pod żadnym względem, 
przeciwnie górowała nad nim startem a ambitną grą wywalczyła sobie zaszczytny wynik 2:2 
[...] Polonia zasilona Rajdkiem z Legji oraz Wawszkowiczem i Thierem z Ruchu, osłabiona 
natomiast brakiem Hubariwa, który na meczu z Legia doznał złamania żebra, grała ku 
ogólnemu zadowoleniu, a w precezyjnej grze wybijali się przedewszystkiem obrońca Hurła, 
środkowy pomocnik Kwiatkowskii, młody lecz doskonały bramkarz Jaciów. Pogoń natomiast 
zdobywa się zaledwie na przeciętną grę. Sędziował p. Kreicarek. Funkcję sędziów autowych 
pełnili sędziowie pp. Tumidajski i Galler. Publiczność mimo że zawody odbyły się 
przedpołudniem zgromadziła się bardzo licznie / Z. W. [Zachriasz Wohlmann] // Nowy Głos 
Przemyski. – R. 24, 1927, nr 47 (20 listopada), s. 4 
Turniej piłkarski o Puchar  Przechodni NGP 
 
B MNZP 
 
832. Ze sportu : Tymczasowy Związek Sportowy Ziemi Przemyskiej Komunikat Nr 16 z 
dnia 19 XI.1927. Sekretarjat Związku objął p. Włodzimierz Bilan. Przyjęto bez jakiejkolwiek 
dyskusji do wiadomości zawiadomienie P.K.S. Polonia o wystąpieniu ze Związku. Wobec 
wystąpienia P.K.S. Polonia z T.Z.S. zakazuje się Klubom rozgrywania zawodów z tą drużyną 
[...]. Ukarano graczy Reideka (Legja) za trzykrotne złamanie przepisów 6 miesięczną 
dyskwalifikacją. Wawrzkowicza i Thiera (Ruch) 3 miesięczną dyskwalifikacją liczyć się ona 
zacznie od 1. III. 1928. Udzielono ostrej nagany za niesłuchanie sędziego Bilanowi 
Tadeuszowi oraz Słabemu Mieczysławowi nagany (obaj z Czuwaju) za to samo przewinienie 
W. Bilan, sekr. Dr. L. Peiper wiceprezes // Nowy Głos Przemyski. – R. 24, 1927, nr 48 (27 
listopada), s. 4 
 
B MNZP 
 
833. Kronika Sportowa : W.K.S. Legia istniejący niedawno rozwinął bardzo żywą 
działalność sportową, szczególnie z zakresu lekkiej atletyki i tennisu. Klub ten znajduje się w 
tem szczęśliwym położeniu, że ma łatwość, jako klub wojskowy, w osiąganiu środków 
pieniężnych, nie zmarnował tych darów, a używając je umiejętnie i praktycznie, obraca je na 
korzyść sportu w ogólności, i na podtrzymanie kondycji sportowej zawodników służących 
wojskowo w szczególności. Stosunki z klubami utrzymuje poprawnie i mamy nadzieję, że 
teraz po ustąpieniu niektórych jednostek, które miały plany zaborcze w stronę piłki nożnej 
przemyskiej, stosunki staną się zażyłe a może i serdeczne, czego rękojmię daje obecny 
Wydział // Ziemia Przemyska. – R. 13, 1927, nr 51 (17 grudnia), s. 4 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3558&from=publication 
 



834. Ze sportu : Tymczasowy Związek Sportowy Ziemi Przemyskiej Komunikat Nr 14 z 
dnia 13 XII. 1927. / Za Zarząd W. Bilan, sekr. Dr L. Peiper, wiceprezes // Nowy Głos 
Przemyski. – R. 24, 1927, nr 52 (25 grudnia), s. 4 
O występach publicystycznych b. prezesa TZS – Z. Wohlmanna, odpowiedź na jego zarzuty 
 
1928 
 
835. Kronika sportowa : Pan Stanisław Włodek blisko od dziesięciu lat członek wydziałów 
PKS Polonii wchodzi w związki małżeńskie z pną Pelagją Chocimską. Ślub odbędzie się dnia 
31 b.m. w kościele paraf. Księży Salezjanów o godz. 8 rano. Wydział Polonii wzywa swych 
członków, graczy i zawodników by się stawili w czasie ślubu w kościele // Ziemia Przemyska. 
– R. 14, 1928, nr 1 (1 stycznia), s. 4 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3562&from=publication 
 
B AP Przemyśl 
 
836. Opłatek Czuwaju odbył się w lokalu III drużyny (ul. Czarnieckiego) w niedzielę 1 
stycznia. Rozbawieni goście około 9 rozeszli się do domów // Ziemia Przemyska. – R. 14, 
1928, nr 2 (7 stycznia), s. 4 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3562&from=publication 
 
B AP Przemyśl 
 
837. Kronika  : Osobiste : P. Wilhelm Słaby, Przemyślanin, znany instruktor harcerski i 
sportowiec, b. współpracownik naszego pisma, zdał dnia 25 XI. 1927 na Uniwersytecie 
Warszawskim egzamin naukowy (profesorski), a 15 XII. 1927 egzamin pedagogiczny // 
Ziemia Przemyska. – R. 14, 1928, nr 3 (14 stycznia), s. 4 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3562&from=publication 
 
B AP Przemyśl 
 
838. List z Przemyśla : [...] Walne Zgr. ŻKS Hagiboru. Onegdaj odbyło sie doroczne 
Walne Zgr. ŻKS „Hagibor”. Po zagajeniu i przedstawieniu całokształtu pracy ustępujacego 
Zarządu przez przewodn. p. dra L. Peipera, składali szczególowe sprawoadania kierownicy 
poszczególnych sekcji i tak : z kolarskiej p. Bernfeld, z bokserskiej p. j. Korn, z tennisowej i 
lekkoatletycznej p. E. Pillersdorf i piłkarskiej p. Wohlman. Ze sprawozdań okazuje się, iż 
praca w roku sprawozdawczym chromała, przyczem dużą część winy ponoszą sami 
członkowie klubu przez nieuczęszczanie na regularne treningi. Efekt był ten, iż wszystkie 
sekcje stały i stoją na stosunkowo nizkim poziomie. Jedynie intensywna praca wszystkich 
członków może „Hagiborowi” prrzywrócić dawne zaszczytne stanowisko w tutejszym 
świecie sportowym. Ze sprawozdania skarbnika p. dyr. Maschlera wynika, że i fundusze 
klubu nie są jaknajlepsze. Obrót kasowy w r. sprawozdawczym wynosił 3. 840 zł., saldo 
obecne 553 zł., dług150 dol. W dyskusji członkowie klubu wytykali szereg bolączek 
stojących na przeszkodzie normalnemu rozwojowi pracy w „Hagiborze”, jak : brak 
odpowiedniej sali gimnastycznej, stosownych przyrządów do ćwiczeń lekkoatletycznych, 
odległość boiska od miasta itp. Przewodniczący wyjaśnia, iż wszystkie niedomagania zostaną 
przez przyszły zarząd usunięte, a w szczególności rokowania z zarządem miasta co do 
uzyskania nowego i dogodnego boiska są na drodze do pomyślnego załatwienia. 
Wycofującego się od pracy p. Wohlmana W. Zgromadzenie mianowało honorowym 
członkiem klubu – za jego zasługi położone dokoła rozwoju Towarzystwa. Po żywej dyskusji 



wybrano nowy Zarząd z p. dr L. Peiperem jako przew. i 3-ch zast. przew. w osobach pp. dr 
Weintrauba I., Bernfelda II i dr Türkla III // Nowy Dziennik. – 1928, nr 33 (2 lutego), s. 8 
http://www.jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=119802&from=publication 
 
839. Kronika Sportowa : Otwarcie boiska W.K.S. Legja. W związku z nadchodzącym 
sezonem komunikuje W.K.S. Legja że wynajęcie boiska będzie stosowane dla klubów na tych 
samych warunkach jak w roku ubiegłym. Zaznaczamy jednak, że boisko do piłki nożnej 
będzie otwarte dopiero w połowie maja, a to z powodu remontu, stworzone jednak będzie 
boisko treningowe. Kluby pragnące korzystać ze stadjonu zechcą się porozumieć z 
gospodarzem boiska por. Wawszczakiem z 38 p.p. co do ustalenia dni treningów i zawodów 
mistrzowskich. [...] ; Walne Zgromadzenie członków PKS „Polonia” odbyło się w sobotę 
24 marca, w małej sali „Sokoła”. Po wyczerpaniu porządku dziennego uchwalili zebrani 
wyrazić uznanie dotychczasowemu prezesowi klubu p. rejentowi Witołdowi Witoszyńskiemu, 
poczem dokonano wyboru nowego Zarządu, w którego skład weszli : pp. rej. Witołd 
Witoszyński (prezes), dr Henryk Świątnicki (I vice-prezes), mjr Burnatowicz (II vice-prezes) 
oraz pp. Bajewski, kpt. Feledziak, kpt. Gargas, Jankowski, kpt. Kobylański, prof 
Kolankowski, kpt. Kuc, Ludwik Łazor, kom. P.P. Radwański, mjr Sontag, por. Stankiewicz i 
por. Wiąckiewicz (jako członkowie). – Do Komisji rewizyjnej wybrano : pp. prof. 
Maksymiljana Brandlera, dra Ludwika Filimowskiego, Kacanika, prof. Lecha i Włodka. Do 
sądu polubownego weszli : pp. Gartenberg, Hołówka, Hurła i dr Schorr // Tygodnik 
Przemyski. – R. 2, 1928, nr 13 (31 marca), s. 3 
 
B MNZP 
 
840. Ze sportu : P.K.S. „Polonia” na dorocznem Walnem Zgromadzeniu w dniu 24 bm. 
powołała do życia nowy Zarząd w osobach : przez aklamację prezesem klubu p. rejenta 
Witoszyńskiego, jako zastępców pp. dra Świątnickiego i mjr Burnatowicza, na członków 
Zarządu pp. Bajewskiego, kom. Radwańskiego, kpt. Kobylańskiego, kpt. Kuca, prof. 
Kolankowskiego, Jankowskiego , mjr Sonntaga, por. Stankiewicza, por. Więckiewicza, kpt. 
Fyledziaka, kpt. Gargasa i p. Łazora. Do komisji rewizyjnej wybrano pp. prof. Brandlera, por. 
Lecha, Włodka, Kacanika i dr Filimowskiego. Do sądu honorowego : pp. Hołówkę, 
Gartenberga, Hurłę i Schorra. [...] // Nowy Głos Przemyski. – R. 25, 1928, nr 14 (1 kwietnia), 
s. 3 
 
B MNZP 
 
841. XIX. Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.K.S. Polonia odbyło się w sobotę 24 marca w 
Sokole. - Ze sprawozdania złożonego przez ustępujący Wydzial Klubu wynika, że Polonia w 
roku sprawozdawczym przechodzila najcięższy okres swego istnienia. Klub zdolano utrzymać 
jedynie dzięki niezmordowanej pracy Wydzialu a w pierwszym rzędzie zasłużonego prezesa 
p. rej. Witoszyńskiego. Obecnie po przesileniu, klub wyszedl silniejszy niż przedtem i 
prymatu w sporcie pilki nożnej nie dał sobie wydrzeć, jest w Przemyślu nadal 
bezkonkurencyjnym w tej gałęzi sportu, a nadto obecnie jest najpoważniejszym kandydatem 
na mistrza okręgu lwowskiego. Po udzieleniu Wydziałowi absolutorjum wybrano przez 
aklamację prezesem Klubu p. rej. Witołda Witoszyńskiego (po raz trzeci). Wiceprezesami 
Klubu wybrano pp. dr. Henryka Świątnickiego i mjr. Romana Burnatowicza, a czlonkami 
Wydziału pp. Bajewskiego, Borysa, Chirowskiego, kpt. Gargasa, kpt. Feladziaka, kpt. Ko- 
bylańskiego, kpt. Kuca, Jankowskiego, Łazora, kom. Radwańskiego, prof. Ciążyńskiego, 
prof. Kolankowskiego, mjr. Sontaga, por. Stankiewicza i por. Więckiewicza. Po wybraniu 
kom. rewizyjnej i sądu polubownego, uchwalono caly szereg wniosków jak podwyższenie 



wkładek do kwoty 1 zł. itp. W końcu uchwalono jednogłośnie przez aklamację wniosek kpt. 
Kobylańskiego : „Walne Zgro madzenie wyraża cześć i uznanie prezesowi Polonji WP. rej. 
Witoszyńskiemu prawdziwemu mecenasowil sportu”. - Godność członka honorowego klubu, 
nadało w tym roku Walne Zgromadzenie p. mjr. EmilowiDobrzańskiemu - najstarszemu 
graczowi I drużyny ; 1 IV. Polonia – Czuwaj 5:0 (1:0) ; Delegatem na podokręg zachodni 
obejmujący Przemyśl został mianowany przez L.Z.O.P.N. p. dr Świątnicki ; 1. IV. Polonia – 
Ruch. Zawody przyjacielskie na boisku Polonia o godz. 3:30 // Ziemia Przemyska. – R. 14, 
1928, nr 15 (7 kwietnia), s. 5 
19. Walne zebranie Klubu „Polonii”. Sprawozdanie Zarządu 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3565&from=publication 
 
842. Ze sportu : Polonia I – Czuwaj I 5:0 (1:0). Pierwsze zawody w sezonie wiosennym 
zebrały na boisku Polonii dość liczną publiczność, która jednakowoż mimo odfitości bramek, 
wracała do domu z pewną obojętnością, harcerze bowiem z poowodu zaprawy zimowej i 
treningu nie stanowili odpowiedniego przeciwnika dla Polonii fizycznie znacznie lepiej 
rozwiniętej. [...] Zawody prowadził sędzia por. I.[gnacy] Wawszczak dobrze ; K.S. Ruch na 
odbytem w dniu 18 marca b.r. Walnem Zgromadzeniu dokonał następującego wyboru 
Wydziału : p. ins. Traczewski przewodniczący, pp. Hönl i inż. Popławski wiceprezesi, pp. dr 
Wojtowicz, Starostka, Augustyn, Gaweł, Dufrat, Krupa, Dzidek i Słysz członkowie wydziału. 
Kierownikiem sekcji sekcji piłki nożnej zamianowano p. Jaszczyszyna Henryka [...] / Z. W. 
[Zahariasz Wohlmann] // Nowy Głos Przemyski. – R. 25, 1928, nr 15 (8 kwietnia), s. 4 
 
B AP Przemyśl 
 
843. Kronika sportowa : Z Klubu sport. „Ruch”.  [Kolejowy Klub Sportowy „Ruch”]. Na 
Walnem zebraniu Klubu sportowego „Ruch” w Przemyślu, odbytem dnia 18 marca b. r., 
został wybrany Zarząd w składzie następującym : Traczewski Jakób prezes, Hönl Adam, inż. 
Popłaski Adam wiceprezesi, dr. Wojtowicz Juljan lekarz klubowy, Starostka Tadeusz 
sekretarz, Augustyn Roman skarbnik, Gaweł Tomasz gospodarz, Dufrat Józef, Krupa Jan, 
Dzidek Mieczyslaw i Słysz Roman członkowie zarządu. Jaszczyszyn Henryk kier. sekcji piłki 
nożnej, Mazurkiewicz Kazimierz zastępca, Kania Rudolf kier. sekcji kolarskiej, Fedyna 
Stanisław zastępca, De Pony Wiktor kier. sekcji wodnej, Tokarz Witold zastępca, Gierczuk 
Jan kier. sekcji lekkoatlet., Łuszczyszyn Mikolaj, Zawirski Jan i Krupa Jan sąd honorowy, 
Zaremba Wacław, Kurek Walerjan i Tokarz Witold komisja rewizyjna // Ziemia Przemyska. – 
R. 14, 1928, nr 16 (14 kwietnia), s. 4 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3565&from=publication 
 
B MNZP 
 
844. Mąciwodom sportowym w odpowiedzi : Od pewnego czasu krążą wśród tutejszych 
sfer sportowych pogłoski, że Robotniczy Klub Sportowy „Świt” rozbił się i przestał istnieć. 
Fałszywe pogłoski powstały w czasie klikumiesięcznej nieobecności przewodniczącego klubu 
tow. Teitelbauma, który po powrocie do Przemyśla, objął z powrotem kierownictwo sekcji 
sportowej Organizacji Młodzieżowej Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego […] // Nowy 
Głos Przemyski. – R. 25, 1928, nr 16 (15 kwietnia), s. [brak strony w czasopiśmie] 
Na podstawie : R. XII, Wybrane kluby z prasy przemyskiej : (przedruk tekstów prasowych w 
pisowni oryginalnej) //W: Przemyska „Polonia” i inne kluby sportowe w latach 1917-1939 / 
Józef Frankiewicz. – Przemyśl : Józef Frankiewicz, 2006. - S. 284-285 
 



845. Walne Zgromadzenie Wojskowego Klubu Sportowego „Legja” odbyło się 3 bm. W 
Kasynie Oficerskim w obecności 60 członków. Zgromadzeniu przewodniczył p. gen. 
Wieroński […]. Dnia 16 kwietnia br. odbyło się ukonstytuowanie się Zarządu WKS „Legja” 
w następujący sposób : prezes ppłk gen. Bryg. Wieroński, I wiceprezes – ppłk. Gross, II 
wiceprezes – ppłk G. Jahowski, sekretarz – kpt. S. G. Stańczyk, skarbnik – kpt S.G. Gorgosz. 
Jako kierowniczy poszczególnych sekcyj pp. : […] kier. Sekcji piłki nożnej – mjr Wyzina 
[…], gospodarz stadionu – por. Wawszczak // Tygodnik Przemyski. – R. 2, 1928, nr 16 (21 
kwietnia), s. [brak strony w czaspiśmie] 
Na podstawie : R. XII, Wybrane kluby z prasy przemyskiej : (przedruk tekstów prasowych w 
pisowni oryginalnej) //W: Przemyska „Polonia” i inne kluby sportowe w latach 1917-1939 / 
Józef Frankiewicz. – Przemyśl : Józef Frankiewicz, 2006. - S. 283-284 
 
846. Kronika Sportowa : Konstytuuj ące Walne Zgromadzenie Podokręgu Zachodniego 
odbyło się dnia 12 bm. w sali Sokoła w obecności 16 tu Klubów na 25 zgłoszonych do P. Z. 
O. P. N. Zgromadzenie pod przewodnictwem p. Majora Burnatowicza wybrało Wydzial 
Podokręgu w następującym składzie: P. J. Traczewski przewod., p. Daleeki sekretarz, p. kpt. 
Jüngst skarbnik. Wydział : pp. Major Burnatowicz, kpt. Ertel, Teitelbaum i Bernfeld, a 
delegat Dr. Świątnicki jako mąż zaufania L. Z. O. P. N. Zgromadzenie, które się; rozpoczęło 
burzliwie, skończylo się pogodzeniem się stron powaśnionych, dzięki taktownemu 
stanowisku Przewodniczącego Zgromadzenia. ; Polonia - 6 pułk lotników. 4: 1. Zawody o 
mistrzostwo A klasy wygrała nasza drużyna we Lwowie w ostatnią niedzielę w dobrym stylu. 
// Ziemia Przemyska. – R. 14, 1928, nr 17 (21 kwietnia), s. 4 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3565&from=publication 
 
B MNZP 
 
847. Kronika  : Wyjazd zasłużonego sportowca. W tych dniach opuszcza nasze miasto, 
przenosząc się na samodzielne stanowisko na Kresach, p. Zacharjasz Wohlmann, 
współpracownik redakcyjny naszego pisma i b. delegat i prezes OKS tut. podokręgu 
sportowego. W dziejach sportu przemyskiego, który zwłaszcza na prowincji, nie przedstawiał 
tych możliwości rozwoju, jakie nastręcza duże miasto, położył p. Wohlmann olbrzymie 
zasługi a działalność jego na tem polu, to chlubna karta w kronice wydarzeń sportowych 
naszego grodu. Od wczesnej młodości poświęcił się p. Wohlmann sportowi, pracując dlan 
bezinteresownie i kładąc podwaliny pod jego organizację. Powstanie wielkiego i znakomicie 
wyposażonego pod każdym względem klubu sportowego „Hagibor” jest w dużej mierze jego 
zasługą... [brak strony w czasopiśmie] // Nowy Głos Przemyski. – R. 25, 1928, nr 17 (22 
kwietnia), s. 2 
 
B MNZP 
 
848. Ze sportu : W niedzielę 29. IV. odbył się przed komisją egzaminacyjną Przemyskiego 
Podkolegjum Sędiów z delegatem O.K.S. Lwów p. Markusem na czele egzamin praktyczny 
na tymczasowych sędziów piłki nożnej. Egzamin złożyli : pp. Dalecki, Galler, Pillersdorf i 
Schaler ; W sobotę 6 bm. odbyło się w kancelarji W.F. w obecności prezesa O.K.S. Lwów p. 
por. Usarza Walne Zgromadzenie sędziów piłki nożnej tutejszego Podkolegjum, na którem 
dokonano wyboru następującego Zarządu : przew. p. por. Wawszczak, zast. przew. p. 
Kreicarek, sekr. p. Dalecki. Tego samego dnia złożono w Podkolegjum protest o 
unieważnienie wyborów, wskutek nieformalnego zawiadomienia członków o czasie i miejscu 
zgromadzenia ; W sobotę 13 bm. odbędzie się w sali „Juwalu” o godz. 4 popołudniu a w 
razie braku kompletu o godz 6-tej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ż.K.S. Hagibor ; 



Legja – Polonia II 1:1 (0:1). Zawody o mistrz.kl. B. [...]. Lekka przewaga Polonji, w 
ostatnich 15 min. gra w dziesiątkę wskutek kontuzji obrońcy. Sędziował dobrze p. Dalecki ; 
Ruch – Świt 2:1 (0:0). zawody o mistrz. kl. B. Gra do połowy nierozstrzygnięta. Świt w 14 
min. drugiej połowy gry uzyskuje przez Kopryniaka z ładnego podania Szpilaka. Przewaga 
Świtu w drugiej połowie widoczna, z kilku wypadów Ruchu i charakterystycznych sytuacyj 
podbramkowych uzyskują Dufrat i Pindor po jednej bramce, które zadecydowały o punktach. 
Sędziował p. Kreicarek ; Hagibor – Czuwaj 4:3 (2:2). Zawody o mistrz. kl. B. Gra 
nierównorzędna. Czuwaj mimo lekkiej przewagi nie wyzyskał szeregu dogodnych pozycyj. 
W Hagibiorze znaczna poprawa w formie i sprawności ataku. Sędziował p. por. Wawszczak // 
Nowy Głos Przemyski. – R. 25, 1928, nr 20 (13 maja), s. 4 
 
B MNZP 
 
849. Ze sportu : Hagibor – Polonia II 1:0 (0:0). Zawody o mistrzostwo klasy B. Gra naogół 
równorzędna, przyczem obie strony nie wykorzystały szeregu pewnych pozycyj. Polonia nie 
wykorzystuje rzutu karnego. Dla Hagiboru zwycięską bramkę zdobywa pod koniec 
Fichtenholz z karnego. Na wyróźnienie zasługuje jedynie Litauer z Hagiboru i Partyka z 
Polonji. Sędziował p. Dalecki ; Czuwaj – Ruch 3:1 (1:0). Zawody o mistrz. klasy B. 
Zasłużone zwycięstwo Czuwaju, który udowodnił, że gdy chce to wygrać umie. Do połowy 
gra równorzędna. Po połowie przewaga Czuwaju, którego ofiarna gra niweczy zamiary 
Ruchu, dążącego wszelkiemi siłami do zwycięstwa. Parę minut przed końcem wyklucza 
sędzia z boiska Kurka za niesportowe zachowanie się. Bramki dla Czuwaju zdobył Kunert, 
dla Ruchu Dufrat z karnego. Sędziował słabo p. Schaller ; Czuwaj II – Polonia III 1:0  (0:0). 
Zawody towarzyskie ; Polonia – Janina (Złoczów) 5:2 (2:1). Zawody o mistrzostwo klasy 
A. Zasłużone zwycięstwo Polonji, która górowała nad przeciwnikiem pod każdym względem. 
Do połowy lekka przewaga Polonji. Atak gości w pierwszej połowie przewyższa atak Polonji 
rzutkością, Polonja uzyskuje sześć rzutów różnych, jednak nie wyzyskanych. Druga połowa 
gry należy całkowicie do gospodarzy. Szereg ładnych ataków Polonji, przeprowadzanych 
stroną lewą likwiduje pięknie broniący bramkarz gości. Jemu też, jak też ogólnie dającemu 
się odczuć brakowi decyzji do strzału pod samą bramką przypisać należy tak mały 
stosunkowo wynik. Najlepszymi bezsprzecznie na boisku byli Raidek, Kwiatkowski i 
bramkarz gości. Bramki zdobyli dla Polonji Ekiert, Wawrzkowicz, Kowalski po jednej, Siuda 
dwie, dla gości Ratke l. skrzydł., Herman l. ł. Rogów 9:0 dla Polonji. Sędziował p. Markus ze 
Lwowa / U. ; Świt – Legja 1:1 (0:0). Zawody o mistrzostwo klasy B. Były to 
najprawdopodobniej ostatnie zawody Legji, która sfuzjować się ma z Polonją. Gra z obu stron 
fair. Świt w składzie osłabionym z powodu braku Szpilaka i Duchonia. Gra nieobfitowała w 
ciekawe momenty. Goala zyskuje dla Świtu Kopryniak z rzutu karnego. Bramki Legji 
strzelono z ofsideu i przez sędziego uznana. Sędzia p. Tumidajski bardzo słaby // Nowy Głos 
Przemyski. – R. 25, 1928, nr 21 (20 maja), s. 4 
 
B MNZP 
 
850. Ze sportu : Czuwaj I – Świt I 3:2  (1:1). Zawody o mistrzostwo klasy B. Czuwaj, o 
którem niedawno lwowska „Gazeta Poranna” pisała, że pogrążony jest we śnie „przebudził 
się” nagle i wpadł w istny szał punktowy. Drużyna harcerska zaprezentowała na powyższych 
zawodach poraz pierwszy nowy system gry – w „dwunastkę”. Doskonałym, owym 
dwunastym graczem (bez koszulki) okazał się w tym wypadku p. por. Wawszczak jako 
sędzia, stary druch Czuwaju, który dosłownie wszystko zrobił, by Czuwajowi ułatwić 
„zwycięstwo”. Mecz niedzielny był jednym wielkim skandalem w dziejach sportu 
przemyskiego [...]. ; Na podstawie uchwały Zarz. W.K.S. Legja odbędzie się dnia 30 maja 



br. o godz. 18-tej w Kasynie garn. przy ul. Grodzkiej Nadzwyczajne Walne Zebranie z 
następującym porządkiem dziennym : 1) Wybór przewodniczacego, 2) Odczytanie protokołu 
z ostatniego Walnego Zebrania, 3) Sprawa połączenia W.K.S. Legja z P.K.S. Polonia, 4) 
Wnioski i interpelacje. Ze względu na dobro W.K.S. Legja i ważność decyzji, obecność 
wszystkich członków obowiązkowa. Sekretarz (-) Stańczyk kpt szt. gen. Przewodnicz. (-) 
Wieroński generał Brygady // Nowy Głos Przemyski. – R. 25, 1928, nr 22 (27 maja), s. 4 
Rozważania z powodu meczu Świt – Czuwaj i decyzji sędziowskich p. por. Wawszczaka 
 
B MNZP 
 
851. Wielkie święto Harcerskie w Przemyślu. Święto harcerskie, które z jednej strony 
miało wykazać żywotność harcerstwa i zapoznać z nim społeczeństwo polskie a z drugiej 
strony wykazać żywiołom niepolskim, że mlodzież polska czuwa - udalo si bardzo dobrze. 
[...] Po poludniu nastąlpiło uroczyste otwarcie „Tygodnia sportowego” z okazji 
dziesięciolecia H. K S. „Czuwaj” zawodami w piłkę nożną między Polonją a Czuwajem (2:0) 
przez gen. Ko- wa1ewskiego, który pierwszy kopnął piłkę.Przed meczem przemawiali p. 
Witoszyński – prezes prezes Polonii, p. Tadla - prezes Czuwaju; zamieniono między klubami 
proporce, wrę- 
czono kapitanom drużyn kwiaty i t. p. Na meczu byli obecni delegaci wszystkich 
przemyskich klubów sporto wych. Komendant Chor. wręczył Czuwajowi piękny upominek 
[...] Nstępnego dnia [...] po południu odbyły się dalsze rozgrywki o nagrodę dowódcy O.K. p. 
gen. inż. Galicy oraz p. kpt. Dyszkiewicza, między Polonją a Hagiborem (14:0) [...]W ten 
sposób upłynęły pierwsze dwa dni „Tygodnia Harcerskiego”. Obecnie odbywają się zawody o 
mistrzostwo drużyn harcerskich w zawodach lekkoatletycznych o nagrodę dyr. Zaczka i 
zawody strzeleckie. Tydzień zakończy się jubileuszowemi okręgowemi zawodami lekko-
atletycznemi, które odbędą się w sobotę i niedzielę o nagrodę przechodnią miasta Przemyśla 
// Ziemia Przemyska. – R. 14, 1928, nr 23 (2 czerwca), s. 2 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3567&from=publication 
 
852. Kronika Sportowa : Dziesięciolecie H. K. S. Czuwaj połączone z szeregiem innych 
uroczystości harcerskich z których zdajemy sprawę na innem miejscu, miało przebieg bardzo 
uroczysty i poważny. W niedzielę: 27 czerwca o 3 po poł. w obecności przyjezdnych harcerzy 
i harcerek oraz dużej ilości publiczności ustawiły się drużyny Polonii i Czuwaju przed 
trybuną na boisku Polonii, poczem odbylo się złożenie życzeń pełnemu żywotności 
jubilatowi. Uroczystość zagaił prezes Polonii p. Witoszyński, który w imieniu swego klubu 
ofiarował Czuwajowi proporzec. Kolejno przemawiali p. Jan Wąsowicz, komendant 
lwowskiej Chorągwi Harcerskiej, dr. H. Świątnicki w imieniu Okręgowego związku piłki 
nożtnej, mjr. Burnatowicz w imieniu Podokręgu. Obok proporca Polonii otrzymał Czuwaj 
cenny upominek od Komendy Chorągwi oraz proporce od Hagiboru i Jutrzenki. Po złożeniu 
życzeń, odpowiedzial zebranym prezes Czuwaju p. Tadla, poczem p. gen. Kowalewski 
kopnięciem piłki rozpoczął mecz Polonia-Czuwaj 2:0 o nagrody ufundowane przez gen. 
Galicę oraz kpt. Dyszkiewicza. Bardzo interesujący mecz zakończył się przegraną harcerzy, 
mimo, że ci przez cały niemal przebieg zawodów górowa1i nad przeciwnikiem. Sędziowal p. 
Teleśnicki z Jarosławia ; 28. V. Polonila I - Hagibor I. 14:0 (9:0) !!  Polonia grala 
koncertowo, to też Hagibor mający swój słaby dzień, a pozatem bezkonkurencyjnie slabego 
bramkarza, poniósł katastrofalną klęskę od niepamiętnych czasów nienotowaną w sporcie 
przemyskim. Sędzia p. Dalecki.; Ruch - Legja 3: 1 (0: 1). Podobnie jak poprzedni tak i ten 
mecz odbył się o nagrody u fundowane z okazji dziesięciolecia Czuwaju. Do pauzy 
prowadziła Legja, Ruch jednak zwyciężył całkiem zasłużenie. Sędzia p. Schaller. [...] // 
Ziemia Przemyska. – R. 14, 1928, nr 23 (2 czerwca), s. 4 



http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3567&from=publication 
 
853. Ze sportu : O sędziów sprawiedliwych ; Strzelec – Jutrzenka 6:1. Zawody o 
mistrzostwo klasy C. Znowu skandal sędziowski. P. Galler (sędzia) uznał 5-tą bramkę 
Strzelca, strzeloną z widocznego ofsideu przy czem miał odwagę na boisku powiedzieć : 
„Ofsid był, ale daję gola bo krzyczycie”. Brawo p. Galler! Ciekawiśmy, czy i tę samowolę 
będzie usiłował pokrywać swym autorytetem prezes Podkollegjum p. prof. Lech? // Nowy 
Głos Przemyski. – R. 25, 1928, nr 23 (3 czerwca), s. 3 
 
B MNZP 
 
854. Kronika Sportowa : Dziesięciolecie H. K. S. „Czuwaj” uświetnione zawodami 
lekkoatletycznemi, zakończyło się w niedzielę 3 b.m. o godz. 3 po poł. odbył się mecz 
finałowy Polonila II - Ruch I 7:0 !! który skończywszy się katastrofalną, choć niezaslużoną 
porażką Ruchu, uczynił zdobywcą pięknej nagrody gen. Galicy (zegar) Polonię:, podczas gdy 
druga z nich (biust marsz. Piłsudskiego) fundacji kpt. Dyszkiewicza przypadła Ruchowi. O 
godz. 4.30 po poł. odbyło się uroczyste zakończenie Tygodnia Sportowego Czuwaju. Na 
boisku Polonii ustawili się w czworobok lekkoatleci lwowscy, piłkarze Resovii (Rzeszów), 
Polonii, Ruchu i Czuwaju poczem komisarz p. Rościszewski wręczył po krótkiem 
przemówieniu zwycięskiej drużynie lekkoatletycznej A. Z. S. wędrowny puchar Gminy m. 
Przemyśla oraz Polonii i Ruchowi nagrody gen. Galicy i kpt. Dyszkiewicza. Przew. Czuwaju 
p. Tadla ofiarowal pamiątkowe proporce wszystkim klubom, biorącym udzial w zawodach. 
Zkolei przedstawiciel A. Z. S. p. Zarzycki ofiarowal harcerzom wspanialy bukiet, przew. zaś 
Ruchu p. Traczewski b. ładny proporzec, poczem entuzjastycznymi okrzykami na cześć 
Czuwaju i sportu polskiego uroczystość się zakończyla. Następnie odbyły się zawody 
przyjacielskie Czuwaj I - Resovia I 3:4 które mimo iż harcerze niemal do końca meczu 
prowadzili 3: 1 zakończyly się ich nieznaczną przegraną. ; 2. VI. Czuwaj II - Polonla III  1:1. 
// Ziemia Przemyska. – R. 14, 1928, nr 25 (9 czerwca), s. 4 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3567&from=publication 
 
855. Kronika Sportowa : 7. bm. Czuwaj I. - Resovia I. 1-2 (1-1). Zawody towarzyskie 
rozegrano w Rzeszowie. -: Harcerze grali z paru rezerwowymi. Resovia osiągnęła zwycięstwo 
rzutem karnym. ; 10 bm. Czuwaj I. - Hagibor I. 2-0 (1-0). Mistrz kl. B. Harcerze grali od 
przeciwnika conajmniej o klasę lepiej. Bramki zdobyli Dziedziuk i Stafiej. Niesłychane było 
postąpienie gracza Hagiboru Migla, który zupetnie bez powodu znieważył czynnie jednego z 
harcerzy. Sędziował p. Teleśnicki z Jarosławia. ; 9. bm. Czuwaj II. - Hagibor II. 1-1. Mistrz 
kI. C. Rezerwa klubu harcerskiego, tylko dlatego nie odniosla zwycięstwa, że sędzia p. 
Tumidajski nie dorósł nawet jeszcze do roli kandydata sędziowskiego. // Ziemia Przemyska. – 
R. 14, 1928, nr 26 (14 czerwca), s. 4 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3567&from=publication 
 
856. Kronika Sportowa : Przemyskie kluby sportowe P.K.S. „Polonia” i W.K.S. „Legja” na 
wspólnem Walnym Zebraniu członków w dniu 30 maja b.r. uchwaliły zmianę swoich 
dotychczasowych statutóww ten sposób, że towarzystwo nosi nazwę „Wojskowo-Cywilne 
Stowarzyszenie Sportowe Polonia” w Przemyślu. Prezesem Klubu wybrało Walne 
Zgromadzenie P. gen. Wierońskiego, zastępcami P. rej. Witoszyńskiego i ppłk. Grossa, 
sekretarzem kpt. S.G. Gorgosza. – Kierownictwo poszczególnych sekcji objęli : strzeleckiej – 
ppłk. int. Kozłowski, tenisowej mjr S.G. Pajączkowski, piłki nożnej mjr S.G. Burnatowicz, 
lekkoatletycznej p. Jaskólski, wodnej mjr inż. Bernadzki, szermierczej kpt. Somogyi, 
kolarskiej p. Borys, narciarskiej por. Wawszczak. Nadto wskład Zarządu Klubu wchodzą : 



PP. dr Świątnicki, kpt. Feledziak, prof. Lech, chor. Hess i st. sierż. Bajewski // Tygodnik 
Przemyski. – R. 2, 1928, nr 25 (23 czerwca), s. 4 
Wojskowo-Cywilne Stowarzyszenie Sportowe „Polonia” 
 
857. Kronika Sportowa : 17. czerwca Czuwaj I. - Ruch I. 3:0 Harcerze grali znacznie 
lepiej, to też zwycięstwo zupełnie słuszne przypadło im w udziale. Bramki zdobyli Słaby, 
Stafiej i Dziedziuk z rzutu karnego. Sukcesem tyrn osiągnął Czuwaj mistrzostwo kl. B. w 
grupie przemyskiej. Po rozegraniu zawodów z mistrzem Rzeszowa (Resovia) i Drohobycza 
(So- kołem) może się znaleźć drużyna przemyska w kl. A. Sędziował p. Schaller. 16 czerwca 
Czuwaj II. - Ruch II. 4:3. Rezerwy Czuwaju prowadzą również w mistrzostwie klasy C. 
Poloma II - Hagibor. 3:0. [...]. Zlikwidowanie Legji. Przemyskie kluby sportowe PKS. 
„Polonja” i WKS. „Legja” na wspólnem Walnem Zebraniu członków w dniu 30 maja br. 
uchwaliły zmianę swoich dotychczasowych statutów w ten sposób, że towarzystwo nosi 
nazwę „Wojskowo - Cywilne Stowarzyszenie Sportowe Polonja w Przemyślu”. Prezesem 
Klubu wybrało WalneZgromadzenie gen. Wierońskiego, zastępcami rej. Witoszyńskiego i 
ppłk. dr. Grossa, sekretarzem kpt. S. G. Stańczyka. skarbnikiem kpt. S. G. Gorgosza. - 
Kierownictwo poszczególnych sekcyj objęli : strzeleckiej ppłk. Kozłowski, tenisowej mjr. S. 
G. Pajączkowski, piłki nożnej mjr. Burnatowicz, lekkoatletycznej p, Jaskólski, wodnej mjr. 
inż. Bernadzki, szermierczej kpt. Samogyi, kolarskiej p. Borys, narciarskiej por. Wawszczak. 
Nadto w skład Zarządu Klubu wchodzą: pp. dr. Świątnicki. kpt. Feledziak, Lech, chor. Hess i 
st. sierż. Bajewski // Ziemia Przemyska. – R. 14, 1928, nr 28 (23 czerwca), s. 6 
Powstanie nowej organizacji sportowej Wojskowo-Cywilne Stowarzyszenie Sportowe „Polonia” z połączenia 
Wojskowego Klubu Sportowego „Legia” i Przemyskiego Klubu Sportowego „Polonia” (30 maja ) Nowy Zarząd 
WCSS „Polonia” : prezes : gen. Bryg. Stanisław Wieroński (1883-1958), zastępcy : Witold Witoszyński, ppłk. 
Edmund Gross ; kier. Sekcji piłki nożnej : mjr Roman Burnatowicz 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3567&from=publication 
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858. Kronika  : P. Izak Fichtenholz gra na zawodach Hagibor – Ruch dnia 26 czerwca swój 
100 mecz w barwach Hagiboru // Nowy Głos Przemyski. – R. 25, 1928, nr 26 (24 czerwca), s. 
2 
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859. Kronika Sportowa : 23 VI. Polonia I - Czuwaj I 10:1. Bramkarz, pomoc i obrońcy 
drużyny harcerskiej, grali niezmiernie slabo, to też zwycięstwo Polonii, której towarzyszyło 
nieslychanie dużo szczęśscia było zasłużone. 22. VI. Czuwaj II - Jutrzenka II  4: 3. 23. VI. 
Czuwaj II - Labor I  3: 1. Dwa dalsze sukcesy rezerw Czuwaju dowodzą o jego przewadze 
nad resztą C klasy przemyskiej. Ostatnim meczem B kl. w grupie przemyskiej będą zawody 
Czuwaj I - Polonia II, które odbędą się na boisku Polonii w niedzielę o godz. 11 przed 
południem // Ziemia Przemyska. – 1928, nr 29 (30 czerwca), s.4 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3567&from=publication 
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860. Z wyjazdu do Rumunji reprezentacyjnej drużyny Przemyśla i Polonji. Mamy za 
sobą pierwszy zagraniczny występ piłkarski Przemyśla. W marcu b. r. zawarła tut. „Polonia” 
kontrakt z Czerniowieckim Związkiem piłki nożnej w sprawie rozegrania z.awodów 
reprezentacyjnych drużyn Czerniowiec i Przemyśla, oraz Polonji z jednym z klubów 
czerniowieckich. Umowa została zatwierdzoną przez odnośne związki i w dniu 2. czerwca, 



rano, żegnali odjeżdżającą drużynę na dworcu kolejowym w Przemyślu członkowie Zarządu 
Polonji pp. pplk. Dr. Gross i Dr. Świątnicki. Ekspedycja składała się z 13 graczy Polonji 
(Jaciów, Żywicki, Hurła, Radwański, Hubariw, Kwiatkowski, Ekiert, Menczak, 
Wawrzkowicz, Duda, Siuda, Rajdek i Kowalski) i 1 gracza Czuwaju (T. Bilan). 
Kierownikiem ekspedycji był mjr Burnatowicz, sekretarzem p. Bajorski. Po przybyciu do 
Śniatyna i załatwieniu formalności paszportowych, ruszamy w dalszą drogę; i już na 
pierwszej stacji rumuńskiej Origori Ghika Voda witająnas delegaci Związku rumuńskiego, w 
osobach kpt. Dana, Dr. Jędrzejowskiego i Langberga, wręczając nam wspaniały bukiet z 
szarfami o barwach polskich i rumuńskicb. Do Czerniowiec odległych o 50 km. przewie- 
ziono nas samochodarni - poczem drużynę umieszczono w hotelu Centralnym. Przyjęcie 
zgotowano nam bardzo serdeczne - delegaci Związku czerniowieckiego nie odstępowali nas 
na krok, a sekundowali im w tem nasi sympatyczni rodacy w osobach pp. Micińskiego i 
Stryjskiego, czlonków Czerniowieckiego K. S. Polonia. W niedzielę: zlożył kierownik 
ekspedycji mjr Bumatowicz w towarzystwie kilku graczy wizyty konsulowi polskiemu p. 
Eustachowi Lorenowiczowi i tegoż: zastępcy p. Ludwikowi Rozmysłowskiemu, przez 
których cała ekspedycja byla przyję:tą bardzo serdecznie i obaj panowie byli obecni po 
południu na zawodach. Zgóry przepowiadano nam, że zawody będą ciężkie, bo drużyna 
Czerniowiecka sklada się z wybitnych jednostek (przewaźnie Węgrów ze Siedmiogrodu), a 
ostatnio uzyskała remisowy wynik 2: 2 z reprezcntacją Bukraresztu, który, jak wiadomo, po- 
konał reprezentację Berlina. Po południu dorożkami zawieziono nas na boisko Macabi, gdzie 
odbyły się zawody Czerniowce-Przemyśl 3: 2 (1:1)  

Drużyna Przemyśla w skladzie 
Jaciów 

Bilan - Hurła 
Hubariw - Kwiatkowski - Ekiert 

Menczak - Duda - Siuda - Kowalski - Rajdek. 
Gra rozpoczyna się pod dobrą dla Przemyśla wróżbą, gdyż Przemyś1 wybiera z wiatrem i już  
w 30 sekundzie zdobywa pierwszą bramkę z rzutu wolnego bitego przez Hurłę; W kilka 
rninut rewanżują się Czerniowce. Przemyśl, mimo silnej w tej połowie przewagi, nie 
zdobywa więcej bramnek, głównie dzięki egoistycznej grze ataku. - W 10 min. schodzi z 
boiska ciężko kontuzjonowany Menczak, nadto także Hurła poważnie uszkodzony, uie może 
osiągnąć swego zwykłego poziomu... Menczaka zastępuje Wawrzkowicz, zaś Bilana po 
pauzie Radwański. - Po pauzie gra Przemyśl trochę lepiej - jednakowoż gospodarze 
przeważają i zdobywają w 20 min. jedną bramkę, a następnie w 32 min. drugą z rzutu karnego 
(za nastrzeloną rękę). Dopiero pod koniec gry zdobywa się Przemyśl na dobrą grę i strzela 
drugą bramkę (Wawrzkowicz), poczem gwizdek sędziego końnczy grę. Z Przemyśla 
bramkarz i obrona dobra – w ataku najlepszy Wawrzkowicz, następnie Duda. O reszcie lepiej 
nie wspominać. Z drużyny Czerniowiec najlepszą linją był atak, doskonały wprost 
technicznie, -nadzwyczaj zgrany, strzelający z każdej pozycji. Obrona pewna, bramkarz 
bardzo dobry. Publiczności około 5000 osób - przed zawodami drużyny wymieniły między 
sobą pamią- tkowe proporce. W poniedziałek 4. z. m. przed południem oprowadzono nas po 
słynnej rezydencji arcybiskupiej, poczem po południu. odbyły się zawody Macabi 
(Czerniowce) - Polonia 1:0 (0:0) Jak w pierwszym dniu zawodów wynik odpowiadał 
przebiegowi gry - tak w drugim, Polonia, jakkolwiek grała bez kontuzjonowanych Hurły i 
Menczaka, nie mniej jednak miała tak silną przewagę, że powinna była wygrać różnicą kilku 
bramek. W drużynie Macabi był tylko bardzo dobry bramkarz i doskonaly atak - jednakowoż 
ten ostatni wobec dobrej obrony Polonji nie wiele mógł zdziałać. Polonja w pierwszej 
połowie nie wykorzystała nawet rzutu karnego, strzelonego fatalnie przez Siudę, pozatem atak 
zmarnowal cały szereg pozycji zdawałoby się murowanych. I w tym dniu najlepszym w ataku 
przemyskim był Wawrzkowicz, a obok niego Duda. Parę dobrych posunięć miał Rajdek. Na 



dobitek drużyna Macabi zaczęła grać nadzwyczaj brutalnie - tak, że poziom gry znacznie na 
tem ucierpiał. Bramka dla Macabi padła pod koniec gry, z zamieszania podbramkowego. 
Sędziował w oba dnie wzorowo kapitan armji rumuńskiej Aleksander Suciu z Brasova, od 
którego nasi sędziowie przemyscy mogliby wziąć parę lekcji, jak należy prowadzić zawody. 
We wtorek o godz. 5 rano opuściliśmy gościnne Czerniowce, wywożąc z nich mimo dwu 
przegranych, jak najmilsze wspomnienia o życzliwości i gościnnoci gospodarzy, których 
zobaczymy w Przemyślu na rewanżowem spotkaniu w dniu 9. września b. r. - Mamy 
nadzieję, że Przemyś1 równie gościnnie przyjmie u siebie gości rumuńskich, odwdzięczając 
się; choć w części za gościnę zgotowaną w Czerniowcach drużynie przemyskiej. / r. // Ziemia 
Przemyska. – R.14, 1928, nr 30 (7 lipca), s. 2-3 
Wyjazdowy przegrane mecze „Polonii” w Czerniowcach (Rumunia) z klubami rumuńskimi i żydowskimi 
(”Makkabi”) 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3568&from=publication 
 
861. Nasi zagranicą : (Wyjazd Polonji do Czerniowiec) / Major K.S. Roman Burnatowicz // 
Tygodnik Przemyski. – R. 2, 1928, nr 28 (14 lipca), s. 2 
Mecz Czerniowce –Przemyśl oraz Makkabi – Polonia 
 
B MNZP 
 
862. Kronika Sportowa : P. Waclaw Radwański, komendant tutejszego Komisarjatu P. P., 
jeden z pionierów sportu polskiego, jeden z założycieli b. P. K. S. Polonia, opuścił gród nasz, 
do którego przywarł umiłowaniem, pracą i wielkiemi zasługami, tak na polu sportowem jak i 
bezpieczeństwa publicznego, przeniesiony do Sambora na wyższe stanowisko. Grono 
najbliższych przyjaciół i współpracowników sportowych, żegnało przemyskiego Wacka i 
swego ukochanego drnha, życząc mu, by i na ziemi samborskiej zaskarbił sobie serca 
obywateli, jak ujął je sobie na gruncie naszym. Redakcja od siebie życzy p. Radwańskiemu,' 
„Szczcęść Boże” na nowej placówce ; Kaperowanie. Jest to termin znany w słownictwie 
sportowem a oznacza ściąganie zawodników z jednego do drugiego klubu, środkami 
nieetycznemi i niesportowemi. W życiu sport. polskiem termin ten byłby przeszedł już do 
lamusu archaicznego, gdyby me jeden z mocarnych klubów warszawskich. który żeruje po 
całym świecie sportowym polskim i wysłał do nas jednątl taką hjenę w postaci b. gracza 
przemyskiego, by ten za sute posadki i inne brzęczące obiecanki pociągnął co lepszych 
zawodników do stolicy, Czy tego rodzaju „czyny” przyniosą honor sportowi stolicy - 
wątpimy! Zresztą „de gustibus non est disputandum”, ale my się tą sprawą jeszcze zajmiemy i 
podamy nazwiska klubu i hjeny do publiczuej wiadomości ; Mecze o mistrzostwo kl. A. 1. 
VII. Polonia - Janina (Złoczów) 7:2. Mecz rozegrany w Złoczowie, przyniósł drużyme prze- 
myskiej walne zwycięstwo nad silnym przeciwnikiem ; 8. VII. Polonia - A. Z. S. (Lwów) 
1:0. Mecz rozegrany w Przemyślu, byl przeciwstawieniem tego, co było na boisku Janiny w 
Zło-czowie ; 8. VII. Reprezentacja Przemyśla - Reprezentacja Rzeszowa 1:1 Obie 
reprezen-tacje złożone z graczy B. klasowych drużyn. Zawody rozegrane w Rzeszowie ; 
Czuwaj - Świt 4: 1. ; Czuwaj - Polonla II. 1:1. Wyniki powyższe zadecydowaly o tem, że 
klub harcerski zdobył bezapelacyjnie I miejsce w grupie przemyskiej klasy B Za nim 
podążają Polonia II, Ruch, Hagibor i Świt. // Ziemia Przemyska. – R. 14, 1928, nr 32 (21 
lipca). s. 4 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3568&from=publication 
 
863. Kronika Sportowa : 22. VII. Czuwaj I - Resovia I 1-1. Zawody o wejście do klasy A, 
rozegrane byly w Rzeszowie. gra prowadzoną była ze zmienną przewagą, przyczem harcerze 
osłabieni czterema graczami drugiej drużyny nie wyzyskali paru dogodnych momentów. 
Bramkę zdobył najlepszy z ataku Czuwaju Kumerth. Sędziował sumiennie p. Kreicarek. 



Napiętnować z tego miejsca musimy niesłychane zachowywanie się rzeszowskich widzów, 
stojące na poziomie niższym od wszelkiej krytyki. Spotkanie jakie ze strony publiczności 
towarzyszyło każdemu ruchowi graczy sympatycznej drużyny przemyskiej, jak i dobrego 
sędziego, zasługuje na tem większe potępienie, że się powtarza w Rzeszowie na każdych 
zawodach. Na miasto to, zwracamy uwagę Zarządowi przemyskiego Podokręgu. ; Kto 
wejdzie do klasy A? 0 wejście do klasy A walczą w naszym Podokręgu „Czuwaj”, droho-
bycki „Sokół” i „Resovia”. Właściwa walka rozegra się między harcerzami, a drużyną rze-
szowską, bo „Sokół” obu tym zespołom znacznie ustępuje. 0 wejściu do klasy A, zadecyduje 
mecz rewanżowy Czuwaj - Resovia, który odbędzie się w Przemyślu 12 sierpnia b. r. W naj- 
bliższą niedzielę spotkają się harcerze w Drohobyczu z Sokołem. Jeśli nie zlekceważą 
przeciwnika, to przywiozą stamtąd napewno dwa punkty // Ziemia Przemyska. – R. 14, 1928, 
nr 33 (28 lipca), s. 4 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3568&from=publication 
 
864. Kronika  : Likwidacja Świtu . Przed paru dniami przestał istnieć silny robotniczy K. S. 
Świt, którego geracze wstąpili częścią do Polonji, częścią do Ruchu. Po niedawno 
zlikwidowanej Legji jest to już drugi b. niepokojący upadek B kl. klubu wPrzemyślu. Położyć 
to należy w pierwszym rzędzie na karb bierności społeczeństwa, oraz tut. władz i samorządu, 
ktore poza pomocą udzielanym pewnym koterjom, prawie' w niczem nie wspomagają 
podupadającego sportu przemyskiego. Upadek Świtu, ktory miał za sobą parę ładnych kart, 
niechaj będzie groźnem ostrzeżeniem zamierania sportu w naszem mieście. // Ziemia 
Przemyska. – R. 14, 1928, nr 34 (4 sierpnia), s. 4 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3569&from=publication 
 
865. Kronika Sportowa : Najbli ższa niedziela 12 bm. jest nader ważna dla sportu 
piłkarskiego Przemyśla. Polonja wyjeżdża na ten dzień do Stanisławowa, gdzie spotka sie z 
Rewerą i od wyniku tych zawodów zależy dojście Polonji do rozgrywki o wejście do Ligi. 
[...] ; „Czuwaj” spotka się w Przemyślu z Resovią w zawodach o mistrz. kl. B. Jak ważne są 
te zawody dla Czuwaju, o tem nie trzeba chyba graczom tego klubu przypiminać, gdyż 
wiedzą oni, że od wyniku ich zależy wejście Czuwaju do kl. A. ; Polonia – Rewera 
(Stanisławów) 3:0 (2:0). Finałowe zawody o mistrz. kl. A. okręgu lwowskiego wygrywa 
pewnie i w pięknym stylu Polonia. [...] Polonia dopingowana przez licznie zebraną 
publiczność grała dobrze i wygrała zupełnie zasłużenie. [...]. W 23 min. zdobywa Duda 
pierwszą bramkę dla Polonji. Huragan oklasków nagradza ten sukces gospodarzy, którzy od 
tej chwili mają stałą przewagę. W kilka minut później pada druga bramka dla Polonji, którą 
zdobywa Siuda po pięknej centrze Rajdka [...]. Po pauzie zdobywa znowu bramkę Siuda 
główką po dobrze bitym rzucie wolnym przez Rajdaka. – Sędzia p. inż. Dudryk poprawny. – 
Publiczność w liczbie ponad 1000 osób z entuzjazmem oklaskiwała i dopingowała Polonię, 
udowadniając tem, że żąda dla Polonii miejsca w Lidze ; W ostatnich czasach rozegrano 
następujące zawody : Polonia – A.Z.S. (Lwów) 1:0 mistrz. kl. A. Sędzia p. por. Szyba. ; 
Polonia – 6 p. lotn. (Lwów) 4:4 mistrz. kl. A. Sędzia p. Przybylski ; Czuwaj – Sokół 
(Drohobycz) 0:1 mistrz. kl. B // Tygodnik Przemyski. – R. 2, 1928, nr 33 (11 sierpnia), s. 3 
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866. Kronika Sportowa : Polonia - Rewera 3: 0 (2: 0). Dnia 5 b. m. przeżywał przemyski 
świat sportowy chwile niecodziennej emocji. Szla bowiem gra o tytul mistrza klasy A okręgu 
Iwowskiego. Przyjechala do Przemyśla stanisławowska drużyna, bijąca lekko w swym 
podokręgu wszystkie drużyny z lwowską Lechją na czele; przyjechała pewna zwycięstwa. 
Punktualnie o godz. 16 sędzia rozpoczyna zawody. Publiczność z zapartym oddechem śledzi 



ruchy piłki. W pierwszych minutach odnosi się wrażenie, że walczą dwie równe drużyny. 
Tempo z miejsca bardzo ostre. Niebawem jednak nasi zaczynają brać górę. W 23 min. strzela 
Duda pierwszą bramkę wśród huraganu oklasków. Entuzjazm unosi zebraną publiczność i 
potęguje się niebawem, gdy w 27 min. Siuda zyskuje drugą bramkę z pięknego podania 
Rajdka. Pierwsza połowa przynosi Przemyślowi zwycięstwo 2:0. W tej połowie bramkarz 
Polonji miał tylko jeden strzał, Iecz ostry i niebezpieczny, bo przyziemny i w róg siatki, 
obronił go jednak przepiękną robinsonadą. Druga połowa należy zupełnie do Polonii, dla 
której już w pierwszej minucie Siuda z rzutu z rogu zyskuje trzecią bramkę nader efektowną 
główką. Odtąd ciągłe niemal przebywanie pod bramką Rewery nie dało już żadnego real- 
nego efektu. Goście ambitnie bronili się do ostatka. Sędzia p. inż. Dudryk b. dobry. Publi- 
czności około 1000. Jedenastka przemyska sumiennie spełniła swój obowiązek i cześć jej za 
godną reprezentację: barw naszego grodu. Tej niedzieli t. j. 12 b. m. wyjeżdża Polonia na 
rewanż do Stanisławowa. Będzie to ostatnia decydujca rozgrywka w walkach o mistrzostwo 
kl. A. Dzielna i ambitna drużyna Rewery dołoży starań, by zwyciężyć na własnem boisku. 
Świadoma jest tego Polonia - i dzięki właśnie temu zwycięży. Zwycięży, bo chce zwyciężyć. 
Szczęśliwej drogi życzymy Wam ulubieńcy naszego miasta. / J. K. ; Resovia I. (Rzeszów) - 
Czuwaj I. Zawody o wejście do klasy A. zostaną rozegrane w niedzielę 12 b. m. o godz. 4.30 
na boisku Polonii. Przedmecz. Polonia III - Czuwaj II o godz. 2.15 ; Wypadek Resovii. 
Wskutek niedopełnienia pewnych formalności (terminowe zawiadomienie o zawodach) 
straciła Resovia dwa punkty na rzecz Sokoła, wobec czego bardzo silnie podniosły się szanse 
przemyskiego kandydata do klasy A harcerskiego Czuwaju ; O wejście do Ligi walczyć 
będzie przemyska Polonia w półfinale z mistrzami Wilna i Lublina. Polonia posiada b. duże 
szanse. 22. 7. Polonia - 6 Pułk (Lwów) 4:4. Mistrz. kl. A. Mimo wyniku remisowego 
zdobyła Polonia w swojej grupie mistrzostwo ; 29. 7. Czuwaj I. - Sokół (Drohobycz) 0:1. o 
wejście do kl. A. Nieoczekiwana i niezasłużona porażka Czuwaju. Ponieważ jednak z 
powodu burzy zawody zostały na 25 minut przed końcem przerwane liczyć się można przy 
dogrywce z wygraną harcerzy. Sędziował dobrze p. Pillersdorf ; 22. 7. Hagibor -- Sokoł 1:1. 
// Ziemia Przemyska. – R. 14, 1928, nr 35 (11 sierpnia), s. 4 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3569&from=publication 
 
867. Kronika Sportowa : Rewera – Polonia 3:1 (2:1). Zawody finałowe o mistrz. kl. A. 
L.Z.O.P.N. Boisko Rewery w Stanisławowie. Do klęski Polonji przyczynił się w dużej mierze 
sekretarz kierownictwa sekcji piłki nożnej Polonji p. J., który wiedząc na kilka tygodni przed 
zawodami o tem , że lewy łącznik Kowalski ma w tym samym terminie obowiązkowe 
zawody lekkoatletyczne dywizyjnie nie postarał się na czas o zwolnienie Kowalskiego [...] . 
Polonia cierpi na brak graczy rezerwowych, a nawet trudno skleić pełną jedenastkę. – Dużo 
tarć wśród graczy wywołało desygnowanie zastępcy na miejsce Kowalskiego. Rezerwowy 
Grzesiak spełnił wprawdzie w zupełności swoje zadanie, ale wstawienie jego pociągnęło za 
sobą zmiany w poszczególnych pozycjach ataku. [...] W 12’ strzela Siuda z podania Rajdka 
pierwszą bramkę. – Pech chce, że nasze asy, Jaciów, Kwiatkowski i Hurła zawiedli. Ten 
ostatni ma rozbitą prawą nogę i jest poniekąd usprawiedliwiony [...]. Przyznać trzeba, że 
Jaciów ma zalety pierwszorzędnego bramkarza, ale ostatnimi czasy przyswoił sobie wadę , 
która zaćmiewa jego wszystkie zalety. – Poczyna grać dla publiczności a nie dla klubu. [...] . 
Sędzia por. Uzacz objektywny i sumienny / O. S. [Oskar Schorr] // Tygodnik Przemyski. – R. 
2, 1928, nr 34 (18 sierpnia), s. 3 
 
B MNZP 
 
868. Kronika Sportowa : Świetny sukces Czuwaju - Porażka Polonii. Ubiegła niedziela 
była dla przemyskiego sportu piłkarskiego dniem decydującym. W dniu tym bowiem miała 



sobie Polonia wywalczyć ostatecznie w spotkaniu ze stanislawowską Rewerą mistrzostwo kl. 
A okręgu lwowskiego, jak również harcerski Czuwaj zwycięstwem nad Resovią zbliżyć 
bezapelacyjnie do upragnionej kl. A. Honor Przemyśla potrafili jeduak obronić jedynie mlo- 
dzi zawodnicy Czuwaju, wspanialym sukcesem nad drużyną rzeszowską. Polonia bowiem w 
starciu z Reverą załamała się stawiając pod dużym znakiem zapytania swoje ligowe aspiracje 
; 12. Vlll. Czuwaj I. - Resovia I. 3: 0 (0: 0). o wejście do klasy A. Skład Czuwaju : Bojczuk, 
Bilan III., Kurasiewicz, Gorzeński, Complak, Adamcio, Skalski, Skicki, Kunerth, Slaby, 
Dziedziuk. Do połowy toczyła się: nawet gra pod lekką przewagą „Resovii”. Po przerwie 
jednak ambitni gospodarze tak pracowicie spełniali swe zadanie, że rzeszowiacy musieli im w 
każdym względzie ustępować. Bramki zdobyli wśród huraganów oklasków licznej publi-
czności Kunerth, Słaby i Dziedziuk. W pomocy znakomicie grał Complak, na tyłach Bilan III. 
i bramkarz Bojczuk, pozatem żadnemu z reszty graczy Czuwaju nie można nic zarzucić. 
Revera zbyt pewna wygranej zawiodła. Wynikiem tym wysunęli się harcerze przed Resovię i 
drohobyckl Sokół. Sędziował bardzo dobrze p. Teleśnicki z Jarosławia ; 12. VIII. Polonia - 
Revera (Stanisławów) 1:3. Wbrew nadziejom Polonia przegrała, wobec czego spotka się z 
Reverą w decydującem starciu we Lwowie ; 12. VIII. Czuwaj II - Polonla III  1:1. Sędzia p. 
Dalecki mepotrzebnie skrócił zawody o dziesięć minut ; Czuwaj - Sokół (Drohobycz). 0statni 
i decydujący mecz o wejcie do klasy A odbędzie się: na boisku Polonii w najbliższą niedzielę 
o 11 przed poł. Przed meczem odbędzie się dokończenie przerwanych zawodów 
drohobyckich. Od wyniku meczu samego jak i dogrywki zależy wejście Czuwaju do kl. A. // 
Ziemia Przemyska. – R. 14, 1928, nr 36 (18 sierpnia), s. 4 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3569&from=publication 
 
869. Kronika Sportowa : Wyniki  Drohobycz 5-go VIII. Sokół – Hagibor 1:2. – Borysław 
11. VIII. Kadimah – Hagibor, najlepszy na boisku Wassermann 2:2. – Borysław 12. VIII 
Hagibor – Ropnik 12:1 // Tygodnik Przemyski. – R. 2, 1928, nr 35 (25 sierpnia), s. 3 
 
B MNZP 
 
870. Kronika Sportowa : Czuwaj nie wejdzie do klasy A. - Nowa klęska Polonii. Ubiegła 
niedziela skonczyla si«: dla PrzemyJa nidortunnie. - Harcerze wskutek prześladującego ich w 
tym dniu pecha, oraz dzięki stronniczym sędziom stracili calkiem niespodzianie, różnicą 
zaledwie jednego punktu szansę do osiągnięcia należącej im się klasy A. - Polonia przegrała 
w wysokim stosunku z „Czarnymi” nie grającymi w swym najlepszym składzie ; Czuwaj-
Sokół (Drohobycz) 0:0. Póołgodzinna dogrywka dzięki karygodnej stronniczości nie- 
dorosłego do kierowania podobnemi zawodami sędziego p. Pillersdorfa, zakończyła się 
rezultatem bezbramkowym mimo, że harcerze przez cały czas niemiłosiernie gnietli. P. 
Pillersdorf nie zdołał zauważyć paru rażących przewinień drużyny drohobyckiej, czem 
wystawił sobie świadectwo więcej niż niepochlebne. Czuwaj - Sokół 1:1 (0:0). Wlaściwy 
mecz, o bardzo interesującym przebiegu powinien był dać harcerzom bezwzględne 
zwycięstwo. Doskonaly jednak system obrony drohobyczan, jak rownież rażące błędy 
popełnione przez dobrego zwykle sędziego p. Teleśnickiego z Jarosławia uniemożliwiły 
harcerzom osignięcie zwycięstwa. Ponadto Czuwaj nie wykorzystal rzutu karnego. - Do klasy 
A wchodzi "Sokół” drużyna bez żadnych zastrzeżeń gorsza od Czuwaju i Resovii. ; Czarni 
(Lwów) - Polonia 6: 2 (3: 0) Tylko dzięki niezwykle ambitnej grze zdolala Polonia wyjść z 
tych ciężkich zawodów z honorem. Sędziował lepiej niż zwykle p. Bernfeld. [...] ; Labor - 
Strzelec 2: 1. Mistrz kl. C. Labor grał lepiej. Sędzia p. Schaller. Wycieczkę sportową do 
Lwowa na końcowe zawody z Reverą o mistrzowstwo Okręgu urządza w niedzlelę: 26 bm. 
Klub Sportowy „Polonia”. Zgłoszenia przyjmuje p. Borys, Rynek 2. // Ziemia Przemyska. – 
R. 14, 1928, nr 37 (25 sierpnia), s. 4 



http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3569&from=publication 
 
871. Kronika Sportowa : Ukraina (Lwów) – Polonia. W niedzielę 16 bm. rozegra Polonia 
zawody towarzyskie z jedną z lepszych drużyn lwowskiej kl. A – Ukrainą, która jak 
dotychczas jest jedynym klubem ruskim należącym do polskich związków piłkarskich. 
Zawody te będą rewanżem rozdegranych przed dwoma tygodniami zawodów we Lwowie [...] 
; 9.IX. Przemyśl – Czerniowce 4:2 (1:0). W ostatnia niedzielę odbyły się rewanżowe zawody 
międzynarodowe reprezentacji Czerniowiec i Przemyśla. Zarząd podokręgu przemyskiego i 
Zarząd Polonji które wspólnie imprezę te urządzały – nadały jej uroczystą szatę. Już w sobotę 
przywitali przybywających gości rumuńskich na pięknie udekorowanym dworcu kolejowym 
przedstawiciele Polonii i Podokręgu oraz licznie zebrana publiczność sportowa. – Po 
wzajemnych przemowach podwładnych, orkiestra kolejowa odegrała hymn narodowy 
rumuński, poczem odprowadziły gości tłumy publiczności do pobliskiego hotelu. W niedzielę 
przedpołudniem, obwożono gości rumuńskich autobusem po okolicach miasta, gdzie z 
zainteresowaniem oglądali oni ruiny fortów i cmentarze z wielkiej wojny. Popułudniowe 
zawody zamieniły się we wspaniałą uroczystość sportową. Licznie zebrana publiczność 
wśród której zauważyliśmy D-cę O.K. X p. Gen. Galicę z małżonką, szefa sztabu DOK X płk 
S.G. Kwiatka, D-cę dywizji płk. S.G. Ścieżyńskiego, starostę dra Rościszewskiego i cały 
szereg wybitnych osobistości naszego grodu zaszczycił swą obecnością. Przed rozpoczęciem 
meczu imieniem tak zarządu podokręgu jakoteż Polonii witał gości p. dr Świątnicki, który im 
wręczył wspaniały praporzec pamiątkowy, o barwach miasta z herbem Przemyśla. Goście 
zrewanżowali się przez usta dr Vojuckiego wręczając również piękny praporzec z herbem 
Bukowiny. Po odegraniu przez orkiestrę hymnów rumuńskiego i polskiego rozpoczął sędzia 
p. Grabowski ze Lwowa mecz [...]. Jednakowoż dwa razy jeszcze Przemyśl zdobywa bramkę 
gości, ustalając tem wynik 4:2 na swoją korzyść. – Publiczności około 2000 osób, sędzia p. 
Grabowski zupełnie poprawny. Wieczorem odbył się w restauracji p. Chrzanowskiego 
bankiet na cześć gości rumuńskich, wydany przez gminę miasta Przemyśla [...] ; 2.IX. 
Polonia – Ukraina 3:1. zawody rozegrane we Lwowie zakończyły się wygraną drużyny 
przemyskiej ; Czuwaj I – Polonia II rozegrają zawody towarzyskie przed meczem Ukraina - 
Polonia // Tygodnik Przemyski. – R. 2, 1928, nr 38 (15 września), s. 3 
Relacja ze spotkania „Polonia” – Czerniowce z wynikiem 4:2 na korzyść „Polonii” 
 
B MNZP 
 
872. ... // Tygodnik Przemyski. – R. 2, 1928, nr 40 (30 września), s. [brak strony w 
czasopiśmie] 
Mistrzostwa okręgowe i rozgrywki międzyokręgowe ; wyjazdowy zwycięski mecz „Polonii” z WKS 22 Pułk 
Piechoty w Siedlcach (3:2) 
 
873. Kronika Sportowa : W drodze do Ligi. Polonja – 1 p.p. Leg. (Wilno) 6:0 (0:0). Z 
powodu zakwestjonowania przez P.Z.P.W. kart zgłoszeń Bulka i Studzińskiego, wystąpiła P. 
do powyższych zawodów z Wawrzkowiczem w środku ataku i Mandziejem na pr. skrzydle. 
Zmiany te w napadzie dały się odczuć w I połowie [...]. Goście ustępowali pod każdym 
względem goispodarzom. Jedynie dobrym i przytomnym był bramkarz. Dwa groźne momenty 
pod bramką P. likwiduje raz pewnie Schwarz, raz zaś niebezpieczną sytuację „wyjaśnia” 
pięknym wykopem Radwański. Publiczności 1500; zawody prowadził energicznie prezes 
L.O.K.S. p. por.Usarz. ; W niedzielę 14 bm. rozegra WCSS Polonja międzyokręgowe 
zawody o wejście do Ligi z mistrzem okr. lubelskiegoWKS 22 pp. z Siedlec ; O puchar 
Głosu Przemyskiego 6/X Hagibor – Czuwaj 1:1. Sędzia p. prof. Lech  [...] ; 7/X Polonja 
komb. – Świt 3:0. Sędzia p. Galler ; O przejście do kl. B walczą w podokręgu przemyskim 
Kadimah (Borysław) i Wisłok (Rzeszów) ; Egzamin sędziowski. Przed Komisją 



egzaminacyjną L.O.K.S. w skład której zasiedli były prezes L.O.K.S. kapitan dr Niedźwirski i 
b. sekretarz p. por. dr Decowski (obaj ze Lwowa) stanęło 4 kandydatów (2 zamiejscowych). 
Egzamin teoretyczny na kandydata sędziowskiego zdał jedynie sekr. Polonii p. kpt. Stańczyk 
; Pan dr Świątnicki  objął – w zastępstwie powołanego przez M. S. Wojsk. na kurs do 
Warszawy p. mjr Burnatowicza – kierownictwo sekcji piłkarskiej Polonji. [...] // Tygodnik 
Przemyski. – R. 2, 1928, nr 42 (13 października), s. 3  
 
B MNZP 
 
874. Kronika Sportowa : K.T. ma głos ; Polonja mistrzem półfinału o wejście do Ligi. – 
Polonja – 22 p.p. Siedlce (Lublin) 4:1 (2:1). Sędzia p. kapt. dr Niedźwirski ze Lwowa [...] ; 
Tabela półfinału 1) Polonja 3 gry – 6 punkt. stos. bram. 13:3, 2) Lublin 4 gry – 3 punkty. 
stosunek bram. 5:8, 3) Wilno 3 gry – 1 punkt stos. bram. 1:8 ; Wejście do kl. B: Kadimah 
(Borysław) – Wisłok (Rzeszów). 3:3. Sędzia p. Pillersdorf / (be) // Tygodnik Przemyski. – R. 
2, 1928, nr 43 (20 października), s. 3 
 
B MNZP 
 
875. ... // Tygodnik Przemyski. – R. 2, 1928, nr 44 (27 października), s. [brak strony w 
czasop.] 
Mecz rewanżowy w Przemyślu 4:1 ; awans do półfinału i 1 miejsce w grupie wschodniej 
 
876. Kronika Sportowa : Garbarnia – Polonia 2:1 (1:0). Przebieg niedzielnych zawodów 
miał charakter istnie dramatyczny. A rola tragicznego bohatera przypadła w udziale p. 
Walczakowi, który jako sędzia wywiązał się z niej „sui generis” chwalebnie. [...] Przemyski 
skład Garbarni był bardzo słaby [...] ; Hasmonea (Lwów) – Polonja 3:3 (1:0). Sędzia p. 
Teleśnicki z Jarosławia. Eksperymenty w składzie P. nie wypadły bynajmniej korzystnie; 
jedynie ustawienie Kowalskiego na pomocy szczęśliwsze. Stanowisko Hurły w ataku, mimo 
jego pracowitości i ofiarności – niewłaściwe (grał wykopami). Najlepszy na boisku Ekert w 
pomocy i „tank” Radwański. W Hasmonei doskonały Redler. [...] Bramki dla P. zdobywają : 
w 51’ Ekert, 60’ Rajdek, w 63’ Hurła. Dla Hasmonei strzelcem wszystkich trzech bramek był 
Steuerman (z tych jedna przy widocznej pomocy Kwiatkowskiego) [...] // Tygodnik 
Przemyski. – R. 2, 1928, nr 48 (24 listopada), s. 4 
 
B M NZP 
 
877. ... // Tygodnik Przemyski. – R. 2, 1928, nr 49 (31 listopada), s.[brak strony w 
czasopiśmie] 
Mecz z ŁTSG z Łodzi : Rajdek zdobywa gola przewagi nad łodzianami 
 
878. 1 grudnia 1928 r. ukonstytuował się Klub Sportowy „Elektrownia”. W skład zarządu 
weszli : prezes – inż. Jasiński, wiceprezesi : Katz, inż. Weinstoch, sekretarz – Zippel, 
skarbnik – Jankowski, gospodarz – Cichoński ; członkowie : Zamróz, Głowacz ; komisja 
rewizyjna : Czyński, Gazdowicz, Koszpal ; sąd honorowy : Fałatowicz, Lewkowicz, 
Niajkowski. Adres  : „KS „Elektrownia” , ul. Targowica 3 // Nowy Głos Przemyski. – R. 25, 
1928, nr    (1 grudnia), s. [brak strony w czasopiśmie] 
Na podstawie : R. XII, Wybrane kluby z prasy przemyskiej : (przedruk tekstów prasowych w 
pisowni oryginalnej) //W: Przemyska „Polonia” i inne kluby sportowe w latach 1917-1939 / 
Józef Frankiewicz. – Przemyśl : Józef Frankiewicz, 2006. - S. 285 
 



879. Kronika Sportowa : Garbarnia - Polonia 6:0 (2:0). Ostatnie rewanżowe i decydujące 
zawody piłkarskie o wejście do ligi rozegrane przez Polonię w dniu 25 bm. w Krakowie. 
zakończyły się dla niej niespodziewanie kompromitują klęską w b. wysokim stosunku. 
Przegranę tę - może Polonia sama sobie przypisać, gdyż z Przemyśla wyjechala pewna 
zwycięstwa, lecz zawiodla. Do klęski przyczynili się także Jaciów, który nieudolnie bronił, 
oraz atak. Poza Raidkiem, Polonia dotąd nie posiada w ataku dobrych i szybko orjentujących 
się strzelców. Również nieszczęśliwym był eksperyment, wstawienia do ataku Hurły, który 
zupełnie do żadnej z pozycyj w napadzie się nie nadaje. Jego miejsce jest i winno być stale w 
obronie. Zawiodla też na calłej linii i obrona, która sama spowodowala 2 własne i 
niepotrzebne bramki. a to : jedną z karnego, drugą samobójczą. Sprawcą obu był Radwański. 
Garbarnia, u której znać było wolę zwycięstwa zasłużenie odniosła ten sukces. Gra byla przez 
caly czas otwarta. Wszelkie szanse Polonii pozostaly już w tym roku zniweczone. // Ziemia 
Przemyska. – R. 14, 1928, nr 51 (1 grudnia), s. 4 
Przegrane mecze z „Garbarnią” Kraków 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3573&from=publication 
 
1929 
 
880. Kronika sportowa : Walne zgromadzenie K.S. „Ruch” w Przemyślu odbyte dnia 8/2 
1929 wybrało następujący Zarząd : Przewodniczacy : J. Traczewski, zast. A. Höul, sekretarz 
J. Tatarski, skarbnik : R. Augustyn, gospodarz T. Gaweł, dr. J. Wojtowicz, W. Koniośny, R. 
Słysz, L. Antoniszczak, K. Mazurkiewicz jako członkowie. Komisja rewizyjna : W. Choma, 
W. Zaremba, J. Krupa. Sad honorowy : J. Wagner. Kierownictwo sekcji kolarskiej objął p. M. 
Dzidek – piłki nożnej : H. Jaszczyszyn – sekcji strzeleckiej : Wł. Michalunio – Sekcji wodnej 
: M. Orzechowski – Sekcji lekkoatl. : T. Starorstka ; [...] ; Mianowania sędziów piłkarskich 
: Sędzią kl. „A”został p. Bernfeld Bertold, sędziami kl. „B” pp. prof. Lech Edward, por 
Wawszczak Ignacy i Teleśnicki Stan., sędziami kl. „C” pp. Dalecki Adam, Galler Leon, 
Pillersdorf Eljasz, Schaller Markus i Tumidajski Stanisław // Tygodnik Przemyski. – R. 3, 
1929, nr 7 (16 lutego), s. 4 
Sędziowie zawodów w klasie A, B, C 
 
B MNZP 
 
881. Ośrodek Wychowania Fizycznego W Przemyślu. Z końcem stycznia br. uruchomiony 
został  Ośrodek Wychowania Fiz. przy Okr. UrzędzieWF i PW w Przemyślu. Na kierownika 
Ośrodka powołany został por. Folwarczny Roman. [...] // Tygodnik Przemyski. – R. 3, 1929, 
nr 8 (23 lutego), s. 3 
Powstaje Okręgowy Urząd Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego w Przemyślu (OUWFiPW) 
z siedzibą w Domu Żołnierza oraz Kręgowy Ośrodek Wychowania Fizycznego, którym kieruje por. Roman 
Folwarczny 
 
B MNZP 
 
882. Kronika Sportowa : Nowe władze. .Na odbytem Walnem Zebraniu członków K. S. 
„Ruch” wybrano zarząd na r. 1929 w składzie : Insp. J. Traczewski - przew. A. Hönl - zast. J. 
Tatarski - sekr. R. Augustyn - skarbnik T. Gaweł - gospodarz. Dr. 1- Wojtowicz, W. 
Koniośny, L. Antoniszczak. R. Słysz i K. Mazurkiewicz - członkowie. Nadto na kierowników 
sekcyj powołano: J. Jaszczyszvna s. piłki nożnej, J. Starostkę s. lekkoat., W. Michalunia s. 
strzel., W. Tokarza s. wodnej, M. Dzika s. kolarskiej. Klub ten pod względem finansowym 
przedstawia się dobrze, wystarczy nadmienić, źe na rok bieżący posiada on gotówką ponad 1 
000 zł., przyczem połowa tej kwoty pochodzi z subwencji Ministerstwa Kolei ; W sobotę 16 



um. odbyło się WaIne Zebranie Podokręgu zachodn. L. O. Z. P. N. (z siedzibą w Przemyślu) 
w Sali Czytelni kolejowej pod przewodnictwem p. Inspektora J. Traczewskiego, z udziałem 
delegatów Polomi, Czuwaju, Ruchu, Hagiboru, Świtu. Sokoła z Drohobycza 
(pełnomocnictwo na Polonję). Inne Kluby prowlncjonalne nie reprezentowane, z powodu za- 
wieji śnieżnych i utrudnionej komunikacji kolejowej. Poprzyjęciu do wiadomości 
sprawozdania ustępującego Zarządu i udzieleniu temuż absolutorjum, przeprowadzone nowe 
wybory dały nast. wynik : Insp. J. Traczewski (Ruch), prezes; R. Augustyn (Ruch), sekretarz; 
M. Teitelbaum (Świt), skarbnik; Mjr. Burnatowicz, (Polonia), B. Bernfeld, (Hagibor), O. 
Schorr, (Polonia) i Tad. Czech, (Czuwaj) - członkowie zarządu ; Nowy Klub  C. klasowy 
powstał w naszern mieście pod nazwą K. S. „Elektrownia” założony w grudniu ub. r. przez 
pracowników miejskiego zakładu elektrycznego. Klub ten L.O. Z. P. N. Przyjął na członka 
nadzwyczajnego kl. C. / T. Czech. // Ziemia Przemyska. – R. 15, 1929, nr 9 (2 marca), s. 6 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3637&from=publication 
 
883. Kronika Sportowa : Walne Zebranie Podkolegjum Sędziów piłki nożnej w Przemyślu 
odbyte dma 3 bm. dokonało wyboru nowego zarządu, na rok 1929/30 w składzie: pp. B 
Bernfeld, prezes, Por. I. Wawszczak wiceprezes, N. Pillesdorf sekretarz, Adam Dalecki  
członek zarządu. // Ziemia Przemyska. – R. 15, 1929, nr 11 (16 marca) nakł. 2, s. 5 
Nowy zarząd Podkolegium Sędziów Piłki Nożnej w Przemyślu : prezes - Bertold Bernfeld, wiceprezes - por. 
Ignacy Wawszczak, sekretarz – Eliasz Pillersdorf, członek – Adam Dalecki 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3637&from=publication 
 
884. Kronika Sportowa : Już w najbliższą niedzielę, t. j. 7 bm. kluby Polonia i Czuwaj 
otwierają sezon wiosenny. I tak : H. K. S. Czuwaj urządza o0 godz. 11-tej przedpoł. na 
Stadjonie spor. O. K. X. wewnętrzno-klubowy bieg na przelaj. I-sza drużyna piłkarska Polonii 
rozegra pierwsze zawody o mistrz. kl. A. z Resovią w Rzeszowie. Popołudniu zaś urzqdza 
sekcja kolarska Polonii na Stadjonie wyścigi torowe na 20, 10 i 5 klm. / T. Czech. // Ziemia 
Przemyska. – R. 15, 1929, nr 14 (6 kwietnia) nakł 2, s. 3 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3638&from=publication 
 
885. Kronika Sportowa : Mistrzostwa kl. B. i C. podokręgu przemyskiego rozpoczną się z 
dniem 21 kwietnia b. r. Podokręg przem. podzielony zostal jak w zeszłym roku na 3 grupy, a 
to: Grupa I. Przemyś1 z klubami: Czuwaj, Hagibor, Poloma II., Ruch i Świt. Grupa II 
Rzeszów z klubami:Resovia II. i Bar- Kochba. Grupa III. Drohobycz, Sambor, Boryslaw z 
klubami: Sokół, Korona i Kadimah ; Ż. T. G. S. Betar z Drohobycza nie bierze w tym roku 
udziału w mistrzostwie ; K. S. Strzelec mistrz kl. C. grupy Przemyśl, zostal z dn. 1 kwietnia 
br. rozwiązany. Czlonkowie tegu klubu przeszli obecnie do nowo zawiązanego K S. ,,28” i 
częścią do innych klubów ; Wylosowano następujące terminy rozgrywek o mistrz. kl. B. w 
I kolejce : 21/IV:  Świt - Czuwaj, Ruch - Hagibor. 28/IV:  Hagibor - Czuwaj. 5/V: Czuwaj 
Ruch, Polonia II. - Świt. 9/V: Hagibor - Polonia II. 26/V: Świt – Ruch, Czuwaj - Polonia II. .  
30/V: Świt - Hagibor, Ruch - Polonia. W 2 iej kolejce: 2/VI:  Czuwaj - Świt, Hagibor – Ruch. 
9/VI:  Czuwaj - Hagibor. 16/VI:  Ruch – Czuwaj, Świt - Polonia II. 23/VI:  Polonia II.-  
Hagibor. 30/VI:  Ruch - Świt, Polonia II.- Czuwaj. 7/VII:  Hagibor - Świt, Polonia II. - Ruch. 
Kluby wymienione na pierwszem miejscu są gospodarzami. Terminarz rozgrywek mistrz. kl. 
C. grupy przemysklej umieścimy w następnym numerze. [...] Rozpoczął się u nas już sezon 
sportowy. 14/1V Czuwaj - Elektrownia 3:1. 15/IV Seminarjum - K.S. „28” 2:0. Obydwa 
mecze odbyły się na Stadjonie wojsk. jako nieoficjalne, którym przypatrywało się wiele 
publiczności. Harcerze wystąpili bez treningu. 15/IV Polonia I. - Ruch I. 9:1 (4.0). Zawody 
tow. Sędziował b. dobrze p. Dalecki ; P. Generał Wieroński został ponownie wybrany 
prezesem Polonii .na rok 1929 ; Dr. J. Axer został wybrany prezesem Hagiboru. / T: Cz. 
[Tadeusz Czech] // Ziemia Przemyska. – R. 15, 1929, nr 16 (20 kwietnia), s. 6 



Zawody klubów przemyskich w mistrzostwach klasy B i C : Polonia, Czuwaj, Hagibor, Ruch, Świt 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3638&from=publication 
 
886. Kronika Sportowa : Dnia 21 bm. odbyły się nast. imprezy piłkarskie :  Polonia I. - 
Czuwaj I. 4:0 (2:0), Zaw. towarzyskie. Gra - tak w pierwszej jak i w drugiej połowie - 
otwarta. Drużyna harcerzy nie wyzyskała szeregu momentów podbramkowych, oraz nie 
wyzyskała rzutu karnego (piłka odbila się od słupka). Gdyby miała ona trochę szczęścia, 
mogłaby wyjść z wynikiem remisowym. Porażkę przypisać należy niedyspozycji strzałowej 
trójki napadu u harcerzy. Polonia mimo ubytku z jej szeregów kilku najlepszych graczy, 
przedstawia się wcale dobrze. W szczegó1nośsci zasługują na wzmiankę nowi gracze których 
ostatnio Polonia pozyskała. Są nimi: Tyszarski, środkowy napastnik i dobry strzelec, oraz pr. 
pomocnik Kalinowski, który nieźle zastępuje Ekierta, Zawody prowadził p. Bernfeld, 
wzorowo ; Jako przedmecz powyższego spotkania, odbyły się zawody towarzyskie między 
Polonią II.- Świt II.  zakończone zwycięstwem pierwszej w stosunku 7:0. Mistrzostwa kl. B. i 
C. rozpoczęły się już [u] nas z dniem 20 bm. Na pierwszy ogień poszly kluby: Hagibor I. - 
Ruch I. o mistrz. kl. B. które zresztą były mniej interesujące o przebiegu gry zmiennej; za 
kończyly się wynikiem remisowym 1: 1. Ruch nie wyzyskał karnego. Pewne zaciekawienie 
wzbudziły zawody o mistrzostwo kl. C. między dwoma nawo powstałymi klubami. K. S. 
,,28” pokonał Elektrowni ę w stosunku 6:0, zaś Jutrzenka łatwo rozprawiła się z Laborem 
5:0 W najbliiszą niedzielę t. j. 28 bm. odbędą się nast. imprezy : Na boisku Polonii o godzinie 
3-ej popoł. gra Czuwaj I. z Hagiborem I. o mistrz. Kl. B. po tym meczu zaś, grają rezerwy 
Czuwaju II.  i Ruchu II . o mistrz. kl. C. - K.S. ,,28” - wyjeżdża do Rzeszowa, gdzie grać 
będzie o mistrz. kl. C. z Wisołokiem. Pierwszy mecz o mistrzostwo kl. A. Polonii odbędzie 
się dnia 3 go maja br. we Lwowie z Hasmoneą / T.[adeusz] Czech // Ziemia Przemyska. – R. 
15, 1929, nr 17 (27 kwietnia), s. 6 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3638&from=publication 
 
887. List z Przemyśla : [...] : Ze sportu : Na walnem zgromadzeniu ŻKS Hagibor dokonano 
wyboru nowego Zarządu. Przewodniczacym wybrano p. Dra Axera, zast. przew. pp. 
Abraähama Schächtera i dra Wiesla // Nowy Dziennik. - 1929, nr 116 (1 maja), s. 8 
 
888. Kronika sportowa : Czuwaj I – Hagibor I 2:1 (2:0). Zawody o mistrz. kl. B. [...] 
Drużyna harcerska wystąpiła z rezerwowymi. Na zawodach tych zauważyliśmy grającego już 
Tad. Bilana. [...] Bramki dla Czuwaju zdobyli : Dziedziuk i Skałuba, dla Hagiboru honorową 
z karnego strzelił Holzman [...]. Zawodami kierował p. kpt. Stańczyk [...] ; Czuwaj II – Ruch 
II  3:3 (1:2) Zawody o mistrz. kl. C. Drużyna harcerzy wystąpiła w dziewiątkę. Sędziował p. 
Tumidajski ; Polonia I – Ruch I 2:0 (1:0) [...] Pod koniec gry zdarzył się przykry wypadek 
środkowemu napastnikowi Ruchu, który w przypadkowym zderzeniu się z brutalnie grającym 
Kalinowskim, doznał złamania nogi. Sędziował – jak zwykle dobrze – p. Dalecki [...] / T. 
Czech // Ziemia Przemyska. – R. 15, 1929, nr 18 ( 4 maja), s. 4 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3639&from=publication 
 
889. Kronika sportowa : Polonia I w pierwszych zawodach piłkarskich o mistrz. kl. A 
rozegranych w dn. 3 maja br. we Lwowie z Hasmoneą osiągnęła wynik remisowy 2:2 ; 5 V. 
Polonia – Janina (Złoczów) 5:2 (3:1) W drugich z rzędu zawodach o mistrzostwo kl. A 
Polonia grając na własnem boisku łatwo uporała się z drużyną złoczowską [...]. Bramki dla 
Polonii strzelili : Tyszarski 2, Bulek 2 i Siuda 1, dla Janiny Wenzel i Ziegler. Sędziował p. 
inż. Dudryk ze Lwowa ; Czuwaj I – Ruch I 5:1 (3:0). Zawody o mistrzostwo kl. B. [...] Z 
Czuwaju wyróżniali się : Complak na środkowej pomocy, gracz pracowity i ofiarny, 
Bąkowski Zb. zapowiadający się materiał na pierwszorzędnego gracza, oraz obrona : T. Bilan 



i J. Kurasiewicz.[...]. Jedną bramkę zdobyli harcerze z karnego. Sędziował p. Bernfeld – 
obiektywnie ; Świt I – Polonia II  1:1 (1:0). Zawody o mistrz. kl. B. Drużyna robotnicza grała 
przez cały czas zawodów z ogromnem szczęściem. Sędzia p. Schaller dobry. W rozgrywkach 
o mistrzostwo kl. C odnoszą piękne zwycięstwa : K.S. 28 bije wysoko-cyfrowo Jutrzenkę 7:0, 
zaś niespodzianką był też mecz wygrany Elektrowni nad Laborem 5:1 ; W niedzielę 12 bm. 
odbędą się na boisku Polonii dwa mecze towarzyskie na rzecz P.Z.P.N. : Czuwaj – Ruch, 
Polonia – Hagibor. Początek o godz.3:30 pop. / T. Czech // Ziemia Przemyska. – R. 15, 1929, 
nr 19 (11 maja), s. 6 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3639&from=publication 
 
890. Kronika sportowa : 9 V. Polonia I – Resovia I 3:1 (2:1). Zawody o mistrz. kl. A. [...] 
Sędziował p. Grabowski ze Lwowa ; Czuwaj I – Świt I 5:1 (3:0). Zawody o mistrz. kl. B. 
Przez cały czas przewaga harcerzy. Sędzia p. Schaller dobry ; Polonia II – Hagibor I 6:1 
(5:0) Mistrz. kl. B. Sędzia p. Teleśnicki z Jarosławia ; K.S. „28” – Ruch 2:2. Zawody 
przyjac. Ruch grał w składzie osłab. rezerwowymi ; Jutrzenka – Elektrownia 3:1 (1:0). 
Zaw. o mistrz. kl. C [...] ; P. Oskar Schorr (Polonia) wniosł rezygnację z godności członka 
zarządu Podokręgu Zach. p.n. co ten ostatni przyjął do wiadomości, zastanawiając się 
równocześnie nad sprawą kooptacji nowego [...]. Wybór nowego kandydata jest dość ciężki. 
Wysuwane są nast. kandydatury : kpt. Kwirini’ego (Polonia) i Dra Axera (Hagibor) ; 12 V. 
Dzień PZPN na dochód PZPN rozegrano nast. mecze towarzyskie : Ruch I-Czuwaj I 3:2 
(2:0) [...]. Sędziował p. Tumidajski ; Polonia I – Hagibor 6:0 (2:0) [...]. Sędzia p. Pillersdorf 
; K.S. „28” – Świt 9:0 (5:0) / T. Czech // Ziemia Przemyska. – R. 15, 1929, nr 20 ( 18 maja), 
s. 6 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3639&from=publication 
 
891. Kronika sportowa : Piłka nożna : 19 V. Polonia I – A.Z.S. I (Lwów) 3:0 (2:0) mistrz. 
kl. A. Polonia grała z rezerwową obroną [...] Sędziował p. Przybylski ze Lwowa ; 20 V. 
Polonia I – 3 pp. Legionów (Jarosław) 3:0 zawody powyższe rozegrała Polonia w 
Jarosławiu ; 20 V. Czuwaj I – Hagibor I 5:2 (3:0) Zawody towarz. Czuwaj wystąpił w swym 
najlepszym składzie z Wohanką i Stafiejem w ataku. Do przerwy wybitna przewaga harcerzy, 
którzy zdobywają bramki przez Słabego 1 i Wohankę 2 (1 z karnego) [...]. Sędziował p. 
Tumidajski ; O mistrz. kl. C rozegrane zostały nast. mecze : Świt II – Czuwaj II 4:3 . Sędzia 
p. kpt .Stańczyk ; Jutrzenka – Labor 4:1. Sędziował p. Bernfeld ; K.S. „28” – Elektrownia 
2:1 [...] / T. Czech // Ziemia Przemyska. – R. 15, 1929, nr 21 (25 maja), s. 5-6 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3639&from=publication 
 
892. Kronika sportowa : Piłka nożna 25 i 26 bm. : Polonia I – Trzeciak (Jarosław) 7:0 
(4:0). Zawody przyjacielskie rewanżowe. Wybitna przewaga gospodarzy. W obronie obok 
Radwańskiego debiutował pierwszy raz w tym roku Kosiba [...]. Sędziował p. Bernfeld ; 
Czuwaj I – Polonia II 4:2 (2:1) Zawody o mistrzostwo kl. B. [...] Bramki dla Czuwaju 
strzelili : Kunerth 2, Słaby i Complak po 1, dla Polonii Podróżek i Dugiełło. W drużynie 
harcerzy odznaczył się bramkarz Bojczuk, który b. zręcznie wyłapywał śliskie piłki 
przeciwnika. Sędziował p. Pillersdorf. Czuwaj ukończył już pierwszą serję rozgrywek o 
mistrzostwo Podokręgu p.n. grupy przemyskiej, prowadząc 8 punktami i stosunkiem bramek 
16:5, nie przegrywając dotychczas żadnego meczu ; O mistrzostwo kl. C odbyły się mecze : 
K.S. „28” – Jutrzenka 4:0 (1:0). Sędzia p. Heyda z Sambora ; Elektrownia – Labor 2:0 
(1:0). Sędzia p. Dalecki // Ziemia Przemyska. – R. 15, 1929, nr 22 (1 czerwca), s. 6 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/plain-content?id=3640 
 



893. Rewja sportu przemyskiego : [wiersz] / Bertold Bernfeld // Tygodnik Przemyski. – R. 
3, 1929, nr 22 (1 czerwca), s. 1-3 
 
B MNZP 
 
894. Kronika sportowa : W niedzielę 2 czerwca b.r. rozegra Polonia na boisku własnem 
zawody towarzyskie z lwowską Ukrainą znaną już w Przemyślu z zeszłorocznego występu. 
Ukraina jedyny klub ruski należący do Polskiego Związku piłki nożnej, stanowi silny zespół 
A-klasowy i w mistrzostwie II grupy klasy A w okręgu lwowskim zajmuje jedno z czołowych 
miejsc. Zawody więc zapowiadają się bardzo interesująco. W tym samym dniu przed 
południem gra Hagibor z Ruchem o mistrz. kl. B a w sobotę 1 bm. Czuwaj ze Świtem 
również o mistrz. kl. B. ; Polonia miała rozegrać z Pogonią IB zawody o mistrz. kl. A we 
czwartek 30 maja we Lwowie. – Z powodu jednak spóźnionego zawiadomienia przez Pogoń, 
drużyna przemyska do Lwowa nie wyjechała uzyskując w myśl odnośnych przepisów 2 
dalsze punkty w mistrzostwie ; 26. V. Polonia – W.K.S. Trzeciak (Jarosław) 7:0 (4:0)W 
Trzeciaku grali Tyszarski i Studziński z Polonji, nie mając jednak obok siebie lepszych 
graczy, mimo heroicznych wysiłków nie doprowadzili do zdobycia żadnej bramki przez 
Jarosławian. Gra jednak była dość interesująca, a zwycięstwo Polonji za wysokie w stosunku 
do sił obu drużyn. Sędzia p. Bernfeld dobry ; Czuwaj – Polonia II 4:2. Mistrz. kl. B. Polonia 
grała „z pechem” i mimo przewagi, zwłaszcza w pierwszzej połowie nie wyzyskała  kliku 
prawie pewnych pozycji. Sędzia p. Pillersdorf ; K.S. 28 – Jutrzenka 4:0. Mistrz. kl. C. Sędzia 
p. Heyda wzorowy ; K.S. 28 – Labor 3:0. Mistrz.kl. C. v.v. z powodu niezjawienia się 
Laboru // Tygodnik Przemyski. – R. 3, 1929, nr 22 (1 czerwca), s. 4 
mecz „Polonii” z „Ukrainą” (Lwów) 
 
B MNZP 
 
895. Z miejscowej prasy : Samobójca : [o wierszu p. Bertolda Bernfelda „ Rewja sportu 
przemyskiego” w trzech odcinkach zamieszczonym w nr 22 „Tygodnika Przemyskiego”] // 
Ziemia Przemyska. – R. 15, 1929, nr 23 (8 czerwca), s. 4 
 
896. Kronika sportowa : 30 V. Polonia I - Pogoń Ib (Lwów) 3:0 valkower. Polonia 
uzyskała walkower z powodu nie zawiadomienia jej w terminie, a w miejsce zawodów 
mistrzowskich rozegrała towarzyskie we Lwowie, z przegraną 3:1 ; 1 VI. Czuwaj I – Świt I 
2:2 (2:1). Zawody o mistrz. kl. B. Drużyna harcerzy wystąpiła z rezerwowymi [...]. Sędziował 
b. słabo p. Galler ; 2 VI. Polonia I – Ukraina I (Lwów) 2:0 (2:0). Zawody tow. [...] Bramki 
dla Polonii zdobyli : Siuda i Duda z karnego. Zawody prowadził p. Dalecki b. dobrze ; 2 VI. 
Ruch I – Hagibor I 2:0 (0:0) Ruch pokazał dość ładną grę i miał przewagę. W Hagiborze 
wyróżniał się bramkarz Klein. Sędziował dobrze p. por. Wawszczak. Hagibor założył 
przeciwko tym zawodom protest ; 2 VI. Czuwaj I – Korona I 2:2 (0:1) zaw. tow. Zawody 
powyższe rozegrała drużyna harcerzy w Samborze, gdzie wystąpiła z odmłodzonym atakiem i 
z silnym przeciwnikiem uzyskała dobry wynik ; W najbli ższą sobotę tj. dnia 8 bm. gra 
Czuwaj I zawody rewanżowe z Hagiborem na boisku Polonii o godz. 15 pop. Poprzedzi mecz 
o mistrz. kl. C Czuwaj II – Hagibor II ; Na opróżnione dwa miejsca członków Zarządu 
Podokręgu p.n. z powodu rezygnacji pp. Schorr i Bernfeld, kooptowano pp. Dra Axera 
(Hagibor) i kpt. Quirini’ego (Polonia) ; Bojczuk Ludwik , bramkarz Czuwaju nie będzie brał 
przez dłuższy czas udziału w rozgrywkach piłkarskich z powodu ciężkiej kontuzji nosa 
odniesionej na ostatnich zawodach w Samborze / T. Czech // Ziemia Przemyska. – R. 15, 
1929, nr 23 (8 czerwca), s. 6 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3640&from=publication 



 
897. Kronika sportowa : Drugi remis Czuwaju. Sukces Polonii i Ruchu ; 8 VI. Czuwaj I 
– Hagibor I 1:1 (0:1). Zawody o mistrz. kl. B. Drużyna Hagiboru wystąpiła do tych 
zawodów w wzmocnionym składzie z Holzmanem i Klotzem (krakowianinami) na czele, 
harcerze wystąpili w b. osłabionym składzie bez Complaka, Szwabowskiego i Bojczuka. [...] 
w międzyczasie udaje się Hagiborowi strzelić bramkę przez Holzmana [...] Na 20 min. przed 
końcem Czuwaj silniej naciera. Następnie kilka wolnych w stronę Hagiboru, z których jeden 
został uwieńczony ładną bramką, zdobytą dalekim i bezpośrednim strzałem przez Bilana III 
[...] Zawody prowadził p. Teleśnicki z Jarosławia ; 8 VI. Czuwaj II – Hagibor II 3:5  (1:2) 
mistrz. kl. C, rezerw. Drużyna harcerska grała w dziesiątkę ; 9 VI. Polonia II – K.S. „28”  4:0 
(2:0). Zawody towarzyskie [...].Sędzia p. Bernfeld ; 9 VI. Polonia III – Ruch II 4:2  (1:1). 
mistrz. kl. C rezerw. ; 9 VI. Polonia I – Janina I 3:1 (1:0). Na rewanżowe zawody o mistrz. 
kl. A wyjechała Polonia do Złoczowa, gdzie łatwo pokonała swego przeciwnika ; 9 VI. Ruch 
I – Barkochba I 5:3 (2:2). Zawody towarz. rozegrane w Rzeszowie [...] Ruch strzelił trzy 
ostatnie bramki na 10 min. przed końcem. Sędziował p. Pillersdorf z Przemyśla [...] / T. 
Czech // Ziemia Przemyska. – R. 15, 1929, nr 24 (15 czerwca), s. 6 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3640&from=publication 
 
898. Kronika sportowa : Ruch I – Czuwaj I 5:1 (3:0) mistrz. kl. B. [...] Harcerze - bez 
Complaka i Bojczuka, a z udziałem Gardziela I (po rocznej przerwie) i nowym nabytkiem 
Garncarzem w obronie, którego debiut wypadł b. słabo [...]. Atak Ruchu strzałowo lepiej 
dysponowany od ataku harcerzy. Sędziował p. Markus ze Lwowa ; Polonia III – Czuwaj II 
3:0 (0:0)mistrz. kl. C ; Hagibor I – Elektrownia 6:2 zaw. przyj. ; Polonia I – A.Z.S. I 2:0 
(2:0) zawody o mistrz. kl. A rozegrane we Lwowie 16 bm. zakończyły się pewnem 
zwycięstwem przemyślan [...] / T. Czech // Ziemia Przemyska. – R. 15, 1929, nr 25 (22 
czerwca), s. 8 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3640&from=publication 
 
899. Kronika sportowa : Od Redakcji. Z powodu opuszczenia na stałe Przemyśla przez por. 
Ignacego Wawszczaka, który zmienił swą przynależność służbową, przenosząc się z piechoty 
do formacji lotniczej do Torunia, z żalem przychodzi nam pożegnać zasłużonego dla naszego 
miasta działacza sportowego. Por. Wawszczak [...] należał tu do szeregu towarzystw i 
związków sportowych, w szczególności do H.K.S. Czuwaj (przez 2 lata) jako kierownik 
techniczny, póżniej do W.K.S. Legja, ostatnio do Polonii. W Podkolegium Sędziów p.n. był 
wiceprezesem. Rolę sędziego spełniał w piłkarstwie, lekkiej atletyce, grach sportowych, 
boksie i wielu innych [...] ; 28, 29 i 30 czerwca na własnem boisku u wylotu Kopernika 
Turniej piłkarski przemyskich drużyn kl. B o puchar ufundowany przez Państw. Urząd W.F. i 
P.W. w Przemyślu [...]. O godz. 4:15 po poł. zawody w piłkę nożną : I L.K.S. Czarni (Lwów) 
– Polonia I ; 23 VI. Poonia I – Pogoń Ib 2:2 (0:1) zawody o mistrz. kl. A [...] W Polonii 
najlepsi : Siuda, Tyszarski w ataku, Radwański w obronie i Kwiatkowski – Kowalski w 
pomocy. Sędzia p. Seemann ze Lwowa [...] ; 23 VI. Ruch I – Świt I 16:0 (7:0) mistrz. kl. B. 
Drużyna Świtu [...] grała cały czas w 10-kę i tylko z 3 graczami z I drużyny. Sędzia p. Galler ; 
Czuwaj II – Ruch II 3:0  (walkower) z powodu nieprzepisowego oznaczenia przez Ruch 
boiska [...] / T. Czech // Ziemia Przemyska. – R. 15, 1929, nr 26 (29 czerwca), s. 5-6 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3640&from=publication 
 
900. 20-lecie Polonji przemyskiej. Jednakowoż dopiero w r. 1909 zebrało się kilkunastu 
młodych, którzy zaczęli racjonalnym oddawać się treningom [...]. Duszą drużyny był Jan 
Theobald, mależeli do niej Eugeniusz Złotnicki (dziś dyrektor szkoły powszechnej), Józef 
Lech (dziś porucznik W.P.), Juliusz Styfi (właściciel drukarni), Józef Kuś (dziś ppłk W.P.), 



Stanisław Robakiewicz, Zdzisław Ziętkiewicz (słynny narciarz – dziś major W.P.), Roman 
Burnatowicz (dziś major W.P.), Władysław Sontag (dziś major W.P.), a samą drużyną 
opiekował się senior narciarstwa polskiego Zdzisław Ritterschild [...]. Pierwszym prezesem 
klubu był p. Kuś // Tygodnik Przemyski. – R. 3, 1929, nr 26 (29 czerwca), s. [brak strony w 
czasopiśmie] s.1 lub 2 
Na podstawie : R. 5. Geneza „Polonii” w publikacjach junbileuszowych //W: Wychowanie 
fizyczne w szkołach i kluby sportowe w Przemyślu w dobie autonomii Galicji / Józef 
Frankiewicz. - Przemyśl : Ministerstwo Edukacji i Nauki : Regionalny Ośrodek Kultury : 
Józef Frankiewicz, 2004. –.S. 146 
 
901. Kronika sportowa : Legja (Warszawa) – Polonia 4:2 (1:1). Dobrze zrobiła Polonia, że 
sprowadzila Legję... Dłuższa pauza przed finałowemi rozgrywkami o mistrz. mogłaby 
wywrzeć ujemny wpływ na wynik tychże. [...] uległa Polonja jako drużyna technicznie 
słabsza przemęczeniu, wskutek czego pozwoliła Legji nie tylko wyrównać, ale też i 
zwyciężyć. Nie mniej jednak wynik uzyskany przez Polonię jest dla niej bardzo zaszczytny. 
[...] Legja wykorzystała 3 rzuty z rogu i zdobyła 3 bramki przez Przeździeckiego (1) i Łańkę 
(2) pięknemi, wprost rzadko widzianemi główkami. [...] Spokojnie, taktownie i zdecydowanie 
sędziował p. Bernfeld. Publiczności mimo niepogodu około 1500 / O. S. [Oskar Schor] // 
Tygodnik Przemyski. – R. 3, 1929, nr 31 (3 sierpnia), s. 3 
 
B MNZP 
 
902. Kronika sportowa : Lechja (Lwów) – Polonia (Przemyśl) 3:2 (2:2) (1:1). Decydująca 
trzecia rozgrywka o mistrz. kl. A Okręgu lwowskiego zakończyła się niezasłużoną porażką 
Polonji, która w ten sposób zamknęła sobie drogę do dalszej walki o wejście do Ligi. – 
Zawody prowadzone przy przewadze Polonji, która prawie do końca utrzymała wynik 2:1 dla 
siebie. W ostatnich grach minuty Polonja zamiast ograniczyć się do mądrej obrony, starała się 
powiększyć swoje zwycięstwo i w czasie tym Lechia w jednym z wypadów wyrównała. 
Zarządzona 30 min. dogrywka przyniosła Lechji przypadkowe zwycięstwo, różnicą jednej 
bramki. – W Polonji bardzo słabo grali Siuda i Hubariw. Sędzia p. Wieczysty ; Ruch – Bar-
Kochba (Rzeszów) 3:1. Finał o mistrz. kl. B. podokręgu przemyskiego. Zasłużone 
zwycięstwo Ruchu, który jednak w Rzeszowie na spotkaniu rewanżowem będzie miał ciężką 
przeprawę i będzie musiał dobrze natężyć by wyjśc zwycięsko  // Tygodnik Przemyski. – R. 3, 
1929, nr 37 (14 września), s. 3 
Relacja z przegranego meczu „Polonii” z „Lechią”(Lwów) 
 
B MNZP 
 
903. Kronika sportowa : Tarnovia – Polonia 2:1 (1:1). Zawody towarzyskie rozegrane 
ubiegłej niedzieli między wicemistrzami okręgu lwowskiego i krakowskiego zakończyły się 
wygraną gospodarzy, którzy górowali technicznie nad drużyną przemyską. – W szeregach 
Tarnovii doskonały atak z Jachimciem i Śliwą. W Polonji dobra obrona i bramkarz. Jedyną 
bramkę dla Polonji zdobył Siuda. – Rewanżowe zawody w niedzielę 6 bm. ; Ruch – Hagibor 
4:1. Zawody o puchar N.Głosu Przemyskiego ; K.S. 28 – Elektrownia 5:0. Zawody o puchar 
N. Głosu Przemyskiego ; Czuwaj – Polonia 1:0. Zawody o puchar N. Głosu Przemyskiego. 
zawody te prowadził jako sędzia p. Dalecki kierownik sekcji piłki nożnej Czuwaju, 
popełniając cały szereg błędów, a na dobitek skracając zawody o kilka minut. Polonia z 
kilkoma rezerwowymi, przeważała szczególnie w drugiej połowie ; Z okazji jubileuszu 
Polonji umieszczono w oknie wystawowem magazynu p. Sirowego przy ul. Franciszkańskiej 
pamiątki sportowe tego klubu. Na szczególną uwagę zasługują srebrny wieniec laurowy dar 



L.Z.O.P.N. oraz cały szereg pucharów i figur sportowych, nadto proporce, wśród ktorych 
najpiękniejszy proporzec ofiarowany Polonji przez Olimpijską reprezentację turecką w r. 
1924 // Tygodnik Przemyski. – R. 3, 1929, nr 40 (5 października), s. 3 
 
B MNZP 
 
1930 
 
904. Kronika Sportowa : Walne Zebranie H. K. S. Czuwaj, odbędze się w niedzielę 9 
marca br. o godz. 10 tej przed poł. w sali N O. K. przy ul. Katedralnej ] 2 I. p. (obok sklepu p. 
Nawłoki) z porządkiem dziennym ustalonym na walnem zebraniu. W braku odpowiedniej o 
stalutem wymaganej ilości członków oznaczonej godzinie, walne zebranie odbędzie się p pół 
godziny później - bez względu na ilość obecnych. W łonie H. K. S. Czuwaj - powstala przed 
paru tygodniami nowa sekcja hokejowa, pozostająca pod kierownictwem p. Göttlicha Juljana. 
W niedzilę, 23 ub. m. odbyło się w sali Czytelni Kolej. Walne Zabranie Podokręgu zach. p. n. 
- na którem eddanym sprawozdaniach z rocznej dzlalalności zarządu dowiedzielismy się m. i., 
że w zakresie finansów suma przychod6w wynosila 722'19 zł rozchodów wynosiła 562.20 zł. 
gotówka w kasie 15999 zł. Następnie wybrano nowy zarząd w składzie: Dr. Świątnicki (Pol.) 
jako przewodniczący. Jako członkowie: Dyr. Maszler (Hag.) T. Czech (Czuwaj.). R. 
Augustyn (Ruch) B. Bernfeld M. Teitelbaum (Świt), por. Więckiewicz (Pol.) Członkiem 
honorowym Podokręgu mianowano p. insp. J. Traczewskiego. P. mjr. Burnatowicz zostal 
mianowany przez L. O. Z. P. N. delegatem Okręg. Związku do Podokręgu przem. na r. 1930 
r. // Ziemia Przemyska. – R. 16, 1930, nr 17 (10) nakł. 2 (8 marca), s. 3 
Nowy zarząd Podokręgu Zachodniego LZOPN ; dr Henryk Świątnicki reprezentantem Przemyśla w LZOPN 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3653&from=publication 
 
905. Ze sportu : Walne Zgromadzenie Podokręgu Zachodniego L.Z.O.P.N. w Przemyślu 
odbyło się w dniu 23 lutego b.r. przy stosunkowo skąpym udziale delegatów. Zgromadzeniu 
przewodniczył p. nadinsp. Traczewski, sprawozdanie z dzalalności Podokręgu za rok ubiegły 
złożył p. mjr Burnatowicz. Ustępującemu Zarządowi udzielono jednomyslnie absolutorjum, 
przyczem wyrażono specjalne podziękowanie sekretarzowi i skarbnikowi za ich owocną 
pracę. W skład nowego Zarządu weszli : pp. dr H. Świątnicki (prezes), por. Więckiewicz, 
Bertold Bernfeld, Tadeusz Czech, dyr. Maschler, R. Augustyn, tow. M. Teitelbaum jako 
członkowie. Ustepującego prezesa p. insp. Traczewskiego mianowano przez aklamację 
członkiem honorowym, przez co dano wyraz zasługom jakie p. Tr. na polu sportu lokalnego 
położył. Delegatem L.Z.O.P.N. mianowany został w roku obecnym znany i ceniony w 
szerokich kołach sportowych p. mjr Burnatowicz. [...] // Nowy Głos Przemyski. – R. 27, 1930, 
nr 10 (9 marca), s. 4 
 
B MNZP 
 
906. Kronika Sportowa : W niedzielę 23 bm. odbyło się w lokalu N.O.K. przy ul. 
Katedralnej walne zebranie H.K.S. „Czuwaj”… / K. C. // Ziemia Przemyska. – R. 16, 1930, nr 
22(13) 29 marca, s. 6 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/doccontent?id=3653 
 
907. Ze sportu : Zarząd Ż.K.S. Jutrzenka wybrano w następującym składzie : Hammer B. 
przewod., Ohrbach Ch. zast. przew., Rand B. sekr., Schönwald zast. sekr., Pechtalt Z. skarb., 
Metzger D., gosp., zastepcy Berger M., Erbsman J. Kom. rew. Rauch J., Mamber M., 



Schulberg. Sekretarjat Rand B. Kopernika 48 // Nowy Głos Przemyski. – R. 27, 1930, nr 17 
(27 kwietnia), s. 3 
 
B MNZP 
 
908. Kronika sportowa :  20 IV. Hagibor – Barkochba 1:4 Silna przewaga Barkochba o 
klasę lepszej od Hagiboru ; 21 IV. „Polonia” II – 10 Baon Administr. 3:1  (0:1)Wynik byłby 
pla „Polonii” lepszy gdyby nie przestrzelone 2 karne ; 21 IV. Elektrownia – Jutrzenka 3:0 
Znaczna poprawa Elektrowni w porównaniu z rokiem ubiegłym ; Hagibor – Ognisko 
(Jarosław) 3:2 ; 26 IV. K.S. „28”II – Hagibor II 1:0  ; 26 IV. K.S. „28” I – Hagibor I 1:1  ; 
27 IV. „Ruch” – „Barkochba” 2:1  ‘ 27 IV. „Resovia” – „Polonia” 1:2 (0:1) [...] // Ziemia 
Przemyska. – R. 16, 1930, nr 28 (18) nakł. 2 (3 maja), s. 6 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3657&from=publication 
 
909. Kronika sportowa : Mistrzostwa kl. A. w okręgu lwowskim są już w pełnym toku i 
budzą bardzo wielkie zainteresowanie, jest znaczna frekwencja publiczności. Z 
dotychczasowych rozgrywek wynika że czołową grupę tabeli stanowią Polonia, Lechja, 
Pogoń Ib, Ukraina i Hasmonea ; Bilan T . byly gracz Czuwaju podpisał zgłoszenie dla Polonji 
; Dwa nowe kluby sportowe zostały ostatnio przyjęte do Podokręgu Zachodniego a to : 
U.K.S. Sian w Przemyślu i W.K.S. Ognisko w Jarosławiu // Tygodnik Przemyski. – R. 3, 
1930, nr 19 (10 maja), s. 4 
UKS „Sian” przyjęty do podokręgu piłkarskiego 
 
B MNZP 
 
910. Kronika sportowa : Wyniki meczów piłkarskich . Polonia – Świteż (we Lwowie) 6:2 ; 
Barkochba – Polonia II (Przem.) 5:2 ; Czuwaj – Hagibor 3:3 ; Ognisko – Jutrzenka 11:0 ; 
Ognisko – K.S. „28” 6:2 // Ziemia Przemyska. – R. 16, 1930, nr 29 (19) (10 maja), s. 4 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3657&from=publication 
 
911. Kronika sportowa : 11 V. San – K.S. 3:2 (3:1) ; „Polonia” – Team (Czuwaj 
Hagibor) 8:1 (4:1) Polonia od samego początku zaznacza swą przewagę. Wina tak wysokiej 
przegranej leży w nieumiejętnem ułożeniu teamu, którego gracze się nie rozumieli. Jedyną 
bramkę dla teamu zdobył Słaby w Czuwaju. Sędzia p. Bernfeld dobry ; 18 V. Czuwaj – K.S. 
28  1:2 o mistrz. kl. B ; Polonia – Ukraina 2:2 ; Czuwaj II – K.S. 28 2:4 // Ziemia 
Przemyska. – R. 16, 1930, nr 32 (21) (25 maja), s. 6 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3657&from=publication 
 
912. Ze sportu : Hagibor – Polonia II 1:0 (0:0). Zawody o mistrz. kl. B. Po dobrej grze 
ubiegłego tygodnia, sprawiła Polonia II swą ostatnią grą niemiłą niespodziankę. Z wyjątkiem 
obrony zawiodła ona we wszystkich linjach. Bramkarz niepewny, bez techniki, nie umiejący 
w decydujących chwilach wybiegać, pomoc z wyjątkiem Tkacza słaba, atak pozbawiony 
Musiała zupełnie bezradny. Choć sędzia p. Tatarski usunął w drugiej połowie 2 graczy z 
Hagiboru, nie mogła Polonia tej przewagi wyzyskać i zeszła pokonana. Hagibor okazał się 
tym razem druzyną ambitną. Grając w 9-kę nie poddawal się przewadze przeciwnika [...]. 
Jedyną bramkę dnia strzelił Helmreich. ; Elektrownia (Przemyśl) – Ognisko (Jarosław) 3:0. 
walk over. Zawody o mistrz. kl. C. Przez niezrozumiałą lekkomyślność utraciło Ognisko 
znowu dwa punkty. Gracze zamiast koleją przyjechali autem wojskowem, które podobno w 
drodze uległo defektowi tak, że zamiast na godz. 3 przyjechali o godz. 3:43 po to, by się 
dowiedzieć, że już przeszło kwadrans temu odgwizdał sędzia p. Pillersdorf, wobec 



niezjawienia się gości, walk-ower na korzyść Elektrowni / M. Br. // Nowy Głos Przemyski. – 
R. 27, 1930, nr 22 (1 czerwca), s. 4 
 
B MNZP 
 
913. Kronika sportowa : 17 V. Elektrownia – San 2:3 (1:2) [...] Sędziował p. Tatarski ; 
Polonia II – Ruch 3:3 (1:2) [...] Sędziował pan kapitan Stańczyk b. słabo ; Czuwaj II – K.S. 
28 0:0. Czuwaj wystąpił do tych zawodów z całym atakiem nowym, który w polu grał 
zadowalniająco lecz pod bramkę zawodził. Na wyróżnienie zasługuje bramkarz (Czuwaju) 
Göttlich. Sędzia p. Galler b. słaby, nie uznaje pozycji spalonych ; Polonia – Ukraina 2:2 
(2:0) ; 24 V Polonia – Lechja I 1:4 (0:0) o mistrz. kl. A we Lwowie. Pierwsza klęska 
Polonii, w której najlepiej grał Bilan ; 29 V. (Przemyśl) „Polonia” – Pogoń (Stryj) 7:0 (5:0) 
Gra Polonii bardzo słaba. Do tych zawodów wystąpiła Polonia ze zmienionym atakiem bez 
Siudy i Bulka, bramki dla Polonii strzelił Kowalski 6 i Kalinowski 1 ; 31 V. Ruch – K.S. 
„28” 1:2 (1:1) Słaba gra Ruchu. Bramki dla K.S. „28” strzelił Mandziej i Czyżyk, dla Ruchu 
Kałamarz z karnego ; 31 V. „Polonia” II – „Czuwaj” I 5:1 (2:1)  Harcerze wystąpili do tych 
zawodów w osłabionym składzie. Sędziował b. słabo p. Schaller ; 1 V. „Rewera” – 
„Polonia”1:2 (1:1) Z trudem uzyskane zwycięstwo Polonii nad dobrze grającą drużyną 
stanisławowską // Ziemia Przemyska. – R. 16, 1930, nr 34 (23) (7 czerwca), s. 6 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3657&from=publication 
 
914. Ze sportu : Polonia – Pogoń (Stryj ) 7:0 (5:0) ; Polonia – Rewera 2:1 (1:1). Zawody o 
mistrz. kl. A. Dwa razy w minionym tygodniu spotkała się Polonia na swojem boisku z 
przeciwnikami w walce o mistrzostwo i oba razy wyszła zwycięsko. Kiedy jednak zawody z 
Pogonią przedstawiały się jako trenning za jedną bramkę, to zwycięstwo z Rewerą było z 
trudem wywalczone [...]. Szwarc na bramce bronił niezwykle przytomnie; wybiegał rozumnie 
i celowo, trzykrotnie pięścią odbił piłkę nieuchronnie idącą do bramki. Mniej rutynowany 
bramkarz nie dalby sobie w tak trudnej sytuacji rady. Jedyny goal strzelony przez prawego 
łącznika był nie do obronienia. [...]. Sędzia w zawodach z Pogonią p. Meller miał łatwe 
zadanie, sędzia drugich zawodów p. Seeman bezstronnością, skrupulatnością i 
zdecydowaniem w rozgrywkach trzymał w ryzach obie drużyny / M. Br. // Nowy Glos 
Przemyski. – R. 27, 1930, nr 23 (8 czerwca), s. 4 
 
BMNZP 
 
915. Kronika sportowa : Złoczów : 8 VI. „Polonia” – „Janina” 5:2  ; Rzeszów : „Czuwaj” 
– „Barkochba” 2:2 (2:0) Do pauzy więcej z gry mieli harcerze, którzy zdobyli dwie bramki 
przez Stafieja i Hałuszkę [...]. Na wyróżnienie zasługuje b. dobry bramkarz Czuwaju Göttlich. 
Sędziował dobrze p. Schaller ; Przemyśl : „Ruch” – Hagibor 3:3 (1:2) [...] Sędziował p. 
Dalecki // Ziemia Przemyska. – R. 16, 1930, nr 35 (24) (14 czerwca), s. 4 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3657&from=publication 
 
916. Ze sportu : K.S. 28 – Ruch 2:1 (1:1). Zawody o mistrz. kl. B. Ruch zwykle tak ambitny 
i w ataku pewny, tymczasem grał bardzo leniwie i niedawał sobie rady z lotnymi ambitnie 
startującymi graczami K.S. 28. Obrona słabsza niż zwyczajnie, pomoc osłabiona 
wstawieniem Kwiatkowskiego II w miejsce zdyskwalifikowanego Wyskila, atak spudłował 
kilka razy z pewnych pozycyj. W.K.S. 28 pewna obrona i pracowita pomoc wspierała dobrze 
prace ataku. Bramki dla 28 strzelili Dyhdalewicz i Mandziej, dla Ruchu Rymer (z karnego). 
Sędzia p. Galler ; Polonia II – Czuwaj 5:1 (2:0). Zawody o mistrz. kl. B. Słaba bardzo gra 
Czuwaju pozwoliła Polonii II osiągnąć piękny sukces będący pewną rehabilitacją za 



poprzednią bardzo słabą grę z Hagiborem. Sędzia p. Schaller ; W dniu 18 maja br. odbył się 
egzamin kandydatów na sędziów piłkarskich przed komisją złożoną z por. Usarza, kpt. 
Niedzielskiego i sędziego międzyokręgowego p. Bernfelda. Egzamin zdali pp. Głowacz 
(Elektrownia), Romaniec M. (Polonia), Rosenwald A. (Ruch), Rand B. (Jutrzenka). – 
Sędziami A klasowymi mianowani zostali pp. Pillersdorf E., Dalecki A. / M. Br. // Nowy Głos 
Przemyski. – R. 27, 1930, nr 24 (15 czerwca), s. 4 
 
B MNZP 
 
917. Kronika sportowa : 14 VI. Elektrownia – San 2:2 (1:2) ; 15 VI. Czuwaj – Ruch 1:3 
(0:2) [...] Sędzia p. Schaller [...] za brutalną grę wykluczył z gry graczy Ruchu Wyskila oraz 
bramkarza Ryniekiewicza [...] ; Czuwaj II – Ruch II 4:3  (1:2) ; Rzeszów : „Barkochba” – 
„Hagibor” 4:1  (0:1) ; Jarosław : „Polonia” – „Ognisko”3:2  ; 19 VI. „Polonia” – „Pogoń” 
Ib Lwów 4:1 (1:0) [...] Po przerwie Polonia zaznacza swą przewagę czego rezultatem 2 
bramki strzelone przez Bulka. Częste ataki na bramkę gości przynoszą dalsze 3 gole zdobyte 
przez Studzińskiego. Sędzia p. Bernfeld dobry, publiczności sporo ; 22 VI. Polonia – Czarni 
Ib 5:0 (1:0). Przez cały czas przewaga Polonii. Bramki zdobyli Siuda, 2 Tyszarski z karnego, 
Studziński i Podróżek po jednej. Sędzia p. Dalecki dobry // Ziemia Przemyska. – R. 16, 1930, 
nr 37 (28 czerwca), s. 6 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3657&from=publication 
 
918. Kronika sportowa : 29 VI. Polonia – Hasmonea 4:0 o mistrz. kl. A ; 28 VI Hagibor – 
K.S. 28 4:1 ; 29 VI. Ruch – BarKochba 3:1 o mistrz. kl. B rozegrane w Rzeszowie 
zakończyły się rzetelnym sukcesem drużyny przemyskich kolejarzy ; 6 VII. Czuwaj II – 
Hagibor II 3:3  mistrz. kl. C ; 6 VII. Polonia I – Resovia 3:0 o mistrz. kl. A w Rzeszowie. 
Bardzo ładna gra Polonii pozyskała dla niej tak fanatyczną publiczność, jak rzeszowska. 
„Resovia” grała bardzo ostro. Sędzia p. Kurzweil ze Lwowa ; 6 VII Czuwaj I – Hagibor 4:1  
(1:1) o mistrz. kl. B. Harcerze wzmocnieni przez Adamcia, Complaka i Bąkowskiego 
górowali w ciągu całego meczu nad Hagiborem. Sędziował bez zarzutu kpt Stańczyk [...] // 
Ziemia Przemyska. – R. 16, 1930, nr 39 (28) (12 lipca), s. 4 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3657&from=publication 
 
919. Kronika sportowa : 13 VII. Czuwaj – K.S. „28” 3:3 (1:2) [...] Harcerze wystąpili w 
składzie osłabionym bez Bilana, Complaka i Bąkowskiego. W Czuwaju najlepszy Czarnecki 
II w ataku. W K.S. Dyhdalewicz. Sędzia p. Pilersdorf zadowalający ; 13 VII Polonia II – 
Ruch 2:2 ; Team C. kl. – Hagibor 5:1 (3:1). Dobra gra teamu ; 20 VIII Polonia – Świteż 
(Lwów) 4:0 mistrz. kl. A. Polonia wygrywa jedne zawody po drugich. Poniesie jednak 
poważną stratę w drużynie, gdyż najlepszy jej obrońca Bilan Tadeusz postanowić już miał 
wystąpienie z jej szeregów // Ziemia Przemyska. – R. 16, 1930, nr 42 (30) (26 lipca), s. 4 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3657&from=publication 
 
920. Kronika sportowa : Polonja – Ukraina 4:2 (2:1). 27 bm. odbyły się rewanżowe 
zawody o mistrz. kl. A. między Polonją a Ukrainą na boisku Czarnych we Lwowie. Wobec 
remisowego wyniku pierwszego spotkania, mecz ten wzbudził wielkie zainteresowanie wśród 
sportowców Lwowa i sympatyków Polonji. Nic też dziwnego, że na boisku zjawiło się około 
1500 publiczności w tem 90 % sympatyków Lechji i Ukrainy, wrogo usposobionych wobec 
Polonji [...] Mecz ten wygrała zasłużenie Polonja zwłaszcza że grała ona w drugiej połowie w 
dziesiątkę z powodu rozbicia Kowalskiego. Z Polonji odznaczyli się Studziński, Tyszarski, 
Kwiatkowski, Kalinowski, Duda. Bramki strzelili Tyszarski 2, Kowalski 1, Studziński 1. 
Sędz. b. dobrze p. kpt. Niedźwirski, który nie dał sterroryzować się fanatycznym 



zwolennikom Lechji ; Ruch – KS 28 5:0 (1:0) Rozstrzygające zawody o mistrz. kl. B. 
Podokręgu Przemyskiego dały zwycięstwo drużynie lepszej, która godnie będzie 
reprezentowała Przemyśl w rozgrywce ze Lwowem. Najlepszą linją Ruchu, to jego obrona. 
Atak Ruchu dobry technicznie i taktycznie o dobrej dyspozycji strzałowej, ma jednak wadę, 
że posiada solistów, którzy niepotrzebnie za dużo dryblują. Z ataku wyróżniają się Kałamarz i 
Wawrzkowicz K. KS 28 to drużyna nierównomierna która obok jednostek zupełnie dobrych 
jak Dyhdalewicz, Olszański, Pędlowski, Skicki, posiada i 5 słabszych, którzy muszą 
dorównać swoim kolegom klubowym [...] . Bramki strzelili Kałamarz i Wawrzkowicz K. 1. 
Sędz. dobrze p. Dalecki // Tygodnik Przemyski. – R. 4, 1930, nr 31 (2 sierpnia), s. 3 
Zwycięski mecz „Polonii” Przemyśl z „Ukrainą” we Lwowie na boisku „Czarnych” 
 
B MNZP 
 
921. Sędzia sportowy powodem ekscesów ulicznych ; Polonja – Lechja 1:1 (1:0) : przebieg 
gry : ocena gry / „Żelski” // Tygodnik Przemyski. – R. 4, 1930, nr 32 (9 sierpnia), s. 3 
Relacja z remisowego spotkania „Polonii” z „Lechią” Lwów w Przemyślu o mistrzostwo w klasie A ; sędzia : A. 
Seeman (Lwów) ; zamieszki uliczne 
 
B MNZP 
 
922. Kronika sportowa : 27 VII Ruch – K.S. „28” 5:0 (1:0) [...]. Sędziował b. dobrze p. 
Dalecki ; 26 VII Polonia II – Czuwaj I 4:1 ; 26 VII Polonia III – Czuwaj II 3:4. Obie 
drużyny Czuwaju grały w osłabionym składzie ; Polonia – Ukraina (Lwów) 4:2 ; 3 VIII 
Polonia – Lechia 1:1. o mistrz. kl. A. Wskutek tego wyniku Polonia straciła prawie wszelkie 
szanse na zdobycie mistrzostwa kl. A w okręgu lwowskim. Lechja ma od Polonii dwa punkty 
więcej // Ziemia Przemyska. – R. 16, 1930, nr 45 (32) nakł. 2 (9 sierpnia), s. 4 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3658&from=publication 
 
923. ... // Nowy Głos Przemyski. – R. 25, 1930, nr 32 (10 sierpnia), s.  [brak strony w 
czasopismie] 
Relacja z remisowego spotkania „Polonii” z „Lechią” Lwów w Przemyślu o mistrzostwo w klasie A ; krytyka 
gry piłkarza Mieczysława Kwiatkowskiego 
 
924. Kronika sportowa : 11 VIII Polonia – Pogoń (Stryj)  0:0. Mistrz. kl. A. Wynik ten 
pogrzebał wszelkie nadzieje „Polonii” na zdobycie mistrzostwa okręgu ; 17 VIII Polonia – 
Janina 5:0 (3:0) [...] Na kilka minut przed pauzą Siuda strzela pierwszą dla Pol. bramkę. 
Dwie minuty po przerwie Bulek strzela druga dla Pol. bramkę.[...] Pogróżek strzelając 3 
bramkę następnie Bulek 4-tą i kilka minut przed końcem Tyszarski 5-tą. Wynik byłby 
znacznie lepszy gdyby nie b. dobry bramkarz gości. Sędzia p. Nabielec dobry. // Ziemia 
Przemyska. – R. 16, 1930, nr 50 (35) nakł. 2 (30 sierpnia), s. 4  
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3658&from=publication 
 
925. Kronika sportowa : 31 VIII Jarosław Ognisko – Polonia (Przem.) 3:2. Mało 
zaszczytna klęska Polonii ; O Puchar [Nowego] Głosu Przemyskiego : 31 VIII „K.S. 28 – 
Czuwaj”  3:2 [...]. Sędzia p. Galler słaby ; Polonia – Hagibor 5:1 (0:1) ; Czuwaj wyjeżdża w 
niedzielę na zawody towarzyskie (do Borysławia) z Kadimachem // Ziemia Przemyska. – R. 
16, 1930, nr 52 (36) nakł. 2 (6 września), s. 4 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3659&from=publication 
 
926. Kronika sportowa : 7 IX Borysław . Kadimach – Czuwaj 3:2 (3:1) ; O Puchar 
Nowego Głosu Przemyskiego : 6 IX Ruch – Hagibor 1:0. Brutalna gra Ruchu ; 14 IX Sian – 



Ruch 1:3 ; Polonia – K.S. „28” 8:2 (5:0) [...]. Sędzia p. Galler b. słaby ; K.S. 28 – Czuwaj 
3:2 ; 14 IX Hagibor – Elektrownia 3:0 (3:0) // Ziemia Przemyska. – R. 16, 1930, nr 55 (38), 
nakł. 2, (20 września), s. 6 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3659&from=publication 
 
927. Kronika  : Zaszczytne odznaczenia klubów przemyskich. W.C.S.S. Polonia i Ż.K.S. 
Hagibor zostały z okazji 10-lecia L.Z.O.P.-u nagrodzone dyplomami honorowymi za zasługi 
położone dokoła rozwoju sportu. O znaczeniu tego odznaczenia świadczy fakt, te na kilkaset 
klubów L.Z.O.P.N.-u, dyplomów takich otrzymało tylko 16 klubów // Nowy Głos Przemyski. 
– R. 25, 1930, nr 40 (12 października), s. 4 
 
B MNZP 
 
928. Ś. p. Teofil Wojciech Więckiewicz : porucznik 5 pułku strzelców podhalańskich : 
nekrolog / Józef Władysław Kobylański kapitan 5 p.s.p. i sekr. W.C.S.S. Polonia // Tygodnik 
Przemyski. – R. 4, 1930, nr 51 (23 grudnia), s. 2 
Śmierć por. Teofila Wojciecha Więckiewicza – kierownika sekcji piłki nożnej „Polonii” 
 
B MNZP 
 
1931 
 
929. Kronika sportowa : Walne Zgromadzenie lwowskiego Związku Okręg. Piłki Nożnej 
we Lwowie, zniosło uchwałę Zarządu tego Związku nakładającą na Polonię, jej graczy i 
boisko , szereg drakońskich kar za za zajścia po meczu Polonia – Lechja w dn. 3. VIII. ub.r. – 
W ten sposób krzywda wyrządzona wówczas Polonji, została chociaż w części 
wynagrodzoną. W toku Zgromadzenia delegaci Polonji pp. mjr Burnatowicz i kpt. 
Kobylański, poddali działalność Związku druzgoczącej krytyce ; Dyhdalewicz (K.S. 28), 
Rynikiewicz (Ruch) i Complak (Czuwaj) zgłosili swój akces do Polonji, nie otrzymali jednak 
dotychczas zwolnień ze swoich dotychczasowych klubów // Tygodnik Przemyski. – R. 5, 
1931, nr 4 (31 stycznia), s. 4 
Ogłoszenie naboru kandydatów na sędziów piłkarskich przez Podkolegium Sędziów Piłki Nożnej (siedziba : 
Rynek 15) ; skrócenie kary dla „Polonii” za zajścia podczas meczu z „Lechią” Lwów ; krytyka Lwowskiego 
Związku Okręgowego Piłki Nożnej przez Burnatowicza i Kobylańskiego 
 
B MNZP 
 
930. ... // Tygodnik Przemyski. – R. 5, 1931, nr 12 (28 marca), s. [brak strony w czasopiśmie] 
Walne zebranie sprawozdawcze klubu „Polonia” ; wybór zarządu honorowego : m.in. Stanisław Michałowski, 
Roman Krogulecki, inż. Grodyński 
 
931. Chwila bieżąca : Walne Zebranie H.K.S. Czuwaj, odbyło się dnia 26 III i 2 bm. w 
czytelni „Domu Żołnierza” , udział w zebraniu wzięło 60 członków. Zgromadzenie zagaił 
prezes mgr Trella Antoni. Na przewodniczącego zebrania wybrano mgr Trellę, sekr. 
Wojtowicza Jana. Po przyjęciu porządku dziennego przystąpiono do sprawozdań ze 
wszystkich sekcji a to : piłki nożnej [...]. Sprawozdanie kasowe złożył p. Dobrowolski T., 
poczem nastąpiły wnioski i interpelacje. Ustępującemu Zarządowi udzielono absolutorjum. 
Następnie obrano nowy Zarząd. Prezesem został p. inż. Krupiński Gustaw, wiceprezes mgr 
Trella Antoni i Dalecki Adam. Do Zarządu weszli pp. Wojnarowska L., Partaczyńska, mjr 
Dyszkiewicz, Göttlich, mgr Bojczuk, Gorzeński M., Dobrowolski T., Adamcio E., i Nawłoka 



K. W skład komisji rew. weszli kpt Rolewicz jako przewodniczący oraz czł. Chrupek i 
Szczepański W. // Tygodnik Przemyski. – R. 5, 1931, nr 15 (19 kwietnia), s. 3 
 
B MNZP 
 
932. Kronika sportowa : Polonja – Pogoń Ib 2:1 (0:0) Zawody o mistrz. kl. A. Przez cały 
czas zawodów gra otwarta, do 40-tej minuty w drugiej połowie prowadziła Pogoń 1:0 w 
ostatnich pięciu minutach padły zwycięskie bramki dla Polonji obydwie zdobyte przez 
Studzińskiego. Dla Pogoni bramkę uzyskał Lehman. Widzów około 600. Sędziował p. 
Pillersdorf ; Czuwaj – Hagibor 5:0 (2:0) Zawody o mistrz. kl. B. zdecydowane zwycięstwo 
Czuwaju. Bramki zdobyli Czernecki, Adamcio, Kryśków i Skałuba po jednej. Sędzia p. 
Głowacz ; Ruch – Ognisko  3:2 (2:1), Zawody o mistrz. kl. B. Niezasłuzona wygrana 
Ogniska, decydujący goal padł w ostatniej minucie. Bramki dla Ogniska zdobyli Tyszarski, 
Gałusza i Szczerbicki, dla Ruchu Kałamarz i Stafiej [...] //Tygodnik Przemyski. – R. 5, 1931, 
nr 27 (12 lipca), s.  
 
B MNZP 
 
933. Kronika sportowa : Polonja – Świteż 2:1 (0:0). – Zawody o mistrz. kl. A. 
Przeciwnikiem Polonji była drużyna, której grozi spadek do klasy B, to też o punkty ze strony 
Świtezi była bardzo ostra, a nawet w końcu brutalna. Ofiarą tej brutalności padł bramkarz 
Jaciów, którego zastąpił Rynikiewicz. Bramki dla Polonji zdobył Studziński i Małodobry ; 
Czuwaj – K.S. 28 4:3 (2:1). Zawody o mistrz. kl. B. – Podobnie jak Polonja, miał Czuwaj za 
przeciwnika drużynę, której w razie przegranej groził spadek do kl. C. [...] Dla Czuwaju 
bramki zdobyli Drzedzisik i Czarnecki, dla K.S. 28 Mandziej 2 i Grzesiak ; Hagibor – 
Polonja II 1:6 (1:6) Zawody o mistrz. kl. B. Rezerwy Polonji odniosły zwycięstwo nad słabo 
grającym przeciwnikiem // Tygodnik Przemyski. – R. 5, 1931, nr 28 (18 lipca), s. 3 
 
B MNZP 
 
934. Kronika sportowa : Pogoń Stryj – Polonja 2:1 . Mecz mistrzostwo kl. A zakończył 
niespodziewanie klęską Polonji. Przebieg meczu nie odpowiada stosunkowi bramek, Polonja 
miała przewagę, lecz wyszła pokonana z winy nieudolnego ataku, który najpewniejsze 
pozycje zaprzepaszczał. W drużynie zwycięzców wybijało się na pierwszy plan trio obronne. 
[...] ; Czuwaj – Ognisko 2:1 Mecz o mistrz. kl. B. pomiędzy temi drużynami miał 
zdecydować, która z tych drużyn zdobędzie mistrzostwo grupy [...]. W ostaniej minucie padł 
decydujący goal zwycięski dla Czuwaju, strzelony przez Skałubę. Bezpośrednio potem 
wtargnęła rozjuszona publiczność na boisko, gdzie dotkliwie pobiła graczy jak i sędziego 
Tatarskiego. Tak pojmuje się sport w Jarosławiu. Epilog meczu rozegra się u władz 
sportowych podokręgu, który z tego incydentu wyciągnie odpowiednie konsekwencje // 
Tygodnik Przemyski. – R. 5, 1931, nr 29 (26 lipca), s. 3 
 
B MNZP  
 
935. Kronika sportowa : Polonia – Sokół 2:1. Na gorącym gruncie we Lwowie Polonja 
pokonała Sokół, odnosząc zasłużone zwycięstwo. Przez cały czas zawodów przewaga 
Polonji. Dla Polnji goale zdobyli Studziński i Małodobry. Dla Sokoła Kurczak z karnego // 
Tygodnik Przemyski . – R. 5, 1931, nr 31 (9 sierpnia), s. 3  
 
BMNZP 



 
936. Kronika sportowa : Polonja – Rewera 6:1 (3:0). Ostatnie zawody o mistrz.kl. A. 
skończyły się dla mistrza grupy druzgoczącą klęską. Drużyna gości przestawiała się bardzo 
blado. Polonja zaś reprezentowała się z jaknajlepszej strony, pokazała grę, którą dawno już 
nie oglądano u nas. [...]. Bramki strzelili : Dyhdalewicz dwie, Studziński, Małodobry, Bulek 
oraz z karnego Jaciów po jednej. Dla Rewery jedyna bramka padła z wątpliwego karnego. – 
Sędziował p. dr Kreicarek ; Pogoń Ib – Polnja 2:0. Zawody o mistrz.kl. A we Lwowie, 
skończyły się niespodziewaną klęską Polonji. Wynik meczu należy tłumaczyć 
przemęczeniem graczy, którzy czuli w nogach mecz z Rewerą, oraz doskonałą rezerwą 
Pogoni, jedną z najlepszych we Lwowie ; 17 pp. – Sian 5:1 W Rzeszowie odbył się mecz o 
wejście do kl. B. pomiędzy temi drużynami, przyniósł wysokie zwycięstwo 17 pp. Drużyna ta 
przybędzie do nas w najbliższym czasie na zawody rewanżowe ; Jaroslavia – Czuwaj 3:0 
Pryzjacielskie zawody pomiędzy temi drużynami nie miały charakteru przyjacielskiego. Na 
zawody powyższe wyjechał Czuwaj w składzie osłabionym, to też w rezultacie musiał 
ponieść porażkę. Do wyniku przyczyniła się publiczność, która terrorem, okrzykami oraz 
obelgami rzucanemi pod adresem graczy Czuwaju, wyprowadziła tę drużynę z równowagi 
[...]. Ofiarami jej padli Kurasiewicz i Skałuba gracze Czuwaju napadnięci przez Gałuszkę i 
Bieniarza graczy Ogniska [...]. Huligani sportu będą nadal hulać // Tygodnik Przemyski. – R. 
5, 1931, nr 33 (23 sierpnia), s. 3-4 
 
B MNZP  
 
937. Kronika sportowa : Polonja – Korona Sambor 2:2. Zawody przyjacielskie na które 
Polonja wyjechała do Sambora skończyły się wynikiem remisowym, co stanowi pewnego 
rodzaju senzację. Koronie bowiem grozi spadek do kl. C. a mistrzem w tej grupie został 
Kadimah, z którem Czuwaj remisował. ; Czuwaj – Orzeł Biały 1:1 . Zawody o wejście do kl. 
A. skończyły się wynikiem nierozstrzygniętym. Goście stanowili przeciętną drużynę B. kl. 
grając do połowy z wiatrem mieli nieznaczną przewagę. W Czuwaju prawa strona 
szwankowała [...]. Sędziował p. Drabikowski // Tygodni Przemyski. – R. 5, 1931, nr 40 (11 
października), s. 4 
 
B MNZP 
 
938. ... // Tygodnik Przemyski. – R. 5,1931, nr 42 (25 października), s.[ brak strony w 
czasopiśmie] 
Polemika z „Nowym Głosem Przemyskim” nt kondycji piłki nożnej w mieście 
 
939. Kronika sportowa : 24. X. Ruch – Hagibor 2:1 (2:1). Zawody o puchar N. Gł. 
Przemyskiego Gra obustronnie na niskim poziomie. Wszystkie bramki padły z rzutów 
karnych. Sędziował dobrze p. Dalecki ; 25. X. Oldboye – Polonja 3:2 (1:1) Drużyna gości 
złożona ze starych graczyPogoni okazała się zespołem technicznie piewszorzędnym. Przebieg 
gry zajmujący z lekką przewagą gości. Polonia po dłuższej przerwie grała słabiej niż zwykle. 
Goście w składzie osłabionym bez dra Garbienia i Haukego uzyskali zasłużone zwycięstwo. 
Sędziował b. słabo p. Pillersdorf ; 25. X. Czuwaj – Górka (Stanisławów) 3:1 (2:0). Ambitna 
i celowa gra Czuwaju przyniosła mu zasłużone zwycięstwo nad twardą i ostrą drużyną gości. 
Przebieg gry interesujący z przewagą gospodarzy, tempo żywe od początku do końca. 
Zawody dały licznie zebranej publiczności wiele emocji i zrehabilitowały Czuwaj w opinji 
tutejszej publiczności Wszystkie bramki dla Czuwaju zdobył Dmytryszyn, dla Górki lewy 
łącznik. Sędzia p. por. Szyba bez zarzutu // Tygodnik Przemyski. – R. 5, 1931, nr 45 (15 
listopada), s. 6 



 
B MNZP 
 
940. Kronika sportowa : 25.XI. Czuwaj – Janina 5 :0. Ostatnie zawody piłkarskie o 
wejście do kl. A. rozegrane na boisku ŻKS „Hagibor” zakończyły się zasłużonem 
zwycięstwem Czuwaju. W pierwszej połowie gra wyrównana, gdyż goście grają z wiatrem. 
Po przerwie silna przewaga gospodarzy, którzy zdobywają w tej części gry 4 bramki. Zawody 
te odbywały się na 5-cio stopniowym mrozie przy silnym i mroźnym wietrze. Sędziował 
dobrze p. Głowacz za zgodą kapitanów obu drużyn, gdyż sędzia ze Lwowa nie przyjechał // 
Tygodnik Przemyski. – R. 5, 1931, nr 50 (20 grudnia), s. 4 
 
B MNZP 
 
1932 
 
941. ... // Tygodnik Przemyski. – R. 6, 1932, nr 12 (27 marca), s. [brak strony w czasopiśmie] 
Nowy skład zarządu Podokręgu Zachodniego LZOPN, m.in. H. Świątnicki, M. Teitelbaum, Bandasiewicz, kpt. 
Ignacy Karpiński, lek. med. Marcin Aberdam, T. Czech, Jankowski 
 
942. Kronika sportowa : Wylew Sanu dotknął H.K.S. Czuwaj, którego park sportowy 
został w znacznej części zalany wodą ; Wszelkie zawody piłkarskie Polonii odbędą się 
narazie na Stadjonie , gdyż prace około nowego boiska Polonii będą ukończone dopiero w 
połowie maja // Ziemia Przemyska. – R. 18, 1932, nr 15 (9 kwietnia), s. 4 
 
B MNZP 
 
943. ... // Ziemia Przemyska. – R. 18, 1932, nr 16 (16 kwietnia), s. [brak strony w 
czasopismie] 
Zarząd Klubu „Polonia” ; własny zarząd sekcji piłkarskiej : Mjr Gawron, Władysław Stieber, kpt. Feledziak 
 
944. Kronika sportowa : Polonia – Ruch 7:1 (5:0) zawody towarzyskie rozegrane na boisku 
nie nadającem się do gry i zagrażającem kalectwem […]. Sędziował p. Przestrzelski ; 
Jarosławia – Hagibor 1:0 mecz rozegrany w Jarosławiu przyniósł zwycięstwo C-klasowej 
drużynie ; Czuwaj – P.W. Poczta 11:1 Pierwszy występ Poczty zakończył się jej 
wysokocyfrową klęską  […] ; Szwarc , znany bramkarz Polonii, objął kierownictwo sekcji 
piłki nożnej Czuwaju ; Bernfeld i dr Kreicarek  obydwaj z Przemysla zostali mianowani 
sędziami ligowymi // Ziemia Przemyska. – R. 18, 1932, nr 17 (23 kwietnia), s. 4 
 
B MNZP 
 
945. Kronika sportowa : Polonia – Pogoń Ib (Lwów) 1:0 (0:0). Zawody o mistrzostwo kl. 
A. – Boisko Hagiboru. – Polonia bez Dyhdalewicza i Hoszowskiego. – Pogoń z czterema 
graczami ligowej drużyny a to Czesławskim, Prasem, Sobocińskim i Skowrońskim [...] 
Decydująca bramka została zdobyta z rzutu karnego, którego szczęśliwym egzekutorem był 
rezerwowy i dobrze zapowiadający się Mandziej. – Z graczy Polonii spisała się obrona : 
Jaciów, Radwański i Stanisławski, - Pomoc naogół dobrze wywiązala się ze swego zadania; 
atak nieporadny. – Sędziował jak zwykle stanowczo i dobrze p. Dalecki. – Publiczności około 
1 500 osób [...] ; Polonia II – Elektrownia 7:0 (0:0). Zawody towarzyskie. – Zatem narybek 
jest – Knot, Tkacz, Zając i weteran Siuda mogą w każdej chwili zasilić I drużynę. Na uwagę 
zasługują również (jakkolwiek nie na swojej pozycji) Podwyszyński, Fedyk i Jaciów II [...]. – 
Sędzia p. Galler ; Hagibor – Resovia II 4:0 (1:0). Zawody o mistrz. kl. B. Piękne i łatwe 



zwycięstwo Hagiboru nad Resovią wzmocnioną czterema graczami pierwszej drużyny. – Pod 
względem techniki i kombinacji może Hagibor służyć za wzór wszystkim tut. B-klasowym 
drużynom. – Sędzia p. Głowacz dobry ; Pocztowe P.W. – K.S. 28  3:2 (1:1). Sensacyjne 
zwycięstwo C-klasowej drużyny nad starą i rutynowaną B-klasową. – Sędzia p. Rand // 
Ziemia Przemyska. – R. 18, 1932, nr 19 (7 maja), s. 4 
 
B MNZP 
 
946. Harcerski Klub Sportowy  „Czuwaj”. Jeśli dzisiaj „Czuwaj jest znany w całej 
sportowej Polsce, to nikt o nim nas pewno nie słyszał w 1918 r., który jest uważany za 
pierwszy rok w życiu dzisiejszego czternastolatka, nie wiadomo dlaczego o rok wcześniej 
obchodzącego swój jubileusz […]. W r. 1922 dużo pracy wkłada w klub pierwszy jego prezes 
dr Kazimierz Bystrzycki. Krokiem stanowczego zwrotu, który zapoczątkował wspaniały 
rozwój „Czuwaju”, jest rok 1923. Hm Wilhelm Słaby i ph. Włodzimierz Bilan, dwaj kolejni 
kierownicy klubu, wpisują „Czuwaj” do związków sportowych, sekcja piłkarska zdobywa 
mistrzostwo kl. C i osiąga klasę B. […]. W 1924 r. duszą klubu są : […] sekretarz i kierownik 
sekcji piłkarskiej Włodzimierz Bilan […]. Na zlocie narodowym Harcerstwa w Warszawie 
zdobywa „Czuwaj” tytuł mistrza ZHP w piłce nożnej. Rok 1925 […]. Piłkarze zdobywają 
mistrzostwo kl. B. okręgu lwowskiego […]. Rok 1926. Prezesem zasłużony dr M. Fąfrowicz 
[…]. W r. 1927 wycofuje się z czynnej pracy „Czuwaju” jeden z głównych jego założycieli i 
kierowników – ph. Włodzimierz Bilan. […]. Nadszedł rok 1930,. Na wniosek dha Wł. Bilana 
prezesem „Czuwaju” wybrano inż. Gustawa Krupińskiego […]. „Czuwaj” z chlubą dla 
Harcerstwa i Sportu stanął na granitowych fundamentach dalszego rozwoju. I gdyby komuś z 
okazji Piętnastolecia miano wręczyć zwyczajem dawnych Greków wieńce laurowe, to bez 
zastrzeżeń powinny się one dostać twórcom dzisiejszej czuwajowej chwały, którą ma się do 
zawdzięczenia harcerzom : hm. Prof. Wilhelmowi Słabemu, ph. Włodzimierzowi Bilanowi, 
dr. M. Gorzeńskiemu, phm. Leopoldowi Adamciowi, ph. Edwardowi Heilowi, Tadeuszowi 
Czechowi, lub gorącym Harcerstwa przyjaciołom : dr. J. Zaczkowi, Czesławowi 
Dobrowolskiemu, dr. M. Fąfrowiczowi, inż. G. Krupińskiemu i tylu, tylu innym, których nie 
sposób wymienić // Ziemia Przemyska. – R. 18, 1932, nr 24 (11 czerwca) [numer harcerski], 
s. [3 lub 4 - brak w czasopiśmie]  
Na podstawie : R. XII, Wybrane kluby z prasy przemyskiej : (przedruki tekstów prasowych w 
pisowni oryginalnej) //W: Przemyska „Polonia” i inne kluby sportowe w latach 1917-1939 / 
Józef Frankiewicz. – Przemyśl : Józef Frankiewicz, 2006. – S. 279-280 
 
B MNZP 
 
947. Kronika sportowa : Piłka Nożna : Polonia – Reprezentacja kl. B. 3:1 (1:0) Na 
ciężkim wskutek deszczu boisku Polonii rozegrały powyższe drużyny zawody towarzyskie na 
dochód P.Z.P.N.-u. Polonia wystąpiła bez Jaciowa, którego z powodzeniem zastąpił 
Rynkiewicz, i bez Żebaczyńskiego. Skład reprezentacji był następujący : Göttlich (Cz.) , 
Bilan, Kurasiewicz, Czernecki (Cz.) ; Fedorowicz (Sian), Wassermann (Hagibor), Kubin 
(Cz.), Wawrzkowicz (Ruch) , Dmytryszyn, Trojanowski (Cz.) i Partyka (Sian) […] Pierwsza 
połowa kończy się wynikiem 1:0 na korzyść Polonii. W drugiej połowie gra jest bardziej 
ożywiona, tempo większe. Reprezentacja częściej zagraża bramce Polonii a nawet z rzutu 
karnego uzyskuje wyrównanie. Od tej chwili zaznacza się przewaga Polonii, która w krótkich 
odstępach czasu zdobywa przez Bulka i Dyhdalewicza dwie bramki, decydujące o 
zwycięstwie. […] Najmniej interesujący był sędzia p. Pillersdorf ; Polonia – Hasmonea 3:1 
(1:1) […] Prowadzenie zdobywa Hasmonea już w początkowych minutach ze strzału 
Grynberga, byłego gracza Jutrzenki krakowskiej. W 39’ wyrównuje Siuda piękną główką z 



podania Studzińskiego […]. Sędzia p. Teleśnicki ; Mistrzostwa B klasy : Czuwaj – Sian 3:2 
(0:1) […] Czuwaj […] górował techniką. [sędzia p. Przestrzelski]. ; Polonia II – K.S. S. 28 
2:0 (1:0) […] Obie bramki strzelił dla Polonii Podróżek. – Sędziował dobrze p. Głowacz ; 
Ruch – 17 p.p. 4:1 (2:0) Nareszcie pierwsze dwa punkty zdobyte przez Ruch […]. Sędziował 
p. Friedfeld ; Mistrz. Klasy C. Orzeł – Skała (Mościska) 1:1. Sędzia p. Rand // Ziemia 
Przemyska. – R. 18, 1932, nr 25(18 czerwca), s. 4 
 
B MNZP nr inw. 1221/cz 
 
948. Kronika Akademicka  : Akad. Klub Sportowy (A.K.S.) przyjmuje wpisy członków we 
wtorki i soboty od godz. 19 do 20. w lokalu przy ul. Mickiewicza 42 I p. na lewo (Dom 
Żołnierza)     // Tygodnik Przemyski. – R. 6, 1932, nr 26 (3 lipca), s. 4 
 
949. Ze sportu : Bojkotować brukowce sportowe // Nowy Głos Przemyski. – R. 29, 1932, nr 
30 (24 lipca), s. 4 
 
B MNZP 
 
950. Ze sportu : Wielki dzień „Polonji” // Nowy Głos Przemyski. – R. 29, 1932, nr 32 (7 
sierpnia), s. 3 
 
B MNZP 
 
951. ... // Ziemia Przemyska. – R. 18, 1932, nr 36 (3 września), s. [brak strony w czasopiśmie] 
Podejrzenia o tzw. ustawianie zawodów przez „Polonię”  
 
952. ... // Nowy Głos Przemyski. – R. 27, 1932, nr 37 (11 września), s.[brak strony w 
czaspismie] 
Pozytywne rezultaty „Polonii”  
 
953. ... // Ziemia Przemyska. – R. 18, 1932, nr 44 (29 października), s. [brak strony w 
czasopiśmie] 
Kronika sportowa : Zawody półfinałowe o wejście do Ligi : Podgórze – Polonia 2:1(0:1) 
 
954. List z Przemyśla : Kuratorjum „Kfar Makkabi” w Przemy ślu. Z inicjatywy ŻKS. 
„Hagibor” bawił onegdaj u nas wiceprezes Wszechświatowego Żwiązku Makkabi p. dr 
Rosenfeld z Berlina. Na zebraniu pod przew. p. Aberdama przedstawił p. Rosenfeld piekny 
cel stworzenia Kfar Makkabi w Palestynie. Dla zrealizowania pięknych haseł rzuconych przez 
p. dra Rosenfelda, wybrano Kuratorjum Kfar Makkabi w Przemyślu. W skład Kuratorjum 
weszli pp. dr Schutzman przew., dr Reichman, dr Bernfeld, dr Weintraub, Mieses Sz., A. 
Schächter, dr Rubenfeld i dr Türkel // Nowy Dziennik. – 1932, nr 353 (30grudnia), s. 9 
http://www.jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=107542&from=publication 
 
1933 
 
955. Kronika sportowa : Polonia I – Czuwaj I 5:2 (0:1). Czuwaj grał b. dobrze i nawet do 
połowy był drużyną zwycieską. Pozatym harcerze strzelili sobie w tem towarzyskiem 
spotkaniu dwie bramki ; Elektrownia – Ruch 2:1. Sensacyjna porażka Ruchu z 
benjaminkiem klasy B. // Ziemia Przemyska. – R. 19, 1933, nr 15 (15 kwietnia), s. 4 
 
B MNZP 



 
956. Kronika sportowa : W okresie świąt rozegrała Polonia dwa mecze z sympatyczną 
drużyną Śląska, osiągając połowiczny sukces ; Polonia – Pogoń (Katowice) 3:1 (2:0). 
Rewanżowe spotkanie przyniosło szczęśliwe zwycięstwo gospodarzom, przy czem podkreślić 
należy wyższość techniczną „Pogoniarzy” ; Czuwaj – Elektrownia 6:1 (2:1) ; S.K.S. 28 – 
Hagibor 2 :1 ; Sian – Polonia II 2:1 // Ziemia Przemyska. – R. 19, 1933, nr 16 (22 kwietnia), 
s. 4 
 
B MNZP 
 
957. Kronika sportowa : Mistrzostwa kl. A w Przemyślu. W niedzielę 30 b.m. odbędą się 
w Przemyślu pierwsze zawody o mistrzostwo kl. A w roku bieżącym pomiędzy W.C.K.S. 
„Resovią” a „Polonią” ; Polonia – Ognisko 2:2 (0:2). Zawody o mistrzostwo kl. A rozegrane 
w Jarosławiu. Wynik remisowy benjaminka lwowskiej A-klasy nie rokuje Polonii wielkiej 
nadziei na przyszłość. Bramki strzelili dla Przemyślan Dyhdalewicz, Siuda ; Mistrzostwa kl. 
B. Czuwaj I – Ognisko I (Jarosław) 6:0 (1:0). Łatwe zwycięstwo grającego dobrze, 
zwłaszcza w drugiej połowie „Czuwaju” ; Hagibor – Ruch 4:1 ; Polonia II – Sian 3:1 ; 
S.K.S. 28 – Resovia II 0:0 ; Mistrzostwa kl. C. Sian II – Polonia III 0:0 ; Poczta – 
Jutrzenka (Mościska) 1:0. Zawody rozegrane w Mościskach ; Ruch II – Hagibor II 3:1  // 
Ziemia Przemyska. – R. 19, 1933, nr 17 (29 kwietnia), s. 4  
 
B MNZP 
 
958. Kronika sportowa : Polonia – Resovia (Rzeszów) 1:0 (1:0). Mistrzostwo kl. A. 
Rozstrzygająca o zwycięstwei i dwu punktach bramka padła już w 18. minucie ze strzału 
Dyhdalewicza. Gra na znośnym poziomie, równorzędna [...]. Zwycięstwo Polonii zasłużone. 
Sędziował p. dr Kreicarek ; Mistrzostwo kl. B. Czuwaj – Sian 4 :0 (3:0). Zwycięstwo 
przypadło gospodarzom, jako drużynie bezwzględnie lepszej. Harcerze odnosząc zwycięstwo 
po zwycięstwie niezawodnie zdobędą mistrzostwo podokręgu ; Ruch – S.K.S. „28” 5:2 ; 
Hagibor – Elektrownia 1:1 (1:0) ; Polonia II – Ognisko II 3:0. Zawody rozegrane w 
Jarosławiu ; Mistrzostwa klasy C. Czuwaj II – Sian II 2:0 (0:0) ; Strzelec (Dobromil) – 
Orzeł 4:0 ; A.K.S. – Skała (Mościska) 0:1 ; Hagibor II – Elektrownia II 2:1  ; Zaw. tow. 
Elektrownia – T.U.R. 3:3 ; Czuwaj (Mościska) – Poczta 1:1 ; 3/V. Czuwaj – Hagibor 2:2 
(1:0). Mistrz. kl. B. Remisowy wynik krzywdzący Czuwaj, który był drużyną lepszą, 
aczkolwiek grał słabiej niż zwykle. Bramki dla Czuwaju zdobyli „Zenek” i Martini. Sędzia p. 
Teleśnicki z Jarosławia (ligowiec!!) beznadziejny ; Elektrownia – Resovia II 4:3 ; Czuwaj 
II - Hagibor II 1:1.  Mistrz. kl. C // Ziemia Przemyska. – R. 19, 1933, nr 18 (6 maja), s. 4 
 
B MNZP 
 
959. Kronika sportowa : [...] W „Dniu P.Z.P.N.-u” został w Przemyślu rozegrany jeden 
mecz piłkarski „Polonia” – Reprezentacja kl. B. 7:0 (5:0). Niezgrany zespół B-klasy łatwo 
uległ Polonii grającej zresztą z kilkoma rezerwowymi. Przy silnej przewadze zwyciężcy 
bramki strzelili 4 Siuda, Żebaczyński 2 i Grzesiak 1. Sędziował dobrze p. Dalecki // Ziemia 
Przemyska. – R. 19, 1933, nr 19 (13 maja), s.4 
 
B MNZP 
 
960. Kronika sportowa : [...] Polonia – Old Boy (Lwów) 5:0 (3:0) Zaw. o mistrzosrwo kl. 
A. Zupełna przewaga miejscowych, dla których bramki zdobyli 4 Siuda (1 z karnego) i 1 



Małodobry. Polonia przy większym wysiłku i lepszej dyscyplinie strzałowej (chroniczna 
wada) mogła lekko uzyskać wynik dwucyfrowy ; Mistrzostwa klasy B. Czuwaj – Elektrownia 
5:1 (3:1) Piękne zwycięstwo harcerzy, grających z kilkoma rezerwowymi ; Polonia II – 
S.K.S. „28” 7:4 (2:0) ; Sian I – Ognisko II (Jarosław) 2:1 ; Ruch I – Resovia II (Rzeszów) 4:1 
; Mistrzostwa klasy C. Czuwaj (Mościska) – A.K.S. 2:1 ; Poczta – Strzelec (Dobromil) 4:1 ‘ 
Czuwaj II – Elektrownia II 2:2 ; Odznaczenia L.Z.O.P.N. odznaczył następujących działaczy 
sportowych z Przemyśla „Piłkarską Odznaką Honorową” : Generała Wierońskiego 
Stanisława, Inspekt. Traczewskiego Jakóba, Inż. Krupińskiego Gustawa, mjr Burnatowicza 
Romana, Dra Świątnickiego Henryka, Augustyna Romana, Czecha Tadeusza, Fydrycha 
Jarosława, Bandasiewicza Józefa, Głowacza Andzreja, Jankowskiego Konstantego, st. sierż. 
Bajewskiego Władysława i paru innych // Ziemia Przemyska. – R. 19, 1933, nr 20 (20 maja), 
s. 3 
 
B MNZP 
 
961. Kronika sportowa : Polonia – Drugi Sokół (Lwów) 2:2 (2:1). Zawody o mistrzostwo 
klasy A. rozegrane we Lwowie, zakończyły się połowicznym sukcesem Przemyślan. 
Wszystkie bramki zdobyła Polonia, dla siebie przez Studzińskiego i Małodobrego, dla Sokoła 
przez Żebaczynskiego i Jaciowa z pomocą Wróbla. Sędziował p. Tarczyński ; Mistrzostwa 
klasy B. Czuwaj – S.K.S. 28 3:0 (1:0). Łatwe zwycięstwo Czuwaju, z ktorego wyróżniła się 
obrona. Bramki zdobyli 2 „Zenek” i 1 Dobrowolski. Sędzia p. Głowacz – dobry ; Polonia II – 
Elektrownia I 1:0 (0:0) ; Sian – Ruch 2:1 (1:0) ; Hagibor I – Resovia II 3:1. Zawody 
rozegrane w Rzeszowie ; Mistrzostwa klasy C. : Poczta – Skała (Mościska) 4:1 ; Sian II – 
Ruch II 5:2 ; Polonia III – Elektrownia II 3:1 // Ziemia Przemyska. - R. 19, 1933, nr 21 (27 
maja), s. 4 
 
B MNZP 
 
962. ... // Tygodnik Przemyski. – R. 7, 1933, nr 20 (20 maja), s. [brak strony w czaspiśmie] 4? 
Piłkarska Odznaka Honorowa LZOPN dla najbardziej zasłużonych działaczy sportowych podokręgu 
przemyskiego ; gen. Stanisław Wieroński, mjr Roman Burnatowicz, insp. Jakub Traczewski, inż. Gustaw 
Krupiński, led. med. Henryk Świątnicki, kpt. Ignacy Karpiński, prof. Tadeusz Tenczarowski, prof. Maksymilian 
Brandler, inż. Stanisław Tendory, insp. Roman Augustyn, red. Tadeusz Czech, Jarosław Fydryk, Józef 
Bandasiewicz, Maksymilian Teitelbaum, Andrzej Głowacz, Konstanty Jankowski, Bertold Bernfeld, Józef 
Heublum, Stanisław Teleśnicki, st. sierż. Władysław Bajewski 
 
963. Kronika sportowa : 4. VI. Polonia I – Drugi Sokół (Lwów) 2:0 (0:0). Zaw. o mistrz. 
kl. A. Gra otwarta, z przewagą techniczną raczej Sokoła. Bramki strzelili dla zwycięzców – z 
dużem szczęściem – Żebaczyński z wolnego i Siuda. Sędzia p. Galler słaby ; 11.VI. Mistrz. 
kl. B. Sian I – Hagibor I 1:0 (0:0) Decydująca o zwycięstwie bramka padła na 10 minut przed 
końcem gry ; Czuwaj I – Ruch I 4:2 (2:2). Bramki dla Czuwaju zdobyli 3 Bąkowski oraz 1 
„Zenek” z karnego, dla Ruchu prawy łącznik i prawoskrzydłowy. Meczem tym zakończyli 
harcerze pierwszą rundę rozgrywek zdobywając I miejsce bez jednej przegranej ; Ognisko II 
(Jarosław) – S.K.S. 28 0:0. Zawody przerwane w drugiej połowie z powodu deszczu ; Polonia 
II – Resovia II (Rzeszów) 3:1 ; Mistrz. kl. C Sian II – Hagibor II 3:2 ; Czuwaj II – Ruch II 
8:0! ; Polonia I – Hasmonea I (Lwów) 4:1 (3:0) // Ziemia Przemyska. – R. 19, 1933, nr 24 (17 
czerwca), s. 4 
 
B MNZP 
 



964. Kronika sportowa : Polonia – Hasmonea (Lwów) 8:0 (3:0). Zaw. tow. Mimo wybitnie 
osłabionego składu, miejscowi odnieśli ładne zwycięstwo, zdobywając bramki przez 
Zebaczyńskiego (środek napadu) 3, Studzińskiego, Siudę i Zielińskiego po jednej. Gra na 
niskim poziomie. Sędziował jak zwykle nieudolnie p. Galler ; Zawody o mistrzostwa klasy 
B. Czuwaj I – Ognisko II 9:0 (4:0). Zawody rozegrane w Jarosławiu zakończyły sie 
rekordowem zwycięstwem harcerzy, którzy swą piekną grą zdobyli poklask jarosławskich 
znanych z szowinizmu widzów ; Ruch I – Hagibor I 6:1 (2:1) ; Polonia II – Sian I 2:1 (1:0) ; 
Resovia II – S.K.S. „28” 5:1 (4:0). Zawody rozegrane w Rzeszowie // Ziemia Przemyska. – R. 
19, 1933, nr 26 (1 lipca), s. 4 
 
B MNZP 
 
965. Kronika sportowa : 26. VI. Polonja – Ognisko (Jarosław) 2:1 (2:0). Zaw. o mistrz. kl. 
A. Gra ładna w żywem tempie prowadzona, nie wykazała bezwzględnej większości 
którejkolwiek z drużyn. Bramki dla Polonii zdobył z wolnego Żebaczyński oraz 
Dyhdalewicz. Dla Ogniska – wśród którego widzimy kilku dawnych graczy Polonii – 
Tyszarski. Sędziował dobrze p. Kuniczek ; Czuwaj I – Hagibor I 6:3 (2:1). Zaw. o mistrz. 
kl. B. Doskonale dysponowany strzałowo Czuwaj uzyskał łatwe zwycięstwo, zdobywając 5 
bramek przez „Zenka” a 1 przez Dobrowolskiego ; 2. VII. Polonja – Old Boy 6:1 (3:1). Zaw. 
o mistrz. kl. A rozegrane we Lwowie zakończyły się pełnem sukcesem Przemyślan, oddając 
im w rezultacie pierwsze miejsce w grupie. ; Sian I – Czuwaj I 6:2 (2:1). Zaw. o mistrz. kl. 
B. W czasie powyższych zawodów zdarzył się przykry wypadek złamania nogi obrońcy 
Czuwaju Zbigniewowi Bilanowi przez gracza Sianu Binickiego, mającego na swem sumieniu 
kilka podobnych „wyczynów sportowych” [...] // Ziemia Przemyska. – R. 19, 1933, nr 27 (8 
lipca), s. 4 
  
B MNZP 
 
966. Kronika sportowa : Polonia – Lechja (Lwów) 1:1 (1:1). Pierwsze spotkanie finałowe 
o mistrzostwo okręgu przyniosło gospodarzom niemiłą niespodziankę w postaci wyniku 
remisowego, co jest wyłączną winą niedysponowanego strzałowo ataku. Prowadzenia dla 
Polonii uzyskał w 10 m. Żebaczyński z wolnego przy wybitnej pomocy obrońcy Lechji, 
wyrównał zaś Rusiecki, wyzyskujac błąd Kalinowskiego. Z miejscowych wyróżnił się 
Żebaczyński, który był tym razem jedynym wartościowym graczem w drużynie, z gości 
prawy pomocnik bodaj że najlepszy na boisku, obrona niepewna. Sędziował, popełniając 
wiele błędów p. Teleśnicki z Jarosławia ; Mistrz. kl. B  : Czuwaj I S.K.S. „28” 5:1 (3:0). 
Bramki zdobyli dla harcerzy : po 2 „Zenek” i Dobrowolski, 1 Kubin. Dla S.K.S.-u prawy 
skrzydłowy. Sędziował bez zarzutu p. Reben ; Sian I – Ruch I 6:0 (2:0). Zawody mało mające 
wspólnego z piłką nożną, były raczej polowaniem na kości przeciwnika. Do całości 
dostosował się p. Pillersdorf, nadający się do wszystkiego innego, tylko nie do sędziowania 
na zawodach, nawet B klasowych ; Polonia II – Elektrownia 15:1 (5:0) ; W zawodach o 
mistrz. kl. C. Ruch II pokonał Sian II 8:1, Czuwaj (Mościska) odniósł zwycięstwo nad A.K.S-
em 2:0  // Ziemia Przemyska. – R. 19, 1933, nr 29 (22 lipca), s. 4 
 
B MNZP 
 
967. Kronika sportowa : Polonja – Lechja 2:2 (0:1). Rewanżowe o mistrzostwo okręgu 
rozegrane we Lwowie przyniosły Przemyślanom pierwszorzędny sukces, tem więcej, że 
Lwowianie prowadzili już 2:0. Bramki dla Polonji zdobyli Małodobry i Kwiatkowski dalekim 
wspaniałym strzalem, uzyskując wyrównanie. Przewaga Polonji. Trzecie „decydujące” 



zawody odbęda się w najbliższą niedzielę w Stryju : Mistrz. kl. B  : Czuwaj I – Polonja II 3:1 
(1:1). Zawody stojące na dość wysokim poziomie, po pięknej grze, zakończyły się 
zasłużonem zwycięstwem Czuwaju, dla którego bramki strzelili Bąkowski, Dobrowolski i 
„Zenek”, dla Polonji w pierwszej minucie gry Mandziej. Wyróżnić kogokolwiek z ofiarnie 
grającej drużyny harcerskiej byłoby wyrządzeniem krzywdy pozostałym. W Polonji zawiódł 
przereklamowany „olimpijski” atak. Sędziował niepewnie p. Matuszek ; Ognisko II – Ruch 
4:1 (3:1). Zawody rozegrane w Jarosławiu ; Resovia II – Sian 3:0 (Valkower) ; Elektrownia – 
S.K.S. „28” 3:3 (2:1) ; W zawodach o mistrz. kl. C. Poczta zwyciężyła Skalę w Mościskach 
4:1 (2:1) a Polonia III mistrza kl. C Czuwaj II 5:1 (2:1) // Ziemia Przemyska. – R. 19, 1933, nr 
30 (29 lipca), s. 4 
 
B MNZP 
 
968. Kronika sportowa : 27.VII. Polonja – Lechja (Lwów) 2:0 (1:0). Trzecie decydujące 
zawody o mistrz. kl. A. okręgu lwowskiego, rozegrane w Stryju przyniosły Przemyślanom 
upragnione zwycięstwo, a z niem tytuł mistrza okręgu. Gra stała na nskim poziomie i 
prowadzona była nerwowo. Polonja lepsza była na linji obrony, Lechja natomiast w linji 
ataku, mając w sumie więcej z gry. Obie bramki strzelił Małodobry, przy czem pierwszą 
zawinił Krasicki, zmieniony po 20 min. przez Lachowicza. Sędziował chwiejnie inż. 
Chomyszyniec ze Stryja : Mistrz. kl. B . 30. VII. Czuwaj – Resovia II (Rzeszów) 4:3 (2:1). Z 
trudem osiągnięte zwycięstwo przy słabej grze harcerzy. Bramkami podzielili się Bąkowski 2, 
Dobrowolski i „Zenek”(z karnego). Sędzia p. Niedźwiedź ; S.K.S „28” – Sian 1:1 (1:1). 
Wynik tego meczu przesądził najprawdopodobniej sprawę zdobycia pierwszego miejsca przez 
Czuwaj ; Ruch – Elektrownia 3:0 (2:0) ; Hagibor – Ognisko (Jarosław) 8:1 (3:1) ; W mistrz. 
kl. C. A.K.S. wygrał z Orłem 5:2, zas Ruch II z Elektrownią II 5:0 ; 1.VIII. Pogoń (Lwów) – 
Polonja 4:3 (3:0). Atrakcyjne zawody między dwoma „mistrzami” zakończyły się nieznaczną 
porażką miejscowych, którzy – o ile w pierwszej połowie nie istnieli na boisku – to w drugiej 
byli, jeśli nie lepszym to przynajmniej równorzędnym przeciwnikiem Pogoni. U gości obrona 
słaba a jedną bramkę może zapisać wyłącznie na swoje konto. Bramki dla gości zdobyli 
Niechcioł i obaj łącznicy, dla Polonji po jednej Zieliński, Małodobry i Orawiec – 
najładniejszą bramkę dnia, pięknym i dalekim i nie do obrony strzałem. Sędziował dobrze p. 
Krejcarek [właśc. : Kreicarek] // Ziemia Przemyska. – R. 19, 1933, nr 31 (5 sierpnia), s. 4 
Remisowy mecz towarzyski „Pogonii” Lwów z Polonią” Przemyśl w Przemyślu dnia 1 sierpnia 
 
B MNZP 
 
969. Kronika sportowa : Na froncie pilkarskim padło rozstrzygnięcie. Polonja zdobyła 
mistrzostwo swej grupy, kwalifikując się temsamem do dalszych rozgrywek o zaszczytny 
tytuł mistrza kl. A. i wejście do ekstra klasy piłkarskiej – Ligi Państwowej. Mistrzami 
pozostałych grup są : Polonja (Warszawa), Naprzód (Śląsk) i W.K.S. (Wilno) [...] ; 25. VIII. 
Polonja – Hasmonea (Równe) 3:0 (2:0). Zawody o wejście do Ligi Państwowej z żydowskim 
mistrzem Wołynia przyniosły miejscowym nietrudne zwycięstwo [...]. Bramki zdobyli 
Orawiec (2) i Dyhdalewicz z zamieszania podbramkowego. Żebaczyński nie wyzyskał 
karnego. Sędziował b. dobrze p. dr Kreicarek ; Czuwaj (Przemyśl) – Czuwaj (Mościska) 4:1. 
Zawody tow. Słaba gra Czuwaju przemyskiego ; A.K.S. - Jutrzenka (Mościska) 7:0 (5:0). 
Mistrz. kl. C // Ziemia Przemyska. – R. 19, 1933, nr 35 (2 września), s. 4 
 
B MNZP 
 



970. Kronika sportowa : 3.IX. Polonia – Rewera 2:2. Towarzyskie zawody rozegrane na 
zawsze gorącym  gruncie stanisławowskim zakończyły się wynikiem nierozstrzygniętym. 
Przemyślanie wystąpili w bardzo osłabionym składzie ; Czuwaj I – Ruch I 22:0. (6:0). 
Zawody o mistrz. kl. B. W rezultacie tego spotkania harcerze zdobyli pierwsze miejsce 
lepszym stosunkiem bramek od Sianu i wchodzą do kl. A. Sędziował p. Głowacz ; Sian – 
Hagibor 7:1. zaw. o mistrz. kl. b. ; 10.IX. Przemyśl – Lwów 5:3 (1:2). Trzecie z kolei 
zawody reprezentacyj powyższych miast o puchar im. Traczewskiego, przyniosły 
zdecydowane zwycięstwo miejscowym. W reprezentacji Lwowa wystąpili : Kunach, Kuchar, 
Lemiszko, Jaworski, Wasiewicz, Hanin, Samson, Borowski, Schlarb, Nahaczewski, Matjas I, 
barw Przemyśla broniła drużyna oparta na szkielecie Polonji : Jaciów, Kuźnik, Romaniec z 
Sianu, Kalinowski, Fedorowicz z Sianu, Zieliński, Studziński, Siuda, Dyhdalewicz, 
Małodobry, Martini z Czuwaju (po pauzie Parnes). Pierwszy garnitur Lwowa aczkolwiek bez 
Niechcioła, Matjasa II, i Albańskiego zawiódł oczekiwania. W drużynie przemyskiej nie 
widzieliśmy niezawodnych : Żebaczyńskiego, Orawca i Kwiatkowskiego: Niemniej jednak 
Przemyślanie grali doskonale a zwlaszcza Jaciów, Kuźnik, Zieliński i bardzo ofiarny 
Dyhdalewicz specjalnie wyróźnili się, Fedorowicz i Siuda bardzo słabi. Sędziował, jak 
zawsze dobrze, p. dr Kreicarek// Ziemia Przemyska. – R. 19, 1933, nr 37 (16 września), s. 4 
 
B MNZP 
 
971. Kronika sportowa : 24.IX. Polonja (Warszawa) – Polonja (Przemyśl) 3:0 (1:0). 
Przemyślanie okazują się tradycyjnym finalistą, nie mając jednak szczęścia wejść do Ligi. I 
tym razem przegrali, tracąc ostatnią okazję. Bramki dla zwycięzców zdobyli : Ałaszewski (2) 
i Malik. Sędziował p. Lustgarten z Krakowa. Widzów ponad 3000 ; Poczta - Skała 
(Mościska) 4:3. Decydujące zawody o wejście do kl. B, w wyniku których „Poczta” awansuje 
o jedną klasę // Ziemia Przemyska. – R. 19, 1933, nr 39 (30 wrzesnia), s. 4 
 
B MNZP 
 
972. Kronika sportowa : 1.X. Polonia I – Korona (w Samborze) 2:1 ; Old Boy (Czuwaj) – 
A.K.S. 3:4 (3:1) ; Czuwaj I – Poczta I 5:1 (Przyjacielski) ; Polonia II – Sian I 3:2 ; Polonia II 
– S.K.S. ‘’28” 7:0 ; Hagibor I – 2 p.a.p. 1:4 ; 8.X. S.M.P. (Przemyśl) – 2 p.a.p. 3:0 // Ziemia 
Przemyska. – R. 19, 1933, nr 41 (14 października), s. 4 
 
B MNZP 
 
973. Kronika sportowa : H.K.S. „Czuwaj” w A klasie lwowskiej . 15.X. Czuwaj – Sian 
4:0 (2:0) Trzecie i decydujące zawody o wejście do kl. A, rozegrane na boisku „Hagiboru”, 
zakończyły się przygniatającem zwycięstwem drużyny harcerskiej. Wynik powyższy 
świadczy całkiem wyraźnie, że klęska Czuwaju (2:6) była zupełnie przypadkowa, raczej 
będąc następstwem, nie tyle słabej gry ile beznadziejnego a stronniczego sędziego. Wbrew 
zakulisowym machinacjom  i krętactwom przy „zielonym stoliku”, wbrew wszelkim 
usiłowaniom, zdążającym do niedopuszczenia Czuwaju do kl. A, harcerze na zielonej 
murawie rozstrzygnęli wyraźnie i bezapelacyjnie na swoją korzyść [...]. Bramki strzelili po 
dwie „Zenek” i Bąkowski w ataku oraz Bilan Bolesław, który mimo młodego wieku (17 lat) 
doskonale wywiązał się z ciężkiego zadania obrońcy. Sędziował dobrze p. Drabikowski. 
Publiczności, mimo fatalnej pogody, bardzo dużo. ; Pocztowe P.W. w finałowych 
rozgrywkach o wejście do kl. B. przegrało niespodzianie w Nisku z tamtejszym Sokołem w 
wysokim stosunku 6:0 // Ziemia Przemyska. – R. 19, 1933, nr 42 (21 października), s. 4 
 



B MNZP 
 
1934 
 
974. Kronika sportowa : Walne Zgromadzenie. W niedzielę 18 bm. odbyło się Walne 
Zgromadzenie Podokręgu Piłki Nożnej. Po udzieleniu absolutorjum ustępującemu Zarządowi 
wybrano nowe władze w składzie następującym : prezes dr Świątnicki, członkowie : mjr 
Burnatowicz, Bandasiewicz, kpt Karpiński, Stafiej, prof Szechowicz, dyr. Maszler i Fydryk // 
Tygodnik Przemyski. – R. 8, 1934, nr 8 (25 lutego), s. 4 
 
B MNZP 
 
975. „Polonia” na manowcach. Tę krótką wzmiankę poświęcić musimy przemyskiemu 
klubowi sportowemu „Polonia”. Nie znaczy to jednak abyśmy chcieli pisać o b. jej 
wiceprezesie Grodyńskim czy kierowniku sekcji piłki nożnej Frydlewiczu. Pominiemy także 
milczeniem jej główny filar żyda Taubera. Nie tylko te bowiem zdarzenia świadczą, że klub 
ten schodzi bardzo szybko na manowce. Chodzi o dwa inne fakty. Przed dwoma tygodniami 
rozegrała ta „Polonja” zawody z ruskim klubem „Ukraina”. Grać jej wolno ale dlaczego 
afisze zawiadamiające o tym meczu wydrukowano w żargonie polsko „ukraińskim” tego 
chyba nikt nie potrafi wytłumaczyć. Ładna to „Polonia”. Teraz drugie zdarzenie. I stary 
obyczaj i Kościół nie zgadzają się nato, aby w Niedzielę Wiekanocną odbywały się zawody 
sportowe. Tymczasem znowu „Polonia” grała sobie – co ogłoszono publicznie afiszami – w 
samą niedzielę Wielkanocną – z żydowskim „Hagiborem”. W imieniu oburzonej opinji 
publicznej i prawdziwie sportowej mamy prawo domagać się od klubu, który ośmielił się 
przybrać sobie nazwę Polski, respektowania uczuć narodowych i katolickich. Jesteśmy 
przekonani, że rzeczami temi zechce się zainteresować prezes tej „Polonii” p. gen. Wieroński. 
Szkoda aby klub posiadający pewne zasługi sportowe, tak radykalnie schodził na bezdroża // 
Ziemia Przemyska. – R. 20, 1934, nr 14 (7 kwietnia), s. 3 
 
B MNZP 
 
976. Kronika sportowa : Polonia – Podgórze 0:1 W W drugin dniu świąt bawiła w 
Przemyślu ligowa drużyna Podgórza rozgrywając mecz z Polonją zakończony nikłem 
zwycięstwem gości, dla których jedyną bramkę strzelił Gurda. Sędzia p. Głowacz // Tygodnik 
Przemyski. – R. 8, 1934, nr 14 (8 kwietnia), s. 4 
 
B MNZP 
 
977. Kronika : „Podziałało”.  Żyd p. Tauber rządzi K.S. „Polonją”[…]. Ostatnio został on 
wybrany sekretarzem jedynej poważnej sekcji tego klubu – piłkarskiej. Pierwszy mecz 
zorganizował z żydowską borysławską słabizną „Kadimah” z kompromitującym dla „Polonji” 
wynikiem 5:5. Kiedy ta „Polonja” zostanie naprawdę „Polonią” // Ziemia Przemyska. – R. 20, 
1934, nr 15 (14 kwietnia), s. 3 
 
B MNZP 
 
978. Kronika sportowa : Walne Zgromadzenie H.K.S. „Czuwaj” w Przemyślu odbyło się 
w niedzielę dnia 29 kwietnia w Czytelni Ośrodka PWiWF przy licznym udziale członków 
Klubu. Po sprawozdaniach ustepującego Zarządu i udzieleniu absolutorjum wybrano nowy 
Zarząd z prezesem majorem Toczkiem na czele znanym sportowcem w kraju i zagranicą. – 



Skład Zarządu : V. Prezesi : inż. Krupiński, mjr Dyszkiewicz, dr Kunerth, sekretarz Dalecki, 
skarbnik Wierzbicki, gospodarz Bąkowski, bibljotekarz Dryś, kierownik sekcji lekko-
atletycznej pan i panów Szufel Stanisław ; Jarosław. Czuwaj – Ognisko 2:3 (2:1) zawody o 
mistrz. klasy A. Sędzia p. Romaniec ; Przemyśl. Sian – Polonia II 2:0 (1:0) zawody o 
mistrz. klasy A. Sędzia p. Rand ; Akad. Amat. K.S. – Orzeł 1:1 Zawody o mistrzostwo kl. C 
// Tygodnik Przemyski. – R. 8, 1934, nr 18 (6 maja), s. 4 
 
B MNZP 
 
979. Kronika sportowa : Piłka nożna : Polonja – Świteż (Lwów) 3:1 (2:0) Zaw. o mistrz. 
Ligi okr. […] Trójka ataku miejscowych „zmodernizowana” (Siuda, Orawiec, Małodobry) 
nieruchliwa ; pomoc możliwa chociaż Kowalski zanadto defenzywny; w obronie 
Podwyszyński o niebo lepszy od Kużnika, Jaciów „bezrobotny” […]. Bramki strzelili po 
jednej : Siuda (po obronnym karnym), Kowalski i Orawiec. Sędziował b. dobrze p. dr 
Kreicarek ; Czuwaj – Ognisko 2:3 (2:1) Pierwsze w A klasie mistrzowskie spotkanie 
harcerzy, rozegrane w Jarosławiu – mimo prowadzenia 2:0 zakończyło się ich klęską […]. 
Bramki dla Czuwaju zdobył Dmytryszyn. Sędziował p. Romaniec z Przemyśla ; Sian – 
Polonja II 2:0 Zaw. o mistrz. Kl. A ; Hagibor – Ruch 1:1 Mistrz. kl. B. ; Elektrownia – 
Hagibor 2:0. Bardzo ładna gra zwycięzców, którzy prawdopodobnie zdobędą mistrzostwo kl. 
B. ; Czuwaj – II – Sian II 4:3. Spotkanie towarz. ; A.K.S. - Orzeł 1:1 . Mistrz. kl. C ; 
Elektrownia – Hagibor II 2:2  ; A.K.S. - Żurawianka (Żurawica) 3:1 Zaw. towarzyskie ; 6 
maja [...] po południu zostały rozegrane towarzyskie zawody w piłce nożnej Czuwaj – Ruch, 
zakończone wynikiem nierozstrzygniętym (2:2) ; Czuwaj – Sian 3:1 (3:1) Zasłużone choć 
ciężko wypracowane zwycięstwo drużyny harcerskiej. Gra ze strony „Sianu” niezwykle 
brutalna, który wprost urządzał na boisku orgje. Bramki dla zwycięzców zdobyli 2 
Dmytryszyn i 1 Bąkowski – dla „Sianu” z karnego. Z Czuwaju wyróżnił się znakomity Bilan 
Bolesław na pomocy oraz Göttlich na bramce. Osobna wzmianka należy się sędziemu 
Gallerowi, który był niżej wszelkiej krytyki  [...] // Ziemia Przemyska. – R. 20, 1934, nr 19 
(12 maja), s. 4 
 
B MNZP 
 
980. Kronika sportowa : Polonia – Czarni 0:4 (0:3). Zawody o mistrz. Ligi okręg. Sędzia p. 
Teleśnicki ; Czuwaj – Resovia 0:2. Zawody o mistrz. kl. A odbyte w Rzeszoweie ; Sian – 
Ognisko 3:2. Zawody o mistrz. kl. A w Jarosławiu // Tygodnik Przemyski. – R. 8, 1934, nr 24 
(17 czerwca), s. 4 
 
B MNZP 
 
981. Kronika sportowa : Piłka nożna : Polonia – Ukraina (Lwów) 5:1 (3:1). Polonia 
przedstawia obecnie typ bardzo niejednolitej drużyny, odnoszącej niespodziewanie bardzo 
piękne zwycięstwa, wzglednie bolesne porażki. Twierdzą o tem wyniki z Lechją (5:0), oraz 
Resovią oraz Czarnymi (0:3, 0:4). W rezultacie straciła szanse na uzyskanie mistrzostwa Ligi 
okręgowej i przypuszczalnie ulokuje się na dalszem miejscu. Z Ukrainą po stracie, zresztą 
jedynej bramki zaraz w pierwszych minutach gry zademonstrowała piękną grę, osiągając 
bezapelacyjne zwycięstwo. Słabszymi punktami w drużynie byli : Siuda i Kalinowski jako 
pomocnik. Debiut na obronie wypadł znośnie. Bramki zdobyli : 2 Siuda (z karnego), po 1 
Małodobry i Orawiec. Sędziował dobrze p. Głowacz ; Czuwaj – Polonja Ib 3:3 (2:2) 
Harcerze po zdobyciu mistrzostwa swej grupy, z rezerwami osiągają słabsze wyniki : przy 
słabej grze harcerzy bramki zdobyli : Dmytryszyn 2, Kubin 1. Przed meczem odbyło się 



pożegnanie Bąkowskiego, wyjeżdżającego na stałe z Przemyśla. – Sędziował b. słabo p. 
Reben [...] // Ziemia Przemyska . – R. 20, 1934, nr 19-25 (23 czerwca), s. 8 
 
B MNZP 
 
982. Podokręg Zachodni w Przemyślu „pracuje”…  / Sportowiec // Nowy Głos Przemyski. 
– R. 31, 1934, nr 25 (24 czerwca), s. 4 
Adwokat Karol Tauber - kierownik sekcji piłkarskiej usunięty z funkcji i zdegradowany 
na1 rok – rzekomo za „szkodliwą działalność na polu piłkarskim”, którego Związek we Lwowie - po zbadaniu 
sprawy - zrehabilitował 
 
BMNZP 
 
983. Ze sportu : Czas skończyć z bandytyzmem sportowym // Nowy Głos Przemyski. – R. 31, 
1934, nr 28 (15 lipca), s. 4 
 
BMNZP 
 
984. Kronika sportowa : 12.VIII. Orzeł - WCSS 34 1:1 (1:1) mistrz. kl. C. Bardzo słaba gra 
obu drużyn ; AKS – Żurawianka 3:2 (1:1) zaw. towarzyskie rozegrane w Żurawicy 
przyniosły duży sukces AKS-owi osłabionemu rezerwowymi, bo w bież. roku żadnej z 
drużyn przemyskich nie udało się wygrać z Żurawianką na jej boisku. Gra obustronnie bardzo 
ładna, szybka i ostra ale bardzo „fair”. Bramki dla AKS zdobyli 2 Kubin i Kusiński. Dla 
Żurawianki Orawiec (znany gracz Polonji) i lewoskrzydłowy [...] ; 15. VIII. AKS w 
Radymnie rozegrał swe ostatnie spotkanie o mistrz. kl. C zwyciężając WCSS 34 w stosunku 
5:2 (4:0) i zajmując tem samem pierwsze miejsce w grupie. Bramki zdobyli 3 Kusiński i po 1 
Guzek i Koziak, dla gospodarzy padły wz rzutu wolnego i rogu w ostaniej sekundzie gry. 
Sędziowal p. Hubariw b. dobrze // Tygodnik Przemyski. – R. 8, 1934, nr 33 (19 sierpnia), s. 4 
 
B MNZP 
 
985. Kanikularne plotki sportowe  : Zajścia na zawodach „Polonia” – „Hasmonea” ; 
Polityka L.O.K.S. ; Zieliński, lewy pomocnik „Polonji” ; Wskrzesicielem świetnych tradycyj 
napastni-ków przemyskich wydaje się być Neumayer, młody prawoskrzydłowy „Polonji” ; 
Hasło odmłodzenia drużyny zdaje się docierać do kierownictwa „Polonji”; Dyhdalewicz 
otrzymał zwolnienie z „Polonji” i zasili wydatne szeregi „Sianu”; Mistrz Podokręgu 
Przemyskiego klasy A „Czuwaj” grać będzie o wejście do Ligi Okręgowej w jednej grupie z 
T.S.L. (Lwów) i „Pogonią (Stryj) ; Niespodziewane przesilenie wybuchło w Podkolegjum 
Sędziów, w którem Zarząd podał się do dymisji. Do głosu ma dojść grupa „młodych” 
reprezentująca b. wartościowy materjał // Nowy Głos Przemyski. – R. 31, 1934, nr 30 (29 
lipca), s. 3 
Niesportowe zachowanie kibiców i zawodników na meczu „Polonia” – ŻKS „Hasmonea” spowodowało 
zamknięcie wszystkich boisk dla „Polonii” 
 
B MNZP 
 
986. Kronika sportowa : 19. VIII. Na rzecz powodzian odbyły się zawody między drużynami 
urzędników i podurzędników pocztowych, zakończone zwycięstwem 6:0 podurzędników ; W 
zaw. tow. A.K.S. zawodząc zupełnie uległ dobrze dysponowanemu Hagiborowi 4:1 (1:0). W 
Hagiborze b. dobry środek napadu Strisower, strzelec najpiękniejszej bramki dnia ; Czuwaj 
bawiąc we Lwowie przegrał mecz o wejście do Ligi Okręg. z Białem Orłem 2:1, grając bez 



Dmytryszyna ; Mistrzem kl. C w grupie przemyskiej został A.K.S. 12 pkt., 2) Orzeł 11 pkt., 
3) Żurawianka 9 pkt., 4) W.C.K.S. 34 (Radymno) 6 pkt., Strzelec (Dobromil) // Tygodnik 
Przemyski. –R. 8, 1934, nr 34 (26 sierpnia), s. 4 
 
B MNZP 
 
987. Kronika sportowa : Sukces „Polonji” we Lwowie, która pokonała „Lechję” 2:1, przy 
równoczesnych klęskach „Resovii” i „Czarnych” przypomina dotkliwie klęskę z „Hasmoneą” 
; „Derby” lokalne „Polonia” – „Sian ” zakończyły się wysokiem zwycięstwem ”Polonji” w 
stosunku 8:2, a wynik ten niewątpliwie byłby znacznie większy, gdyby udział w grze brali : 
Skupnik i Małodobry (w drugiej połowie). Przebieg zawodów wykazał, iż jeszcze dużo dużo 
lat upłynie, nim dla „Polonji” powstanie lokalny konkurent. Na szczególne podkreślenie 
zasługuje debjut Dyhdalewicza w „Sianie”, który swoją dowcipną taktyką (spalone w drugiej 
połowie!) uchronił drużynę od dwucyfrówki ; Dwóch doskonałych napastników pozyskała 
obecnie „Polonja” jednym z nich jest lewoskrzydłowy Skupnik (Stadjon – G. Śląsk), drugim 
jest Mirek pr. łącznik „Wisły” zakopiańskiej. Skupnik grał już w Rzeszowie z „Pogonią” i 
„Lechją” we Lwowie będąc najlepszym graczem w napadzie, zaś Mirek (który nie mógł 
jeszcze grać w mistrzostwach) debjutował z nadzwyczajnym powodzeniem przeciw 
„Sianowi” i „A.K.S.” okazując się świetnym technikiem i strzelcem ; Old-Boye pokonali 
Podkolegjum Sędziów 7:2 (3:0) w zawodach, z których dochód przeznaczonona powodzian. 
Old-Boye mieli stałą przewagę, toteż Sędziowie wystąpili w drugiej połowie wzmocnieni, 
gdyż w składzie 13-tu graczy! Skład Old-Boyów przedstawiał się nastepująco : kpt. Gross, 
mgr Tauber, dyr. Stieber, Radwański, Antman, Bukowy, (Michniewski), por. Folwarczny, , 
Duda, kpt. Complak, Skalski i Obald // Nowy Głos Przemyski. – R. 31, 1934, nr 31 ( 5 
sierpnia), s. 4 
 
B MNZP 
 
988. Ze sportu : Pogrom piłkarstwa jarosławskiego. W zawodach o mistrzostwo Ligi 
Okręgowej rozgromiła „Polonja” na gorącym terenie jarosławskim „Ognisko” w stosunku 5:1 
(3:0). Przebieg gry wykazał nie tylko miażdżącą przewagę „Polonji” a i jej doskonałą formę 
tak pod względem taktycznym jak i technicznym. Odnosi się to specjalnie do napadu, w 
którym prym wodzili : Małodobry (zdobywca 3 bramek) oraz nowo-nabyty lewoskrzydłowy 
Skupnik. Na wysokim poziomie stała również gra pomocy , w której Kalinowski, 
Kwiatkowski i Zieliński w całości spełnili swoje zadanie. Doskonałym strzelcem okazał się w 
niej ponownie Zieliński, który piękną bramką przyczynił się do sukcesu drużyny […] ; Akcja 
sportu przemyskiego na rzecz powodzian przybiera coraz szersze kręgi. Ub. czwartku 
rozegrała”Polonja” na rzecz powodzian zawody z „Ruchem” pokonując go 7:2 (2:2). „Ruch” 
– który po dłuższej przerwie – zaprezentował się znowu szerszej publiczności, okazał się 
drużyną b. silną, ambitną, o pewnej obronie i lotnym napadzie. Zawodnikom tej drużyny brak 
jednak dyscypliny, co najbardziej objawia się we wzajemnych kłótniach, które nawet 
doprowadziły do opuszczenia boiska przez bramkarza […]. W niedzielę na rzecz powodzian 
rozegrali Lekarze spotkanie z Adwokatami wynikiem 2:1. W zawodach tych podkreślić 
należy udział : dyr. Dr Żaczka, dr Stappa, i mecenasa dr Grossmana, którzy obecnością swoją 
przyczynili się do powodzenia tej imprezy. Niepotrzebnie tylko przybierała gra – miejscami – 
zbyt ostry charakterw wyniku czego zaraz z początkiem pierwszej połowy został dotkliwie 
kontuzjowany mgr Tauber, w drugiej połowie mgr Malec. W bieżącym tygodniu mają się 
odbyć również na rzecz powodzian zawody pomiędzy Podokręgiem Zach. LZOPN a 
Sędziami piłkarskimi // Nowy Glos Przemyski. – R. 31, 1934, nr 32 (12 sierpnia), s. 3 
 



B MNZP 
 
989. Ze sportu : Niepowodzenia „Polonji”. Ostanie mecze o mistrzostwo Ligi Okręgowej 
zakończyły się dla „Polonji” niepomyślnie. Klęska z „Czarnymi” 7:1, i z „Pogonią” Ib 2:3 
było wielką niespodzianką dla tych, którzy nie orientują się obecnie w sytuacji [...]. Porażki te 
są w pierwszym rzędzie skutkiem kryzysu panującego w całym klubie, który znajduje się w b. 
krytycznym stanie […]. I to akurat w roku, w którym klub powinien obchodzić jubileusz 25-
lecia! ; Piękny sukces odniósł „Sian” pokonując we Lwowie „Koronę” (Sambor) 3:0, 
przyczem w drugiej połowie zawody zostały przerwane na wskutek wtargnięcia publiczności 
na boisko […] ; P. dyr. Stieber wrócił po dłuższej przerwie do kierownictwa sekcji 
piłkarskiej „Polonji”. Fakt ten można przyjąć do wiadomości tylko z zadowoleniem, gdyż p. 
dyr. Stieber oddał już klubowi wielkie zasługi i spodziewać się należy, iż opinję tę utrwali // 
Nowy Głos Przemyski. – R. 31, 1934, nr 33 (19 sierpnia), s. 2-3 
 
B MNZP  
 
990. Kronika sportowa : Sukces „Czuwaju”. W zawodach o wejście do lwowskiej ligi 
okręgowej zmierzył się 26 bm. „Czuwaj” z silną złoczowską „Janiną” i zwyciężył w stosunku 
2:0. (1:0). Nie znaczy to jednak, aby „Janina” grała źle, gdyż w pierwszej połowie górowała 
nawet silnie nad harcerzami [...] // Ziemia Przemyska. – R. 20, 1934, nr 34 (1 września), s. 4 
 
B MNZP 
 
991. Kronika sportowa : Nowy sukces „Czuwaju”. Lwowski „Biały Orzeł” – choć pokonał 
u siebie „Czuwaj”- 2:1 w Przemyślu nie sprostał zadaniu i uległ harcerzom w przykrym dla 
siebie stosunku 2:5 (2:2). Zwycięstwo „Czuwaju” było pod każdym względem zasłużone ; 
Kancelarię adwokacką otworzył mgr Oskar Schor, zasłużony działacz sportowy i jeden z 
założycieli K. S. „Polonia” // Ziemia Przemyska. – R. 20, 1934, nr 35 (8 września), s. 4 
 
B MNZP 
 
992. Kronika sportowa : 1.IX. Ruch – S.K.S. „28” 2:0 (0:0). – Zawody o mistrzostwo 
klasy B. – Gra o niskim poziomie. Bramki dla Ruchu zdobyli : Mazur z zamieszania 
podbramkowego i Kałamarz z karnego. Sędziował p. Galler ; 2. IX. Czuwaj – Biały Orzeł 
(Lwów) 5:2 (2:2). Zawody rewanżowe o wejście do Ligi Okregowej. Gra szybka, jakkolwiek 
bardzo uciążliwa z powodu rozmokłego boiska [...]. Bramki dla Czuwaju zdobyli 2 Kryśków i 
po 1 Dmytryszyn , Fusek i Kubin. Widzów około 800, sędziował słabo p. Hollik ; W 
niedzielę 9. września b.r. odbędzie się w Warszawie rewanżowe spotkanie Polska – Niemcy, 
które transmitowane będzie przez Polskie Radio. – Dnia 8. września o godz. 22.42 odjeżdża 
specjalny pociąg do Warszawy // Tygodnik Przemyski. – R. 8, 1934, nr 36 (9 września), s. 4 
 
B MNZP 
 
993. Kronika sportowa : Piłka nożna. Zawody na rzecz PZPN-u między teamami A i B 
zakończyły się niespodziewanym zwyciestwem teamu B w stosunku 3:2 (2:2) mimo że 
szkielet teamu A opierał się na graczach Polonji. Sędziował p. Reben ; Do rozgrywek o 
wejście do kl. B zakwalifikowało się 5 drużyn : A.K.S. i Orzeł z Przemyśla, Dror z 
Jarosławia, Makkabi z Sanoka, oraz zwycięzca z meczu decudującego, który rozegrają w 
Przemyślu Czuwaj i Jutrzenka z Mościsk. Pierwsze mecze rozegrają Orzeł z AKS-sem 15 



bm.(sobota) o godz 15.30 na boisku Polonji i 16 bm. (niedziela) o godz. 16 na Czuwaju // 
Tygodnik Przemyski. – R. 8, 1934, nr 37 (16 września), s. 4 
 
B MNZP 
 
994. Kronika sportowa : 15. IX Orzeł – A.K.S. 2:1 (1:0). Zaw. o wejście do kl. B. – 
Bramki zdobyli dla Orła Chmielewski i Tamulak z karnego. W Orle doskonała trójka obrony, 
w AKS-e Piech, strzelec jedynej bramki. Sędzia p. Licht ; 16 IX Orzeł – A.K.S. 1:1 (1:0) 
Zaw. rewanżowe. Wynik odpowiada przebiegowi gry. Bramki strzelili Capiński dla Orła, 
wyrównał Mielnik po rzucie rożnym, najlepszym na boisku był Complak z A.K.S. Sędziował 
p. Głowacz ; Ruch – S.K.S. „28” 6:1 (4:0) O wejście do kl. A. Gra b. ładna i szybka. S.K.S. 
dobry w polu, pod bramką przeciwnika zawodził, nie mogąc się zdobyć na skuteczny strzał , 
jedyną bramkę zdobył z karnego Olszański. Dla Ruchu po 2 bramki strzelili Mazur i 
Kałamarz, 1 Klein oraz jedna padła ze strzału samobójczego. – Sędziował b. dobrze p. Reben 
; Polonia – Hagibor 2:2 zaw. tow. Bramki dla Polonii zdobył Kowalski. – Sędziował mgr 
Bogowski // Tygodnik Przemyski. – R. 8, 1934, nr 38 (23 września), s. 4 
 
B MNZP 
 
995. Kronika sportowa : „Czuwaj” gromi samborsk ą „Koron ę”.  „Korona” jest drużyną 
równą złoczowskiej”Janinie” to też harcerze z trudem osiagnęli do połowy wynik remisowy 
(1:1), przyczem goście uzyskali bramkę z niesłusznie podyktowanego rzutu karnego. Po 
pauzie obraz gry zupełnie się zmienił i „Czuwaj” zdobywa przez Kobierzyńskiego trzy 
kolejne bramki wobec czego ostateczny wynik brzmiał 4:1. Rewanż odbędzie się w najblizszą 
niedzielę w Samborze ; Ruski „Sian” spadł w formie, to też w tych samych rozgrywkach ale 
w innej grupie przegrał ze stryjską „Pogonią”1:3 , a z T.S.L. ze Lwowa z dużym trudem 
osiagnął wygraną 2:0 [...] // Ziemia Przemyska. - R. 20, 1934, nr 38 (29 września), s. 4 
 
B MNZP 
 
996. Kronika sportowa : 30.IX. Ruch – Legja (Krosno) 5:0 (2:0). Zawody piłkarskie o 
wejście do klasy A. Rewanżowe spotkanie tych drużyn przyniosło drużynie przemyskiej 
zasłużone zwycięstwo i rehabilitację za przegraną w Krośnie. [...]. Sędziował dość dobrze p. 
Galler ; Sian – Pogoń (Stryj) 3:2 (3:1). zawody o wejście do Ligi Okręgowej // Tygodnik 
Przemyski. – R. 8, 1934, nr 40 (7 października), s. 3 
 
B MNZP 
 
997. Kronika sportowa : 7 X. Zawody o wejście do klasy B. AKS – Czuwaj (Mościska) 3:4 
(1:1). Sędziował p. Pillersdorf ; Orzeł – Dror (Jarosław) 4:0 (3:0). Przez cały czas gry silna 
przewaga Orła. Sędziował b. słabo p. Mroczkowski z Jarosławia ; Zawody o wejście do Ligi 
Okr ęgowej. Czuwaj – Korona (Sambor) 1:1 (1:0). Po zaciętej walce na obcym terenie 
uzyskali harcerze zasłużenie wynik nierostrzygnięty. W pierwszej połowie znaczna przewaga 
Czuwaju, dla którego bramkę zdobył Kryśków. Po przerwie miejscowi grali b. ostro i 
brutalnie chcąc za wszelką cenę wyrównać a następnie wygrać. Wyrónującą bramkę dla 
Korony uzyskał z zamieszania podbramkowego Barbara. Sędziował b. niedołężnie p. Holik ze 
Lwowa // Tygodnik Przemyski. – R. 8, 1934, nr 41 (14 października), s. 4 
 
B MNZP 
 



998. Kronika sportowa : Czuwaj mistrzem grupy. 23 bm. bawił Czuwaj w Stryju dla 
rozegrania trzecich decydujących zawodów z samborską „Koroną”. Gra była zrazu 
wyrównana, póżniej jednak ambitni harcerze osiągnęli zupełną przewagę i zwyciężyli w 
stosunku 3:0. Gra stała na wysokim poziomie, a mecz choć rozstrzygający odbył się w 
zupełnym porządku. – Ponieważ równocześnie we Lwowie”Sian”, jak zresztą było do 
przewidzenia, przegrał ze stryjską „Pogonią” 1:0, Czuwaj i Pogoń rozegrają obecnie dwa 
decydujące mecze o wejście do Ligi Okręgowej ; Na meczu A.K.S. – Dror (Jarosław) 28.X. - 
1:0 zwracał uwagę fakt, że obok dzielnych „machabeuszy” barw palestyńskich broniło pięciu 
(!) „gojów” z rozwiązanego K.S. „Strzelec” // Ziemia Przemyska. – R. 20, 1934, nr 43 (3 
listopada), s. 4 
 
B MNZP 
 
999. Kronika sportowa : W decydujących zawodach, o wejście do lwowskiej ligi 
okręgowej, przegrał „Czuwaj” z „Pogonią” w Stryju w stosunku 3:2. Najbliższej niedzieli 
odbędą się zawody rewanżowe w Przemyślu. „Pogoni” wystarczy zdobycie jednego punktu 
[...]. W takim razie o mistrzostwie zdecydowałby trzeci mecz // Ziemia Przemyska. – R. 20, 
1934, nr 44 (10 listopada), s. 4 
 
B MNZP 
 
1000. Kronika sportowa : Czuwaj u wrót ligi okr ęgowej. W decydującyc h zawodach 
z”Pogonią” (Stryj) rozegrał „Czuwaj” swój najpiękniejszy mecz sezonu. U harcerzy było tyle 
ambicji, że nie chciało się widzieć słabych punktów u starszego Czarneckiego, 
Kobierzyńskiego i Dmytryszyna. Zrazu gra się ważyła i wynik był niepewny. Po kilkunastu 
jednak minutach osiągnęli harcerze przewagę i tak już zostało do końca zawodów. Wynik 4:0 
dla „Czuwaju”, najzupełniej zasłużony, to też 2.000 widzów, na zawodach zgromadzonych, z 
pełnem zadowoleniem opuszczało piękny stadjon harcerski [...] // Ziemia Przemyska. – R. 20, 
1934, nr 45 (17 listopada), s.4  
 
B MNZP 
 
1001. Kronika sportowa : 11. XI. Czuwaj – Pogoń 4:0 (1:0) Finałowe zawody o wejście 
do Ligi Okręgowej zakończyły się pewnem i zasłużonem zwycięstwem Harcerzy. Gra stała na 
wcale wysokiem poziomie, prowadzona szybko i ostro, lecz bez brutalności. Czuwaj miał 
cały czas gry silną przewagę, a wygrywając w wysokim stosunku udowodnił że znikoma 
przegrana w Stryju była tylko kwestią przypadku. Mecz ten należy zaliczyć do najlepszych w 
tegorocznym sezonie Czuwaju. Na wyróżnienie zasługuje z Czuwaju trio obronne, z Pogoni 
Matjas III i Legaszewski. Bramki dla zwycięzców zdobyli Dmytryszyn 2, Kobierzyński i 
Bilan z karnego. Sędziował bez zarzutu p. Strzelecki ze Lwowa // Tygodnik Przemyski. – R. 8, 
1934, nr 46 (18 listopada), s. 4 
 
B MNZP 
 
1002. Kronika sportowa : Trzeba zaczynać od początku. Wbrew życzeniom i nadziejom 
całego sportowego Przemyśla, w decydujących zawodach o wejście do Ligi Okregowej, 
przegrał „Czuwaj”we Lwowie z „Pogonią” (Stryj) w stosunku 5:0 [...] Według doniesień 
pism po pierwszzej utraconej bramce, harcerze załamali się psychicznie i to było powodem 
ich klęski ; Przemyśl – Jarosław 2:0 (1:0) ; Ruch – Legja (Krosno) 2:1. Ruch wchodzi do 
klasy A // Ziemia Przemyska. – R. 20, 1934, nr 46 (24 listopada), s. 4 



 
B MNZP 
 
1003. Kronika sportowa : Nowa placówka. Z inicjatywy Dyrektora Zaczka Jana został 
zorganizowany w tut. szpitali powsz. z pośród grona Lekarzy Klub sportowy, ktory przez całe 
lato i do póżnej jesieni odbywał treningi piłki nożnej a nawet rozegrał jeden mecz z 
adwokatami i to nawet zwycięski [...] // Tygodnik Przemyski. – R. 8, 1934, nr 48 (2 grudnia), 
s. 4 
 
B MNZP 
 
1935 
 
1004. Kronika przemyska : Walne Zgromadzenie ŻKS „Hagibor”  odbyło się dnia 26.12 
ub.r. w Sali Klubu tow. młodziezy. Ustepujący prezes Dr Weintraub złożył sprawozdania z 
działalności Zarządu. Po udzieleniu absolutorjum wybrano nowe władze z Wilhelnem 
Naglem jako prezesem i inż. Sackiem i Drem Dywerem, jako wiceprezesem na czele. 
Powzięli na tymże Zgromadzeniu jednomyślną uchwałę w sprawie popierania akcji Kfar 
Makkabi // Nowy Dziennik. – 1935, nr 1 (1 stycznia), s. 15 
http://www.jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=107252&from=publication 
 
1005. Walne zebranie Akad.[emickiego] Amat.[orskiego] Kl[ubu] Sport[owego]. W dniu 
17 II. udbyło się Walne Zebranie Akad. „Amat. Kl. Sport.”- na którem wybrano nowe władze 
klubu : prezes – dr Bartkiewicz Wł.[adysław], I zast. prez. –Kusiński St.[anisław], II zast. 
prez. – mgr Kozłowski R.[oman], sekr. – Cuniak F.[Franciszek], skarb. – Dziedzic Z., gosp. 
Kubok K. ; członkowie zarz. Guzek Wł.[adysław], Haas E., Kordybach E., Kowal 
F.[ranciszek], ; komisja rew. Kubin A., Oleszko Wł. [adysław], Siębab M.; sąd polub. mgr. 
Urbański J., Wochanka E., Wróblewski E. // Tygodnik Przemyski. – R. 9, 1935, nr 8 (24 
lutego), s. 4 
 
B MNZP  
 
1006. Kronika sportowa : Czuwaj w Lidze Okręgowej H.K.S. Czuwaj, który w mistrz. 
okręgu zajął II. miejsce, obecnie po przyłączeniu Stryja do okręgu w Stanisławowie, został 
przydzielony do lwowskiej Ligi Okręgowej i stanął w ten sposób na równi z tut. „Polonią”. 
Uchwała w tej mierze zapadła w czwartek 21 b.m. // Ziemia Przemyska. – R. 21, 1935, nr 8 
(23 lutego), s. 4 
Awans HKS „Czuwaj” do ligi okręgowej w miejsce stryjskiej „Pogonii” 
 
B MNZP 
 
1007. Kronika sportowa : Egzamin dla sędziów piłkarskich  Podkolegjum Sędziow Piłki 
Nożnej w Przemyślu podaje do wiadomości że w marcu br. odbędzie się egzamin teoretyczny 
dla kandydatów na sędziów piłkarskich. Podania składać należy do dnia 15 marca br. 
włącznie na adres sekretarza Podkolegjum p. Lichta, Przemyśl, Franciszkańska 35/IIIp. który 
udzieli bliższych informacji ; Walne Zebranie. W niedzielę 24 b.r. odbyło się Walne 
Zebranie Podokr. Piłkarskiego w Przemyślu, które po rzeczowej i długiej dyskusji wybrało 
Zarząd w nastepującym składzie : Prezes Mjr Burnatowicz, zast. Ref. N. S. Bandasiewicz 
oraz pp. Fydryk, Prof Szechowicz, Inż. Krupiński, Augustyn, Nagel, Inż Ciupka, kpt 
Bruziński z Jarosławia i Jankowski, Walne Zgromadzenie zamianowało jednogłośnie 



długoletniego Prezesa Podokr. Dr. H. Świątnickiego, członkiem honorowwym // Tygodnik 
Przemyski. – R. 9, 1935, nr 10 (10 marca), s. 4 
 
1008. Kronika sportowa : Czuwaj zwyciężył 19 b.m. grał benjaminek Ligi Okręgowej 
„Czuwaj” w Rzeszowie z „Resovią”, która w mistrz. Ligi zdobyła II. miejsce. Mecz 
zakończył się pięknem sukcesem drużyny przemyskiej, górującej znacznie nad gospodarzami. 
Wynik końcowy 3:2 dla harcerzy // Ziemia Przemyska. – R. 21, 1935, nr 12 (23 marca), s. 4 
 
B MNZP 
 
1009. Kronika sportowa : „Czuwaj” zwycięzył „Lechi ę” 3:2. Pierwszy mecz ligowy w 
Przemyślu, zakończył się, powiedzmy to szczerze, niespodzaną wygraną „Czuwaju”. Zawody 
nie stały na zbyt wysokim poziomie, ale wina to raczej rozmokłego boiska, niż ambitnie 
grających drużyn. Bramki dla harcerzy zdobyli – Krysków, Dmytryszyn i Kobierzyński. 
Czwartej sędzia por. Szyba nie uznał. Bardzo ofiarnie i skutecznie grała w „Czuwaju” obrona. 
Publiczności bardzo dużo. Pogoda znośna. Sędzia możliwy. Obecnie trzykrotnie wyjeżdża 
„Czuwaj” do Lwowa. Przypuszczać należy, że ambitnie będą bronili harcerze swoich barw // 
Ziemia Przemyska. – R. 21, 1935, nr 15 (13 kwietnia), s. 3-4 
 
B MNZP 
 
1010. Kronika sportowa :  Na froncie ligowym. Polonia – Pogoń IB (Lwów) 3:1 (0:1) 
Nikła wygrana z Sianem i kompromitujący remis z Koroną samborską znalazły wyjaśnienie w 
spotkaniu z Lwowianami – silne odmłodzenie składu nie wyszło na dobre drużynie. Poza 
silniejszemi punktami w Jaciowie, Zielińskim i Skupniku (nowy nabytek), reszta mierna [...]. 
Sędzia p. Głowacz ; Czuwaj – Ukraina 1:4 (0:3) Spotkanie rozegrane na gorącym gruncie 
lwowskim w szowinistycznej atmosferze. Z harcerzy najlepszy Bilan V ; zawiodła obrona z 
bramkarzem oraz atak ; Elektrownia – Sokół (Nisko) 1:1. Mistrz. kl. B. // Ziemia Przemyska. 
– R. 21, 1935, nr 16 (20 kwietnia), s. 4 
 
B MNZP 
 
1011. Kronika sportowa : Polonia pierwsza – Czuwaj ostatni. Polonia zwyciężyła w 
rozgry-wkach Ligi Okręgowej „Ukrainę” w stosunku 3:0 i majac już zdobyte 4 punkty, 
zajmuje narazie pierwze miejsce w tabeli. – Ostatnie miejsce zajmuje „Czuwaj”, który 
pokonany przez „Sokół”powoli z benjaminka Ligi zamienia się w jej kopciuszka. Tej 
niedzieli gra „Czuwaj” z „Czarnymi” we Lwowie a „Polonia” u siebie z „Sokołem”, czyli 
napewno niemal „Czuwaj” dwa dalsze punkty straci a „Polonia” zyska // Ziemia Przemyska. – 
R. 21, 1935, nr 17 (27 kwietnia), s. 4 
 
B MNZP 
 
1012. Kronika sportowa : Polonia dalej na czele Ligi Okręgowej W mistrzostwach Ligi 
Okręgowej nie doszło do żadnych sensacyj. Polonia pokonała u siebie lwowski „Sokół” a 
„Czuwaj” stosunkowo nieznacznie uległ „Czarnym” we Lwowie, skoro przegrał 3:0 nadto nie 
wykorzystał rzutu karnego. Polonia w dalszym ciągu zajmuje w tabeli pierwsze a „Czuwaj” 
jedno z ostatnich miejsc. Lokata drużyny harcerskiej powinna ulec polepszeniu 3 i 5 maja, po 
rozgrywkach z „Sokołem” (Lwow) i „Ogniskiem” (Jarosław). Zawody te odbędą się w 
Przemyślu [...] // Ziemia Przemyska. – R. 21, 1935, nr 18 (4 maja), s. 4 
 



B MNZP 
 
1013. Kronika sportowa : Pierwsza klęska Polonji. – Czuwaj zdobywa trzy punkty. W 
ub. piątek i niedzielę przemyscy ligowcy rozgrywali 4 spotkania. W Jarosławiu Polonja 
wygrała z „Ogniskiem” 4:2 (2:1), natomiast w Rzeszowie oddała 2 punkty, przegrywając ze 
słabą obecnie Resovią 1:0, utrzymując się jednak nadal na czele tabeli (Gier 5, punkt 8) – 
Harcerze grając u siebie zremisowali z lwowskim Sokołem 1:1 (0:1), przy czym Dmytryszyn 
nie wykorzystał karnego, oraz zwyciężyli Ognisko 4:3 (2:2). To ostatnie spotkanie miało 
przebieg dramatyczny, bo cały niemal czas – mimo przewagi harcerzy – goście prowadzili 
2:0, 3:2. W rezultacie Czuwaj awansował na piąte miejsce (Gier 6, punkt 5) ; W mistrz. kl. B. 
Elektrownia przegrała niespodzianie z Hagiborem 1:2 ; Walne Zebranie Czuwaju wybrało 
prezesem ponownie mjr. Toczka, zastępcami inż. Krupińskiego i dr Gorzeńskiego // Ziemia 
Przemyska. - R. 21, 1935, nr 19 (11 maja), s. 3-4 
 
B MNZP  
 
1014. Kronika sportowa : Druga klęska Polonji. – Szósty punkt Czuwaju. Z obu drużyn 
grających o mistrz. ligi okr. we Lwowie Czuwaj musiał – zresztą z powodzeniem – bronić 
honoru piłkarstwa Przemyśla. Polonja bowiem przegrała kompromitująco do Czarnych aż 8:0 
(4:0), natomiast harcerze, po pięknej grze zremisowali z grożną Lechją 2:2 (0:0), przy czem, 
jak sportowa prasa lwowska podkreśla, wydatnie pomógł Lechitom sędzia Tarczyński. – W 
rezultacie Polonja utrzymała się nadal na pierwszem miejscu (gier 6, punkt 8 z ujemnym 
stosunkiem bramek 11:12), Czuwaj zaś na szóstem (gier 7, punkt 6 st. br. 11:18). Na froncie 
A – klasowym należy zanotować klęskę Ruchu z Junakiem 2:0 oraz nieznaczne zwycięstwo 
Sianu nad Koroną 2:1 ; Piękny sukces „Czuwaju”. Wczoraj t.j. 30 b.m. rozegrał „Czuwaj” 
zawody ligowe z „Pogonią Ib (Lwów) Mimo błotnistego boiska gra była żywa i piękna. W 
sumie harcerze mieli znaczną przewagę i zasłużenie wygrali 3:0 (1:0). Bramki zdobyli 
Dmytryszyn dwie i Bąkowski. Zawody prowadził sprężyście p. Romaniec. Po tem 
zwycięstwie Czuwaj w tabeli podniósł się ( 3 m, gier 8, punkt 8, st, br.14:18) ; Ruch – Sian 
0:1 (0:0). W ważnych zawodach o mistrz. kl. A, Ruch mimo znacznej przewagi, uległ ruskiej 
drużynie, która decydującą bramkę zdobyła z rzutu karnego. „Ruch” rzutu karnego nie 
wykorzystał // Ziemia Przemyska. – R. 21, 1935, nr 22 (1 czerwca), s. 3 
 
B MNZP  
 
1015. Kronika sportowa : Zasłużone zwyciestwo Polonji. Przy dużej przewadze – 
zwłaszcza w pierwszej połowie – odnieśli Przemyślanie zdecydowane zwycięstwo nad 
lwowskimi żydkami w przekonującym stosunku 3:0 (3:0), szczęśliwym strzelcem był Siuda. 
Hasmonea reklamowany kandydat na mistrza (?) okręgu, okazała się bardzo przeciętną 
drużyną, która i w następnem spotkaniu w Przemyślu (z Czuwajem) napewno punktów nie 
zdobędzie. Sędziował por. Szyba ze Lwowa. // Ziemia Przemyska. – R. 21, 1935, nr 23 (8 
czerwca), s. 4 
 
B MNZP 
 
1016. Kronika sportowa : Porażka Czuwaju z Polonją. – Garbarnia w Przemyślu. 
Derby lokalne Czuwaju z Polonją zakończyły się nieznacznem zwycięstwem leadera ligi 0:2 
(0:0), przy czem wynik ten nie jest wcale odpowiednikiem gry obu drużyn. Według przebiegu 
gry – przy większem szczęściu – zwycięstwo mogło przypaść harcerzom, chociaż remis byłby 
sprawiedliwszy.[...] Zwycięskie bramki strzelił Neumayer oraz Skupnik ze spalonego. U obu 



drużyn wyróżniła się obrona i linja pomocy ; atak słaby Sędziował p. Wacek Kuchar ze 
Lwowa. W tym samym dniu o mistrz. kl. A. Sian zgromił żydowski Kadimach 5:1 ; Występ 
Garbarni krakowskiej zakończył się jej pełnym sukcesem. Nie idzie o wynik 4:1 (2”1), ile o 
grę, którą ligowcy zaprezentowali naprawde wspaniałą [...] ; Resovia (Rzeszów) – Czuwaj. W 
b.r. Resovia zwyciężyła lwowskich Czarnych 2:1, Ognisko jarosławskie 3:0, Polonię tutejszą 
1:0 itd. // Ziemia Przemyska. – R. 21, 1935, nr 24 (15 czerwca), s. 4 
 
B MNZP 
 
1017. Kronika sportowa : Słaba gra Czuwaju z Resovią. – Dwa zwycięstwa Ruchu. To 
co się widziało u harcerzy na zawodach z Resovią, można nazwać wszystkiem, tylko nie piłką 
nożną. Beznadziejna kopanina na hura, najdalej od swojej bramki. Nic też dziwnego, że 
wyrównanie padło z bardzo szczęśliwego rzutu karnego. W przeciwieństwie do Czuwaju, 
który grał – poza Göttlichem i może Bilanem V – we wszystkich linjach słabo (ach ten atak!), 
Rzeszowianie zaprezentowali się bardzo dodatnio, jeśli idzie o technikę, taktykę i kondycję 
fiz., gorzej z celnością strzałów. W rezultacie remis ich nie krzywdzi. Bramki padły, dla 
Resovii ze spalonego, dla Czuwaju z wątpliwego karnego. Sędziował niezdecydowanie słaby 
p. Głowacz ; Ruch w mistrz. kl. A. odniósł dwa cenne zwycięstwa z Strzelcem (Borysław) 
1:0 (1:0) i krośnienską Legją 3:2 (1:2). – Również Hagibor w mistrz. kl. B. pokonał Skałę 4:1 
(3:0). ; Nowe zwycięstwa „Polonji” – Porażka „Czuwaju” we Lwowie. W czwartek 20 
czerwca odniosła „Polonja” piękne zwycięstwo nad „Resovią”w stosunku 4:2 (2:1), 
umacniając się na pierwszem miejscu. Sędziował p. Romaniec. – Równocześnie we Lwowie 
„Czuwaj” z „Hasmoneą” 3:0 (1:0) grając we wszystkich miejscach słabo. Obecnie harcerze 
przy swoich 23 punktach straconych – obok „Ukrainy” i Drugiego „Sokoła” – są kandydatem 
do ...A klasy. O mistrz. kl. B. „Elektrownia” zwyciężyła „Czuwaj” (Mościska) 4:3 (2:0) , 
mimo, że goście prowadzili do 80 min. 3:1 // Ziemia Przemyska. – R. 21, 1935, nr 25 (22 
czerwca) ,  s. 3-4 
 
B MNZP 
 
1018. Kronika sportowa : We Lwowie Polonja niespodziewanie uległa Pogoni Ib w 
stosunku 4:1 (3:0) grając zupełnie słabo o mistrz. kl. A. Ruch rozegrał na boisku Czuwaju 
zawody z Koroną samborską, przegrywając zasłużenie 4:1 (2:1). P. Pillersdorf potwierdził raz 
jeszcze swą opinję beznadziejnego sędziego ; W sobotę 29 bm. o godz. 5:30 pop. na boisku 
H.K.S. „Czuwaj” (22-go Stycznia) odbędą się senzacyjne zawody między drużynami Czarni 
(Lwów) – Czuwaj  [...] ; P. inż. Gustaw Krupiński, wiceprezes H.K.S. „Czuwaj” ustąpił z 
Zarządu tego klubu // Ziemia Przemyska. – R. 21, 1935, nr 26 (29 czerwca), s. 4 
 
B MNZP 
 
1019. Kronika sportowa : Kl ęska Polonji z Ukrainą. – Przypadkowe zwycięstwo 
Czarnych. Polonia znów poniosła klęskę we Lwowie, tym razem z Ukrainą. Wynik 4:1 został 
ustalony już w pierwszych 20 min. gry. – Przemyślanie grali w oslabionym składzie. – 
Również i Czuwajowi nie udało się zwyciężyć mistrza okręgu, Czarnych, mimo znakomitej 
gry. Brak Dmytryszyna zaważył na szali i przewaga harcerzy nie dała wyniku cyfrowego. 
Obrona harcerzy b. dobra. Jedyna bramka padła w 1 m. gry strzelona przez Niemca z 
wyraźnie spalonego. Sędzia p. Szyba ze Lwowa nie zadowolił. ; W niedzielę 7 lipca o godz. 
5:30 pop. na boisku przy ul. 22-go Stycznia odbędzie się ciekawe spotkanie miedzy 
drużynami Ukraina (Lwów) – Czuwaj. Ukraina przyjeżdza w najsilniejszym składzie // 
Ziemia Przemyska. – R. 21, 1935, nr 27 (6 lipca), s. 4 



 
B MNZP 
 
1020. Kronika sportowa : Ponowna klęska Polonji we Lwowe. – Remis Czuwaju z 
Ukrain ą. – Na froncie A-klasowym. Ubiegła niedziela była „czarną” dla czołowych drużyn 
przemyskich. Polonia przegrała we Lwowie z Lechją 1:2 (1:1), grając poza Jaciowem naogół 
słabo [...]. – Nie popisał się lepiej „Czuwaj” z Ukrainą.Wynik 1:1 (0:1) nie jest sukcesem. – 
[...] Sędziował b. przeciętnie p. Kuchar ze Lwowa [...]. – Także ruski „Sian” aczkolwiek 
prowadzi w mistrz. A klasy swej grupy, przegrał z żydowską „Kadimach”2:3 (0:1). – na 
siedem drużyn tut. „Ruch” znajduje się na piątem miejscu // Ziemia Przemyska. – R. 21, 1935, 
nr 28 (13 lipca), s. 4 
 
B MNZP 
 
1021. ... // Tygodnik Przemyski. – R. 9, 1935, nr 27 (7 lipca), s. [brak strony w czsopiśmie] 
Przegrana „Polonii” z „Ukrainą” – 1:4 
 
1022. Ze sportu : „ADMIRA” gra w Przemy ślu!  We wtorek 16 b.m. odbędą się na boisku 
„Polonji” międzynarodowe zawody piłkarskie „Admira” (Wiedeń) – Team Polonja-Czuwaj 
Drużyna „Almiry” należy do najlepszych na kontynencie, dzierżąc przez długie lata 
mistrzostwo Austrji […]. O sile tej drużyny świadczy fakt, iż posiada ona w swojem gronie 
10 reprezentacyjnych graczy Austrji. Skład jej przedstawia się następująco : Platzer, 
Pawlisek, Urschitzka, Urbanek, Humenberger, Joksch, Hehnenman, Durspekt, Stoiber, Schall 
(repr. I król strzelców austrjackich) i Vogel. Wszyscy występują w barwach reprezentacji 
Austrji ; Nowy klub. Do podokręgu przemyskiego w Przemyślu przydzielony został nowo 
powstały klub KS „Strzelec”  (Przeworsk), który będzie brał udział w mistrzostwach kl. C. 
Również są pogłoski o powstaniu w Przemyślu klubu policyjnego pod nazwą P.K.S. ; 
Czuwaj remisuje z Ukrainą 1:1 (0:1) Zawody o mistrz. Ligi okr. zakończyły się wynikiem 
remisowym. [..] W 5 min. Ukraina zdobyła z wolnego bramkę strzeloną przez 
Kruszelnickiego […] Dopiero w drugiej połowie gry zdobywa Czuwaj wyrównującą bramkę 
przez Dmytryszyna. […] Na wyróżnienie z Ukrainy zasługują bramkarz, Worobeć i 
Kruszelnicki, z Czuwaju Göttlich, Dmytryszyn, Bilanowie, Kobierzyński i Martini. Sędziował 
p. Wacław Kuchar ze Lwowa. ; Hagibor – Czuwaj (Mościska) 4:0 (1:0) Zawody o mistrz. 
kl. B. Zasłużone zwycięstwo miejscowych […]. Bramki dla Hagiboru zdobyli Striesover 2, 
Metzger 1 i Wilner z karnego. Sędziował p. Licht ; Polonja IV – Skała II (Mościska) 4:1 
(3:0) Zawody o mistrz. kl. C. W Mościskach rezerwowa drużyna Polonji zwyciężyła 
rezerwową Skałę […]. Bramki dla Polonji zdobyli : Kiebus 2, Zając i Kraczkowski ; Porażka 
„ Sianu” w Borysławiu . ŻKS „Kadimach” zrewanżował się za poniesioną klęskę w 
Przemyślu, zwyciężając „Sian”, dotychczasowego mistrza klasy A 3:2. Po tej porażce „Sianu” 
„Korona” wysunęła się na pierwsze miejsce w klasie A / A. Sadkowski // Nowy Głos 
Przemyski. – R. 32, 1935, nr 28 (14 lipca), s. 4 
Gościnny występ wiedeńskiej „Admiry”, która wygrywa w Przemyślu z reprezentacją miasta 12:1!  
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1023. Kronika sportowa : Krzywdzący Polonję remis z Czarnymi. – Sukces Czuwaju w 
Jarosławiu. – Wysoka klęska Ruchu. – Admira w Przemyślu. Rewanżowe spotkanie 
Polonji z Czarnymi zakończyło się wynikiem 1:1 (0:0) mimo dość dużej okresami przewagi 
miejscowych i prowadzenia 1:0 z główki Jędrucha [...]. Harcerzom po pięknej grze (najlepszy 
Bilan Bol.) udało się zwyciężyć Ognisko na niegościnnym terenie jarosławskim. Fakt, że 
Lechja przegrała tam wysoko (5:1) a Czarni z trudem zremisowali, bardzo dodatnio naświetla 



zwycięstwo harcerzy dla których bramki zdobyli Dmytryszyn i Kobierzyński ; Nie 
poszczęściło się zupełnie Ruchowi, który przegrał o mistrz. kl. A z borysławskimi żydkami 
(Kadimach) aż 4:0, pogarszając poważnie swoje nieszczególne zresztą położenie ; Z innych 
wyników należy zanotować z bojów B-klasowych remis K.S. „28” z „Elektrownią” 2:2 i 
zwycięstwo Hagiboru nad Sokołem (Nisko) 2:1 ; Gościna wiedeńskiej Admiry w Przemyślu 
zakończyła się znakomitym sukcesem... kasowym. Natomiast wynik 12:1 (5:0) [...]. 
Sędziował p. dr Kreicarek// Ziemia Przemyska. – R. 21, 1935, nr 29 (20 lipca), s. 4 
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1024. Kronika sportowa : Ub. niedzieli obie ligowe drużyny przemyskie rozegrały zawody 
we Lwowie przegrywając : Polonja z Hasmoneą 1:0, Czuwaj z Pogonią Ib 3:0 [...]. W środę 
24 b,.m. przegrała Polonja z Wackerem wiedeńskim 5:0 (3:0). Atak Polonji nie wykorzystał 
wielu dogodnych sutyacyj podbramkowych oraz rzutu karnego. Sędziował p. dr Kreicarek 
[...] // Ziemia Przemyska. – R. 21, 1935, nr 30 (27 lipca), s. 4 
 
B MNZP 
 
1025. Kronika sportowa : Porażki Polonji i Czuwaju . – Drugi występ Wackeru. Polonja 
niespodziewanie po słabej grze przegrała z jarosławskiem Ogniskiem 1:0, pozostając nadal 
przy swoich 15 punktach. – Nie lepiej spisał się w parę dni poźniej Czuwaj przegrywając z 
żydowską Hasmoneą ze Lwowa 2:1, chociaż okresami posiadał dość dużą przewagę. Marna 
gra ataku i nieudolnie sędziujący p. Usarz, zadecydowały o wyniku. Jedyną bramkę dla 
harcerzy strzelił dobrze grający Kobierzyński. – Drugi wytęp Wackeru przyniósł nową 
porażkę Przemyślan w stosunku 6:2 [...] // Ziemia Przemyska. – R. 21, 1935, 31 (3 sierpnia), 
s. 4 
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1026. Kronika sportowa : Hasmonea – Czuwaj 2:1. Zawody o mistrzostwo Ligi 
Okręgowej. Dobrze usposobiona drużyna Hasmonea pokonała dość łatwo grający zupełnie 
bezplanowo zespół harcerzy. Zaraz w pierwszych minutach gry zaznacza się przewaga gości, 
której wynikiem było strzelenie w pierwszej połowie dwu bramek. Czuwaj strzela jednego 
gola przez Kobierzyńskiego. Po przerwie nieustanne ataki obu stron nie przynoszą zmiany 
wyniku. Sędzia kpt. Usarz. Po meczu częśc publiczności niezadowolona z wyniku urządziła 
„obławę” na Hasmoneę i dopiero po godzinnem czekaniu, dzięki interwencji Policji udało im 
się wydostać cało na bezpieczny teren. Ekscesy tego rodzaju godne są napiętnowania i chluby 
Przemyślowi napewno nie przynoszą. ; Polonia – Ognisko 0:1 (0:1) Polonia w spotkaniu z 
jarosławskim Ogniskiem uległa mu na swoim boisku. Bramkę strzelił Rubin w 34 min. gry. 
Ten sam gracz spowodu niesportowego zachowania się został przez sędziego wykluczony z 
gry. Mecz na bardzo niskim poziomie. Anemiczne ataki Ogniska i beznadziejna defenzywa 
Polonji, wywoływały u publiczności pomruki niezadowolenia. Czyżby sprowadzenie drużyn 
zagranicznych przyczyniło się do spadku formy Polonji? Sędziował p. Strzelecki // Tygodnik 
Przemyski. – R. 9, 1935, nr 31 (4 sierpnia), s. 4 
 
B MNZP 
 
1027. Kronika sportowa : „Czuwaj” gromi „Polonj ę”.  W rewanżowym spotkaniu o 
mistrz. ligi okr. odniósł Czuwaj sensacyjne zwycięstwo nad Polonją w stosunku 5:1 (1:1). 
Spotkanie miało przebieg niezwykle ciekawy o grze wyrównanej. Dopiero ostatnie 20 minut 
przyniosły harcerzom cztery bramki i trochę za wysokie zwycięstwo. Bramki zdobyli 



Kryśków II dwie i Czarnecki II dla Czuwaju i Neumajer dla Polonji. Z pośród zwycięsców 
wyróżnił się niezwykłą ofiarnością i pracowitością Kobierzyński oraz obrona u pokonanych 
zawiódł całkowicie atak. Sędziował b. objektywnie p. Szyba ze Lwowa ; Z A-klasowych 
wyników zanotować należy zwycięstwo Sianu nad słabą Legją z Krosna 4:0, oraz wynik 
remisowy Ruchu z borysławskim Strzelcem 4:4 // Ziemia Przemyska. – R. 21, 1935, nr 32 (10 
sierpnia), s. 4 
Przegrany mecz „Polonii” z HKS „Czuwaj – 1:5 
 
B MNZP 
 
1028. Ze sportu : Słuszne zarządzenie P.Z.P.N.  Zarząd P.Z.P.N. z Warszawy wydał 
obowiązujące rozporządzenie od dnia 1-go lipca 1935 r. w sprawie przywitania publiczności 
przez graczy na meczach. Gracze wybiegają razem na boisku zarówno goście jak i 
gospodarze zawodów, ustawiają się według wzrostu, przyjmują postawę „baczność” i przed 
rozpoczęciem zawodów witają publiczność trzykrotnym okrzykiem klubowym zwróceni do 
trybuny a później do parteru ; […] Zwycięstwo „Sianu” nad „Legią” z Krosna 4:0 (2:0). 
Drugie rewanżowe spotkanie o mistrzostwo klasy A zakończyło się zwycięstwem „Sianu”. 
Gra „Sianu” była kombinacyjna, start do piłki szybki, natomiast pod bramką gra czasami 
zawodziła. „Legia” grała ostro, lecz przez cały czas zawodów prześladował ich pech, gdyż 
nawet nie wykorzystali rzutu karnego. Bramki dla „Sianu” zdobyli : Dyhdalewicz 2, Turko 1, 
i Partyka, który pod koniec zawodów nie chciał grać. Na wyróżnienie z „Sianu” zasługują : 
bramkarz, Dyhdalewicz i Turko, z „Legii” obrona i lewe skrzydło. Wzorowo sędziował Licht 
[…] / A. Sadkowski // Nowy Głos Przemyski. – R. 32, 1935, nr 32 (11 sierpmia), s. 4 
 
B MNZP 
 
1029. Kronika sportowa : Polonia – Czuwaj 1:5 (1:1) (Sz.) Zawody o mistrzostwo Ligi 
Okręg. Oczekiwane z wielkim zainteresowaniem miejscowe „derby” skończyły się 
nieoczekiwaną jednak w pełni zasłużoną porażką drużyny Polonii. – Już w 3-ciej minucie gry 
Krysków strzela bramkę dla Czuwaju, zaś chwilę potem wyrównuje Neymayer z Polonji. – 
Dalszy ciag gry pierwszej połowy nie przynosi zmiany wyniku mimo dogodnych dla obydwu 
stron sytuacyj. Po przerwie drużyna harcerzy dopingowana okrzykami publiczności gra coraz 
lepiej i strzela jeszcze cztery bramki, ustalając wynik dnia. Z Czuwaju najlepsi : Bilan 
Zbigniew, Krysków I i II. Drużyna Czuwaju była znacznie lepsza od przeciwnika, jednak 
Polonia na tak wysoką klęskę nie zasłużyła. Wynik powyższy jest najlepszym sprawdzianem 
co znaczy ambicja i chęć zwycięstwa – niech więc będzie drogowskazem dla Czuwaju w 
czasie spotkań mistrzowskich. Sędzia por. Szyba b. dobry. Widzów skutkiem absensji 
publiczności żydowskiej, pamiętającej smutny koniec meczu z „Hasmoneą” około 1000. ; 
Sian – Legja (Krosno) 4:0 (2:0) Zawody o mistrzostwo A klasy zakończyly się 
zwycięstwem Sianu, który przez cały przebieg zawodów miał przewagę i całkowicie 
opanował sytuację. Bramki strzelili Dyhdalewicz Z., Turko i Partyka // Tygodnik Przemyski. – 
R. 9, 1935, nr 32 (11 sierpnia), s. 4 
 
B MNZP 
 
1030. Kronika sportowa : Zwycięstwo Polonji nad Lechją. – Sytuacja w lidze 
okręgowej. Polonja po długim szeregu porażek, odniosła zwycięstwo nad lwowską Lechją 
2:0 (1:0). Gra nieciekawa, na niskim poziomie, przyczem Lechici wystąpili z kilkoma 
rezerwowymi. Bramki zdobyli Podwyszyński z bardzo ładnie strzelonego rzutu wolnego i 
Małodobry z zamieszania podbramkowego ; Sytuacja w lidze okregowej wyjaśniła się jedynie 



do góry tabeli, gdzie Czarni zdobyli już pierwsze miejsce [...] // Ziemia Przemyska. – R. 21, 
1935, nr 33 (17 sierpnia), s. 4 
 
B MNZP 
 
1031. Kronika sportowa : Wielką atrakcję sportowo-towarzyską stanowić będzie mecz 
rewanżowy piłki nożnej między reprezentacją adwokatów i lekarzy który rozegrany 
zostanie w sobotę dnia 24 sierpnia 1935 r. o godz. 5-tej popołudniu na boisku H.K.S. 
„Czuwaju” n/Sanem. Czysty dochód przeznaczony jest na wdowy i sieroty po lekarzach i 
adwokatach. Ceny miejsc od 25 gr do 1 zł 50 gr. Bilety wcześniej do nabycia w firmie 
„Mascotte” ul. Franciszkańska ; (Sz.) Hakoach - Polonia 3:2 Bawiący w Polsce zespół 
wiedeńskiego Hakoachu zagościł do Przemyśla, gdzie rozegrał match z miejscową Polonją. 
Po dobrych wynikach wiedeńczyków w innych miastach – liczni widzowie meczu oczekiwali 
pięknej gry kombinacyjnej. Tymczasem Hakoach zademonstrował grę zupełnie przeciętną na 
poziomie naszej Ligi Okr. W pierwszej połowie przeważa Polonia, która strzela pierwszego 
gola. W drugiej części gry sytuacja się zmienia, goście dążą zacięcie do zwycięstwa, co w 
końcu im się udaje. Sędziował dobrze p. Romaniec […] ; Polonia – Pogoń (Stryj) 0:2 
Zawody o mistrz. Ligi Okręg. – Niespodziewana porażka drużyny miejscowej z dobrze 
usposobioną Pogonią // Tygodnik Przemyski. – R. 9, 1935, nr 34 (25 sierpnia), s. 4 
Goszczący w Przemyślu wiedeński żydowski „Hakoah” wygrywa z gospodarzami - 3:2  
 
B MNZP 
 
1032. Kronika Sportowa : Adwokaci – Lekarze 0:0 (Sz) Liczna publiczność obserwująca 
przebieg tego „mistrzowskiego” spotkania doskonale się bawiła patrząc na wyczyny sportowe 
mistrzów prawa i lancety. Przed meczem ofiarowali lekarze bukiet kwiatów adwokatom – 
otrzymali zaś wzamian beczkę piwa. Zawody prowadził pięknie wygwizdując na trabce p. 
Łazor, po połowie zaś p. Schor. W obydwu drużynach brakło mimo wymienienia na afiszach 
reprezentantów ‘Starszego” pokolenia co wzbudziło duże niezadowolenie wśród publiczności      
// Tygodnik Przemyski. – R. 9, 1935, nr 35 (1 września), s. 4 
 
B MNZP 
 
1033. Chwila bieżąca : Mecz piłkarski Adwokaci – Lekarze przyniósł 320 zł 
dochodu.Wydatki wynosiły 43, 35 zł a czysty dochód w kwocie 276,65 zł podzieliły między 
siebie podpisane Stowarzyszenia. Klubowi sportowemu „Czuwaj” dziękujemy za użyczenie 
boiska i kostjumów a W.C.K.S. „Polonja” za wypożyczenie kostjumów i butów. Wszystkim 
uczestnikom meczu , WPanom Lekarzom i Adwokatom oraz WP. Łazorowi, którzy łaskawie 
przyczynili się do uzyskania tych funduszów dla wdów i sierot, składamy serdeczne „Bóg 
zapłać”. – Stowarzyszenie pomocy dla wdów i sierot po lekarzach, Koło przemyskie.- 
Stowarzyszenie Pań celem niesienia pomocy wdowom i sierotom po adwokatach, Oddz. W 
Przemyślu // Tygodnik Przemyski. – R. 9, 1935 nr 36 (8 września), s. 6 
 
B MNZP 
 
1034. Ze sportu : Sukces Przemyśla. W rewanżowym spotkaniu międzymiastowym 
odbytym w Tarnowie Przemyśl zwyciężył Tarnów 4:3 (0:2). Przemyśl zaprezentował się 
bardzo dobrze i zwyciężył, pomimo, iż grał na obcym terenie. Bramki dla Przemyśla zdobyli : 
Dmytryszyn (Czuwaj) 2, Turko z „Sianu” i Klein z „Ruchu” […]. Wybór Zarządu nowo 
założonego klubu policyjnego pod nazwą P.K.S. Przemyśl. Prezes honorowy : pp. Starosta 



Adam Remiszewski. Prezes : Komendant Powiatowy PP. Komisarz Stanisław Janczyszyn. 
Zast. Prezesa : Kier. Wydz. Śledzczego PP. Komisarz dr Stanisław Weiss. Sekretarz i 
kierownik sportowy : Przodownik Leon Frenczak. Skarbnik Przodownik Gustaw Schrott, 
Gospodarz st. Przodownik Edward Jelewski. Policyjny klub sportowy posiada czynną sekcję 
piłkarską […] na członków czynnych przyjmuje klub policyjny także osoby z poza policji, 
wpisy od godz. 13-15 ul. Dworskiego 26 ; Hagibor – Bar-Kochba (Rzeszów) 5:0 (5:0) 
Rewanżowe zawody o mistrzostwo „kl. B” zakończyły się zasłużonem zwyciestwem 
Hagiboru, który kroczy od zwycięstwa do zwycięstwa. […]. W 18 min. gry zdobywa 
pierwszą bramkę dla Hagiboru Birman. […] dalsze bramki dla Hagiboru zdobywają : Metzger 
2 i Neger 2 […]. Sędzia usunął 2 graczy za niesportowe zachowanie na boisku a to po jednym 
z Bar-Kochby i Hagiboru. W powyższych zawodach Hagibor wystapił bez Striesowera. Na 
wyróżnienie z Hagiboru zasługują : Wilner, Metzger i Nager […]. Sędziował p. Licht 
wzorowo / A. Sadkowski // Nowy Głos Przemyski. – R. 32, 1935, nr 37 (15 września), s. 4 
W rewanżowym spotkaniu w Tarnowie „Sian” wygrywa z „Ruchem” Tarnów 4:3 
 
B MNZP 
 
1035. Kronika sportowa : Czuwaj broni sie przed spadkiem z Ligi. Ostatnie w Przemyślu 
zawody o mistrz. ligi okr. zakończyły się zasłużonem zwycięstwem harcerzy nad gości ze 
Stryja, w stosunku 2:1 (1:0) [...]. Bramki strzelili Dmytryszyn i Kobierzyński dla 
zwycięzców, Legaszewski dla pokonanych. Czuwaj posiada obecnie 16 punktów i do 
rozegrania spotkanie rewanżowe z Pogonią w Stryju ; Też przeciwnicy. Tut. ośrodek 
wychowania fizycznego zorganizował kurs dla piłkarzy pod kierownictwem trenera Kossoka , 
znakomitego do niedawna piłkarza. W kursie biorą udział gracze najlepszych tut. drużyn jak 
„Czuwaju”, „Polonji”, Sokoła (Nisko), i w.i. [...] // Ziemia Przemyska. – R. 21, 1935, nr 38 
(21 września), s. 4 
Trening w hali sportowej dla najlepszych piłkarzy przemyskich 
 
B MNZP 
 
1036. Kronika sportowa : Czuwaj – Pogoń 2:2 (1:0). Zawody o mistrzostwo Ligi 
Okręgowej zakończyły się wynikiem remisowym. – Przez cały przebieg zawodów lekka 
przewaga Pogoni stryjskiej. Pogoń jednak nie wykorzystuje szereg sytuacyj bramkowych. – 
Bramki zdobyli dla Czuwaju Dmytryszyn , który obok Legaszewskiego z Pogoni był 
najlepszym na boisku. – dla Stryja Legaszewski. – Sędziował p. Holik // Tygodnik Przemyski. 
– R. 9, 1935, nr 39 (29 września), s. 4 
 
B MNZP 
 
1037. Ze sportu : Rozwiązanie Zarządu Podokręgu Zachodniego  w Przemyślu. 
Komisarz P.Z.P.N.mjr Mirski-Woleński rozwiązał Zarząd Podokregu Zachodniego w 
Przemyślu ze względu na niezgodne ze statutem L.O.Z.P.N. i regulaminem Podokręgu 
stanowisko tego Zarządu w szeregu spraw // Nowy Głos Przemyski. – R. 32, 1935, nr 49 (8 
grudnia), s. 4 
Nieprawidłowości w przemyskim Podokręgu Zachodnim LZOPN  
 
B MNZP 
 
1038. Kronika sportowa : Wysokie zwycięstwo Czuwaju. – Klęska Sianu z Koroną. 
Wskutek uwzględnionego protestu Ogniska (Jarosław) przeciw zawodowm rozegranym przed 
kilkoma miesiącami (Ognisko przegrało 4:3) ponowne spotkanie odbyło się ub. niedzieli. 



Zwyciężyli jak było do przewidzenia harcerze, zagrywając jedno ze swych najlepszych 
spotkań w sezonie. Wynik 5:0 nie jest przypadkiem, lecz rezultatem gry całej drużyny. 
Bramkami podzielili się Dmytryszyn (3) i Dobrowolski (2) [...]. Nie powiodło się zupełnie 
„ukraińskiemu” Sianowi we Lwowie, gdzie rozgrywał trzecie decydujące spotkanie z 
samborską Koroną. W 125 minutowych zawodach ulegli Przemyślanie w stosunku 2:1, tracąc 
szansę na zaszczytny awans ; W rozgrywkach o wejście do A-klasy przegrał również 
żydowski Hagibor z silną drużyną tarnopolskiego Legjonu // Ziemia Przemyska. – R. 21, 
1935, nr 42 (19 października), s. 4 
 
B MNZP 
 
1039. Kronika sportowa : Po zakończeniu mistrzowskich spotkań rozegrali harcrze 
towarzyskie zawody z Sianem, remisując 4:4 (3:3). Chaciaż Czuwaj nie zadowolnił, gra była 
żywa i w dobrem tempie utrzymana do końca, przy czem bramki sypały się jak z rogu 
obfitości. U gospodarzy zawiodła całkowicie pomoc, a niepewnie grał bramkarz (ryzykowne 
wybiegi!). Osobna wzmianka należy się sędziemu p. Lichtowi , który może byłby dobry na 
zawodach Adwokaci – Lekarze, ale w niedzielę wykazał, że legitymację sędziowską dostał 
chyba przez pomyłkę, łatwą zresztą do naprawienia ; Sian prawdopodobnie weźmie udział w 
finałowych rozgrywkach o wejście do ligi okręgowej ze względu na możliwość dopuszczenia 
wicemistrzów grup ; Policyjny Klub Sportowy, najmłodszy z przemyskich drużyn, zapowiada 
się doskonale i w mistrzostwach w roku przyszłym odegra napewno niepoślednią rolę, jak 
można sądzić po osiągniętych w b.r. wynikach. Ostanio P.K.S. osiągnął zaszczytny wynik z 
Ruchem 4:6 // Ziemia Przemyska. – R. 21, 1935, nr 43 (26 października), s. 4 
 
B MNZP 
 
1040. Kronika sportowa : Czuwaj bije Polonję. Na zakończenie sezonu pilkarskiego 
odbyły się na boisku „Polonii” zawody między temi dwiema czołowemi drużynami 
Przemyśla. Zwyciężył pewnie i zasłużenie Czuwaj 3:0 udowadniając raz jeszcze, że 
mistrzostwo piłkarskie Przemyśla całkiem słusznie pozostaje w rękach harcerzy // Ziemia 
Przemyska. – R. 21, 1935, nr 46 (16 listopada), s. 2 
 
B MNZP 
 
1041. Kompromitacja „zielonego stolika”  Piłka nożna w okręgu lwowsko-przemyskim 
przeżywa znaczny upadek. Winny temu w niemałej mierze zażydzone władze związku, które 
często gwałciły przepisy regulaminowe, aby dogodzić różnym protegowanym klubom. W 
metody te wglądnęły naczelne władze sportowe i wprowadziły dla okręgu lwowskiego 
komisarza. Pod obuchem miotły robiącej porządek padł w pierwszym rzędzie zarząd 
podokręgu w Przemyślu, który poprostu rozpędzono na cztery wiatry. Snać grzechy 
tutejszego „zielonego stolika” były ciężkie skoro aż tak drastycznego użyto środka. Jak się 
dowiadujemy rej w tym przemyskim zarządzie wiodła mniejszość żydo-ukraińska, która 
specjalnie dopuściła się szeregu brzydkich niedociągnięć, przy sposobności nieudałego 
przepychania „Sianu” do ligi okregowej. „Sian” został na lodzie a grzeszny „zielony stolik” 
kopnięto. Przemyskie sfery sportowe są zdania, że w nowych władzach podokręgu, nietylko 
powinno się zupełnie pominąć żydów, ale także dotychczasowych członków. Prezes zresztą 
tego niefotunnego zarządu p. Burnatowicz zapowiedział wycofanie się ze sportu // Ziemia 
Przemyska. – R. 21, 1935, nr 48 (30 listopada), s. 
Kompromitacja zielonego stolika : o konflikcie miedzy Lwowem a Przemyślem 
 



B MNZP 
 
1042. ... // Wiadomości Przemyskie. – R. 2, 1935, nr 50 (15 grudnia), s. [brak strony w 
czasopiśmie] 
Rozwiązanie przemyskiego Podokręgu Zachodniego LZOPN w Przemyślu przez mjr Mirskiego-Waleńskiego 
(komisarza PZPN) ; Poszerzone kompetencje Podokręgu Zachodniego LZOPN w Przemyślu 
 
1043. Kronika przemyska : Bilans pracy przemyskiego „Hagiboru”. Żyd. Klub 
Sportowy „Hagibor” jeden z najstarszych w Przemyślu, wykazał w r. 1935 ożywioną i 
skuteczną działalność. Klub ten, który w ubiegłym roku zdawał się powoli zanikać wskutek 
wewnętrznych tarć, powrócił w bieżącym roku do swej świetnej tradycji. Zasługa w tem w 
pierwszym rzędzie prezesa Dra Marka Türkla, ktoremu z zapałem pomagał ruchliwy Zarząd, 
złożony z młodych sił. Największym sukcesem Hagiboru jest zdobycie mistrzostwa swej 
klasy przez odmłodzoną drużynę piłkarską, dzięki czemu może wreszcie spełnią się 
długoletnie nadzieje przejścia do klasy „A”. [...] Na przeszkodzie stoi notoryczny mankament 
klubów sportowych żydowskich – brak pieniedzy. ŻKS „Hagibor nie otrzymuje zgoła żadnej 
subwencji, utrzymując się wyłącznie z wkładek członkowskich. Obecnie zagraża klubowi 
nowe niebezpieczeństwo w postaci utraty własnego boiska, co oczywiście byłoby 
równoznaczne z podcięciem bytu klubu. Oto magistrat, wypowiedział dzierżawę terenu pod 
boisko na wiosnę 1936 roku. Należy się spodziewać, że lokalne władze sportowe w 
rozumieniu zasług i zadań Hagiboru na polu wychowania fizycznego nie dopuszczą do 
odebrania boiska temu klubowi // Nowy Dziennik. – 1935, nr 357(31 grudnia), s. 15 
http://www.jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=108042&from=publication 
 
1936 
 
1044. Likwidacja nieczynnych stowarzyszeń. Urząd Wojewódzki, na zasadzie Art. Prawa 
o stowarzyszeniach (Dz.U.R.P. nr 94 poz. 808 z 1932 r.) zarządza likwidację wymienionych 
stowarzyszeń, ponieważ z powodu nieodnawiania zarządu przez trzy okresy statutowo 
przewidzianego czasu urzędowania, zaszły okoliczności świadczące, że stowarzyszenia te 
faktycznie istnieć przestały.[…] : Żydowski Klub Sportowy „Zion” , Robotniczy Klub 
Sportowy „Labor” , Oficerski Klub Sportowy 10 Pułku Strzelców Konnych, Żydowski 
Robotniczy Klub Sportowy „Jutrzenka” […], Klub Sportowy „28” , Kolejowy Klub 
Sportowy PW i WF […] // Tygodnik Przemyski. – R. 10, 1936, nr 1 (5 stycznia), s. 3 
 
B MNZP 
 
1045. Kronika sportowa : Walne Zebranie H.K.S. „Czuwaj”  odbyło się w niedzielę dnia 
15 grudnia ub. r. Zebraniu przewodniczył dh insp. Słaby Wilhelm. Walne Zebranie uczciło 
pamięć Marszałka J. Piłsudskiego minutą milczenia, poczem nastąpiło wybranie nowych 
władz H.K.S. Czuwaj w składzie następującym : Prezes dh inż. ppłk. Stefan Wyspiański 
wiceprezydent Miasta Przemyśla, dwu vice prezesów a to dh inż. Krupiński i dh Krawiec, 
sekretarz dh Dryś, skarbnik dh Gardziel, gospodarz dh Kurasiewicz, kier. techn. dh Schick, 
bibliotekarz dh Wacek. Członkowie Zarządu dh dr Zaczek, dh-na prof. Lewicka, dh inż. 
Grochowski i dh Bar // Tygodnik Przemyski. – R. 10, 1936, nr 1 (5 stycznia), s. 4 
 
B MNZP 
 
1046. Ze sportu : O utworzenie samodzielnego okręgu piłkarskiego w Przemyślu. W 
niedzielę 5-go stycznia 1936 odbyła się w Przemyślu konferencja komitetu między-
klubowego, na którą przybyli delegaci 47 klubów piłkarskich podokręgu zachodniego i 



podkarpackiego z delegatami Polonii, Czuwaju, Sianu, Ruchu (Przemyśl), Resovii (Rzeszów), 
Ogniska (Jarosław), Korony (Sambor), Junaku (Drohobycz), Strzelca i Kadimy (Borysław ) 
na czele. Przewodniczącym zebrania został wybrany p. kpt. Gross. Referat organizacyjny 
wygłosił red. Zyblikiewicz […]. .Następnie wygłosił p. Fydryk referat finansowy. […]. Po 
wygłoszeniu referatów wywiązała się dyskusja, w której delegat klubów podkarpackich p. 
Błaż sprzeciwił się utworzeniu samodzielnego okręgu przemyskiego […]. Polemizowali z 
nim pp. mjr Burnatowicz, Fydryk, kpt Gross i inni […] / A. Sadkowski // Nowy Głos 
Przemyski. – R. 33, 1936, nr 2 (12 stycznia), s. 3 
Konferencja komitetów klubowych z podokręgu podkarpackiego. ; propozycje utworzenia samodzielnego 
okręgu piłkarskiego 
 
B MNZP 
 
1047. ... // Wiadomości Przemyskie. – R. 3, 1936, nr 2 (12 stycznia), s. [brak strony w 
czasopiśmie] 
j.w. 
 
1048. Ze sportu : Komisarz L.O.Z.P.N. karze. […] Również zawodnicy przemyskiego 
„Hagiboru” Strisover i Wassermann […] ukarani zostali dyskwalifikacją / A. Sadkowski // 
Nowy Glos Przemyski. – R. 33, 1936, nr 3 (19 stycznia), s. 4 
 
B MNZP 
 
1049. ... // Wiadomości Przemyskie. – R. 3, 1936, nr 14 (5 kwietnia), s. [brak strony w 
czasopiśmie] 
Reaktywacja  działalności rozwiązanego wcześniej Podokręgu Zachodniego LZOPN, którego prezesem został 
Wł. Stieber (Polonia), zastępcą Gustaw Krupiński (Czuwaj) ; wykaz klubów podokręgu przemyskiego klasy C 
 
1050. Ze sportu : „Korona” (Sambor) w Lidze Okr ęgowej! Na Walnem Zgromadzeniu 
LZOPN obradowano nad zwiększeniem Ligi okręgowej. Jak wiadomo PZPN pozostawił 
załatwienie tej sprawy LZOPN. Na tej podstawie LZOPN powiększył ilość klubów Ligi 
okręgowej z 10-ciu na 12-ce, pozostawiając w Lidze Ukrainę i zaliczyć jako klub dwunasty 
wicemistrza kl. Okręgu lwowskiego „Koronę” Samborską. Na skutek uchwały PZPN 
„Pogoń” stryjska została przydzielona do Okręgu Stanisławowskiego. – Tak więc do Ligi 
Okręgowej należą obecnie : Czarni, Hasmonea, Lechja, Pogoń Ib, Drugi Sokół, Ukraina i 
R.K.S. (Lwów), Polonia i Czuwaj (Przemyśl), Resovia (Rzeszów), Ognisko (Jarosław) i 
Korona (Sambor) W kl. A zaś jest obecnie 24 klubów. Z grupy przemyskiej należą tu : Sian , 
Ruch i Hagibor (Przemyśl), Sokół (Nisko) i Legja (Krosno). Kl. B liczy obecnie 36 klubów 
[…] / A. Sadkowski // Nowy Głos Przemyski. – R. 33, 1936, nr 10 (8 marca), s. 4 
Wykaz klubów podokręgu przemyskiego klasy B 
 
B MNZP 
 
1051. Ze sportu : Inauguracja sezonu piłkarskiego. W niedzielę 15-go marca br. odbyły 
się w Mościskach towarzyskie zawody piłkarskie między Czuwajem (Przemyśl) a Czuwajem 
(Mościska), które zakończyły się zwycięstwem harcerzy przemyskich w stosunku 4:3 (2:1) 
[…]. Bramki dla Czuwaju przemyskiego zdobyli : Dmytryszyn, Kobierzyński i Kubin, zaś dla 
Mościsk Myśliwiec i Babula. Sędziował p. Pydo dobrze. […] ; Liga Okr ęgowa podzielona 
została na dwie grupy po 5 klubów. Do I grupy należą : Hasmonea, Lechja, R.K.S. (Lwów), 
Resovia (Rzeszów) i Czuwaj (Przemyśl). – II grupa : Czarni, Pogoń Ib, Drugi Sokół (Lwów), 
Polonia (Przemyśl), i Ognisko (Jarosław). Powiększenie jej do 12-tu klubów nastąpi w czasie 



rozgrywek jesienno-wiosennych. Wówczas wejdą do Ligi okręgowej Korona (Sambor) i 
Ukraina (Lwów) // Nowy Głos Przemyski. – R. 33, 1936, nr 12 (22 marca), s. 3 
I i II liga piłkarska  
 
B MNZP 
 
1052. Ze sportu : Sezon piłkarski rozpoczęty!  W niedzielę 22 bm. odbyły się w naszym 
Podokręgu pierwsze spotkania piłkarskie. I tak : W Przemyślu Czuwaj zwyciężył Sian 3:1 
(2:0) a Hagibor Polna 4:0 (1:0). W Jarosławiu drużyna Ligi okręgowej Ognisko (Jarosław) 
zremisowała z B. kl. Elektrownią przemyską 1:1 (1:0). W Żurawicy Żurawianka 
zwyciężyła Czuwaj Ib 1:0 (0:0) […] ; Skład W.C.S.S. „Polonji” będzie w tym roku nieco 
zmieniony i przedstawiać się będzie następująco : Jaciów, Koński, Podwyszyński (po 
ukończeniu dyskw.), Szemiczek, Charatonik, Kowalski, Labuzga, Zieliński, Lesz (z K.S. 
Diana Katowice), Czajor, Faber i Łódź ; H.K.S. „Czuwaj”  natomiast wystąpi w zeszłoro- 
cznym składzie : Göttlich, (Wacek), Martini, Bilan I, Bilan II, Fussek, Czarnecki I, Rubin, 
Kryśków, Kobierzyński, Dmytryszyn, Czarnecki II / A.[ntoni] Sadkowski // Nowy Głos 
Przemyski. – R. 33, 1936, nr 13 (29 marca), s. 4 
 
B MNZP 
 
1053. Ze sportu : Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej w Warszawie (P.Z.P.N.) 
zlikwidował Polskie Kolegjum Sędziów tworząc w jego miejsce „Wydział Spraw 
Sędziowskich” przy P.Z.P.N. ; Nowe klubu w Podokręgu Zachodnim. Na nowych 
członków podokręgu z zaliczeniem do kl. C. L.O.Z.P.N. przyjęto Ż.R.K.S. „Hapoel” 
(Przemyśl) i K.S. Sanoczanka (Sanok) ; Sezon piłkarski w pełni! Czuwaj (Przemyśl) – 
R.K.S. (Lwów) 5:2 (1:1). W niedzielę 15-go kwietnia br. odbyły się w Przemyślu pierwsze 
zawody piłkarskie o mistrzostwo Ligi okręgowej, które zostały poprzedzone przemówieniem 
oraz wręczeniem proporca przez kierownika Czuwaju p. Schicka, zakończyły się one 
zwycięstwem harcerzy nad beniaminkiem Ligi okręgowej R.K.S., który grał technicznie i 
kombinacyjnie a do połowy był przeciwnikiem równorzędnym. Dopiero po przerwie Czuwaj 
uzyskał wyraźną przewagę nad drużyną robotniczą, która się dzielnie broniła przed porażką. 
Bramki dla harcerzy zdobyli : Dmytryszyn 2, Kobierzyński, Krysków i Kubin zaś dla R.K.S. 
Nowak i Kanda. Wyróżnić należy pośród robotników Nowaka i lewoskrzydłowego zaś u 
harcerzy Czarneckich, Dmytryszyna, Kobierzyńskiego i Bilana I. Sędziował p. Drabikowski ; 
We Lwowie Polonja przemyska zwyciężyła ub. niedzieli Sokół 1:0 (1:0). W dalszych 
spotkaniach osiągnięto następujące wyniki : Hagibor – Sian 8:0, Czuwaj – Elektrownia 4:1, 
Hagibor – S.K.S. 28 3:1, Czuwaj Ib – Czuwaj (Mościska) 6:0, Polonja – Sian 3:3, Polonia 
(juniorzy) – Carissima 6:2 / A. Sadkowski // Nowy Głos Przemyski. – R. 33, 1936, nr 15 (12 
kwietnia), s. 6 
 
B MNZP 
 
1054. Ze sportu : Nowy Zarząd tut. Podokręgu L.O.Z.P.N. Na Walnym Zebraniu 
tutejszego podokręgu LOZPN dokonano wyboru nowych władz Podokręgu Zachodniego 
LOZPN, mającego siedzibę w Przemyślu. Jego skład był następujący : prezes – p. dyr. 
Stieber, wiceprezes – p. inż. Krupiński, sekretarz – p. Fydryk, skarbnik – p. Wyszyński. Do 
Zarządu weszli : pp. kpt. Karpiński, dr Staruch („Sian”), Augustyn („Ruch”), Włodek 
(„Orzeł”), Rosiński (A.K.S.), Nagel (niest.) ; Boje piłkarskie w pełni! Czuwaj – Hasmonea 
(Lwów) 3:1 (0:1) W ub. niedzielę odbyły się we Lwowie zawody o mistrz. Ligi okr. między 
temi drużynami, które zakończyły się zwycięstwem Czuwaju […] harcerze ujęli po połowie 



inicjatywę w swoje ręce, uzyskując 3 bramki przez Dmytryszyna i Kryśkowa. Na wyróżnienie 
z Czuwaju zasługują : Göttlich, obrona, Dmytryszyn i Kobierzyński zaś z Hasmonei 
Friedman i Aleksandrowicz […]. Zawody prowadził p. redaktor Przybylski ; Polonja – 
Ognisko 2:1 (0:0) Zawody te o mistrz. Ligi okr. odbyte w Jarosławiu zakończyły się 
zwycięstwem Polonji. Strzelcami bramek byli : Siuda i Kowalski. W Polonji należy wyróżnić 
bramkarza Jaciowa, który porzyczynił się do zwycięstwa swej drużyny. Sędziował p. 
Tarczyński […] ; Korona (Sambor) – Sian 4:4 (1:3) W spotkaniu towarzyskiem odbytem w 
Przemyślu Korona osiągnęła ze swym zeszłorocznym przeciwnikiem wynik remisowy. 
Pomimo, że Sian” prowadził 3:1, Korona nie spieszyła się i zdobyła po przerwie 3 bramki 
przez Steuermana i Legutka. Z Korony wyróżnił się Steuerman, b. gracz Legii warszawskiej a 
ostanio Hasmonei lwowskiej. W Sianie jak zwykle wypadli dobrze Turko, Suski i Romaniec. 
Sędziował p. Głowacz. […] // A. Sadkowski // Nowy Głos Przemyski. – R. 33, 1936, nr 17 (26 
kwietnia), s. 4 
 
B MNZP 
 
1055. Ze sportu : Leaderzy Ligi Okr ęgowej zawodzą! W ub. tygodniu Czuwaj poniósł 
klęskę w spotkaniu z Lechją 2:3, i to w Przemyślu mimo zwycięstwa 3:1 nad Hasmoneą we 
Lwowie. W bieżącym tygodniu znowu Polonja poniosła we Lwowie klęskę z Czarnymi 3:0 
która była do przewidzenia. […] ; Sian (Przemyśl) – Ukraina (Lwów) 3:3 (1:1) W niedzielę 
3 maja odbyły się w Przemyślu te towarzyskie zawody piłkarskie, które zakończyły się 
wynikiem remisowym. Gra obu drużyn była otwarta i prowadzona w szybkiem tempie.”Sian” 
okazał się drużyną lepszą od „Ukrainy”, gdyż częściej był w posiadaniu piłki i często zagrażał 
bramce przeciwnika, „Ukraina” zaś nie była dysponowana. Bramki uzyskali dla Sianu : Turko 
i Partyka zaś dla Ukrainy Petriw i Kopyć. W Sianie wyróżnili się : obrona, Turko i Suski zaś 
w Ukrainie bramkarz, Petriw i Worobeć. Sędziował dobrze znany sędzia przemyski. Widzów 
zebrało się ok. 1000 ; Elektrownia – Hagibor 2:0 (1:0). Zasłużone zwycięstwo Elektrowni 
nad beniaminkiem kl. A, który w tych zawodach wypadł słabo. Bramki dla Elektr. zdobyli : 
Römer i Szczur. Sędziował p. Rand ; Nowy klub. Do kl. C LZOPN z przydziałem do 
Podokręgu zachodniego przyjęto K.S. „Carissima” Przemyśl / A. Sadkowski // Nowy Głos 
Przemyski. – R. 33, 1936, nr 19 (10 maja), s. 4 
 
B MNZP 
 
1056. Ze sportu : Porażka Polonji z Czuwajem! 3:1 (1:1). W niedzielę 10 bm. odbyły się 
towarzyskie zawody piłkarskie między tymi dwoma rywalami i dotychczasowemi leaderami 
Ligi okręgowej. Zakończyły się one zwycięstwem harcerzy. Do połowy Polonia miała 
przewagę […]. Czuwaj był słabszy w polu od Polonii, lecz gra jego była ambitna i ofiarna i 
skutek tego odniósł zwycięstwo. […] Bramki dla harcerzy zdobyli : Czarnecki, Kobierzyński 
i Dmytryszyn zaś dla Polonii Klein. W Czuwaju wyróżnili się : obrona, Czarnecki, 
Dmytryszyn i Kobierzyński zaś w Polonji Jędruch i Klein. – W przedmeczu juniorzy Czuwaju 
zwyciężyli juniorów Polonji 6:1 (1:1) ; Walne Zebranie K.S. „Elektrownia” w Przemyślu 
Pod przewodnictwem p. dyr. inż. Jasińskiego i przy dużem zainteresowaniem członków 
odbyło się Walne Zebranie K.S. „Elektrownia” w Przemyślu. Nowy Zarząd tam wybrany 
ukonstytuował się następująco : pp. inż. Jasiński prezes, inż. Słoniewski I wicepr., Katz 
Marek II wicepr., Oporniak Roman sekretarz, Szywała Adam skarbnik. – Członkowie 
Zarządu : Zamróz, Lasek, Studzienicki, Szczur Jan. Kierownictwo sekcji piłki nożnej objął p. 
Kowalczuk (b. obrońca Garbarni). W uznaniu zasług długoletniego prezesa p. inż. Jasińskiego 
uchwaliło Walne Zgromadzenie wybrać Go Honorowym Prezesem K.S. „Elektrownia”. 



Uchwalono zgłosić przystąpienie do Podokręgu lekkoatl. i tenisa stołowego / A. S. [Antoni 
Sadkowski] // Nowy Głos Przemyski. – R. 33, 1936, nr 20 (17 maja), s. 4 
 
B MNZP 
 
1057. Ze sportu : Debiut „Czuwaju” w Rzeszowie! Czuwaj (Przemyśl) – Resovia 
(Rzeszów) 1:0 (0:0). W niedzielę 17 bm. odbyły się w Rzeszowie powyższe zawody o mistrz. 
Ligi okręgowej, które zakończyły się zasłużonej zwycięstwem harcerzy. Już w 7. minucie 
harcerze zdobyli zwycięską bramkę strzeloną główką przez Czarneckiego M. […] W 
Czuwaju wyróżniła się obrona, bramkarz Göttlich i Czarnecki M. W Resovii wyróżnili się : 
Knutel i Kołeczek. Sędziował p. Teleśnicki z Jarosławia. – Zaznaczyć należy, że po zawodach 
zwolennicy Resovii obrzucili kamieniami harcerzy [...] ; W dalszych spotkaniach osiągnięto 
następujące wyniki : Elektrownia – Polonia Ib 5:3 (3:2), Ruch – S.K.S. 28 2:2 (1:1), Polna – 
Sian II 3:2 (2:2), Czuwaj Ib – Strzelec (Niżankowice) 4;0 (1:0), Hagibor – Hapoel II 3:1 (0:1), 
Polonia (jun.) – Hapoel I 5:0 (0:0) ; Porażka Sianu. W zawodach towarzyskich odbytych we 
Lwowie Sian poniósł klęskę z Hasmoneą w stosunku 3:1 (3:1). Jedyną bramkę dla Sianu 
zdobył Turko ; Nie całować się. Liga PZPN wydała okólnik do klubów ażeby zwrócili uwagę 
zawodnikom by Ci zaniechali obrzydliwego zwyczaju całowania się po zdobyciu bramki / A. 
S. [Antoni Sadkowski] // Nowy Głos Przemyski. – R. 33, 1936, nr 21 (24 maja), s. 4 
 
B MNZP 
 
1058. Ze sportu : Z powodu braku miejsca podajemy tylko ogólne wyniki zawodów 
piłkarskich : W czwórmeczu piłkarskim pierwsze miejsce zdobyła Pogoń (Katowice), 2) 
Polonia, 3) Sian, 4) Czuwaj ; R.K.S. Naprzód – Strzelec (Medyka) 1:1 (1:0), Sian – Czuwaj 
3:0 (1:0), Pogoń (Katowice) – Polonja 2:2 (0:1), Pogoń (Katowice) – Sian 6:0 (3:0), Polonia – 
Czuwaj 5:4 (2:2), Sanoczanka (Sanok) – A.K.S. 7:3 (2:0), Elektrownia – Czuwaj (Mościska) 
2:1 (1:1), Strzelec (Sądowa Wiśnia) – A.K.S. 5:1, Carissima – Strzelec (Niżankowice 5:1 
(1:1), Sian – Carissima 6:2 (4:1), R.K.S. Cegielnia – Wisełka (Medyka) 5:2 / A. S. [Antoni 
Sadkowski] // Nowy Głos Przemyski. – R. 33, 1936, nr 23 (7 czerwca), s. 4 
 
B MNZP  
 
1059. Ze sportu : R.K.S. Naprzód – U.K.S. Wisełka 3:0 (1:0) W niedzielę 7 bm. odbyły 
się w Medyce rewanżowe zawody piłkarskie, które zakończyły się zasłużonem zwycięstwem 
robotniczej drużyny. W pierwszej połowie […] robotnicy zdobywają jedną bramkę przez 
Żywakowskiego, który był najlepszym graczem na boisku. W drugiej połowie całkowita 
przewaga R.K.S.-u, który strzela kolejno dwie bramki przez Trellę i Żywakowskiego ; 
Polonja i Czuwaj tracą we Lwowie po 1 punkcie. W niedzielę 7 bm. odbyły się we Lwowie 
zawody o mistrzostwo Ligi okręgowej. Dwie drużyny przemyskie osiągnęły wyniki remisowe 
a to : Pogoń Ib – Polonia 1:1 (1:1) a Lechja – Czuwaj 2:2 (1:1). Zaś Czarni zwyciężyli 
wysoko Drugi Sokół 5:1 (1:1) a R.K.S. Hasmoneę 3:1 (1:0) ; Polonja – Czarni 3:1 (3:0) w 
czwartek 11 bm. odbyły się zawody o mistrzostwo Ligi okręgowej, które zakończyły się 
zasłużonem zwycięstwem Polonji, zdobywając tem samem mistrzostwo w swej grupie. ; 
U.K.S. „Sian” zawieszony. W czasie zawodów piłkarskich w drugi dzień Zielonych Świąt 
„Pogoń” (Katowice) – „Sian” kpt. drużyny Sianu prosił sędziego p. Drabikowskiego o 
przerwanie meczu i zarządzenie 1-minutowego milczenia. Sędzia uczynił temu żądaniu 
zadość, a po zawodach okazało się jednak, że sędzia p. Drabikowski został wprowadzony 
przez drużynę Sianu w błąd a Kierownictwo „Sianu” ową minutę milczenia poświęcało 
padłym we walkach Ukraińcom. Na skutek tego incydentu Zarząd Podokręgu Zachodniego 



LZOPN w Przemyślu zawiesił całą drużynę „Sianu” jak też i sędziego p. Drabikowskiego aż 
do ukończenia dochodzeń / A. S. [Antoni Sadkowski] // Nowy Głos Przemyski. – R. 33, 1936, 
nr 24 (14 czerwca), s. 4 
Mecz UKS „Sian” - KS „Pogoń” Katowice w Przemyślu ; kapitan ukraińskiej drużyny prosi o… minutę ciszy w 
hołdzie poległym w walkach Ukraińcom, za co zawieszono klub „Sian” na kilka tygodni 
 
B MNZP 
 
1060. Komunikat nr 8 z posiedzenia Podokr.[ęgu] Zachodniego LZOPN [Lwowskiego 
Związku Okręgowego Piłki Nożnej] z dnia 10 VI 1936 r. […]. Podaje się adresy klubów 
Podokr. Zach. Kl. B : SKS „28” : Maksymilian Żurek, Przemyśl, PSU nr 10 ; KS „Orzeł”  : 
Tadeusz Srokowski, Przemyśl, ul. Wiśniowieckiego 59 ; KS „Elektrownia”  : Przemyśl, ul. 
Targowica 3, I ; ŻKS „Hagibor”  : mgr Strisover, Przemyśl, ul. 3 Maja 39 ; WSKS 
„Żurawianka”  : plut. Michał Tuski, Żurawica ; HKS „Czuwaj”  : inż. Henryk Ciupka, 
Mościska ; UST „Skała”  : Michał Budrym, Mościska ; ŻTGS „Bar-Kochba”  : Eugeniusz 
Dornfest, Rzeszów, Plac Wolności 13 ; WKS Legja”,  TG „Sokół”  : Władysław Filipow, 
Krosno, ul. Piereckiego ; TG „Sokół”  – Miłosz Skacel (zarząd Dóbr) , Nisko // Wiadomości 
Przemyskie. – R. 2, 1936, nr 24 (14 czerwca), s.  [brak strony w czasopiśmie] 
Na podstawie : Rozdział XII. Wybrane kluby z prasy przemyskiej :(przedruki tekstów 
prasowych w pisowni oryginalnej) //W: Przemyska „Polonia” i inne kluby sportowe w 
latach 1917-1939 / Józef Frankiewicz - Przemyśl : Józef Frankiewicz, 2006. – S. 286 
 
1061. Ze sportu : Polonja zdobywa mistrzostwo grupy I Ligi okr. Polonja (Przemyśl) – 
Czarni (Lwów) 3:1 (3:0) W czwartek 11 bm. rozegrały te drużyny rewanżowe zawody o 
mistrzostwo Ligi okręgowej, które zakończyły się zasłużonem zwycięstwem Polonji […]. 
Zawody wzbudziły duże zainteresowanie wśród sfer sportowych to też na boisku zebrało się 
przeszło 2.500 widzów. – Gra Polonji była bardzo ambitna i ofiarna […] Czarni zastosowali 
grę ostrą skutek czego dwaj gracze Polonji Czajor i Fabjan zostali kontuzjowani. W 11. min. 
gry Łóć zdobywa pierwszą bramkę dla swych barw. […] [Polonia] zdobywa dalsze 2 bramki 
przez Kleina i Zielińskiego […]. U zwycięzców należy wyróżnić Labuzgę, Kleina i trio 
obronne zaś u Czarnych Łukaszewicza, Chmielowskiego i Czyżewskiego […] ; W 
przedmeczu Polonja Ib zwyciężyła wysoko S.K.S. „28” 8:1 (6:0) ; Polonja (Przemyśl) – 
Garbarnia (Kraków) 1:0  (0:0)  Polonja korzystając z pobytu Garbarni we Lwowie , 
rozegrała z nią w poniedziałek 15 bm. towarzyskie zawody piłkarskie, które zakończyły się 
jej zasłużonem zwycięstwem Jedyna bramka dla Polonji padła w drugiej połowie gry z 
„samobójczego” strzału lewego obrońcy Garbarni. W Polonji wyróżnili się : Labuzga 
(najlepszy gracz na boisku), Kowalski i Zieliński zaś w Garbarni bramkarz, Riesner i Pazurek. 
Widzów mimo dnia powszedniego około 1.500 ; Drużyny Podokręgu walczą o puchar . W 
grach o puchar odbyły się w niedzielę następ. spotkania : W.C.S.S. „34” (Radymno) – Polna 
(Przemyśl) 2:1, Żurawianka (Żurawica) – S.K.S. (Przemyśl) 2:1, Hagibor – Elektrownia 1:1 
(0:0), Ruch – Czuwaj Ib 5:1 (2:1) ; Carissima – Hapoel 2:0 (0:0) W niedzielę 14 bm. odbyły 
się drużyn C kl. O puchar Podokręgu, które zakończyły się zwycięstwem Carissimy. Gra obu 
drużyn była ładna i spokojna. Zawody zostały 20 min. przed koncem przerwane wskutek 
ulewnego deszczu i burzy ; Zawody tow. Strzelec (Dobromil) – „Naprzód” (Przemyśl) 2:2 
(2:0), I.K.P. – Carissima II 2:0 (0:0), Sian II. – Spartak 5:0 (3:0) Bramki dla Sianu zdobyli : 
Chłuchyj (Todi) gracz „Dnistru” samborskiego 3 i Antoniak 2 / A. S. [Antoni Sadkowski] // 
Nowy Głos Przemyski. – R. 33, 1936, nr 25 (21 czerwca), s. 4 
 
B MNZP 
 



1062. Ze sportu : We środę 1 –go lipca b r. zjedzie do Przemyśla węgierska drużyna 
„Kispesti”  celem rozegrania zawodów z „Polonją” ; Korona (Sambor) – Czuwaj 
(Przemyśl) 2:1 (0:1) W niedzielę 21 bm. rozegrane zostały w Samborze te tow. zawody 
piłkarskie, które zakończyły się zwycięstwem Korony. Przed zawodami przemówił do 
Czuwaju prezes Korony dowódca 6 p.sp.p.pułkownik Kotowicz poczem wręczył bukiet 
kierownikowi „Czuwaju” p. Schickowi. Do połowy przewagę mieli harcerze, którzy w tym 
okresie uzyskali bramkę przez Kubina. Po połowie gra się wyrównała a pod koniec Korona 
doszła do głosu i zdobyła dwie bramki przez Steuermana i Wiśniowskiego. Obie drużyny 
grały ładnie i wystąpiła w rezerwowych składach. W Czuwaju wyróżnić należy : 
Hyczkiewicza, Dmytryszyna i Martiniego zaś w Koronie Pedelina, Barbarę i Wrzaska. 
Sędziował b. dobrze p. Jedzierowski z Sambora ; W zawodach o puchar Podokręgu 
osiągnięto następujące wyniki : Hagibor – S.K.S. 28 3:2 (1:0), Elektrownia – Czuwaj 
(Mościska) 1:1 (1:0), A.K.S. – W.C.S.S. 34 (Radymno) 4:5 (4:5), Polna – Hapoel 2:0 (1:0) ; 
W zawodach towarzyskich Carissima zwyciężyła w Żurawicy Żurawiankę 5:3 (1:2), zaś 
Lekarze przemyscy zwyciężyli w Jarosławiu tamt. Lekarzy 2:1 (0:0) ; Za brutalną grę w 
czasie zawodów Pogoń (Katowice) – Sian, Podokręg Zachodni L.Z.O.P.N. ukarał obrońcę 
„Sianu” Romańca 4 tygodniową dyskwalifikacją / A. S. [Antoni Sadkowski] // Nowy Głos 
Przemyski. – R. 33, 1936, nr 26 (28 czerwca), s. 4 
 
B MNZP 
 
1063. Ze sportu : Polonia zwycięża Czuwaj! Polonja – Czuwaj 1:0 (0:0). „Święta wojna” 
dwóch lokalnych rywali w finałowych zawodach o m mistrzostwo Ligi okręgowej zakończyła 
się w pierwszem spotkaniu w niedzielę 28 czerwca bm. zwycięstwem Polonii. Obie drużyny 
grały b. ambitnie, ostro i nerwowo. Do połowy były one równorzędne. Po połowie Polonia 
atakowała bramkę harcerzy a przesiadując na ich polu podbramkowym uzyskała w 18. min. 
decydującą bramkę zdobytą przez Kleina. Spowodowało to załamanie się Czuwaju, który 
opadł na siłach […]. Nawet ich „motor” Czarnecki na skrzydle nie zdołał uzyskać dogodnych 
sytuacyj.[…] Najlepiej u obu drużyn grały obrony. Na wyróżnienie z Polonii zasługują : 
Labuzga, Kowalski i Kwiatkowski zaś Czuwaju Dmytryszyn i Bilan IV. […].Widzów ok. 
4000. – Arbitrem zawodów był p. Teleśnicki z Jarosławia […] ; Sian – Reprezentacja kl. B 
4:2 (2:2). W niedzielę 28 czerwca br. odbyły się te zawody z okazji dnia L.O.Z.P.N. 
Zakończyły się one zasłużonem zwycięstwem Sianu, który wystąpił w rezerwowym składzie 
mając mimo to przez cały czas zawodów przewagę nad Reprezentacją kl. B, w której 
wystąpili gracze : Elektrowni, Hagiboru i S.K.S. 28. Bramki dla Sianu zdobyli : Neofita 2, 
Romaniec i Łenczakowski zaś dla Repr. Wilner (Hagibor) i Remer (Elektrownia) ; 
Przemyskie drużyny walczą o puchar. W dniach 28 i 29 czerwca br. odbyły się następujące 
spotkania o puchar Podokręgu a wyniki ich były następujące : Polonia Ib – Ruch 9:0 (5:0), 
Elektrownia – S.K.S. 28 4:2 (0:2), Carissima – A.K.S. 4:1 (3:1),W.C.S.S. 34 (Radymno) – 
Hapoel 4:0 (1:0), A.K.S. – Hapoel 4:0 (2:0) ; Śmierć działacza sportowego w Przemyślu. 
We wtorek 30 czerwca odbył się w Przemyślu pogrzeb śp. Chirowskiego znanego sportowca, 
który od 10 lat piastował godność skarbnika W.C.S.S. Polonii ciesząc się poważaniem w 
szerokich kołach sportowych m. Przemyśla. Śp. Chirowski był urzędnikiem Banku Polskiego. 
Śmierć jego wywarła w tut. kołach sportowych wielki żal. – Cześć Jego pamięci […] / A. S. // 
Nowy Głos Przemyski. – R. 33, 1936, nr 27 (5 lipca), s. 4 
 
B MNZP 
 
1064. Ze sportu : Czuwaj zwycięża Polonię! Czuwaj – Polonja 4:2 (1:0) W niedzielę 5 
lipca br. odbyły się finałowe rewanżowe zawody o mistrzostwo Ligi okręgowej między tymi 



dwoma kandydatami do tytułu mistrzowskiego. Zakończyły się one zasłużonem zwycięstwem 
harcerzy. Gra u obu drużyn stała na wyższym poziomie niż w poprzednim spotkaniu i 
trzymała widzów przez cały czas zawodów w największem napięciu. Było do przewidzenia, 
że Czuwaj na swem boisku nie da się pokonać i tak się stało. Obie drużyny grały b. ostro, fair 
i z wielką ofiarnością. W 37. minucie harcerze zdobyli pierwszą bramkę z ładnego przeboju 
Dmytryszyna. Polonja chce się zrewanżować lecz jej miękkie ataki i niezaradność 
podbramkowa oraz trio obronne harcerzy uniemożliwiają to. Po połowie Polonja energicznie 
atakuje bramkę harcerzy i w 55. min. Wyrównuje przez Blocha. […] Strzały [Polonii] mijały 
stale o parę kroków bramkę bądź odbijały się od poprzeczki bądź też likwidowane przez trio 
obronne harcerzy i dobrze usposobionego bramkarza Göttlicha. W 65. min. z wypadu 
Kryśkowa harcerze zdobywają drugą bramkę. W tej fazie gry następuje u Polonji załamanie 
się co wykorzystali harcerze i zdobyli dalsze 2 bramki przez Dmytryszyna i Czarneckiego. 
Polonja dąży dalej za wszelką cenę do zwycięstwa i w 87 min. zdobywa drugą bramkę przez 
Jędrucha. – Na wyróżnienie z Czuwaju zasługują : Göttlich (bramkarz), trio obronne, 
Dmytryszyn i Kryśków zaś w Polonji : Labuzga, Kwiatkowski i Klein. Na skutek zwycięstwa 
harcerzy odbędzie się trzecie decydujące spotkanie we Lwowie na boisku Czarnych. – 
Arbitrem zawodów był p. Kuchar ze Lwowa […]. Widzów 3.000 ; W grach o puchar 
Podokręgu osiągnięto następujące wyniki : R.K.S. Polna – Carissima 5:1 (2:1), R.K.S. Polna 
– A.K.S. 4:0 (2:0), Elektrownia – Skała (Mościska) 2:0 (1:0), Czuwaj Ib – Ruch 3:1 (0:0), 
Żurawianka – Czuwaj (Mościska) 4:1 (3:0) / A/S. // Nowy Głos Przemyski. – R. 33, 1936, nr 
28 (12 lipca), s. 4  
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1065. Ze sportu : „Polonia” mistrzem lwowskiej Ligi okr ęgowej ! Polonia – Czuwaj 3:2 
(1:1) W niedzielę 12 bm. odbyły się na neutralnym boisku we Lwowie wobec 4000 
publiczności trzecie decydujące zawody o tytuł mistrza Ligi okręgowej między temi 
drużynami , które zakończyły się zwycięstwem Polonji, która zdobyła tem samem 
mistrzostwo Ligi okręgowej okręgu lwowskiego kwalifikując się do rozgrywek o wejście do 
Ligi państwowej. […]. Na wyróżnienie z Polonji zasługują : Jaciów, który bronił brawurowo, 
Klein, Labuzga i Fabjan zaś z Czuwaju : Dmytryszyn, Kryśków i Bilan IV. Arbitrem 
zawodów był p. Sawaryn ze Lwowa, który prowadził zawody b. dobrze […] ; Mistrz Okr ęgu 
Lwowskiego „Polonja” walczyć będzie o wejście do Ligi państwowej z następującemi 
drużynami : R.K.S. (Wielkie Hajduki), Cracovia (Kraków) i Pogoń (Stryj) […] ; W 
zawodach o puchar Podokręgu osiągnięto następujące wyniki : Polna Ib – Czuwaj Ib 3:1 
(0:0), R.K.S. Polna – W.C.S.S. 34 5:0 (2:0), S.K.S. 28 – Czuwaj (Mościska) 5:4 (2:1), 
Carissima – Hapoel 1:0 mecz przerwany został przez deszcz i burzę / A. S. [Antoni 
Sadkowski] // Nowy Głos Przemyski. – R. 33, 1936, nr 29 (19 lipca), s. 4  
 
BMNZP 
 
1066. Ze sportu : Nowi sędziowie piłkarscy w Przemyślu. W niedzielę 12 bm. odbył się w 
Przemyślu egzamin kandydatów na sędziów piłkarskich, który prowadzili pp. por. Szyba, 
O.K.S., kpt Usarz Lwów i prezes delegatury w Przemyślu Głowacz. Do egzaminu zgłosiło się 
10 kandydatów, 4 zdało, a to : prof. Murynowicz, Guzek, Politowski i Tarnowski zaś 6-ciu 
reprobowano ; Pech! W zawodach o wejście do Ligi państwowej odbytych w Hajdukach W. 
Polonja poniosła niezasłużoną porażkę z R.K.S. 2:0 (2:0) ; „Sian” ju ż gra. W niedzielę 19 
bm. rozegrał tow. zawody piłkarskie w Borysławiu z Ż.K.S. „Kadimah”, które zakończyły się 
wynikiem remisowym. Bramki dla Sianu zdobyli Fedorowicz i Binicki. Zawody o mistrz. Kl. 
A Sian rozgrywać będzie na swojem boisku tuż za boiskiem Polonii ; Kl ęska Czuwaju. W 



niedzielę 19 bm. odbyły się w Jarosławiu tow. Zawody piłkarskie między drużynami Ognisko 
(Jarosław) – Czuwaj (Przemyśl), które zakończyły się sensacyjnie wysokiem zwycięstwem 
Ogniska nad wicemistrzem Ligi okr. 6:0 (3:0)! ; W dalszym ciągu zawodów o puchar 
Podokręgu osiągnięto następujące wyniki : Ruch – Polonia Ib 3:3, Polna – Hapoel 9:0 (4:0), 
Żurawianka (Żurawica) – S.K.S. 28  4:0 (2:0), A.K.S. – W.C.S.S. 34 2:1 ; W zawodach 
towarzyskich osiągnięto następujące wyniki : Polonia (jun.) – A.K.S. 2:1 (2:1), Hagibor – 
Carissima 6:2 (3:1), K.S.M. – Orlęta (Bakończyce) 9 :2 (4:1), Polonia – K.S. Podzamcze 3:3 
(1:1), K.S.M. – R.K.S. Naprzód 4:3 (3:0) […] // Nowy Głos Przemyski. – R. 33, 1936, nr 30 
(26 lipca), s. 4 
 
B MNZP 
 
1067. Ze sportu : Cracovia zwycięża Polonię! Cracovia (Kraków) – Polonja (Przemyśl) 
3:1 (0:1) Wobec 4000-tysięcznej publiczności i przy niebywałem zainteresowaniu odbyły się 
w Przemyślu te pierwsze zawody o wejście do Ligi państwowej i zakończyły się 
przewidywanem zwycięstwem Cracovii. […] Do zawodów tych Cracovia wystąpiła bez 
Kossoka, którego zastąpił Pająk. Na wyróżnienie z Cracovii zasługują : Doniec, Malczyk, i 
Korbas zaś z Polonji Jaciów, obrona, Fabjan i Jędruch. Osobno należy wyróżnić Labuzgę, 
który potrafił aż 3 przeciwników”zaszachować” odbierając im piłkę.[…] Arbitrem zawodów 
był p. Medycki ze Lwowa, który zawody prowadził naogół dobrze // Nowy Głos Przemyski. – 
R. 33, 1936, nr 31 (2 sierpnia), s. 4 
Bramkę dla Polonji zdobył Fabian z rzutu karnego 
 
B MNZP 
 
1068. Kronika sportowa : Czuwaj – Hasmonea (Lwów) 4:2 (1:2) […] Bramki dla 
Czuwaju zdobyli : Dmytryszyn 2, Kubin i Dobrowolski zas dla Hasmonei Aleksandrowicz i 
Wolfstahl […] ; Zwycięstwo i remis „Sianu”. W sobotę 1 bm. rozegrał tow. zawody 
piłkarskie w Drohobyczu z U.S.K. Wartą zwyciężając ją 8:1. Sędziował p. Zucker z 
Borysławia. W niedzielę zaś 2-go sierpnia br. Sian rozegrał drugie spotkanie z Junakiem 
osiągając wynik remisowy 1:1 (1:0). Jedyną bramkę dla Sianu zdobył Turko. Zawody 
prowadził p. Jędrzejowski z Sambora […] ; Jubileusz Ż.K.S. „Hagiboru”  W jesieni 
obchodzić będzie  Ż.K.S. Hagibor  (Przemyśl) jubileusz 15-lecia swego istnienia. Klub ten 
posiada swe własne boisko wraz z trybuną nad Sanem (Prałkowce). – Składa się on z 
następujących sekcyj : piłki nożnej, gier sportowych, lekkoatletycznej, tenisowej i ping-
pongowej. Sekcje te osiągnęly dobre wyniki a to dzięki pracowitemu Zarządowi a 
przedewszystkiem dzięki prezesowi p. dr Türklowi / A. S. [Antoni Sadkowski] // Nowy Głos 
Przemyski. – R. 33, 1936, nr 32 (9 sierpnia), s. 4 
 
B MNZP 
 
1069. Ze sportu : Polonja – Pogoń (Stryj) 1:1 (1:0) W niedzielę 9 sierpnia br. odbyły się te 
zawody o wejście do Ligi państwowej, które zakończyły się wynikiem remisowym. […] Do 
tych zawodów Polonja wystąpiła bez Fabiana i Jędrucha. Na wyróżnienie z Pogonii zasługują 
: Zembaczyński, Legaszewski, Ogonowski, Zasławski, i prawy skrzydłowy zaś w Poloni 
Podwyszyński, Zieliński, Labuzga,i Kalinowski. Widzów mimo niepogody około 1000. 
Zawody prowadził p. dr Kreicarek, który ze swego zadania wywiązał się dobrze. – W 
najbliższą niedzielę Polna wyjeżdża do Cracovii / A. S. [Antoni Sadkowski] // Nowy Głos 
Przemyski. – R. 33, 1936, nr 33 (16 sierpnia), s. 4 
 



B MNZP 
 
1070. Ze sportu : Dzień sportu robotniczego w Przemyślu R.K.S Polna zdobywa I 
miejsce. Wobec licznej publiczności odbył się w niedzielę 16 sierpnia br. na stadjonie 
wojskowym D.O.K. X „Dzień sportu robotniczego”, w którym wzięły udział 4 zespoły 
robotnicze : R.K.S. „Polna”, Ż.R.K.S.”Hapoel”, U.R.K.S. „Spartak”i R.K.S. „Naprzód” […]. 
W błyskawicznym turnieju piłkarskim osiągnięto następujące wyniki : Hapoel – Spartak 1:0 
(0:0) […] Jedyną bramkę dla Hapoelu zdobył Astman, […] Sędziował p. Kellner dobrze ; 
Polna – Naprzód 2:0 (1:0) […] Bramkę z karnegoi zdobył Tkacz. Sędziował p. Pillersdorf 
dobrze. ; Polna – Hapoel 7:0 (4:0) Finałowe spotkanie zakończyło się zasłużonem i wysokiem 
zwycięstwem Polnej […]. Bohaterem dnia był Krasnyk, który strzelił 6 bramek zaś jedną 
zdobył Szatej. Sędziował p. Romaniec dobrze. Po zawodach Polna - Hapoel wręczono Polnej 
proporzec zaś pozostałym klubom dyplomy // Nowy Głos Przemyski. – R. 33, 1936, nr 34 (23 
sierpnia), s. 4 
 
B MNZP 
 
1071. Ze sportu : Polonja (Przemysl) – R.K.S. (Hajduki) 6:1 (2:1) W niedzielę 23 
sierpnia br. rozegrane zostały w Przemyślu te ostatnie zawody o wejście do Ligi państwowej 
[…] ; Sensacyjna porażka Czuwaju. W zawodach rozegranych z „Ukrainą” we Lwowie o 
mistrz. Ligi okręg. na r. 1936/7 odbytych we Lwowie wicemistrz ligi okręgowej Czuwaj 
poniósł nie notowaną w dziejach ligi okręgowej kompromitującą porażkę 12:0! Do zawodów 
tych harcerze wystąpili w rezerwowym składzie i grali w 10-kę, gdyż obrońca Bilan został 
rozbity ; Elektrownia – Hagibor 3:2 (1:1) W niedzielę 23 sierpnia odbyły się te tow. zawody 
piłkarskie, które zakończyły się porażką benjaminka kl. A. Bramki dla Elektrowni zdobyli : 
Bela, Remr i Lazarek zaś dla Hagiboru Neger i Magenheim ; R.K.S. Polna – R.K.S. 
Naprzód 4:3 (2:1) // Nowy Głos Przemyski. – R. 33, 1936, nr 35 (30 sierpnia), s. 4 
 
B MNZP 
 
1072. Kronika sportowa : Polonia nie odegrała żadnej roli w rozgrywkach o wejście do 
Ligi Państw. Pokonała co prawda RKS z Hajduków w stosunku 6:1, i w swojej grupie 
zajmuje jedno z ostatnich miejsc. Fatalnie spisał się „Czuwaj”, który w mistrzostwach o 
wejście do Ligi Okręgowej z lwowską „Ukrainą” przegrał „skandalicznie” w stosunku 12:0. 
O „Ukrainie” trzeba powiedzieć, że do Ligi Okregowej wzięto ją mimo ostatniego miejsca 
jakie osiągnęła przed rokiem. Czuwaj zejdzie na manowce, o ile nie zostaną w tym klubie 
uzdrowione stosunki wewnętrzne. W dalszych rozgrywkach o mistrzostwo Ligi Okręgowej 
„Czuwaj” zwyciężyła „Pogoń” (Lwów) 5:4. Bohaterem spotkania był Dmytryszyn, strzelając 
4 bramki. [...] Polonia – jak było do przewidzenia – w ostatnim meczu o wejście do Ligi 
Państwowej przegrała w Stryju z „Pogonią” 2:1 // Ziemia Przemyska. – R. 22, 1936, nr 35-36 
(5-12 września), s. 3 
 
1073. Ze sportu : U.S.K. Sian – R.K.S. Polna 2:1 (1:1) W niedzielę 6 września br. odbyły 
się te tow. zawody piłkarskie, które zakończyły się nikłem zwycięstwem Sianu nad 
benjaminkiem kl. C, który był przez cały czas zawodów przeciwnikiem równorzędnym. W 
zawodach tych wystąpił Sian w najsilniejszym składzie. Bramki dla Sianu zdobył Binicki, w 
tem jedną samobójczą, która zadecydowała o zwycięstwie zaś dla Polnej Tkacz ; Polonia Ib – 
Hagibor 1:1 (0:1). Gra obu drużyn stała na niskiem poziomie. Bramki dla Polonii zdobył 
Kalinowski zaś dla Hagiboru Willner ; Makkabi (Dobromil) – Hapoel (Przemyśl) 3:1 (2:0). 
W niedzielę 6 września br. odbyły się w Dobromilu te pierwsze zawody piłkarskie o 



mistrzostwo kl. C. i zakończyły się zwycięstwem Makkabi. Do przerwy była przewaga 
Makkabi zaś po przerwie Hapoelu, który nie wykorzystał szeregu pozycyj podbramkowych. 
Bramki dla Makkabi zdobyli Grober 2 i Sasower a dla Hapoelu Engel z karnego ; 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Podokręgu przemyskiego L.Z.O.P.N. wybrało prezesem 
p. inż. Krupi ńskiego // Nowy Głos Przemyski. – R. 33, 1936, nr 37 (13 września), s. 4 
 
B MNZP 
 
1074. Ze sportu : Czarni (Lwów) – Czuwaj (Przemyśl) 4:3 (4:2) Wobec 2000-nej 
publiczności odbyły się w niedzielę, 20 bm. zawody o mistrz. Ligi okręgowej i zakończyły się 
nikłem zwycięstwem Czarnych. Zwycięstwo Czarni zawdzięczają słabo grającej obronie, 
pomocy oraz psychicznemu załamaniu się harcerzy. Zawody były nader ciekawe […]. U 
zwycięzców wyróżnić należy obronę, Żurkowskiego, Czyżewskiego i Szajnera, u pokonanych 
Bilana, Dmytryszyna i Czarneckiego II. Zawody prowadził p. Teleśnicki z Jarosławia ; 
Nieudany występ mistrza Ligi okregowej Polonii w Samborze. W zawodach o mistrz. Ligi 
okr. odbytych z Koroną w Samborze po zaciętej grze obu drużyn, Korona zwyciężyła Polonję 
2:1 (1:1). Bramki dla Korony zdobyli Steuerman i Höhn zaś dla Polonii Dyki […] ; 
Mistrzostwa kl. A.B. i C. już się rozpoczęły! Dotychczasowe ich wyniki są następujące : 
Sian – Hagibor 5:3 (3:0) W niedzielę 20 bm. odbyły się pierwsze zawody o mistrz. kl. A. i 
zakończyły się zasłużonem zwycięstwem Sianu. Gra obu drużyn przez cały czas zawodów 
prowadzona była fair. Sian mógł był osiągnąć wyższy wynik lecz mając strzelonych 5 bramek 
spoczął na laurach co wykorzystał Hagibor, zdobywając 3 bramki, którą to zdobyli Metzger, 
Willner i Striesower. Bramki dla Sianu zdobyli : Turko i Gibalewicz po dwie oraz Partyka. 
Sędziował p. Dalecki ; Ruch (Przem.) – Legja (Krosno) 3:2 (1:2) Zawody o mistrz. kl. A. 
Przez prawie cały czas tych zawodów przewagę miała Legja, która niewykorzystała szeregu 
sytuacyj podbramkowych […]. W drugiej połowie Legja widząc, że nie może zmienić 
stosunku bramek na swoją korzyść, gdyż wszelkie jej ataki rozbijają się o świetnie grającą w 
tym dniu obronę Ruchu (Kałamarz, Kurek) zaczyna grać na czas. W 77 min. Uzyskuje jednak 
wyrównanie Ruch, a wynik dnia ustala na jedną minutę przed końcem dla Ruchu Kunyk. 
Sędziował p. Pillersdorf ; Czuwaj Ib – Ognisko I.b (Jarosław) 4:2 (3:2) Zawody o mistrz. 
kl. A obu rezerw zakończyły się zwycięstwem harcerzy. Obie drużyny grały ładnie. Bramki 
dla Czuwaju zdobyli Dobrowolski 2, Zbrocki i Kociuba zaś dla Ogniska Kwiatkowski. 
Sędziował p. Kellner ; Elektrownia – Czuwaj (Mościska) 4:1 (2:0), S.K.S.”28” – Orzeł 3:1 
(2:0), R.K.S. Polna – Makkabi (Dobromil ) 6:1 (3:1), Carissima – Hapoel 6:2 (3:1) // 
Nowy Głos Przemyski. – R. 33, 1936, nr 39 (27 września), s. 4 
 
B MNZP 
 
1075. Ze sportu : Resovia (Rzeszów) – Czuwaj (Przemyśl) 6:2 (3:2) Do zawodów tych 
harcerze wystąpili w rezerwowym składzie. Trzej bowiem gracze zastrajkowali a to Bilan, 
Kobierzyński i Krysków […]. Sędziował p. Strzelecki słabo ; Niespodziewany remis Polonii 
z Czarnymi we Lwowie. Ambitną grą Polonia odebrała Czarnym po raz pierwszy we 
Lwowie jeden punkt. Polonia na 8 min. przed końcem miała mecz wygrany w stosunku 2:1 
lecz rzut wolny strzelony celnie przez Czyżewskiego zadecydował o wyniku ; Hagibor – 
Ruch 5:2 (0:0) Zawody o mistrz. kl. A ; Sian – Legia (Krosno) 5:1 (3:0) // Nowy Głos 
Przemyski. – R. 33, 1936, nr 40 (4 października), s. 4 
 
B MNZP 
 



1076. Ze sportu : Czuwaj – Korona (Sambor) 4:0 (3:0) Korona grała bez Steuermana i 
Wojciechowskiego. Przed zawodami przemówił p. dr Miszczak poczem wręczył proporzec 
gościom [...] ; Zawody o mistrz. kl. A. Sian – Ruch 7:2 (3:1), Legja (Krosno) – Hagibor 3:1 
(0:1), Polonia Ib – Ognisko (Jarosław) 5:3 (1:2) Zawody o mistrz. kl. B : Elektrownia 
(Przemyśl) – Z.Z.Z. (Rzeszów) 2:1 (2:1), zawody o mistrz. kl.C : Polna - A.K.S. 4:0 (3:0), 
Carissima – Makkabi (Dobromil) 3:2 (2:1) // Nowy Głos Przemyski. – R. 33, 1936, nr 41 
(11 października), s. 4 
 
B MNZP  
 
1077. Kronika  : Doniosla konferencja prasowa. Dnia 5 bm. odbyła się w Okręg. Urzędzie 
P.W. i P. W. O. K. X konferencja prasowa przedstawicieli Redakcji pism miejscowych i 
korespondentów pism zamiejscowych, zwołana przez p. płk. dypl. Scholze-Srokowskiego, 
kier. Okręg. W.F. i P.W. Celem konferencji było nawiązanie kontaktu i omawianie 
szczegółów współpracy między Okr. Urz. W.F. i P. W. i redakcjami pism na polu propagandy 
wf i pw. i in. W konferencji uczestniczyli : delegat P.U.P.W.i W.P. redaktor Junosza-
Dąbrowski oraz przedstawiciele prasy sport. zamiejscowej i miejscowej, a to pp. dyr. 
Złotnicki E., Fydryk J., mgr Tauber K., Czech Br., Barański, Turteltaub L., przedstawiciel 
Nowego Głosu Przem. i Tygodnika jarosławskiego [...] // Tygodnik Przemyski. – R. 10, 1936, 
nr 41 (11 października), s. 4 
 
B MNZP 
 
1078. Ze sportu : Polonia - Ognisko (Jarosław) 2:0 (0:0) W niedzielę 11 bm. odbyły się te 
zawody o mistrz. Ligi okręgowej i zakończyły się zasłużonem zwycięstwem Polonii. Nie 
spodziewano się zwycięstwa Polonii, gdyż wystąpiła ona do powyższych zawodów w 
rezerwowym składzie (bez Jaciowa bramkarza, Podwyszyńskiego, Kleina i Czajora) […] na 
wyróżnienie w Polonii zasługują : Jędruch, Dyki i Zieliński z pokonanych obrona i Tyszarski. 
Zawody prowadził p. Brzuchowski ze Lwowa zbyt drobiazgowo […] ; Elektrownia – 
Żurawianka 2:0 (0:0) W zawodach o mistrz. kl. B Elektrownia odniosła zwycięstwo nad 
słabo grającą Żurawianką […]. W Elektrowni wyróżnili się Jachimecki (który był dobrym 
strzelcem lecz miał pecha), Bela i Remer […]. Sędziował p. Licht ; Nikłe zwycięstwo 
Hasmonei nad Czuwajem W zawodach o mistrz. Ligi okręg. odbytych we Lwowie Czuwaj 
poniósł klęskę z Hasmoneą 1:0 (0:0) […]. Sędzia Przybylski skrzywdził harcerzy ; Nowy 
klub robotniczy. W Przemyślu powstała nowa piłkarska drużyna robotnicza  pod nazwą 
R.K.S. „Przemyślanka”, która w zawodach towarzyskich osiągnęła szereg sukcesów // Nowy 
Głos Przemyski. – R. 33, 1936, nr 42 (18 października), s. 4 
 
B MNZP 
 
1079. Ze sportu : Czuwaj – Polonia 4:0 (2:0) Zacięta ta walka obu rywali przemyskich w 
mistrz. Ligi okręgowej odbyła się w niedzielę 18 bm. przy dużem zainteresowaniu naszych 
sportowców […] do zawodów tych Polonia wystąpiła w rezerwowym składzie, mimo że 
L.Z.O.P.N. zezwolił na wzięcie udziału w grze bramkarzowi Jaciowi, tenże nieuchronił swej 
drużyny od porażki. W Czuwaju zabrakło Bilana IV, który na ostatnich zawodach z 
Hasmoneą we Lwowie odniósł kontuzje. Przy końcu zawodów Jaciów zderzył się z 
Dmytryszynem poczem musiał go zastąpić Chrzan. Bramki dla harcerzy zdobyli : 
Dmytryszyn 2, Dobrowolski i Czarnecki po jednej [...]. Na wyróżnienie z Czuwaju zasługują : 
obrona, Kobierzyński, Dobrowolski i Czarnecki u pokonanych Dyki i Jędruch. – Zawody 
prowadził p. W. Kuchar // Nowy Głos Przemyski. – R. 33, 1936, nr 43 (25 października), s. 4 



 
B MNZP 
 
1080. Kronika Sportowa : Rzut oka na miniony sezon. – Nieco o H.K.S. „Czuwaj”. – 
Konferencja parsowa w Okręg. Urzędzie W.F.iP.W. Sezon wiosenno-letni zakończony. 
Jeszcze parę spotkań piłkarskich i na tem koniec! Zreszta cały rok 1936 w sporcie 
przemyskim obracał się wokół piłki nożnej. Kwestja rywalizacji „Polonji” i „Czuwaju” w 
walce o tron mistrza Okręgu była jedyną prawie kwestją sportową. [...]. Jeśli chodzi o piłkę 
nożną, to trzeba stwierdzić na wstępie, że ani „Polonja” ani „Czuwaj” nie powtórzą w 
mistrzostwach 1936/37 swego wiosennego sukcesu i raczej obie te drużyny mają możliwość 
grawitowania do A-klasy, jak do tytułu mistrzowskiego. „Polonja” bowiem po niezbyt 
zaszczytnej porażce z „Koroną” samborską, uzyskała wprawdzie dwa remisy we Lwowie : 
zaszczytny z „Czarnymi” i ostatnio z „R.K.S”. Niemniej jednak rozpoczęty kadryl w składzie 
I drużyny nie rokuje dobrych nadziei na przyszłość. Gorsza historia jest z „Czuwajem”. 
Harcerze ponieśli szereg katastrofalnych klęsk z „Ukrainą”, „Ogniskiem”, „Czarnymi” i 
„Resovią”.  Te wyniki – dobrej w lecie drużyny – świadczą , że już coś nie porządku, nie 
tylko zresztą w samej drużynie, ile także w kierownictwie klubu, gdzie być może zachodzi 
potrzeba wyeliminowania niektórych jednostek. Wynik jednak z „Koroną” (4:0) świadczy, że 
drużyna otrząsła się z depresji, w jakiej się chwilowo znalazła a gra jej sygnalizuje powrót do 
wiosennej formy. - Chodzi tylko o to, aby Walne Zgromadzenie, które za kilka tygodni ma się 
odbyć, wybrało takich ludzi do kierownictwa klubem, którzy wykażą się chęcia pracy, 
walorami etycznemi, doświadczeniem i znawstwem, a także taktem. I wtedy nietylko piłka 
nożna ale i inne gałęzie sportu (dawniej kultywowane) obecnie zaniedbane, na tym zyskają. 
Niech zatem H.K.S. „Czuwaj” przyjmie z życzliwości rzucone uwagi „sine ira et studio” i 
niech pamięta o tym, że na nim, jako na jedynym czysto polskim klubie w Przemyślu ciążą 
specjalne obowiązki ; Dnia 5.10 b.r. odbyła się w Okr. Urzędzie W.F. i P.W. konferencja 
prasowa pod przewodnictwemp. płk. Srokowskiego, kier Okr. U.W.F. i P. W. z udziałem 
sprawozdawców sportowych wszystkich (4) tygodników przemyskich oraz kilku czasopism 
zamiejscowych, celem nawiązania kontaktu i omówienia szczegółów współpracy między 
Okr. UrzędemW.F. i P.W., a redakcjami pism na polu propagandy W. F. i P. W. Po uwagach 
p. płk. Srokowskiego, wygłosił referat p. redaktor Junosza Dąbrowski (P.U.W.F. – 
Warszawa), w którym poruszył m.in. zagadnienie upowszechnienia sportu, podniesienia 
moralnego, kwestję sportu szkolnego. W dyskusji omówionio szereg ważnych spraw, a ze 
strony zaproszonych przyrzeczono, jak najdalej idącą współpracę. Dość ciekawy moment 
został przedstawiony przez jednego z działaczy sportowych. Oto „Polonia” korzystająca z 
subwencyj Urzędu W.F. i P. W. za zezwolenia na bezpłatne korzystanie z boiska (dla 
bezdomnycyh klubów) stosuje ciekawy podział : dla przyjaciół boisko zadarmo, dla 
nieprzyjaciół za opłata zł 1,50. Do nieprzyjaciół zaliczają się te kluby, które nie głosowały na 
kandydata „Polonji” na prezesa Podokręgu. Dosyć ciekawe.... / (j.b.) // Ziemia Przemyska. – 
R. 22, 1936, nr 39-40 (3-10 października), s. 6 
Konferencja w Okręgowym Urzędzie Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego przy X DOK 
zwołana przez płk. Włodzimierza Scholze-Srokowskiego w celu nawiania ściślejszej współpracy pomiędzy 
klubami przemyskimi, redakcjami gazet przemyskich i zamiejscowych a Państw. UWF i PW w W-wie ; 
deklaracje uczestników ;  krytyki itp. 
 
BMNZP 
 
1081. Doniosła konferencja prasowa. Dnia 5 bm. odbyła się w Okręg. Urzędzie P.W.i 
W.F.O.K. X konferencja prasowa przedstawicieli Redakcji pism miejscowych i 
korespondentow pism zamiejscowych zwołana przez p. płk. Dypl. Scholze-Srokowskiego 
kier. Okręg. […] // Tygodnik Przemyski. – R. 10, 1936, nr 41 (11 października), s. 4 



Konferencja w Okręgowym Urzędzie Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego przy X DOK 
zwołana przez płk. Włodzimierza Scholze-Srokowskiego w celu nawiania ściślejszej współpracy pomiędzy 
klubami przemyskimi, redakcjami gazet przemyskich i zamiejscowych a Państw. UWF i PW w W-wie 
 
B MNZP 
 
1082. Kronika Sportowa : Zakończenie sezonu piłkarskiego. Rozgrywki o mistrzostwo 
Ligi okręgowej zostały przerwane. Czuwaj pobił na zakończenie lwowski „Sokół” 5:1, a 
„Polonia” przegrała u siebie z Resovią 1:3. Dawne to czasy, choć dzieli nas od nich parę 
miesięcy, kiedy „Polonia” bez większego trudu zdobyła mistrzostwo Ligi, a „Czuwaj” drugie 
po niej miejsce. Dziś harcerze okupują w tabeli 8 m., a „Polonia” nawet 11. Zakończyć się to 
łatwo może spadkiem do klasy A. // Ziemia Przemyska. – R. 22, 1936, nr 43-44 (7-14 
listopada), s. 4 
Jesienny sezon rozgrywek piłkarskich w Przemyślu ; dotychczasowy dorobek drużyn przemyskich 
 
B MNZP 
 
1083. Kronika  : Zarząd Ż.K.S. „Hagibor” zawiadamia, że w sobotę , dnia 6 bm. o godz. 
6-tej wiecz. odbędzie się uroczyste otwarcie lokalu przy ul. Mickiewicza 22, na które PT 
Członków niniejszym zaprasza. Za Zarząd : I. Kneppel, sekr. Dr M. Trel, prezes // Nowy Głos 
Przemyski. – R. 33, 1936, nr 45 (8 listopada), s. 4 
 
B MNZP 
 
1084. Ze sportu : Reprezentacja Przemyśla na mecz z Rzeszowem w dniu 8 grudnia 
przedstawia się następująco : Wiśniowski, Trumniarz, Cioch (Ruczka), Kraczkowski, 
Koprowski, Sobczak, Klein i Kiseweter // Nowy Głos Przemyski. – R. 33, 1936, nr 48 (29 
listopda), s. 4 
 
B MNZP 
 
1085. Ze sportu : […] Nowe władze Delegatury przemyskiej W.S.S. W niedzielę 6-go bm. 
odbyło się w Przemyślu Walne Zgromadzenie W.S.S. delegatury przemyskiej. Obradom 
przewodniczył p. dr Krejcarek [właśc. :Kreicarek].Obecnym był też przew. W.S.S.L.Z.O.P.N. 
p. por. Szyba ze Lwowa. Po wysłuchaniu sprawozdania ustepującego Zarządu przystąpiono 
do wyboru nowych władz. Wysunięto dwie listy, które w pierwszym i drugim głosowaniu 
uzyskały równą ilośc głosów. Dopiero w trzecim głosowaniu różnicą jednego głosu uzyskała 
lista pp. Głowacza, Lichta, prof. Chyczyja i Daleckiego. – Jak się dowiadujemy, wpłynął do 
W.S.S.L.Z.O.P.N. przeciw wyborom protest // Nowy Głos Przemyski. – R. 33, 1936, nr 50 (13 
grudnia), s. 4  
Nowy zarząd Delegatury Wydziału Spraw Sędziowskich LZOPN w Przemyślu : Głowacz, Dalecki, Chryczyj - 
oprotestowany  
 
B MNZP 
 
1937 
 
1086. ... //Zmag. – R. 1, 1937, nr 2 (8 lutego), s. 2 
Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze UKS „Sian”; historia Klubu, jego osiągnięcia , kierownik sekcji 
piłkarskiej – dr Miroslav Kunik ; wybory nowego zarządu – dr. Michajlo Staruch prezesem 
 



1087. Zarząd Ż.K.S. „Hagibor”  podaje do wiadomości P.T. Członków, Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie odbędzie się w sali Kahału dnia 21 lutego bm. o godz. 14.30, a w razie 
przewidzianego statutem kompletu o godz. 15-tej bez względu na ilość obecnych. Osobnych 
zaproszeń, względnie zawiadomień nie wysyła się. I. Kneppel, sekretarz Dr M. Trel, 
przewodn. // Nowy Głos Przemyski. – R. 34, 1937, nr 8 (21 lutego), s. 4 
 
B MNZP 
 
1088. Ze sportu : Od Redakcji. Począwszy od dnia 19 marca br. zamieszczać będziemy 
artykuły naszego sprawozdawcy sportowego tow. Antoniego Sadkowskiego, który 
przeprowadzi wywiady z kierownikami przemyskich klubów sportowych dotyczące pacy 
poszczególnych klubów w najbliższym okresie czasu ; Odznaczenie przemyskich działaczy 
sportowych Zarząd P.Z.P.N. nadał P.P. komisarzowi St. Bigdzie, W. Naglowi i M. Rebenowi 
za zasługi na polu piłkarstwa bronzowe odznaki ; Uchylenie dyskwalifikacji sędziego 
piłkarskiego. Wydział Spraw Sędziowskich P. Z. P. N. uchylił zarządzenie 
sześciotygodniowej dyskwalifikacji, nałożone na znanego działacza sportowego i sędziego p. 
Zygmunta Matuszka przez W. S. S. przy L. Z. O. P. N. […] ; Czy paragraf aryjski w 
Podokręgu Zachodnim P. N. ? […] Kilka klubów pod przewodnictwem Polonii nie wstawiła 
na listę Zarządu p. [Wilhelma] Nagla, obecnego wiceprezesa Ż.K.S. Hagibor, który 
jednocześnie był jedynym reprezentantem wszystkich klubów żydowskich zrzeszonych w 
Podkor. Zach. // Nowy Głos Przemyski. – R. 34, 1937, nr 11 (14 marca), s. 4 
Incydent antyżydowski : W. Nagel (wiceprezes „Hagiboru”) nie wybrany do zarządu podokręgu ; PZPN 
honoruje brązowymi medalami za zasługi W. Nagla i M. Rebena 
 
B MNZP 
 
1089. ... // Zmag. – R. 1, 1937, nr 8 (22 marca), s. 4 
Pierwszy mecz „Sianu”w sezonie z przemyską „Polonią”z wynikiem 3:1 na korzyść UKS „Sian” 
 
1090. ... // Zmag. – R. 1, 1937, nr 9 (30 marca), s. 4 
Relacja ze spotkania UKS „Sian” z HKS „Czuwaj”- wicemistrzem Ligi Okręgowej 
 
1091. ... // Zmag. – R. 1, 1937, nr 10 (5 kwietnia), s. 2 
Mecz  UKS „Sian” z „Ogniskiem” Jarosław  
 
1092. Ze sportu : Sian (Przemyśl) – Ognisko (Jarosław) 2:1 (0:1). Po zwycięstwie nad 
Polonią i Czuwajem odniósł Sian ponowny sukces nad drużyną Ligi Okręgowej Ogniskiem 
[…]. Gra drużyn była prowadzona fair i obfitowała w szereg ciekawych momentów. Bramki 
dla Sianu uzyskali Partyka i Chytra zaś dla Ogniska Bosowski. […] U zwycięzców wyróżnili 
się : Medwit, Neofita, Partyka i Turko, zaś w Ognisku bramkarz Tejchman, obrona i 
Michalik. Sędziował p. Pillersdorf ; Czuwaj – R.K.S. Polna 0:0. Wynik zawodów był wielką 
sensacją  a zarazem sukcesem dla leadera klasy C, który to przez cały czas zawodów stawiał 
harcerzom zacięty opór. Do powyższych zawodów wystąpił Czuwaj bez Martiniego, 
Kobierzyńskiego i Fuska, zaś Polna opierała się na dobrze zapowiadających się b. 
zawodników Polonii Knota i Tkacza oraz Pobidyńskiego z Ruchu. W Czuwaju zadowolili 
Kuczabski i Bilanowie, którzy uchronili drużynę od porażki. – Sędziował p. Reben ; Nikłe 
zwycięstwo Ukrainy nad Polonią. We Lwowie odbyły się pierwsze zawody o mistrz. Ligi 
okręgowej pomiędzy Ukrainą a Polonią. Zawody zakończyły się nikłem zwycięstwem 
Ukrainy w stos. 2:0. Ukraina znajduje się obecnie w b. dobrej formie jednak Polonia stawiła 
jej zacięty opór // Nowy Głos Przemyski. – R. 34, 1937, nr 15 (11 kwietnia), s. 4 
 



B MNZP 
 
1093. Ze sportu : R.K.S. Naprzód – Strzelec (Medyka) 0:0. Zawody zakończyły się 
wynikiem nierostrzygniętym. Gra była prowadzona b. fair przy lekkiej przewadze drużyny 
robotniczej, która wykazuje coraz lepszą formę ; Pogoń IB (Lwów) – Polonia 1:0 (1:0) 
Zawody o mistrzostwo Ligi okręgowej zakończyły się zwycięswem Pogoni. Pogoń wystąpiła 
w wzmocnionym składzie z reprezentacyjnym bramkarzem Albańskim i Jerzewskim. O 
wyniku zawodów zadecydowała bramka „samobójcza” obrońcy Zielińskiego [...]. Brak 
strzelców oraz trio obronne Pogoni uniemożliwiły Polonii zdobycia chociażby honorowej 
bramki. Na wyróżnienie z Pogoni zasługują : Jerzewski, Wańczycki i Karpiński. Albański nie 
miał pola do popisu. W Polonii Jaciów, Hruszka i Zieliński. Zawody prowadził ku 
zadowoleniu publiczności p. Głowacz ; Udany występ Czuwaju we Lwowie Pierwsze 
zawody o mistrzostwo Ligi okręgowej pomiędzy Lechią a Czuwajem przyniosły zwycięstwo 
harcerzom w stosunku 3:0. Zwycięstwo było zasłużone, gdyż harcerze mieli przez cały czas 
przewagę. – Bramki dla Czuwaju zdobyli : Dmytryszyn, Martini II i Czarnecki. U harcerzy 
zadebiutował młody bramkarz Kuczapski. – Sędziował p. Brzuchowski ze Lwowa ; Nikłe 
zwycięstwo Resovii nad Sianem. Po zwycięstwach nad Czuwajem, Polonią i Ogniskiem 
Sian poniósł w Rzeszowie porażkę z Resovią. 3:2 (3:0). Wynik wskazuje, że Sian stawił 
zacięty opór i po przerwie mając przewagę zmienił wynik. Bramki dla Resovii zdobyli 
Kotelnicki, Hagendorf i Baran a dla Sianu Partyka i samobójcza. – Sędziował p. Długosz z 
Rzeszowa ; R.K.S. Polna – Elektrownia 2:1 (2:0). Towarzyskie zawody piłkarskie 
zakończyły się zwycięstwem Polnej, która to do przerwy zapewniła sobie zwycięstwo 
zdobywając 2 bramki przez Pobidyńskiego i Waka. Po przerwie Elektrownia miała przewagę, 
w tym czasie zdobyła honorowy punkt. W Polnej wyróżnili się : Pobidyński, Knot i 
Magenheim zaś w Elektrowni Trybus i Dutko. Sędziował p. Hubariw ; Polonia II – Orzeł 3:2 
(1:0). Zasłużone zwycięstwo juniorów Polonii, dla której bramki zdobyli : Czyński, Kostecki 
i Rudy zaś dla Orła Waltoś i Antoniak. Sędziował p. Bogowski ; Sanoczanka (Sanok) – 
Pancerni (Żurawica) 3:3 (1:3). Towarzyskie zawody piłkarskie zakończyły się wynikiem 
remisowym. Sanoczanka grała szybko i ostro lecz bez decyzji, w które prześladował ją pech 
pod bramką. Od porażki uratował Pancernych ich najlepszy zawodnik por. Skowroński. 
Sędziował p. Sprung z Sanoka // Nowy Głos Przemyski. – R. 34, 1937, nr 16 (18 kwietnia), s. 
4 
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1094. HKS „Czuwaj” (liga okr ęgowa) : Co mówi pan Dalecki – kierownik sekcji 
piłkarskiej? Drużyna nasza w bieżącym sezonie ulegnie nieznacznyhm tylko zmianom. W 
bramce wobec chorego Göttlicha, wystąpi Koczabski, który okazuje ostatnio b. dobrą formę. 
– W obronie Bilan I i Martini I oraz w zastępstwie Bilan III tworzyć będą niezawodną obronę. 
Jako pomocnicy przewidywani są : Bilan II, Kobierzyński, Fussek, Czarnecki i młody 
Wiśniewski. W ataku, który dozna pewnych zmian, grać będą : Kubin, Kryśków, 
Dmytryszyn, Dobrowolski, Czarnecki II, oraz zadebiutują na nowo pozyskani zawodnicy. 
Specjalną opieką otoczymy drużynę juniorów, w szeregach której posiadamy kilku bardzo 
dobrze zapowiadających się zawodników […] / Dalecki ; rozm. przepr. Antoni Sadkowski // 
Nowy Głos Przemyski. – R. 34, 1937, nr 12 (21 marca), s. [brak stron w czasopiśmie]  
Na podstawie : R. XII, Wybrane kluby z prasy przemyskiej : (przedruk tekstów prasowych w 
pisowni oryginalnej) //W: Przemyska „Polonia” i inne kluby sportowe w latach 1917-1939 
/ Józef Frankiewicz. – Przemyśl : Józef Frankiewicz, 2006. - S. 280 
 



1095. Ukrai ński Klub Sportowy „Sian” (kl. A.)  : co mówi p. dr Kunyk – kierownik sekcji 
piłkarskiej. UKS „Sian” posiada obecnie następujące sekcje : piłkarska, lekkoatletyczna, gier 
sportowych i tenisa stołowego. Czynione są starania do uruchomienia sekcji bokserskiej. W 
bieżącym roku odbędzie się poświęcenie boiska sportowego, połączone z uroczystością. Poza 
tym jak co roku drużyna weźmie udział w rozgrywkach mistrzowskich tut. Podokręgu. [...]. 
W zawodach o mistrzostwo kl. A wystawiamy następujących zawodników : Łoziński, 
Dorotiak, Pobidyński, Medwit, Busz, Fedorowicz III, Chodań, Królas, Partyka, Gibalewicz, 
Dyhdalewicz, Turko, Binicki i Suski  [...]. Ponadto urządzimy dla zawodników wykłady z 
dziedziny przepisów gry nw piłkę nożną. Trenerem klubu będzie p. Nowiki z Użchorodu / M. 
Kunyk ; rozm. przepr. Antoni Sadkowski // Nowy Głos Przemyski. – R. 34, 1937, nr 12 (21 
marca), s. [brak stron w czasopiśmie]  
Na podstawie : R. XII, Wybrane kluby z prasy przemyskiej : (przedruk tekstów prasowych w 
pisowni oryginalnej) //W: Przemyska „Polonia” i inne kluby sportowe w latach 1917-1939 
/ Józef Frankiewicz. – Przemyśl : Józef Frankiewicz, 2006. - S. 287 
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1096. Żydowski Klub Sportowy „Hagibor” (kl. A)  : co mówi p. dr Türkel? – prezes tegoż 
klubu. Prezes „Hagiboru” p. dr Türkel zakreślił mi w kilku słowach plany ŻKS „Hagibor”. 
„Hagibor” posiada obecnie następujące sekcje : piłkarską, lekkoatletyczną, gier sportowych, 
tenisową, bokserską i tenisa stołowego. W stadium organizowania się są sekcje : pływacka, 
kajakowa i kolarska [...]. Najaktualniejszą sprawą jest w pierwszym rzędzie sprawa 
odbudowy boiska, trybuny i przynależnych budynków [...]. Ponadto czynione są pertraktacje 
z trenerem „Hasmonei”, który również będzie trenował „Hagibor” raz w tygodniu. 
Kierownictwo sekcji piłkarskiej spoczywać będzie nadal w rękach p. Rebena. Skład drużyny 
piłkarskiej w tym roku przedstawiać się będzie następująco : Ringel, Katz, Wassermann, 
Metzger, Sternberg, Kastenbaum, Kestenbaum II, Strisover, Pater, Kupter, Willner, Wugman, 
Birman i Schwarz, zaś Strisover powołany został do służby wojskowej / [Marek] Türkel ; 
rozm. przepr. Antoni Sadkowski // Nowy Głos Przemyski. – R. 34, 1937, nr 12 (21 marca), s. 
[brak strony w czasopiśmie]  
Na podstawie : R. XII, Wybrane kluby z prasy przemyskiej : (przedruk tekstów prasowych w 
pisowni oryginalnej) //W: Przemyska „Polonia” i inne kluby sportowe w latach 1917-1939 
/ Józef Frankiewicz. – Przemyśl : Józef Frankiewicz, 2006. - S. 286 
 
B MNZP 
 
1097. Robotniczy Klub Sportowy „Polna” (kl. C)  : co mówi kierownik sekcji piłkarskiej 
p. Glanzman? Jakkolwiek jesteśmy C-klasową drużyną, i to benjaminkiem, rozwijamy i 
rozwijać będziemy dalej taką działalność, jakiej nie powstydziłby się klub A-klasowy. [...] 
Skład naszej drużyny wygląda następująco : Szumełda, Knot, Piotrowski, Sowyk, 
Mahenheim, Tkacz, Schirak, Pobidyński, Krasnyk, Wag, Szałas, Antman, Łoś [...]. / 
Glanzman ; rozm. przepr. Antoni Sadkowski // Nowy Głos Przemyski. – R. 34, 1937, nr 14 (4 
kwietnia), s. [brak stron w czasopiśmie]  
Na podstawie : R. XII, Wybrane kluby z prasy przemyskiej : (przedruk tekstów prasowych w 
pisowni oryginalnej) //W: Przemyska „Polonia” i inne kluby sportowe w latach 1917-1939 
/ Józef Frankiewicz. – Przemyśl : Józef Frankiewicz, 2006. - S. 288 
 
1098. Żydowski Robotniczy Klub Sportowy „Hapoel” (kl. C) : co mówi kier. Sekcji 
piłkarskiej p. Eichenbaum? Właściwą działalność rozpoczęliśmy w ub. roku. 
Zorganizowaliśmy sekcję tenisa stołowego (po przejściu pierwszej drużyny do „Hagiboru”) i 



piłkarską [...]. Uważamy, że sport robotniczy powinien być masowy, a nie oparty na 
„mistrzach” [...]. Skład drużyny piłkarskiej opierać się będzie na szkielecie zeszłorocznym, 
zasilonym kilkoma zawodnikami. Większą bowiem uwagę zwracamy na juniorów / 
Eichenbaum ; rozm. przepr. Antoni Sadkowski // Nowy Głos Przemyski. – R 34, 1937, nr 14 
(4 kwietnia), s.[brak strony w czasopiśmie]  
Na podstawie : R. XII, Wybrane kluby z prasy przemyskiej : (przedruk tekstów prasowych w 
pisowni oryginalnej) //W: Przemyska „Polonia” i inne kluby sportowe w latach 1917-1939 
/ Józef Frankiewicz. – Przemyśl : Józef Frankiewicz, 2006. - S. 
287-288 
 
1099. Strzelecki Klub Sportowy „28” (kl. B)  : co mówi kierownik sekcji piłkarskiej p. 
Żurek? W nadchodzącym sezonie sportowym zamierzamy uruchomić sekcje : 
lekkoatletyczną, piłki ręcznej, piłki nożnej i tenisową. W miarę zasobów gotówkowych 
uruchomione będą : sekcje : pływacka i strzelecka. Na czoło przewidywanych imprez 
sportowych jakie mamy zamiar organizować, wysuwamy wewnątrzklubowe zawody 
lekkoatletyczne, zawody piłki nożnej o mistrzostwa. [..] Składy drużyn wszystkich sekcji 
oparte będą na własnym narybku. W sekcji piłki nożnej czynne będą dwie drużyny, przy 
czym w skład drużyny pierwszej wejdą gracze, którzy dotychczas nie brali udziału czynnego 
w tej drużynie [...]. Żurek ; rozm. przepr. Antoni Sadkowski // Nowy Głos Przemyski. – R. 34, 
1937, nr 14 (4 kwietnia), s. [brak stron w czasopiśmie]  
Na podstawie : R. XII, Wybrane kluby z prasy przemyskiej : (przedruk tekstów prasowych w 
pisowni oryginalnej) //W: Przemyska „Polonia” i inne kluby sportowe w latach 1917-1939 
/ Józef Frankiewicz. – Przemyśl : Józef Frankiewicz, 2006. - S. 287 
 
1100. ... // Zmag. – R. 1, 1937, nr 11 (12 kwietnia), s. 1 
Przemyska drużyna UKS „Sian” rozgrywa mecz z „Resovią” w Rzeszowie ; spotkanie to zrobiło duże wrażenie 
na tamtejszych kibicach, którzy dopingowali gości 
 
1101. SPORT : Rozpoczęły się rozgrywki  o mistrzostwo piłki nożnej w lwowskiej lidze 
okręgowej. „Czuwaj” pokonał "Lechię na jej własnym boisku we Lwowie w stosunku 3-0 i 
zajmuje zaszczytne VI miejsce w tabeli. „Polonia” znacznie w tym roku osłabiona, przegrała 
1-0 z „Pogonią Ib” w Przemyślu, wygrała natomiast z „Lechią” 1-2. Ten klub na 12 drużyn 
ligowych zajmuje dopiero 10 miejsce. Skoro się; zważy, że w ubiegłym sezonie „Polonia” 
byla mistrzem, a „Czuwaj” wicemistrzem okręgu, to pozycje obecnie przez te kluby 
zajmowane, nie są pierwszorzędne. […] // Ziemia Przemyska. – R. 23, 1937, nr 17-18 (17-24 
kwietnia), s. 4 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3666&from=publication 
 
1102. ... // Zmag. – R.1, 1937, nr 12 (19 kwietnia), s. 4 
Przegrany mecz „Sianu” z „Ogniskiem” w Jarosławiu 
 
1103. SPORT : Liga okr ęgowa. „Polonia” pokonała samborską „Koronę”3:2, a „Czuwaj” 
zwyciężył R. K. S. ze Lwowa 2:0, wskutek czego harcerze znaleźli się na V miejscu w tabeli. 
Jest to na 12 drużyn najlepsza lokata jaką „Czuwaj” w tym roku może osiągnąć. ; Właściwy 
wybór. Prezesem H. K. S. „Czuwaj” został wybrany młody, ale już wybitny lekarz dr 
Szczepan Kreicarek. Wybór trafny i tym właściwszy, że dr Kreicarek należał wspólnie z mgr. 
Bilanem i prof. Słabym do założycieli i pierwszych kierowników „Czuwaju”, który za rok, 
przypuszczamy, że uroczyście obchodzić będzie 20-1ecie istnienia // Ziemia Przemyska. – R. 
23, 1937, nr 19-21 (2-15 maja), s. 4·  
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3667&from=publication 
 



1104. ... // Zmag. – R. 1, 1937, nr 14 (4 maja), s. 1 
Spotkanie zespołu „Sian” we Lwowie z UKS „Ukraina” – wynik : 4:1 dla „Sianu”; dochód z tego meczu 
przeznaczono na dokończenie budowy stadionu „Sianu w Przemyślu 
 
1105. ... // Zmag. – R. 1, 1937, nr 15 (10 maja), s. 1 
Relacja ze spotkania UKS „Sian” z ŻKS „Hagibor” ; necz ten kończy się wynikiem 6:1 
 
1106. ... // Zmag. – R. 1, 1937, nr 16 (18 maja), s. 2 
Relacja ze meczu towarzyskiego „Sianu” z „Pogonią” w Stryju, zakończonego przegraną „Sianu” – 6:2 
 
1107. ... // Zmag. – R. 1, 1937, nr 18 (31 maja), s. 1 
„Legia” Krosno ponosi druzgoczącą klęskę w spotkaniu ze „Sianem” w Przemyślu : 14:1 dla gospodarzy 
 
1108. SPORT : Liga okr ęgowa. Chociaż drużyny przemyskie nie odegrają już w 
mistrzostwach okręgowych poważniejszej roli; to jednak odniosły i odnoszą szereg sukcesów 
i choć ,,Polonia” zajmuje 5-te miejsce w tabeli, a „Czuwaj” 6-te, drużyny czołowe nie są 
wcale od przemyskich lepsze. W ubiegłą niedzielę ,,Polonia” pokonała u siebie lwowskich 
„Czarnych” 2: 1, a „Czuwaj” przypuszczalnemu mistrzowi Ligi „Resovii” odebrał i to w 
Rzeszowie 1 punkt, przyczym wynik zawodów brzmiał 0 : 0. - 13-go bm. rozegra „Czuwaj” 
mistrzowski mecz z silnym jarosławskim „Ogniskiem”. Zawoody wzbudzają duże 
zainteresowanie i odbędą się w Przemyślu. // Ziemia Przemyska. – R. 23, 1937, nr 24-25 (5-
12 czerwca), s. 4 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3668&from=publication 
 
1109. ... // Zmag. – R. 1, 1937, nr 19 (7 czerwca), s. 3 
 
1110. ... // Zmag. – R. 1, 1937, nr 21 (21 czerwca), s. 2 
Rozgrywki UKS „Sian” w ramach wiosennej rundy o mistrzostwo klasy A : z Legią, Hagiborem  
 
1111. KRONIKA  : „Sian” zawiódł . Ruski klub sportowy „Sian”, mocno się reklamujący, 
czynił w tym roku usiłowania, aby wejść do piłkarskiej. Ligi Okręgowej. Nadzieje te 
zawiodły, spor- towcy ruscy zostali wyeliminowani z dalszych rozgrywek przez polską 
drużynę „Junak” z Drohobycza // Ziemia Przemyska. – R. 23, 1937, nr 31-32 (24-31 lipca), s. 
4 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3669&from=publication 
 
1112. Ze sportu : Ruch (Wielkie Hajduki) – Polonia 4:1 (0:0). Przy udziale 2000 
publiczności odbyły się zawody piłkarskie między ligowym Ruchem a Polonią, zakończone 
zwycięstwem Ruchu. […]. Do przerwy gra równorzędna. Po przerwie Ruch obejmuje 
inicjatywę i w krótkim okresie czasu zdobywa przez Kubisza, Gemzę (z karnego) i Malcherka 
4 bramki. Punkt honorowy dla Polonii uzyskał Jaciów z karnego. Na wyróżnienie z Ruchu 
zasługują przedewszystkiem Gemza, który był najlepszym graczem na boisku, Malcherczyk, 
Badura i Kubisz. W Polonii zaś Zieliński, Hruszka i Kwiatkowski. Sędziował p. dr. Kreicarek 
; Zwycięstwo Czuwaju! W zawodach o mistrzostwo Ligi okręgowej we Lwowie odniósł 
Czuwaj niespodziewane zwycięstwo bijąc R.K.S. 5:1 (5:1). Przemyślanie grali bardzo 
ambitnie. Bramki dla Czuwaju zdobyli : Kryśków, [Jerzy] Czarnecki, Dmytryszyn i 
Dobrowolski oraz jedna samobójcza dla R.K.S. Zakrzewski. Sędziował p. Ignatowicz ze 
Lwowa ; Elektrownia – S.K.S. „28” 4:2 (1:1). Finałowe zawody o mistrzostwo klasy B 
zakończyły się zwycięstwem Elektrowni. Bramki dla Elektrowni zdobyli : Dutko 3 i Popiel a 
dla S.K.S. Kowalski 2. Sędziował p. prof. Romaniec ; Sian – Hagibor 8:0 ! (2:0). W 
zawodach towarzyskich odniósł Sian wysokie zwycięstwo nad odmłodzoną drużyną 



Hagiboru. Łupem bramkowym podzielili się : Turko 3, Dyhdalewicz 3, Gibalewicz i Partyka. 
U zwycięzców wyróżnili się : Gibalewicz, Dyhdalewicz i Partyka. W Hagiborze zaś mgr 
Strisover i bramkarz, który obronił Hagibor od większej klęski. Sędziował p. mgr Guzek // 
Nowy Głos Przemyski. – R. 34, 1937, nr 26 (27 czerwca), s. 4 
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1113. Ze sportu : „Lechia” pozostaje w Lidze okręgowej! Lechia (Lwów) – Polonia 
(Przemyśl) 2:1 (2:0) Ostanie zawody o mistrzostwo Ligi okręgowej przyniosły ciężko 
wywalczone zwycięstwo zielonym, którzy zwyciężyli Polonię na jej własnym boisku […]. Do 
przerwy przewagę miała Polonia, która nie wykorzystała szeregu sytuacyj podbramkowych. 
Lechia zdobywa w tym okresie gry dwie bramki przez Borowskiego z karnego i Kozaka. […] 
W Lechii wyróżnili się : Bramkarz Szarama, Kozak, Koncewicz i Ohringer zaś w Polonii 
Zieliński, Klein i Hruszka. Sędziował p. Tarczyński ze Lwowa. ; R.K.S. Polna – Hagibor 
2:1 (1:1). Towarzyskie zawody piłkarskie zakończyły się zasłużonem zwycięstwem dobrze 
grającej Polnej. Do zawodów tych Hagibor wystąpił z dwoma rezerwowymi.- Bramki dla 
Polnej uzyskali Wag i Szałas zaś dla Hagiboru środek napadu. Sędziował p. mgr Dobosz ; 
Sian – Czuwaj (komb.) 6:1 (3:0) ; Sian II – Czuwaj II 2:1 (1:1) ; Strzelec (Mościska) – 
Brygada (Medyka) 1:0 ; Pierwszy start Sianu ! W niedzielę 11 bm. rozegra mistrz kl. A 
Podokręgu przemyskiego „Sian” pierwsze swe spotkanie finałowe o wejście do Ligi 
okręgowej z „Junakiem” w Drohobyczu ; Apel do władz sportowych ! ; Ostatnio powstał w 
Przemyślu nowy klub sportowy pod nazwą „Policyjny Klub Sportowy”  (P.K.S.), który 
weźmie udział w rozgrywkach o mistrzostwo klasy C // Nowy Głos Przemyski. – R. 34, 1937, 
nr 28 (11 lipca), s. 4 
Zwycięski mecz ukraińskiej drużyny piłkarskiej „Sian” z HKS „Czuwaj”- wynik „ 6:1 (3:0) 
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1114. ... // Zmag. – R.1, 1937, nr 23 (12 lipca), s. 1 
Wyjazdowy przegrany mecz „Sianu” z „Junakiem” w Drohobyczu (4:1) 
 
1115. ... // Zmag. – R. 1, 1937, nr 24 (19 lipca), s. 1 
Rewanżowy, ponownie przegrany mecz „Sianu” z „Junakiem” w Przemyślu 
 
1116. Ze sportu : R.K.S. Naprzód – S.K.S. Wyszatyce 4:2 (2:0). Robotnicza drużyna 
sportowa rozegrała w niedzielę zawody z S.K.S. w Wyszatycach, wygrywając po ładnej grze. 
Bramki zdobyli : Arciszewski II, Jarema, Gwiner i Ziomber. SKS. Zdobył punkt honorowy z 
rzutu karnego ; Sanoczanka (Sanok) – R.K.S. Polna 2:1 (1:1). W finałowych rozgrywkach o 
wejście do klasy B rozegrała Polna zawody z Sanoczanką w Sanoku. Pomimo przegranej 
wykazała przemyska drużyna bardzo ładną grę i przegrała jedynie wskutek tego, że kilku 
zawodników Polnej zostało przez brutalnie grającą Sanoczankę kontuzjowanych. Bramkę dla 
Polnej uzyskał Pobidyński […] ; Polonia – Pancerni (Żurawica) 7:0 (2:0). Z okazji 
poświęcenia nowobudowanej trybuny na boisku K.S. „Pancerni” odbyły się liczne imprezy 
sportowe. W zawodach piłkarskich zwycięstwo odniosła Polonia, która oparła swój skład na 
drużynie juniorów. Sędziował p. Romaniec ; Elektrownia – P.K.S. 4:1 (1:0) W towarzyskich 
zawodach zwyciężyła Elektrownia. W drużynie P.K.S. wystąpili zawodnicy rozwiązanego 
Ruchu. Bramki dla Elektrowni zdobyli : Trybus II, Lewczak i Piątkowski. Sędziował mgr 
Guzek ; Sian – Carissima 10:1 (5:0) Sian odniósł olbrzymie zwycięstwo. W Carissimie 
odznaczył się bramkarz, który uchronił swoją drużynę od wyższej przegranej. Sędziował p. 
Pillersdorf. ; Kispesti – Polonia 2:1 (2:0) We wtorek rozegrany został międzynarodowy mecz 
piłkarski pomiędzy drużyną węgierską Kispesti a miejscową Polonią. Spotkanie po ciekawej 



walce zakończyło się zwycięstwem technicznie doskonale grającego zespołu węgierskiego. 
Drużyna zagraniczna miała szczególnie w drugiej połowie znaczną przewagę. Atak Polonii 
dawał o sobie znać tylko sporadycznymi wypadami, z który jeden skończył się zdobyciem 
honorowej bramki, strzelonej przez Łucia // Nowy Głos Przemyski. – R. 34, 1937, nr 32 (8 
sierpnia), s. 4 
 
B MNZP 
 
1117. ... // Zmag. – R. 1, 1937, nr 26 (9 sierpnia), s. 2 
Wysoka wygrana „Sianu” z przemyską drużyną „Karissima” Przemyśl – 10:1 
 
1118. ... // Zmag. – R. 1, 1937, nr 28 (23 sierpnia), s. 2 
PKS „Polonia” Przemyśl wygrywa z „Sianem” - 3:0 
 
1119. ... // Zmag. – R. 1, 1937, nr 30 (6 września), s. 4 
Mecz towarzyski „Sianu” z zaproszoną do Przemyśla „Skałą” 
 
1120. ... // Zmag. – R. 1, 1937, nr 31 (13 września), s. 5 
Skład drużyny „Sianu” ; kondycja poszczególnych piłkarzy 
 
1121. ... // Zmag. – R. 1, 1937, nr 32 (20 września), s. 2 
Wyjazdowy remisowy mecz w Krośnie z krośnieńską „Legią 
 
1122. Kronika Sportowa : Po piątej kolejce spotkań o mistrz. ligi okr. Polonia znalazła się 
na III, Czuwaj na XIV (ostatnim miejscu), przy czym ostatni poza wygranym meczem z 
Pogonią stryjską 2:1, pozostałe mecze przegrał i znajduje się w bardzo złej sytuacji. Dużo 
lepiej przedstawia się lokacja Polonii. Po doskonałych wynikach początkowych, przegrała 
ostatnio zupełnie niespodzianie z beniaminkiem Junakiem 1:3 ; W niedzielę 26 bm. o godz. 
3.30 pop. odbędzie się atrakcyjne spotkanie o mistrz. II ligi okr. na boisku „Czuwaju” : 
Czuwaj – Lechia Lechia ostatoiei niedzieli pokonala mistrza okręgu Resovię: 9:0! 
Zwolennicy piłki nożnej przeżywać będą nielada emocje na tym meczu // Ziemia Przemyska. 
– R. 23, 1937, nr 40-41 (18-25 września), s. 4  
Jesienna runda piłkarska w lidze okręgowej : Polonia na m. 3, Czuwaj na 14. W efekcie Polonia na 1 m. 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3671&from=publication 
 
1123. ... // Zmag. – R. 1, 1937, nr 34 (4 października), s. 2 
Relacja z meczu „Sianu” z przemyską drużyną „Elektrowni” z wynikiem 5:0 dla „Sianu” ;’ po tym spotkaniu 
UKS „Sian” umacnia się na pozycji lidera, wyprzedzając „Elektrownię i „Hagibor” 
 
1124. ... // Zmag. – R. 1, 1937, nr 35 (11 października), s. 2 
Ostatnim spotkaniem w rundzie jesiennej rozgrywek było zwycięskie spotkanie „Sianu” z „Hagiborem” 
 
1125. Kronika sportowa : W mistrzostwach ligi okręgowej doskonale się sprawuje 
przemyska Polonia, która zwycistwami nad Sokołem we Lwowie 2:1 (2:0) i ostatnio nad 
Hasmoneą w Przemyślu. 1:0 (0.0) wysunęła się: na pierwsze miejsce w tabeli. Czuwaj po 
niefortunnym remisie z Lechią 3:3 gdzie bramkarz harcerzy zawinił dwie łatwe do obrony 
bramki, osiągnął sukces z Junakiem, zwyciężając 2: 1 (0:1), przy czym bramkarz Göttlich był 
bohaterem zawodów, broniąc znakomicie ; Dobra postawa Polonii. - Czuwaj przed 
katastrofą. - Mistrz. kl. A. Wbrew wszelkim przewidywaniom Polonia coraz bardziej 
umacnia się na pierwszym miejscu i dziś po 8 grach ma już trzy punkty przewagi nad 
Czarnymi, Hasmoneą i t.d. Wprawdzie wygrywając z Hasmoną, a ostatnio z Czarnymi 2:0 
(bramkę: zdobył znowu Dyki) nie wykazała rewelacyjnej formy, niemniej jednak zdobyła tak 



ważne punkty. Gorzej jest z Czuwajem. Przez pewien okres zawodów gra znakomicie i 
przypomina swe najświetniejsze czasy, by później pokazać grę stojącą na beznadziejnym 
poziomie, zwłaszcza jeśli idzie o atak. Ostatni remis z słabiutkim Sokołem (1:1), mimo dużej 
przewagi dość szczęśliwy, bo tylko słupek w ostatnich minutach uratował harcerzy przed 
klęską - świadczy, że Czuwaj znajduje się przed katastrofą. W mistrz. kl. A : Sian 
programowo zwyciężył „Hagiborczyków” 3:0, gdy równocześnie S. K. S. ,,28” przegrał z 
krośnieńską Legią 5:2. W najbliższą niedzielę „Czuwaj” wyjeżdża do „Ukrainy”, zaś na 
boisku Polonii o godz. 13 odbędzie się ciekawe spotkanie . Polonia - Pogoń (Lwów). Pogoń 
ostatnio pokonała Lechię 4:0. // Ziemia Przemyska. – R. 23, 1937, nr 44 (16 października), s. 
4 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3672&from=publication 
 
1126. RKS „Naprzód” – [Policyjny] K. S. 0:1. W sobotę 30 bm. odbyły się zawody 
powyższych drużyn o mistrzostwo kl. C. Mecz był prowadzony ze strony PKS niezwykle 
brutalnie w atmosferze wysoce niesportowej, czego dowodem były liczne faule dyktowane 
przez P.K.S., wykluczenie jednego z zawodników tego klubu oraz szereg kontuzji, 
odniesionych prawie przez wszystkich graczy robotniczej drużyny. Ponadto został lewy 
łącznik „Naprzodu” – tow. Jan Wanat, w chwili gdy prowadził piłkę, uderzony w brzuch 
przez bramkarza P.K.S., wskutek czego zemdlał, poczem został w stanie nieprzytomnym 
odwieziony do szpitala powszechnego. W czasie zawodów, gdy sędzia podyktował rzut karny 
przeciwko P.K.S., zarządził klub ten zmianę bramkarza nie uwiadamiając o fakcie zamiany 
zawodnika prowadzącego zawody sędziego. Skutkiem przekroczenia powyższego i 
uchybienia formalnego wniósł R.K.S. „Naprzód” protest przeciwko rozegranym zawodom do 
Zarządu Podokręgu L.Z.O.P.N. ; R.K.S. (Lwów) – Polonia 2:1 (1:1). Ładna i ofiarna gra 
drużyny robotniczej. Polonia grała miejscami bardzo dobrze, nie wykorzystała jednak szeregu 
sytuacyj podbramkowych ; Ognisko – Czuwaj 3:1 (0:1). Sędzia p. Babirecki // Nowy Głos 
Przemyski. – R. 34, 1937, nr 45 (7 listopada), s. 4 
 
B MNZP 
 
1127. ... // Zmag. – R. 1, 1937, nr 40 (15 listopada), s. 4 
Półfinałowy mecz o Puchar „Pancernych” rozegrał „Sian” II z „Polną” w Żurawicy, który zakończył się 
wynikiem 0:5 dla „Polnej” 
 
1938 
 
1128. ...// Zmag. – R. 2, 1938, nr 11 (21 marca), s. 2 
Przegrany mecz „Sianu” z HKS ”Czuwaj” - 1:2 
 
1129. ... // Zmag. – R. 2, 1938, nr 14 (11 kwietnia), s. 2 
Inauguracyjny mecz sezonu o mistrzostwo klasy A „Sianu” z przemyskim „Hagiborem” na własnym boisku 
„Sianu” 
 
1130. ... // Zmag. – R. 2, 1938, nr 15 (19 kwietnia), s. 2 
Wyjazdowy remisowy pojedynek „Sianu” z liderem A-klasowej grupy – „Strzelcem” w Borysławiu. 
 
1131. ... // Zmag. – R. 2, 1938, nr 16 (2 maja), s. 4 
Relacja ze spotkania „Sianu” z zaproszoną drużyną „Skałą” z Mościsk 
 
1132. ... // Zmag. – R. 2, 1938, nr 16 (2 maja), s. 2 
„Sian” pokonuje B-klasową drużynę „Pancernych – z wynikiem 2:0 
 



1133. ... // Zmag. – R. 2, 1938, nr 17 (9 maja), s. 1 
Zwycięskie spotkanie „Sianu” z przemyską „Elektrownią” w meczu o mistrzostwo klasy A z wynikiem 7:0  
 
1134. ... // Zmag. – R. 2, 1938, nr 17 (9 maja), s. 3 
Mecz reprezentacji Przemyśla z reprezentacją Lwowa dnia 4 maja z wynikiem 6:2 dla Przemyśla ; bramki : 
Turko i Chodań (UKS „Sian”) 
 
1135. Kronika Sportowa : Pogrom przemyskich drużyn. - Czuwaj wobec widma 
spadku do A-klasy. Ubiegła niedziela byla czarnym dniem przemyskich ligowców. Polonia 
niespodzianie przegrała z Junakiem (Drohobycz) 1:2 (0:2), dzięki. nieudolnej grze ataku, 
który nie wykorzystał kilku doskonałych sytuacyj. Druga w tym roku porażka w Przemyślu, 
kładzie kres mistrzowskim aspiracjom Polonii. Kompromitującą klęskę poniósł Czuwaj we 
Lwowie z rezerwą Pogoni, bo aż 0:6 (0:2) w identycznym stosunku jak z Pogonią stryjską. 
Kilka przegramych pod rząd spotkań - także i w Przemyślu - spowodowały, że harcerze są 
kandydatem do spadku do niższej klasy. Widmo degradacji dla harcerzy jest wyłączną 
„zasługą” niedołężnego ataku. Doskonała obrona i dobra pomoc nie mogą wyrównać braków, 
jakie posiada atak. W najbliiszą niedzielę t. j. 15 b. m. rozstrzygną się losy obu drużyn we 
Lwowie Polonia gra z Ukrainą, zaś w Przemyślu odbędzie się spotkanie : Korona (Sambor) - 
Czuwaj na boisku Czuwaju (22-go Stycznia) o godz.4.30 pop. - Przegrana z Koroną 
zadecyduje o najbliższej przyszlości harcerzy. // Ziemia Przemyska. – R. 24, 1938, nr 20 (14 
maja), s. 4 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3704&from=publication 
 
1136. ... // Zmag. – R. 2, 1938, nr 19 (23 maja), s. 2 
Mecz z „Legią” Krosno” z wynikiem 8:1 dla „Sianu” 
 
1137. ... // Zmag. – R. 2, 1938, nr 19 (23 maja), s. 4 
Rewanżowy, zwycięski mecz „Sianu” ze „Skałą” w Mościskach – wynik 5:3  
 
1138. ... // Nowy Głos Przemyski. – R. 35, 1938, nr 22 (29 maja), s. [brak strony w 
czasopiśmie] 
Brak dyscypliny i kultury sportowej w klubach 
 
1139. ... // Zmag. – R. 2, 1938, nr 20 (30 maja), s. 1 
Mecz towarzyski „Sianu” z liderem klasy P – przemyską „Polną” z wynikiem 6:1 ; równoległe mecze rezerwy 
„Sianu” i „Polnej” z wynikiem 3:1 
 
1140. Ze sportu : Polonia programowo przegrała we Lwowie z Czarnymi 2:0 (0:0) 
wygrywając w Przemyślu z Pogonia stryjską 5:3, w nieprzekonywującym stylu. – Gorsza jest 
historia z Czuwajem; wygrał on wprawdzie we Lwowie z Sokołem 2:0 (0:0), lecz było to jak 
się zdaje ostatnie jego zwycięstwo w wiosennej rundzie. W dwa dni później przegrali 
harcerze we Lwowie z Hasmoneą 3:1 (2:1), a do klęski przyczynił się Götlich [właśc. 
Göttlich], który obecnie znajduje się w b. słabej formie //Ziemia Przemyska. – R. 24, 1928, nr 
23 (4 czerwca), s. 4 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3704&from=publication 
 
1141. ... // Zmag. – R. 2, 1938, nr 21 (7 czerwca), s. 1 
 
1142. Kronika Sportowa : Porażki przemyskich ligowców. - Niefortunna wizyta 
Czarnych - Dzień propagandy sportu. Obie przemyskie drużyny przegraly na wyjazdach. 
Polonia w Rzeszowie z Resovią 1:3, prowadząc przez połowę spotkania 1:0. - Harcerze zaś, 
dość nieszczęśliwie ponieśli porażkę we Lwowie z R. K. S.-em 0:1, mimo przewagi. 



Nieudolny atak nie wykorzystał doskonałych sytuacyj. Czarni lwowscy bawili w gościnie w 
Przemyślu, grając z „ukrainskim” Sianem. Wynik 1:1, kompromituje domniemanego mistrza 
okręgu. Duże uznanie należy się inicjatorom dnia propagandy sportu. Zademonstrowane w 
skrótach różne gałęzie sportu wypadły zadowalniająco. Udzial brali zawodnicy wojskowi i 
cywilni, reprezentując Polonię, Czuwaj, Sokół i P. A. L. Koszykówka, siatkówka, 
szczypiórniak, boks, szpada, dalej piłka nożna w wesołym (cywilni - wojskowi 0:1) i 
normalnym wydaniu (Polonia   - Czuwaj 2:0) zostały zaprezentowane licznym widzom, z 
których conajmniej ¼ zetknęła się poraz pierwszy ze sportem. Osobna wzmianka należy się 
pokazom słynnej piątki sokolej, któ- rej popisy gimnastyczne bardzo efektowne, nagrodzone 
były burzą oklasków. Słynna piątka sokola (nacz. Cieszyński, Trybus, Kruba, Górniak i 
Hajduczek) zdobyła z miejsca serca tysięcznych tlumów i stanowiła najpiękniejszy punkt 
programu. – Żydowscy sprawozdawcy sportowi (innych prawie niema), opisując dość 
szczegółowo przebieg pokazów, pominęli zupełnie milczeniem popisy sokole [...] // Ziemia 
Przemyska. – R. 24, 1938, nr 24 (11 czerwca), s. 4 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3704&from=publication 
 
1143. Kronika Sportowa : Czy „CZUWAJ” pozostanie w Lidze Okręgowej ? Jak 
wiadomo H. K. S. „Czuwaj” różnicą jednego punktu został pozbawiony miejsca w Okręgowej 
Lidze Piłkarskiej. Obecnie zaświtała harcerzom nadzieja pozostania w Lidze. Mianowicie 
okazało się, że w jednym z meczów ligowych z Czuwajem brał udział w barwach Pogonii 
stryjskiej pod nazwiskiem „Witowski” nie uprawuiony gracz Witkowski. Ponieważ mecz 
Pogoń wygrała, przeto w razie uwzględnienia protestu „Czuwaj” odzyska dwa punkty i w ten 
sposób utrzyma się w Lidze. Jak słychać protest „Czuwaju” ma duże widoki, to też 
sympatycy harcerskiego klubu z niekłamaną radością przyjmą wiadomość o jego zostaniu w 
Lidze Okręgowej. // Ziemia Przemyska. – R. 24, 1938, nr 27 (2 lipca), s. 4 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3705&from=publication 
 
1144. Kociokwik piłkarski . Zgodnie z naszymi przewidywaniami, finał mistrzowski Ligi 
Okręgowej budzi ponure refleksje nad obecnym stanem piłkarstwa przemyskiego. Dalsza 
lokata „Polonii” przy równoczesnym spadku „Czuwaju” do A-klasy, stanowi poważny cios 
dla naszego prestiżu. Niestety – dodajmy – cios zupełnie zasłużony. […] Przemyśl był kiedyś 
miastem prowincji przodującym, miastem bez konkurencji. W owych czasach przez boiska 
nasze przewijały się czołowe sylwetki – nie graczy krajowych, ale faktycznie – gwiazd 
europejskiego piłkarstwa. W tej atmosferze wielkiego sportu wychowało się pokolenie takich 
graczy jak : Menczak, Kwiatkowski, Wolfsthal, Ekert, Wawrzkowicz, Wohanka, Complak – 
graczy, których nazwiskami pisana jest historia piłkarstwa przemyskiego. I nie dziwota, że 
gracze ci znali swój sport, skoro obserwowali takie drużyny jak : Turcję, Almirę, Fürth, 
W.A.F., Hakoah – od których można się było chyba czegoś nauczyć. Wówczas nazywał się 
Przemyśl „Barceloną polską” i naprawdę nią był !A dzisiaj? Chyba jeden wielki wstyd! […] // 
Nowy Głos Przemyski. – R. 35, 1938, nr 27 (3 lipca), s. 3 
Kondycja przemyskiej piłki nożnej 
 
B MNZP 
 
1145. Kronika Sportowa : Nie zaniedbać sprawy. Na życzenie P. U. W. F. ma zostać 
utworzony na terenie C. O. P.-u osobny okręg piłki nożnej, pokrywający się terytorialnie z D. 
O. K. X. Siedzibą okręgu ma być Przemyśl. Niemniej jednak ta ostatnia sprawa nie jest 
przesądzona i być może, że „stolicą” okręgu zostanie Jarosław lub inne miasto. Jest rzeczą 
odpowiednich czynników poczynienie jak najbardziej energicznych i stanowczych starań, by 
w r. 1938 mający powstać okręg p. n. znalazł swą siedzibę w Przemyślu, a nie gdzie indziej. 



Dotychczasowa bowiem działalność, „pracowitość” i „energia” przemyskich działaczy jest 
gwarancją, że Przemyśl może zostać b. łatwo ominięty ; Sprawa Czuwaju. Decyzją 
„warszawistów” przywrócono Koronie samborskiej słusznie jej odebrane, przez Lwów trzy 
punkty. Wskulek tego nawet na wypadek uwzględnienia protestu harcerzy przeciw zawodom 
z Pogonią stryjską będą oni mieli o jeden punkt mniej od Korony. Zayem w obecnej sytuacji, 
los Czuwaju został przesądzony. Należy jednak wyrazić prekonanie, że ambitna drużyna 
harcerzy nie załamie się, że to niepowodzenie będzie chwilowe, a za rok znów zobaczymy ich 
w lidze okręgowej, być może już nie lwowskiej, a przemyskiej ; Sian pcha się. Ukraińska 
drużyna „Sian” z Przemyśla doszła do finału walk o wejście do ligi okr. zwyciężając w 
pierwszym spotkaniu z lwowskim T. S. L. 4:1. Trudno sobie wyobrazić, aby ukraińcy zdołali 
powtórzyć swój sukces we Lwowie; kwestia zaś rezultatu trzeciego spotkania nie jest 
problemem - Sian go nie wygra. Na Polonii zatem, jedynej drużynie ligowej Przemyśla, ciąży 
wielka odpowiedzialność, godnego reprezentowania barw miasta w walkach mistrzowskich o 
tron mistrza okręgu. // Ziemia Przemyska. – R. 24, 1938, nr 29 (23 lipca), s. 4 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3705&from=publication 
 
1146. Kronika  : Smutne 20-to lecie. Akurat-20 lat temu powstał H. K. S. Czuwaj, W tym 
roku sympatyczny klub spotykały ciągle niepowodzenia i w rezultacie harcerze stracili 
miejsce w Lidze Okręgo- we;. Nie mało tu zawinił niedołężny zarząd. Najlepszym dowodem 
niedołęstwa jest brak ja. kichkolwlek przygotowań do urządzema 20-to lecia, Tymczasem 
należało by zebrać założycieli oraz najpowaźniejszych członków klubu dla zastanowienia się 
jak podnieść H K S. Czuwaj z upadku. // Ziemia Przemyska. – R. 24, 1938, nr 31 (13 
sierpnia), s. 4 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3706&from=publication 
 
B MNZP 
 
1147. Kronika  : Przesilenie w klubie sportowym. Prezesem klubu sportowego „Polonia” 
jest jak wiadomo p. gen. Spiechowicz. Ostatnio prezes z urzędu tego zrezygnował, a 
tymczasowe agendy sprawuje płk. Burnatowicz. // Ziemia Przemyska. – R. 40 (15 
października), s. 4 
http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3708&from=publication 
 
1939 
 
1148. Tragedia przemyskiego sportu. Najpopularniejsza piłka nożna nikogo już w mieście 
nie interesuje. Czuwaj, przy utalentowanym materiale i złym zarządzie stracił miejsce w lidze 
okręgowej, a Polonia i Sian znalazły się u samego spodu tabeli i grozi im to samo. W dobie 
rozkwitu piłkarstwa przemyskiego B-klasowe mecze stały na wyższym poziomie, niż 
niejeden z meczów obecnej ligi okręgowej. Nie widać tu również żadnych oznak poprawy. 
Dawny Przemyśl piłkarski dorównywał najsilniejszym centrom piłkarskim, dziś dorównuje... 
Mościskom, a z największym tylko trudem Samborowi [...] Bijemy na alarm. Sport polski w 
Przemyślu znajduje sie w stadium zaniku i rozkładu. Pod bokiem władz sportowych i w 
siedzibie okręgowego ośrodka wychowania fizycznego. Czy nie znajdzie się nikt, ktoby sport 
przemyski podniósł z upadku? Czy rok 1939 nie powiniem być rokiem jego odrodzenia? [...] 
// Ziemia Przemyska. – R. 25, 1939, nr 1 (7 stycznia ), s.[brak strony w czasopiśmie] 
Na podstawie : R. 7, Wojskowo-Cywilne Stowarzyszenie Sportowe „Polonia” u schyłku 
sławy : 1938/1939 //W: Przemyska „Polonia” i inne kluby sportowe w latach 1917-1939 / 
Józef Frankiewicz - Przemyśl : Józef Frankiewicz, 2006. – S. 147 
 



1149. Kronika sportowa : Uratowany honor przemyskiego sportu. Rozgrywki piłkarskie 
o mistrzostwa klasy A ułożyły się w Przemyślu w ten sposób, że rozstrzygnięcie miało 
nastąpić w decydującej rozgrywce między czysto polskim klubem HKS Czuwaj a klubem 
robotniczym Polna.[...] [harcerze] pokonali klub 3:2 torując sobie drogę do dalszych 
rozgrywek // Ziemia Przemyska. – R. 25, 1939, nr 26 (1 lipca), s. 4 
 
B MNZP 
 
1150. Kronika sportowa : Czuwaj zdobył 1 punkt. W zawodach półfinałowych o wejście 
do Ligi Okręgowej osiągnął Czuwaj w Drohobyczu w zawodach z tam. Strzelcem sukces 
osiągając wynik 1:1. Strzelec zdobył bramkę z rzutu karnego. Tej niedzieli odbędzie się 
rewanż w Przemyślu […] // Ziemia Przemyska. - R. 25, 1939, nr 27 (8 lipca), s. 4 
 
B MNZP 
 
1960 
 
1151. 50 lat „Polonii” Przemyśl : [Klub Sportowy] / Nowiny Rzeszowskie. – 1960, nr 199, s. 
5. dod. : Niezapomniany jubileuszowy dzień „Polonii” Przemyśl / Zbigniew Rybak // Stadion, 
s. 3-4 
 
1152. 50 lat „Polonii” Przemyśl : [Klub Sportowy] : c.d. / Zbigniew Rybak // Nowiny 
Rzeszowskie. – 1960, nr 201, s. 5 
 
1964 
 
1153. Ofensywny styl potrzebny nie tylko na boisku : przed walnym zebraniem Okręgu 
PZPN. - Il. // Nowiny Rzeszowskie. - [R. 16], 1964, nr 19, s. 4 
 
1968 
 
1154. Bolączki i szanse przemyskiego sportu / Tadeusz Szancer ; rozm. Jan Wójtowicz. // 
Życie Przemyskie. - R. 2, 1968, nr 5, s. 8. 
 
1155. Wybieramy 5 najlepszych sportowców Przemyśla : konkurs – plebiscyt // Życie 
Przemyskie. - R. 2, 1968, nr 52, s. 1-2. 
 
1156. Wychowywać – zadaniem trenera / (ner). – Il. // Życie Przemyskie. - R. 2, 1968, nr 42, 
s. 7 
Jarosław Kłymiński - trener przemyskiego „Czuwaju” 
 
1969 
 
1157. 60 lat przemyskiej ,,Polonii”/ Mieczysław Nyczek. – Il. // Życie Przemyskie. - R. 3, 
1969, nr 37 s. 1, 3 
Klub Sportowy w Przemyślu 
 
1970 
 
1158. ,,Czuwaj graf”/ (jm) [Jan Miszczak]. – Il. // Życie Przemyskie. - R. 4, 1970, nr 34, s. 6 
Piłka nożna w Przemyślu 



 
1159. Wybieramy najlepszych sportowców ziemi przemyskiej. – Portr. // Życie Przemyskie. - 
[R. 4], 1970, nr 2, s. 1 
 
1971 
 
1160. Bilans piłkarskiej jesieni / J[an] Filipowicz. – Portr. // Stadion. – [R.15], 1971, nr 48 ; 
nr 49 
 
1161. Od czego zależą sukcesy? / Tadeusz Szancer ; rozm. Jan Miszczak. – Portr. // Życie 
Przemyskie. - R. 5, 1971, nr 40, s.4 
 
1973 
 
1162. Dobra piłka drogo kosztuje : rozważania nad przemyskim sportem – Il. // Życie 
Przemyskie. – 1973, nr 3, s. 1-2 
Dyskusja w redakcji pisma 
 
1163. Pan Dzinek / Mieczysław Nyczek. – Portr. // Nowiny Rzeszowskie. – 1973, nr 87, s. 5 
Tadeusz Szancer działacz sportowy z Przemyśla 
 
1976 
 
1164. Bogate tradycje w nowym wymiarze / Wacław Burzmiński // Nowiny. - 1976, nr 260, 
s. 6, 7 
Miejski Klub Sportowy „Polonia” . w Przemyślu 
 
1165. Najpierw przezwyciężyć trudności / Jan Gawlik ; rozm. Wacław Burzmiński. – Portr. 
// Życie Przemyskie. - 1976, nr 49, s. 5, 6 
Przemyski klub sportowy „Polonia” 
 
1977 
 
1166. Więcej niż hobby / Wacław Burzmiński. – Portr. // Nowiny. – 1977, nr 70, s. 7 
Artur Wojtanowski - przemyski działacz sportowy 
 
1978 
 
1167. Spełnione marzenia bezdomnego mistrza : przedstawiamy beniaminka klasy „M” : 
„Czuwaj” Przemyśl. – Il. // Nowiny. – 1978, nr 155, s. 8, dod. Stadion, nr 28 
 
1979 
 
1168. ,,Dwója” ze skuteczności / (wb), (zb) // Życie Przemyskie. – 1979, nr 50, s. 15 
Zespoły piłkarskie, również klubu ,,Polna” 
 
1169. Niewiele jest takich klubów / Wacław Burzmiński. – Il. // Nowiny. - 1979, nr 229, s. 5 
 
1170. Od klasy ,,A” do II ligi / Wacław Burzmiński // Życie Przemyskie. – 1979, nr 41, s. 6 
 



1171. Oni startowali w tym klubie / Wacław Burzmiński // Życie Przemyskie. - 1979, nr 36; 
s. 6 
 
1172. Po prostu ,,pan Poldek” : 70 lat Polonii / (wa-bu) [Wacław Burzmiński]. – Portr. // 
Życie Przemyskie. – 1979, nr 30, s. 7 
Leopold Sikora - działacz sportowy 
 
1173. Pół wieku w klubowych barwach : [Józef Grzesiak] / (wa-bu) [Wacław Burzmiński]. – 
Portr. // Życie Przemyskie. - 1979, nr 27, s. 6 
 
1174. Takie były początki : 70 lat Polonii / Wacław Burzmiński // Życie Przemyskie. - 1979, 
nr 12, s. 6 
 
1175. Wierny barwom Polonii : [Tadeusz Niemiec]. – Portr. / Wacław Burzmiński // 
Nowiny. - 1979, nr 195, s. 5 
Tadeusz Niemiec 
 
1176. Zasłużony działacz / (wa-bu) [Wacław Burzmiński]. – Portr. // Życie Przemyskie. - 
1979, nr 51, s. 15 
Adolf Kochanowicz - nestor przemyskich działaczy sportowych 
 
1177. Zawsze na bramkarskim posterunku : [Włodzimierz Jaciów] / (wa-bu) [Wacław 
Burzmiński]. – Portr. // Życie Przemyskie. – 1979, nr 46, s. 15 
 
1980 
 
1178. Z historii przemyskiego sportu / Józef Frankiewicz. // Życie Przemyskie. - 1980, nr 59 
(1521 : 24 XII), s. 15 
 
1179. Kwadratura piłki / Jan Miszczak. – Il. // Życie Przemyskie. – 1980, nr 26, s. 12 
KS „Polonia” 
 
1981 
 
1180. Jaki będzie ten powrót? : [sekcja piłkarska]. – Il. / Z[dzisław] Besz // Życie 
Przemyskie. - 1981, nr 33, s. 11. 
Klub sportowy „Polna” 
 
1181. Z historii przemyskiego sportu / Józef Frankiewicz // Życie Przemyskie. – 1981, nr 1- 
2, s. 14 ; nr 3 ; nr 5-6 ; nr 8-9 ; nr 14 ; nr 18, s. 15 
 
1982 
 
1182. „Byłem na meczu kosmosu” / Z[dzisław] Besz // Życie Przemyskie. – 1982, nr 10, s. 
15 
Władysław Jachimecki – bramkarz „Czuwaju” 
 
1183. Miejsce w narożniku / Wacław Burzmiński.- Portr. // Życie Przemyskie. – 1982, nr 1, 
s. 11 
Marian Słabicki – działacz sportowy 
 



1983 
 
1184. Dawnych wspomnień czar / ZB [Zdzisław Besz]. – Il. // Życie Przemyskie. – 1983, nr 
44, s. 15 
 
1185. KKS „Czuwaj” ma 65 lat / (wab) [Wacław Burzmiński] // Nowiny. – 1983, nr 253, s. 2 
 
1186. Narodziny pod znakiem futbolu i lekkoatletyki / Józef Frankiewicz // Życie 
Przemyskie. – 1983, nr 18, s. 15 ; nr 19, s. 15 ; nr 20, s. 12 
 
1187. Pan „Piotruś” : [Piotr Oczoś] / ZB [Zdzisław Besz]. – Portr. // Życie Przemyskie. – 
1983, nr 42, s. 15 
 
1984 
 
1188. 75 lat przemyskiej Polonii / Józef Frankiewicz // Nowiny. – 1984, nr 278, s. 4 
 
1189. Jubileusz i co dalej? / Zdzisław Besz. – Il. // Życie Przemyskie. – 1984, nr 49, s. 15 
KS „Polonia” 
 
1190. Na ten dzień czekano ćwierć wieku / Wacław Burzmiński. – Il. // Życie Przemyskie. – 
1984, nr 24, s. 12 
 
1191. Polski „Orzeł” z Przemyśla / Adam Rudy ; rozm. Zdzisław Besz. – Il. // Życie 
Przemyskie. – 1984, nr 36, s. 12 
 
1985 
 
1192. Gymkhamy i kroliki ... / ZB [Zdzisław Besz]. – Il. // Życie Przemyskie. – 1985, nr 3, s. 
7 
Józef Stebliński – działacz sportowy 
 
1193. Jubileusz bez fanfar  : RWKS „Polna” Przemyśl / Jerzy Busz // Sztandar Młodych. – 
1985,  nr 175, s. 6 
 
1194. Skocz no który po piłkę do Sanu / Marek Ołdakowski // Przegląd Sportowy. – 1985, nr 
46, s. 3 
Z historii klubu „Czuwaj” 
 
1987 
 
1195. Zmarł Jarosław Kłymiński : [nekrolog] / (red.) // Nowiny. – 1987, nr 282 (1976), s. 2 
Trener, szkoleniowiec „Czuwaju” 
 
1988 
 
1196. Nie przerywaj gry / Zygmunt Ziober ; rozm. Roman Rybicki. – Portr. // Nowiny. – 
1988, nr 301, s. 4 
Sędzia piłkarski z Przemyśla 
 
1989 



 
1197. HKS [Harcerski Klub Sportowy] „Czuwaj” w Przemyślu (1918-1947). Cz. 1 / Adam J. 
Sławski [Wilhelm Słaby]. – Fot. // Harcerstwo. – 1989, nr 5, s. 23-29  
AP Przemyśl 
 
1198. HKS [Harcerski Klub Sportowy] „Czuwaj” w Przemyślu (1918-1947). Cz. 2 / Adam J. 
Sławski [Wilhelm Słaby]. – Fot. // Harcerstwo. – 1989, nr 6, s. 26-35 
AP Przemyśl 
 
1199. Kamieniowanie / Waldemar Balda. – Il. // Dziennik Polski. - 1989, nr 289 Pejzaż 
Polski - nr 92, s. 2  
Dotyczy brutalnego zachowania się piłkarzy i kibiców podczas meczu 
 
1200. Polonia starsza o rok! / Józef Frankiewicz // Życie Przemyskie. – 1989, nr 12, s. 15 
Historia przemyskiego klubu sportowego 
 
1201. Przemyskie kluby 1918-1939 / Józef Frankiewicz // Życie Przemyskie. - 1989, nr 1, s. 
15; nr 2, s. 15; nr 3, s. 15 ; nr 4, s. 15 ; nr 5, s. 15 ; nr 6, s. 15 ; nr 11, s. 15 ; nr 20, s. 15 
 
1202. W „sosie własnym” : po piłkarskim sezonie Z[dzisław] Besz // Życie Przemyskie. - 
1989, nr 27, s. 15 
Dotyczy województwa 
 
1990 
 
1203. Józyk, szczylaj gola!!! / Zdzisław Szeliga. – Il. // A-Z Dziennik Obywatelski. – 1990, 
nr 158, s. 7 
Historia przemyskiego futbolu 
 
1991 
 
1204. Arbitro internacjonale czyli - Zyga, daj karnego / Zygmunt Ziober ; rozm. Wiesław 
Syzdek. – Il. // Nowiny. – 1991, nr 241, s. 5 
Międzynarodowy sędzia piłkarski z Przemyśla 
 
1992 
 
1205. Czterdzieści lat minęło / Arkadiusz Przybylski ; rozm. R. Kaczka // Pogranicze. - 
1992, nr 25, s. 5 
Sylwetka autora, sędziego piłkarskiego OZPN Przemyśl 
 
1206. „Czuwaj” – klub z harcerskim rodowodem. – Il. / (zs) [Zdzisław Szeliga] // 
Pogranicze. - 1992, nr 46, s. 1 
Z historii KKS „Czuwaj” w Przemyślu 
 
1207. Przemyski „Zamora”. – Il. / oprac. Jan Hołówka // Pogranicze. – 1992, nr 1, s. 6  
Włodzimierz Jaciów były zawodnik drużyny piłkarskiej KS „Polonia” w okresie międzywojennym. 
 
1994 
 
1208. 85 lat temu / J[ózef] Zagulak. – Il. // Życie Przemyskie. – 1994, nr 36, s. 13 
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Przemyślu 



 
1209. Jest już nasza – przemyskiej Polonii ekstraklasa. – Il. / J[ózef] Zagulak, R[yszard] 
Kosterkiewicz// Życie Przemyskie. – 1994, nr 13, s. 20–21 
 
1210. Piękny wiek Czuwaju / Rafał Bury. – Il. // Pogranicze. - 1994, nr 3, s. 6 
Historia i teraźniejszość klubu sportowego w Przemyślu. 
 
1211. Pół wieku ze sportem / Leopold Sikora ; rozm. Romuald Borysławski. – Il. // 
Pogranicze . – 1994, nr 37, s. 6 
Działacz sportowy z Przemyśla 
 
1212. Zagrać z Czuwajem w I lidze i można kończyć karierę / Janusz Tkaczyk ; rozm. Józef 
Zagulak. – Il. // Życie Przemyskie. - 1994, nr 9, s. 13 [piłka ręczna] 
 
1995 
 
1213. Jak to w „Polonii” było / Wacław Jaciów ; rozm. Romuald Borysławski. – Il. // 
Pogranicze. – 1995, nr 42 ,dod. Sportowy s. II ;  nr 43 s. II, il.; nr 44 s. II, il. 
Sportowa kariera byłego bramkarza PKS „Polonia” Przemyśl 
 
1214. Jesteśmy na „Czuwaju” : wspomnienia / Michał Dryś // Pogranicze. – 1995, nr 37-42 
 
1215. Przemyślanin w Lidze Mistrzów / Jerzy Poddrożny ; rozm. Ryszard Kosterkiewicz. – 
Il. // Życie Przemyskie. – 1995, nr 35, s. 12 
Związki piłkarza z Przemyślem RWKS „Polonia” Przemyśl 
 
1216. Šče pro sport u Peremišli / Omeljan Bučackij // Naše Slovo. – 1995, nr 17 (1970), s. 3  
 
1217. „Siorek”/ Z[dzisław] Besz. – Portr. // Pogranicze. – 1995, nr 43, dod. Sportowy nr 11, 
s. II  
Sylwetka piłkarza Jerzego Busza z Przemyśla [KKS”Czuwaj”] 
 
1218. Sportivne žittia Peremišla Nadsjannja v 1908-1944 rokach / Ivan  Huk // Naše Slovo. – 
1995, nr 8 (1961), s. 3 
 
1219. Świat pełen piłki / Roman Kałamarz ; rozm. Jan Sołek. – Il. // Życie Przemyskie. – 
1995, nr 40, s. 13 
Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Przemyślu 
 
1220. Świątecznie o piłce / (wb) [Wacław Burzmiński] // Pogranicze. – 1995, nr 3, s. 6 
75-lecie Polskiego Związku Piłki Nożnej w Przemyślu. 
 
1221. Zarząd MKS „Polonia” Przemyśl. – Il. // Pogranicze. - 1995, nr 39, s. 6 
Zwolnienie Pawła Strzeleckiego z funkcji trenera zespołu piłki nożnej. 
 
1997 
 
1222. Był taki klub „Błyskawica” : wspomnienia / Tadeusz Lach ; zanotował Ryszard 
Borysławski ; fot. J. Wojtowicz // Kurier Wschodni. – R. III, 1997, nr 9 (25), s. 4, 22 
 
1223. Dogrywanie niuansów / Mariusz Godos. – Il. // Życie Przemyskie. – 1997, nr 29, s. 18  



Druzyna piłki nożnej „Czuwaju” w II lidze 
 
1224. Przed pierwszym gwizdkiem : w niedzielę w Przemyślu mecz II ligi po 47 latach 
przerwy / d). – Il. // Super Nowości. – 1997, nr 97, s. 1 
 
1998 
 
1225. Kiedy odbędzie się jubileusz „Czuwaju”? / Stanisław Krakowski. – Fot. // Pogranicze. 
– 1998, nr 28, s. 9  
 
AP Przemyśl nr inw. 18 126 
 
1999 
 
1226. 90 lat w błędzie?! : przemyska „Polonia” powstała... w 1908! / Józef Frankiewicz. – Il. 
// Życie Podkarpackie. – 1999, nr 7, s. 23 
 
1227. Marce braci Słabych : historia Klubu „Czuwaj” / ZB [Zdzisław Besz]. – Il. // 
Pogranicze. – 1999, nr 10, s. 11 
 
1228. Od pieniędzy do nędzy / Zdzisław Besz. – Il. // Pogranicze. – 1999, nr 7, s. 11 
o sytuacji finansowej „Czuwaju” 
 
1229. Piękne karty : 90 lat „Polonii”. – Fot. // Nowiny. – 1999, nr 245, s. 36 
 
1230. Z istorii „Sianovoj Czajki” : (juvilejnij rik ukrainskogo sportu v Peremišli) / S. Z 
[Stepan Zabrovarnij] // Ukrainskij Almanach. – 1999, s. 134-137  
 
2000 
 
1231. Będziemy lepsi / Paweł Kloc ; rozm. Wacław Burzmiński.- Il. // Nowiny. - 2000, nr 
240, s.18 
Piłkarz Polonii Przemyśl 

1232. Burzliwy przebieg walnego / (hm).- Portr. // Super Nowości. - 2000, nr 138, s. 27 
Nowe władze klubu Polonia w Przemyślu 

1233. Decyzję podejmą delegaci / Jerzy Pilecki; rozm. Henryk Majcher. - Portr. // Super 
Nowości.- 2000, nr 29, s. 29 
Dotyczy podsumowania działalności przemyskiego OZPN 

1234. Dla wspólnego dobra / Mariusz Godos. - Il. // Życie Podkarpackie.- 2000, nr 1, s. 19 
MKS „Polonia” Przemyśl 
 
1235. Działacze popełnili błąd / Waldemar Jaroch ; rozm. Henryk Majcher.- Il. // Super 
Nowości.- 2000, nr 70, s. 22 
Były zawodnik Czuwaju oraz Polonii Przemyśl, obecnie piłkarz Stali Sanok 
 
1236. Iść śladem Mariana Ostafińskiego / Paweł Załoga; rozm. Marek Styka // Dziennik 
Polski. - 2000, nr 251, dod. Dzienik Polski Podkarp., s. VIII 
Sportowa kariera piłkarza Polonii Przemyśl 
 



1237. Jest ciężko / Grzegorz Hajduk ; rozm. Tomasz Ryzner. - Portr. // Nowiny. - 2000, nr 
30, s. 37 
Futbolista III-ligowej Polonii Przemyśl 
 
1238. Koniec z podziałami w Klubie / Jerzy Miśkiewicz ; rozm. Henryk Majcher.- Il. // 
Super Nowości. - 2000, nr 148, s. 21 
Klub Sportowy „Polonia” Przemyśl 
 
1239. Kontrowersyjna decyzja / (nor, hm, sec).- Il. // Super Ekspres. - 2000, nr 62, s. 22 
Walne zebranie Podkarpackiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej 
 
1240. Królestwo za „nową krew” / Jan Domarski ; rozm. Mariusz Godos // Życie 
Podkarpackie.- 2000, nr 29, s. 28 
Dotyczy klubu piłkarskiego Polonia Przemyśl 
 
1241. Mi mali nasz „Sian”, tobto sportivna prigoda Vovča [Wilczy] : spomin Tarasa Makara 
(1911-2000). [Cz. 1] / Bogdan Huk. – Il. // Naše Slovo. – 2000, nr 45 (2258), s. 3 
 
1242. Mi mali nasz „Sian”, tobto sportivna prigoda Vovča [Wilczy] : spomin Tarasa Makara 
(1911-2000). [Cz. 2] / do druku prigotovav Bogdan Huk. – Il. // Naše Slovo. – 2000, nr 46 
(2259), s. 3 
UKS „Sian”  
 
B AP Przemyśl 
 
1243. Mi mali nasz „Sian”, tobto sportivna prigoda Vovča [Wilczy] : spomin Tarasa Makara 
(1911-2000). [Cz. 3] / do druku prigotovav Bogdan Huk. – Il. // Naše Slovo. – 2000, nr 47 
(2260), s. 3 
 
B AP Przemyśl 
 
1244. Miał być w Leżajsku, jest w Polonii / Jerzy Daniło ; rozm. Waldemar Kłos.- Il. // 
Tempo. - 2000, nr 288, s. 15 
Trener Polonii Przemyśl 
 
1245. Mieszane odczucia / Wacław Burzmiński.- Il. //Nowiny. - 2000, nr 236, s. 23 
Podsumowanie piłkarskiej jesieni Polonia Przemyśl 
 
1246. Mógł być piłkarzem Aston Villi / Henryk Majcher.- Il., portr. // Super Nowości. - 
2000, nr 256, s. 18 
Sylwetka i kariera sportowa Władysława Stefanika z Żurawicy, pow. Przemyski 
 
1247. Nie jestem grabarzem przemyskiego OZPN-u / Roman Kałamarz; rozm. Henryk 
Majcher.- Portr. // Super Nowości. - 2000, nr 99, s.21 
Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Przemyślu 
 
1248. Panie sędzio! co jest? / Wacław Burzmiński.- Il.// Nowiny. - 2000, nr 249, s.43 
Zygmunt Ziober, sędzia piłkarski z Przemyśla 
 
1249. Parlamentarny remis / MG.- Il. // Życie Podkarpackie. - 2000, nr 29, s.29 
Międzynarodowy mecz parlamentarzystów Polski i Węgier w Przemyślu 
 



1250. Parlamentarzyści Polski i Węgier zagrali w nogę/ (dh).- Il. // Super Nowości. - 2000, 
nr 165, s. 3 
Międzynarodowy mecz piłkarski na stadionie MKS Polonia w Przemyślu 
 
1251. Pobożne życzenia / Marek Styka // Dziennik Polski. -2000, nr 280, dod. Dz. Pol. 
Podkarp., s. VI 
Podsumowanie jesieni Polonii Przemyśl 
 
1252. Pseudokibice Czuwaju pobili piłkarzy Polonii / (hm).- Il. // Super Nowości. - 2000, nr 
110, s. 30 
Przemyśl 

1253. „Sportowiec 100-lecia” // Pogranicze. - 2000, nr 50, s. 17 
Sylwetki sportowców związanych z pow. przemyskim, lubaczowskim, jarosławskim i przeworskim 
 
1254. Studencki futbol / nach // Nowiny. - 2000, nr 53, s. 21 
I Akademickie Mistrzostwa woj. podkarpackiego w piłce nożnej 
 
1255. Sumienie mam czyste / Zygmunt Ziober ; rozm. Henryk Majcher.- Il. // Super 
Nowości. - 2000, nr 108, s. 21 
Pierwszoligowy sędzia piłkarski z Przemyśla 
 
1256. „Trener działacz 100-lecia” / ZB [Zdzisław Besz].- Portr. // Pogranicze. - 2000, nr 
51/52, s. 23 
Sylwetki sportowców związanych z powiatami: jarosławskim, lubaczowskim, przemyskim i przeworskim 
 
1257. W Jarosławiu nie ma podziału na równych i równiejszych / Mieczysław Golba; rozm. 
Henryk Majcher.- Il. // Super Nowości. - 2000, nr 270, s. 25 
Podkarpacki Związek Piłki Nożnej - Podokręg Jarosław 
 
1258. Włożyłem kij w mrowisko / Tadeusz Diakonowicz ; rozm. Wiesław Zieliński.- Portr. 
// Gazeta Wyborcza w Rzeszowie. - 2000, nr 57, s. 16 
Dotyczy m.in. organizacji sędziów piłki nożnej woj. Podkarpackiego 
 
1259. Wola klubów / Jan Bieńkowski; rozm. Waldemar Mazgaj.- Portr. // Nowiny. - 2000, nr 
51, s. 24 
Nowo wybrany prezes Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej 
 
1260. Zaczęło się od lotu Sokoła / Józef Zagulak.- Il. //Życie Podkarpackie. - 2000, nr 
52(1741), s. 28 
Sport w byłym woj. przemyskim na początku XX wieku 
 
2001 
 
1261. I znów Hamlet na Czuwaju... / Zdzisław Besz. – Il. // Pogranicze. – 2001, nr 3, s. 3 
 
1262. Święta wojna w jednym mieście : („Czuwaj – „POlonia”) / Dariusz Hop. – Il. // Super 
Nowości. – 2001, nr 86, s. 13 
 
2002 
 



1263. Sportovij Klub „Berkut” u Peremišli / Oksana Waceba, Bogdan Jakomovič. – 
Bibliogr. // Ukrainskij Almanach. – 2002, s. 288-291 
 
AP Przemyśl  
 
2004 
 
1264. Przemyski bombardier : rozmowa z byłym piłkarzem „Czuwaju”, rzeszowskiej „Stali” 
i przemyskiej „Polonii” – Stanisławem Kawiakiem ; rozm. Józef Zagulak. – Il. // Życie 
Podkarpackie. – 2004, nr   , s. 26 
 
1265. Sport w Przemyślu w latach 1918-1939 / Marcin Marynowski // Rocznik Przemyski. – 
T. 40, 2004, z. 4, Historia, s. 37-64 
 
2006  
 
1266. Niekoronowany król polskiego futbolu [Józef J. Kałuża ur. 1896 Przemyśl, piłkarz 
„Cracovii” zm. 1914 Kraków ] / Henryk Majcher. – Il. // Super Nowości. – 2006, nr 142, s. 
25  
 
1267. Przemyski „Węgier” : [Edward Krajewski z Przemyśla] / Henryk Majcher. – Il. // 
Super Nowości. – 2006, nr 42, s. 11 
 
1268. Wspomnienia o Zdzichu Landzie : [przemyski piłkarz w l. 1944-52] / Henryk 
Majcher. – Il. // Super Nowości. – 2006, nr 213, s. 25 
 
2007 
 
1269. Polska piłka wywodzi się ze Lwowa / Bogdan St. Kasprowicz. – Il. // Gazeta Polska-
Sport. – 2007, nr 20, s. 12 
 
1270. Pozostanie legendą „Czuwaju” : [Zdzisław Wiącek] – Il. / Z-ak [Józef Zagulak] // 
Życie Podkarpackie. – 2007, nr 18, s. 28 
 
1271. „San”, „Polonia” i Żydzi / Józef Frankiewicz. – Il. // Nasz Przemyśl. – 2007, nr 3, s. 
12-13 
 
1272. Z tradycji sportowych gminy żydowskiej w Przemyślu (1914-1939). - Bibliogr. / 
Stanisław Zaborniak // Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego. - 
T. 10, z. 2 (2007), s. 163-168 
 
2008 
 
1273. Afera korupcyjna w piłkarskim światku / J.S [Jacek Szwic]// Życie Podkarpackie. - 
2008, nr 38, s. 2  
Dotyczy sędziów piłkarskich z Przemyśla.  
 
1274. Arbiter ustawił mecz za wędlinę - twierdzi policja / Dariusz Delmanowicz // Nowiny 
(Wyd. 3). - 2008, nr 181, s. 7  
Dotyczy skorumpowanych sędziów piłkarskich z Przemyśla.  
 



1275. Awans po ośmiu latach / Wacław Burzmiński. - Il. // Nowiny. - 2008, nr 126, s. 27  
Podsumowanie sezonu drużyny piłkarzy Czuwaj Przemyśl.  
 
1276. Gwiazdy Legii ponownie w Przemyślu / Mariusz Godos. - Il. // Życie Podkarpackie. - 
2008, nr 49, s. 34  
I Charytatywny Halowy Turniej Piłki Nożnej w Przemyślu pod hasłem "Dzieci także kochają zimę".  
 
1277. Sędzia na proces poczeka w areszcie / Dariusz Delmanowicz. - Il. // Nowiny. - 2008, 
nr 179, s. 3  
Dotyczy aresztowania w Przemyślu miejscowego sędziego piłkarskiego pod zarzutem korupcji.  
 
1278. Sędzia ustawiał mecze nawet za kolacje / Dariusz Delmanowicz. – Il. // Nowiny (Wyd. 
3). - 2008, nr 178, s. 3  
Dotyczy skorumpowanego sędziego piłkarskiego z Przemyśla.  
 
1279. Siedemdziesięciolatek na piłkarskim boisku / Henryk Majcher. – Il., portr. // Super 
Nowości. – 2008, nr 244, s. 21 
Stanisław Iwanów, były piłkarz, a następnie trener Polonii Przemyśl 
 
2009 
 
1280. Były sędzia piłkarski stanie przed prokuratorem / Piotr Jarosz, Dariusz Delmanowicz. 
- Il. // Nowiny. - 2009, nr 207, s. 3  
Zarzuty prokuratora wobec byłego sędziego piłkarskiego z Przemyśla dotyczące korupcji.  
 
1281. Jubileusz przemyskiej Barcelony / Dariusz Hop. - Il. // Nasz Przemyśl. - 2009, nr 7, s. 
14-16  
Historia Miejskiego Klubu Sportowego "Polonia" w Przemyślu.  
 
1282. Kibice pod okiem kamery / Dariusz Delmanowicz. - Il. // Nowiny (Wyd. 3). - 2009, nr 
55, dod. Nowiny nad Sanem, s. I  
Monitoring stadionu Miejskiego Klubu Sportowego Polonia w Przemyślu.  
 
1283. Sport klubowy w Przemyślu / Ryszard Jóźwik. – (Zbliżenia) // Nasz Przemyśl. – 2009, 
nr 2 (53) luty, s. 14-15 
M.in. HKS Czuwaj 

1284. 100 lat Polonii / emka. - Il. // Super Nowości. - 2009, nr 110, s. 25  
Uroczystości jubileuszowe 100-lecia istnienia Miejskiego Klubu Sportowego "Polonia" Przemyśl  
 

2010 

1285. Czuwaj Przemyśl dopiął swego / Wacław Burzmiński. - Il. // Nowiny. - 2010, nr 113, 
dod. Stadion, s. 21  
Awans piłkarzy ręcznych do I ligi 

1286. Pogoń Lwów znowu w Przemyślu! / Dariusz Hop. - Il. // Nasz Przemyśl. - 2010, nr 5, 
s. 14-15  
Dot. meczu w Przemyślu  
 
1287. Spotkanie po 84 latach / Dariusz Hop. - Il. // Nasz Przemyśl. - 2010, nr 7, s. 17  
Dot. meczu drużyn klubów sportowych Pogoń Lwów i Polonia Przemyśl  



 
2011 
 
1288. Czuwaj chce wyjść na prostą / Wacław Burzmiński. - Il. // Nowiny. - 2011, nr 135, s. 
21  
Piłkarze Klubu Sportowego Czuwaj w Przemyślu.  
 
1289. Futbolowy świat widziany przez Ryszarda Niemca / Józef Zagulak. – Il. // Życie 
Podkarpackie. – 2011, nr 4, s. 35 
Spotkanie autorskie Ryszarda Niemca w Klubie Niedźwiadek w Przemyślu 
 
1290. Mam żal do Górskiego / Cezary Kassak. - Il. // Nowiny. - 2011, nr 247, s. 19  
Marian Ostafiński, piłkarz związany m.in. ze Stalą Rzeszów i Polonią Przemyśl.  
 
1291. Miliony rzucone w błoto? / Mariusz Godos. - Il. // Życie Podkarpackie. - 2011, nr 9, s. 
12  
Dot. modernizacji stadionu Miejskiego Klubu Sportowego "Czuwaj" w Przemyślu.  
 
1292. Piłka nożna jest całym moim życiem / Paweł Piątek ; rozm. Malwina Zenka. – Portr. // 
Życie Podkarpackie. – 2011, nr 45, s. 26 
Wywiad z piłkarzem z Przemyśla Pawłem Piatkiem (ur. 1995) 
 
1293. POSIR zajmuje się „Czuwajem” / Monika Kamińska. - Il. // Super Nowości. - 2011, nr 
130, s. 6  
Klub Sportowy „Czuwaj” w Przemyślu.  
 
1294. Ukraiński aktyw sportowy i kadra szkoleniowa kultury fizycznej w Polsce w latach 
1919-1939 / Stanisław Zaborniak. – Il., tab. // Sportivna nauka Ukraїni [on –line]. – 2011, no 
7, s. 3-24 tryb dostępu : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/SNU/2011-7/11zscipi.pdf [2011-
08-08] 
 
2012 
 
1295. Jedz, baw się, kibicuj… / Miłosz Bieniaszewski. - Il. // Nowiny. - 2012, nr 110, s. 30 
Strefy kibica w Rzeszowie, Przemyślu, Sanoku, Krośnie i Mielcu zorganizowane z okazji Euro 2012 
 
1296. Zdobył gola w swoje urodziny : III liga : remis nie cieszy wicelidera, gospodarzy tylko 
częściowo [Polonia –Erem Mrówka Przemyśl – Orlęta Radzyń Podlaski 1:1 (1:0) / Wacław 
Burzmiński ; fot. Łukasz Solski. –  Il. - (Piłka nożna) // Nowiny : dodatek Stadion. – 2012, (19 
marca), s. 15 
 
1297. Zostań fanem futbolu i Przemyśla : będą promować miasto podczas rozgrywek 
piłkarskich / del [Dariusz Delmanowicz] // Życie Podkarpackie. – 2012, nr 12 (2289), s. 9 
 
 
Sylwetki działaczy sportowych  
 
 
 
1298. Adwokat dr Józef Axer (1882–1957) / Zenon Andrzejewski // Palestra [on-line]. - 
2004, nr 11-12 



http://www.palestra.pl/index.php?go=artykul&id=1449 
 
1299. Bogdan Bachnjanin (16.111883 Peremisl-18.01.1940 L’viv) //W: Ukrains’ka 
Deržavna Oliwia Gimnazja u Peremišli :1895-1995 : [praca zbiorowa] / red. koleg. Igor 
Gnatkevič [i in.]. – Drogobič : „Vidrodžennja”, 1995. – S. 71 
 
1300. Evgen Bačin’skij  (1885-1966) //W: Ukrains’ka Deržavna Čoloviča Gimnazja u 
Peremišli :1895-1995 : [praca zbiorowa] / red. koleg. Igor Gnatkevič [i in.]. – Drogobič : 
„Vidrodžennja”, 1995. – , S. 70 :Vikladači i personal gimnazii  
 
1301. Bolesław Błażek - naukowiec, pionier turystyki i sportu w Przemyślu / Tomasz 
Pudłocki // Nasz Przemyśl. - 2008, nr 4, s. 42 
 
1302. Włodzimierz Bilan : biogram // Ziemia Przemyska. – R. 20, 1934, nr 45 (17 listopad), 
s. 3 
 
1303. Włodzimierz Bilan  : [biogram] / Krzysztof Kaczmarski // Studia Przemyskie. – T. 2, 
2004, s. 225-229 
 
1304. Roman Burnatowicz : zasłużony działacz sportowy [ur. 7 kwietnia 1891 Obertyn –
zm. 1975] //W: Wychowanie fizyczne w szkołach i kluby sportowe w Przemyślu w dobie 
autonomii Galicji / Józef Frankiewicz. - Przemyśl : Ministerstwo Edukacji i Nauki : 
Regionalny Ośrodek Kultury : Józef Frankiewicz, 2004. – S. 174-176 : Wybrane biografie 
działaczy sportowych, portr., il.  
 
1305. Śp. Dr Kazimierz Bystrzycki : nekrolog // Ziemia Przemyska. – R. 20, 1935, nr 20 
(18 czerwca), s. 2 
ur. 17.09.1895 Przemyśl - zm. 13.05.1935 
 
1306. Stepan Dmochovs'kij (01.06.1875 Jaksmanice-23.12.1859) //W: Propam’âtna kniga 
ukrain'skich diâĉiv Peremišini XIX-XX stolit' : zbiornik êseïv : častina perša / Âroslav Stech. 
- L'viv : „Spolom”, 2006. – S. 131-133, portr. 
lekarz dentysta, długoletni prezes ukraińskiego klubu sportowego „Sian”, działacz Tow. Sportowego „Berkut”, 
na emigracji w Chicago 
 
B P-WIN 
 
1307. Janusz Frydlewicz [działacz sportowy „Polonii”] //W: „Czuwaj” Przemyśl : jubileusz 
90 lat : 1918-2008 / Edward Krajewski ; [Klub Sportowy "Czuwaj"]. Przemyśl : Edward 
Krajewski, 2008. – S. 12, portr. 
 
1308. O. Evgen Garabač //W: Propam’âtna kniga ukrain'skich diâĉiv Peremišini XIX-XX 
stolit' : zbiornik êseïv : častina perša / Âroslav Stech. - L'viv : „Spolom”, 2006. – S. 80-82, 
portr.  
członek i działacz Ukraińskiego Klubu Sportowego „Sianowa Czajka” 
 
B P-WIN 
 
1309. Evgen Gričak (30.01.1890 Pyriatyn – 23.04.1944) //W: Propam’âtna kniga 
ukrain'skich diâĉiv Peremišini XIX-XX stolit' : zbiornik êseïv : častina perša / Âroslav Stech. 
- L'viv : „Spolom”, 2006. – S. 105-106, portr.  



nauczyciel gimnazjum , opiekun kółka sportowego piłki nożnej 
 
B P-WIN 
 
1310. Feliks Jan Marian Gross-Korczyński ps. „Grabiec”. „Kastor”, „Korczy ński”, 
„Lotka”, „Ret”, „Stef” (ur. 3 lutego1896 w Pawlikowicach, zm. 3 listopada 1978 w 
Częstochowie) – polski wojskowy, oficer Wojska Polskiego, żołnierz Armii Krajowej, 
kawaler Orderu Virtuti Militari ; biografia // Wikipedia : wolna encyklopedia [on-line] Tyb 
dostępu:http://pl.wikipedia.org./w/index.php?title+Feliks_Grosskorczy%C5%84ski&printabl..
. [2012-05-10] 
W l. 20-tych podczas służby w Przemyślu był wiceprezesem i kierownikiem sekcji piłki nożnej kluibu W-CSS 
„Polonia”. Działal społecznie jako wiceprezes, reżyser i aktor Tetru „Fredreum” w Przemyślu 
 
1311. Henryk Hemerling ur. 12 stycznia 1936 r. w Przemyślu, zawód : technik finansów o 
profilu bankowym… [biogram] //W: „Czuwaj” Przemyśl : jubileusz 90 lat : 1918-2008 / 
Edward Krajewski ; [Klub Sportowy "Czuwaj"]. Przemyśl : Edward Krajewski, 2008. – S. 14, 
portr. 
Były zawodnik sekcji bokserskiej i piłkarskiej „Czuwaj-Kolejarz”, bramkarz RKS „Polna” III ligi ; długoletni 
działacz „Czuwaju” i „Polonii” 
 
1312. Kazimierz Hemerling [ur. 4 marca 1859 Przemyśl – zm. 13 stycznia 1939 Lwów] : 
Przemyślanin na miarę historii //W: Wychowanie fizyczne w szkołach i kluby sportowe w 
Przemyślu w dobie autonomii Galicji / Józef Frankiewicz. - Przemyśl : Ministerstwo Edukacji 
i Nauki : Regionalny Ośrodek Kultury : Józef Frankiewicz, 2004. – S. 167-173 :Wybrane 
biografie działaczy sportowych , portr., il. 
 
1313. Stanisław Kawiak ur. 3 lutego 1934 r. w Przemyślu, zawód : technik dróg i mostów 
[biogram] //W: „Czuwaj” Przemy śl : jubileusz 90 lat : 1918-2008 / Edward Krajewski ; 
[Klub Sportowy „Czuwaj”]. Przemyśl : Edward Krajewski, 2008. – S. 13, portr. 
Długoletni piłkarz III-ej i II ligi : HKS-KKS ”Czuwaj” Przemyśl oraz III ligi MKS „Polonia” ; wicekról 
strzelców juniorów z 1950, 1951, 1952 ; król strzelców III ligi z 1956 r. 
 
1314. W rocznicę grobów i zwycięstwa : Adam Kordecki 15VI 1900 -30 VIII 1920 : stud. 
Filozofji, instruktor II przemyskiej drużyny harcerskiej „Wiernej Służby” / Ete, Stefan Czerpa 
// Ku Świtom : dwutygodnik poświęcony sprawom harcerstwa. – R. 1, 1921, nr 1 (6 
października), s. 2-3 ; nr 2 (1 listopada), s. 2-4 
 
B MNZP  
 
1315. Oleksandr Koritko  (30 maja 1920 Šutkiv – 2006 Lwów) //W: Propam’âtna kniga 
ukrain'skich diâĉiv Peremišini XIX-XX stolit' : zbiornik êseïv : častina druga / Âroslav Stech. 
- L'viv : „Spolom”, 2009. – S. 154-155, portr. 
członek ukraińskich drużyn piłkarskich „Skała” (Mościska) oraz „Sian” (Przemyśl) 
 
B P-WIN 
 
1316. Teofil Kormoš (23 stycznia 1863 Rzeczyczany – 26.11.1923) //W: Propam’âtna kniga 
ukrain'skich diâĉiv Peremišini XIX-XX stolit' : zbiornik êseïv : častina perša / Âroslav Stech. 
- L'viv : „Spolom”, 2006. – S. 211-213, portr.  
prawnik, działacz m.in. „Sianowej Czajki”, członek licznych ukraińskich towarzystw kulturalno-oświatowych 
 
B P-WIN 



 
1317. Ivan Krasnik (21 maja 1907 Przemyśl – 16 czerwca 1967 Chicago) //W: 
Propama’âtna kniga ukrain'skich diâĉiv Peremišini XIX-XX stolit' : zbiornik êseïv : častina 
druga / Âroslav Stech. - L'viv : „Spolom”, 2009. – S. 163-164, portr. 
Ukończył fakultet fizkultury, w 1943 r. - USK „Sian”, zastępca A. Kuzika 
 
B P-WIN 
 
1318. Edward Krajewski //W: Historia Klubu Sportowego HKS-KKS „Czuwaj” 
Przemyśl : album wspomnień życia sportowego czołowego zawodnika : inż. konstr. Edward 
Krajewski : HKS „Czuwaj” Przemyśl lata 1948-1954 : wydano z okazji jubileuszu 80-lecia 
HKS-KKS Czuwaj / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 1998. – 105 s. : fot., 
portr. 
 
W zbiorach autora  
 
1319. Zdzisław Jan Landa (1921-2002) / Grzegorz Poznański. – Portr. // Biuletyn 
Informacyjny Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu. – 2002 [dr. 2003], nr 7, s. 55-58  
 
1320. Zdzisław Landa pomocnik, kapitan drużyny II ligi piłki nożnej Klubu Sportowego TS 
[Towarzystwa Sportowego] „Polonia Przemyśl” (1944-1952) / Edward Krajewski ; do dr. 
Przygot. Grzegorz Poznański. – Fot. // Biuletyn Informacyjny Towarzystwa Przyjaciół Nauk w 
Przemyślu. – 2002 [dr. 2003], nr 7, s. 58-61 
 
1321. Evgen Liubovič (ur. 31.10.1875 Trembowla - zm. Przemyśl //W: Ukrains’ka 
Deržavna Čoloviča Gimnazija u Peremišli :1895-1995 : [praca zbiorowa] / red. koleg. Igor 
Gnatkevič [i in.]. – Drogobič : „Vidrodžennja”, 1995. – S. 84, portr. 
Nauczyciel gimnastyki, kurator kółka „Sianowa Czajka”, działacz sportowy w klubach „Sianowa Czajka” i 
„Sokil” 
 
1322. Evgen Liubovič (ur. 31.10.1875 Trembowla - zm. 1952 Przemyśl //W: Propam’âtna 
kniga ukrain'skich diâĉiv Peremišini XIX-XX stolit' : zbiornik êseïv : častina druga / Âroslav 
Stech. - L'viv : „Spolom”, 2009. – S. 199, portr. 
 
B P-WIN 
 
1323. Evgen Liubovič (ur. 31.10.1875 Trembowla - zm. 1952 Przemyśl) //W: Ukrains’kij 
Instytut dla Divčat u Peremišli : 1895-1995 : Jubilejna Kniga Pam’iati do 100-ričcia 
zasnuvannia / red. koleg. :Igor Gnatkevič [i In.]. – Drogobič : vidrodzennia”, 1995. – S. 70, 
potr. 
 
AP Przemyśl nr inw. 17199 
 
1324. O. Ûliân Volodimir Mac ′kiv  (9 września 1910 Przemyśl – Warszawa) / Bogdan Bilij 
//W: Propam’âtna kniga ukrain'skich diâĉiv Peremišini XIX-XX stolit' : zbiornik êseïv : 
častina perša / Âroslav Stech. - L'viv : „Spolom”, 2006. – S. 296-297, portr. 
członek ukraińskiego Klubu Sportowego „Berkut” – bramkarz, 6.09.1937 r. otrzymał dyplom uznania od rządu 
polskiego w osobie premiera Felicjana Sławoj-Składkowskiego za uratowanie życia, od r. 1933 w seminarium 
duchownym, kapłan  
 
B P-WIN 



 
1325. Tadeusz Niemiec : ur. 7 lutego 1922 roku w Przemyślu : zawód : inżynier 
budownictwa lądowego [biogram] //W: „Czuwaj” Przemy śl : jubileusz 90 lat : 1918-2008 / 
Edward Krajewski ; [Klub Sportowy "Czuwaj"]. - Przemyśl : Edward Krajewski, 2008. – S. 
5-8, portr. 
 
1326. Tadeusz Niemiec : [biogram] //W: Wychowanie fizyczne w szkołach i kluby 
sportowe w Przemyślu w dobie autonomii Galicji / Józef Frankiewicz. - Przemyśl : 
Ministerstwo Edukacji i Nauki : Regionalny Ośrodek Kultury : Józef Frankiewicz, 2004. – S. 
196-198 : Aneksy 
 
PBW Przemyśl  nr inw. 89329 ; 92266/ CzP Premisliana ; B AP Przemyśl nr inw. 23840, 
23841 
 
1327. Stanisław Obler [ur. 4 września 1909 r. Żurawno – zm. 25 lipca 1985 r. Przemyśl ] 
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Przemyśl : Edward Krajewski, 1999. – S. 11A-11, portr. 
 
1400. Ryszard Zamirski : pomocnik : lata 1946-1956 //W: Jubileusz 90-lecia MKS 
„Polonia” Przemyśl : sylwetki najsłynniejszych piłkarzy / oprac. Edward Krajewski. – 
Przemyśl : Edward Krajewski, 1999. – S. 21A-21 
 
1401. Zygmunt Zieliński : obrońca : lata 1945-1948 //W: Jubileusz 90-lecia MKS 
„Polonia” Przemyśl : sylwetki najsłynniejszych piłkarzy / oprac. Edward Krajewski. – 
Przemyśl : Edward Krajewski, 1999. – S. 8-8A, portr. 
 
 
 
Sylwetki piłkarzy „Czuwaju” : lata 1918-1939 
 
 
 
1402. Leopold Adamcio : pomocnik : bronił barw HKS „Czuwaj” w l. 1918-1930 // 
Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : 
Edward Krajewski, 2013. – S. 3-4, portr. – (Lata 1918-1939) 
 
1403. Eugeniusz Adamowicz : pomocnik : bronił barw HKS „Czuwaj” w 1925 r. //W: 
Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : 
Edward Krajewski, 2013 – S. 5, portr. – (Lata 1918-1939) 
 
1404. Stanislaw Argasiński : pomocnik : bronił barw HKS „Czuwaj” w 1930 r. //W: 
Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : 
Edward Krajewski, 2013 – S. 5. - (Lata 1918-1939) 
 
1405. por. Witold Aurzecki  : pomocnik : bronił barw HKS „Czuwaj”w l. 1929-1930 //W: 
Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : 
Edward Krajewski, 2013 – S. 6. - (Lata 1918-1939) 
zginął a Katyniu 
 
1406. Juliusz Baj : pomocnik : bronił barw HKS „Czuwaj”w l. 1918-1921. //W: Sylwetki 
piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward 
Krajewski, 2013 – S. 6. - (Lata 1918-1939) 
 
1407. Kazimierz Bąkowski : napastnik : bronił barw HKS „Czuwaj” w 1930 r. //W: 
Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : 
Edward Krajewski, 2013 – S. 6. - (Lata 1918-1939) 
 
1408. Zdzisław Bąkowski : napastnik : bronił barw HKS „Czuwaj” w l. 1929-1930 //W: 
Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : 
Edward Krajewski, 2013 – S. 6. - (Lata 1918-1939) 



 
1409. Aleksander Bilan : obrońca : bronił barw HKS „Czuwaj” w l. 1918-1937 //W: 
Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : 
Edward Krajewski, 2013.- S. 10, portr. - (Lata 1918-1939) 
ppor., ur. 19 III 1905 Przemyśl- zginął w KL Auschwitz-Birkenau 16 na 17 marca 1942 r.  
 
1410. Bolesław Bilan : pomocnik : bronił barw HKS „Czuwaj” w l. 1921-1938 ; 1946-1947 
//W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : 
Edward Krajewski, 2013.- S. 9, portr. - (Lata 1918-1939) 
więzień obozu KL Matchausen nr 1377 
 
1411. Tadeusz Bilan : pomocnik : bronił barw HKS „Czuwaj” w l. 1922-1929 //W: 
Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : 
Edward Krajewski, 2013. – S. 8, portr. – (Lata 1918-1939) 
zginął w KL Matchausen 7 maja 1943 r. 
 
1412. Włodzimierz Bilan : pomocnik : bronił barw HKS „Czuwaj” w l. 1918-1937; 1946-
1947 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – 
Przemyśl : Edward Krajewski, 2013– S. 7, portr. – (Lata 1918-1939) 
Mgr prawa , zamordowany we Wronkach 1951 r. 
 
1413. Zbigniew Bilan : obrońca : bronił barw HKS „Czuwaj” w l. 1924-38 ; 1946-1947 
//W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : 
Edward Krajewski, 2013. – S. 11, portr. - (Lata 1918-1939) 
 
1414. Ludwik Bojczuk  : bramkarz : bronił barw HKS „Czuwaj” w l. 1923-1930 //W: 
Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : 
Edward Krajewski, 2013. – S. 11, portr.- (Lata 1918-1939) 
Pozyskany z rozwiązanego K.S. „Strzelec”; zm. 1990 r., Przemyśl 
 
1415. Mieczysław Brzychczy : napastnik : bronił barw HKS „Czuwaj” w l. 1929-1930 //W: 
Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : 
Edward Krajewski, 2013. – S. 12. - (Lata 1918-1939) 
 
1416. Julian Bystrzanowski : pomocnik : bronił barw HKS „Czuwaj” w l. 1920-1921 //W: 
Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : 
Edward Krajewski, 2013. – S . 12, portr. - (Lata 1918-1939) 
 
1417. Tadeusz Complak : pomocnik : bronił barw HKS „Czuwaj” w l. 1924-1930 //W: 
Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : 
Edward Krajewski, 2013. – S . 12. - (Lata 1918-1939) 
 
1418. Aleksander Czernecki : pomocnik : bronił barw HKS „Czuwaj” w l. 1924-1948 //W: 
Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : 
Edward Krajewski, 2013. – S . 13, portr. - (Lata 1918-1939) 
zm. 1972, Przemyśl 
 
1419. Mieczysław Czernecki : napastnik : bronił barw HKS „Czuwaj” w l. 1924-1946 //W: 
Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : 
Edward Krajewski, 2013. –. S. 13, portr. - (Lata 1918-1939) 
zm. 1981, Przemyśl 
 



1420. Adam Dalecki : (ur. 19 XII 1903) : napastnik prawoskrzydłowy : bronił barw HKS 
„Czuwaj” w l. 1918-1925 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 1918-2012 / 
Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. – S. 14, portr. - (Lata 1918-1939) 
poległ jako strzelec z cenzusem z Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich pod Ghazalą, poch. w Tobruku 
 
1421. kpt. Tadeusz Daniec : napastnik : bronił barw HKS „Czuwaj” w l. 1926-1934 //W: 
Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : 
Edward Krajewski, 2013. – S. 14 - (Lata 1918-1939) 
 
1422. Aleksader Danik : pomocnik : bronił barw HKS „Czuwaj” w r. 1930 //W: Sylwetki 
piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward 
Krajewski, 2013. – S. 15 - (Lata 1918-1939) 
 
1423. Stanisław Dąbrowiecki : pomocnik : bronił barw HKS „Czuwaj” w l. 1920-1921 //W: 
Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : 
Edward Krajewski, 2013. – S. 15 - (Lata 1918-1939) 
zm. 1977, Przemyśl 
 
1424. Mieczysław Dobrowolski : pomocnik : bronił barw HKS „Czuwaj” w l. 1930-1937 
//W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : 
Edward Krajewski, 2013. – S. 16 - (Lata 1918-1939) 
 
1425. Franciszek Dołęga : pomocnik : bronił barw HKS „Czuwaj” w l. 1929-1930 //W: 
Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : 
Edward Krajewski, 2013. – S. 17 - (Lata 1918-1939) 
zm. 1953, Przemyśl 
 
1426. Zdzisław Dołęga : pomocnik : bronił barw HKS „Czuwaj” w 1930 r. //W: Sylwetki 
piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward 
Krajewski, 2013. – S. 17 - (Lata 1918-1939) 
 
1427. Jan Deszczka : pomocnik : bronił barw HKS „Czuwaj” w r. 1938 i 1945 //W: 
Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : 
Edward Krajewski, 2013. – S. 15 - (Lata 1918-1939) 
zm. 1970, Przemyśl 
 
1428. Zenon Dmytryszyn : napastnik : bronił barw HKS „Czuwaj” w l. 1934-1937 //W: 
Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : 
Edward Krajewski, 2013. – S. 16, portr. - (Lata 1918-1939) 
zm. 1945, Przemyśl 

1429. Mieczysław Dryś : pomocnik : bronił barw HKS „Czuwaj” w l. 1918-1924 //W: 
Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : 
Edward Krajewski, 2013. – S. 18, portr. - (Lata 1918-1939) 
zm.1966, Przemyśl 
 
1430. Tadeusz Dryś : bramkarz : bronił barw HKS „Czuwaj” w l. 1920-1921 //W: Sylwetki 
piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward 
Krajewski, 2013. – S. 18 - (Lata 1918-1939) 
 



1431. Jan Dubiej : pomocnik : bronił barw HKS „Czuwaj” w l. 1920-21 //W: Sylwetki 
piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward 
Krajewski, 2013. – S. 19 - (Lata 1918-1939) 
 
1432. Jan Dubieński : pomocnik : bronił barw HKS „Czuwaj” w l. 1920-21 //W: Sylwetki 
piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward 
Krajewski, 2013. – S. 19 
 
1433. Bolesław Duchoń : napastnik : bronił barw HKS „Czuwaj” w 1930 r. //W: Sylwetki 
piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward 
Krajewski, 2013. – S. 20 - (Lata 1918-1939) 
 
1434. Seweryn Duchoń : napastnik : bronił barw HKS „Czuwaj” w l. 1926-1930 //W: 
Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : 
Edward Krajewski, 2013. – S. 20 - (Lata 1918-1939) 
zm. 1950, Przemyśl 
 
1435. Wiktor Duchoń : napastnik : bronił barw HKS „Czuwaj” w 1924 r. //W: Sylwetki 
piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward 
Krajewski, 2013. – S. 20 
 
1436. Józef Dufrat : obrońca : bronił barw HKS „Czuwaj” w l. 1923-1925 //W: Sylwetki 
piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward 
Krajewski, 2013. – S. 19, portr. - (Lata 1918-1939) 
 
1437. Julian Dziedzic : pomocnik : bronił barw HKS „Czuwaj” w l. 1918-1924 //W: 
Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : 
Edward Krajewski, 2013. – S. 21, portr. - (Lata 1918-1939) 
 
1438. Mieczysław Dziedzic : pomocnik : bronił barw HKS „Czuwaj” od 1918 r. //W: 
Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : 
Edward Krajewski, 2013. – S. 21 - (Lata 1918-1939) 
 
1439. Roman Dziedziuk : pomocnik – napastnik : bronił barw HKS „Czuwaj” w l. 1924-34 
//W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : 
Edward Krajewski, 2013. – S. 21, portr. - (Lata 1918-1939) 
 
1440. Ferdynand Fedkiewicz : napastnik : bronił barw HKS „Czuwaj” w l. 1929-1930 //W: 
Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : 
Edward Krajewski, 2013. - S. 22 - (Lata 1918-1939) 
 
1441. Fedorowicz : napastnik : bronił barw HKS „Czuwaj” w 1932 r. //W: Sylwetki 
piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward 
Krajewski, 2013. - S. 22 - (Lata 1918-1939) 
 
1442. Flak : obrońca : bronił barw HKS „Czuwaj” w 1938 r. //W: Sylwetki piłkarzy 
Czuwaju (Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 
2013. - S. 22 - (Lata 1918-1939) 
 



1443. Teofil Fleszer : napastnik : bronił barw HKS „Czuwaj” w 1930 //W: Sylwetki 
piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward 
Krajewski, 2013. - S. 23 - (Lata 1918-1939) 
 
1444. Mikołaj Florkiewicz  : pomocnik : bronił barw HKS „Czuwaj” w 1930 r. //W: 
Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : 
Edward Krajewski, 2013. - S. 23 - (Lata 1918-1939) 
 
1445. Józef Fusek : pomocnik : napastnik : bronił barw HKS „Czuwaj” w l. 1924-1937 i w 
1944 r. //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – 
Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 23 - (Lata 1918-1939) 
 
1446. Władysław Gajewski : ponmocnik-napastnik : bronił barw HKS „Czuwaj” w l. 1918-
1930 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – 
Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 24, portr. - (Lata 1918-1939) 
zm 1940, Przemyśl 
 
1447. Bronisław Gancarz : pomocnik : bronił barw HKS „Czuwaj” w 1929 r. //W: 
Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : 
Edward Krajewski, 2013. - S. 25 - (Lata 1918-1939) 
 
1448. Jan Gardziel : napastnik : bronił barw HKS „Czuwaj” w l. 1919-1935 //W: Sylwetki 
piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward 
Krajewski, 2013. - S. 24, portr. - (Lata 1918-1939) 
 
1449. Henryk Głogowski : pomocnik : bronił barw HKS „Czuwaj” w l. 1926-1928 //W: 
Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : 
Edward Krajewski, 2013. – S. 25 - (Lata 1918-1939) 
 
1450. Andrzej Głowacz : pomocnik : bronił barw HKS „Czuwaj” w l. 1923-1924 //W: 
Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : 
Edward Krajewski, 2013. - S. 25, portr. - (Lata 1918-1939) 
pozyskany z rozwiązanego KS „Stzrelec” 
 
1451. Józef Głowacz : pomocnik : bronił barw HKS „Czuwaj” w l. 1926-1929 //W: 
Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : 
Edward Krajewski, 2013. - S. 26 - (Lata 1918-1939) 
 
1452. ppł. dr Marian Gorzeński : bramkarz : bronił barw HKS „Czuwaj” w l. 1918-1935 
//W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : 
Edward Krajewski, 2013. – S. 26, portr. - (Lata 1918-1939) 
 
1453. kpt. Mieczysław Gorzeński : pomocnik : bronił barw HKS „Czuwaj” w l. 1925-1927 
//W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : 
Edward Krajewski, 2013. – S. 27 - (Lata 1918-1939) 
(ur. 14 IX 1903) zginąl nad Danią 26 II 1942  
 
1454. Kazimierz Göttlich  : bramkarz : bronił barw HKS „Czuwaj” w l. 1929-1936 i w 1944 
r. //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl 
: Edward Krajewski, 2013. – S. 27, portr. - (Lata 1918-1939) 
 



1455. Józef Grzesiak : napastnik : bronił barw HKS „Czuwaj” w 1927 r. //W: Sylwetki 
piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward 
Krajewski, 2013. – S. 27, portr. - (Lata 1918-1939) 
zm. 1989, Przemyśl 
 
1456. Tadeusz  Hałuszka : napastnik : bronił barw HKS „Czuwaj” w l. 1929-1930 //W: 
Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : 
Edward Krajewski, 2013. – S. 28 - (Lata 1918-1939) 
 
1457. Roman Hoff : napastnik : bronił barw HKS „Czuwaj” w 1930 r. //W: Sylwetki 
piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward 
Krajewski, 2013. – S. 29 - (Lata 1918-1939) 
 
1458. Bogusław Jakóbczyński : napastnik : bronił barw HKS „Czuwaj” w l. 1929-1930 
//W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : 
Edward Krajewski, 2013. – S. 30 - (Lata 1918-1939) 
 
1459. Jasiewicz : pomocnik : bronił barw HKS „Czuwaj” w 1938 //W: Sylwetki piłkarzy 
Czuwaju (Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 
2013. – S. 30 - (Lata 1918-1939) 
 
1460. Adam Jaskólski : napastnik : bronił barw HKS „Czuwaj” w l. 1920-1921 //W: 
Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : 
Edward Krajewski, 2013. – S. 29 - (Lata 1918-1939) 
 
1461. J. Jastrzębski : pomocnik : bronił barw HKS „Czuwaj” w l. 1926-1935 //W: Sylwetki 
piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward 
Krajewski, 2013. – S. 29 - (Lata 1918-1939) 
 
1462. Edward Kassan : pomocnik : bronił barw HKS „Czuwaj” w 1930 //W: Sylwetki 
piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward 
Krajewski, 2013. – S. 30 - (Lata 1918-1939) 
 
1463. Kiebus : pomocnik : bronił barw HKS „Czuwaj” w 1938 //W: Sylwetki piłkarzy 
Czuwaju (Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 
2013. – S. 32 - (Lata 1918-1939) 
 
1464. Marian Kleban  : pomocnik : bronił barw HKS „Czuwaj” w 1930 //W: Sylwetki 
piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward 
Krajewski, 2013. – S. 32 - (Lata 1918-1939) 
zm 1981, Przemyśl 
 
1465. kpt. Jan Klepacki : napastnik : bronił barw HKS „Czuwaj” w l. 1926-1928 //W: 
Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : 
Edward Krajewski, 2013. – S. 32 - (Lata 1918-1939) 
ur. 21 III 1907, zginął 18 listopada 1938 kpt 39 Pułku Piechoty, dowódca kompanii konnych zwiadowców  
 
1466. kpt. pilot Roman Klisz : pomocnik : bronił barw HKS „Czuwaj” w l. 1918-129 //W: 
Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : 
Edward Krajewski, 2013. – S. 31, portr. - (Lata 1918-1939) 
ur. 13 listopada 1904 zginął 3 VI 1944 r., pochowany w Oranie (Algier) 



 
1467. Stanisław Kobierzyński : napastnik : bronił barw HKS „Czuwaj” w l. 1929-1937 
//W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : 
Edward Krajewski, 2013. - S. 33 - (Lata 1918-1939) 
zm. 1964, Przemyśl 
 
1468. Kazimierz Koczapski : bramkarz : bronił barw HKS „Czuwaj” w l. 1936-1938 i 
1944-1947 i 1951-1953 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 1918-2012 / Edward 
Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 33, portr. - (Lata 1918-1939) 
II prezes Czuwaju w 1957 r., zm. 1990, Przemyśl 
 
1469. Jan Korbiczek : pomocnik : bronił barw HKS „Czuwaj” w l. 1930 //W: Sylwetki 
piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward 
Krajewski, 2013. - S. 34 
 
1470. Adam Kordecki : obrońca : bronił barw HKS „Czuwaj” w 1920 r. //W: Sylwetki 
piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward 
Krajewski, 2013. - S. 34, portr. - (Lata 1918-1939) 
kapitan drużyny od 30 III 1918 – do 30.VIII.1920 ; ur. 15 VI 1900 Grybów, zginął 30 VII 1920 pod Starym 
Milatynem 
 
1471. Kosiba : pomocnik : bronił barw HKS „Czuwaj” w 1927 r. //W: Sylwetki piłkarzy 
Czuwaju (Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 
2013. – S. 35 - (Lata 1918-1939) 
 
1472. Stanisław Kostrzewski : napastnik : bronił barw HKS „Czuwaj” w l. 1918-1923 //W: 
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(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. – S. 66, 
portr. - (1944-1960) 
 
1540. Antoni Bik  : pomocnik : 1953-1964 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 
1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. – S. 66 - (1944-1960) 
 
1541. January Bluj  : pomocnik : 1946-1964 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 
1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 67, portr. - (1944-
1960) 
wszechstronny sportowiec  
 



1542. Jerzy Błachut : bramkarz : od 1955-1969 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. – S. 67, 
portr. - (1944-1960) 
 
1543. Zdzisław Bomersbach : napastnik : 1953-1954 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. – S. 68, 
portr. - (1944-1960) 
felczer 
 
1544. Krzysztof Bodziak : bramkarz : od 1951-1957 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. – S. 69, 
portr. - (1944-1960) 
 
1545. Aleksander Brożyniak : napastnik : 1958-1963 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. – S. 69, 
portr. - (1944-1960) 
 
1546. Aleksander Brożyniak : napastnik : od 1951-1953 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. – S. 69, 
portr. - (1944-1960) 
zm. 30.08.2008, Przemyśl  
 
1547. Zdzisław Brodziński : obrońca : 1951-1952 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. – S. 70, 
portr. - (1944-1960) 
w drużynie juniorów 
 
1548. Henryk Brzoza : obrońca : od 1945-1949//W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. – S. 70, 
portr. - (1944-1960) 
uczestnik błyskawicznego turnieju juniorów o „Nagrodę Spółdzielczą” (9.09.1945 r.) 
 
1549. Jerzy Busz : napastnik : 1958-1973 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 
1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. – S. 71, portr. - 
(1944-1960) 
 
1550. Mieczysław Cap-Cichoński : pomocnik : 1958-1959 //W: Sylwetki piłkarzy 
Czuwaju (Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 
2013. – S. 71, portr. - (1944-1960) 
 
1551. Władysław Cebulski : pomocnik : od 1944-1945 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. – S. 72, 
portr. - (1944-1960) 
 
1552. Władysław Cielecki : pomocnik : od 1945 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. – S. 72 - 
(1944-1960) 
 
1553. Marian Ciećwierz : bramkarz : od 1957-1957 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. – S. 72 - 
(1944-1960) 



 
1554. Jerzy Cygler : pomocnik : od 1947-1955 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. – S. 73, 
portr. - (1944-1960) 
 
1555. Zbigniew Chlak : pomocnik : od 1944 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) 
: 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. – S. 73 - (1944-
1960) 
 
1556. Stefan Chmaj : bramkarz : od 1954-1956 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. – S. 73, 
portr. - (1944-1960) 
 
1557. Jerzy Czarniecki : napastnik : od 1947-1953 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. – S. 74. 
portr. - (1944-1960) 
ur. 23.08.1931 Przemyśl 
 
1558. Ryszard Czarniecki : napastnik : od 1952-1953 i od 1956-1959 //W: Sylwetki 
piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward 
Krajewski, 2013. – S. 74, portr. - (1944-1960) 
3-ligowa RWKS „Polna” Przemysl 
 
1559. Stanisław Czekaj : pomocnik : od 1950 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. – S. 75, 
portr. - (1944-1960) 
 
1560. Zygmunt Demko : pomocnik : 1958-1964 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. – S. 75, 
portr. - (1944-1960) 
zm. 25.06.2001, Przemyśl 
 
1561. Zbigniew Drotlef  : pomocnik : 1953-1955 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. – S. 75, 
portr. - (1944-1960) 
w reprezentacji miasta Przemyśla 
 
1562. Henryk Duchoń : obrońca : 1944-1947 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) 
: 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. – S. 76, portr. - 
(1944-1960) 
w l. 1948-1960 w „Polonii”jako obrońca, w l. 1961-1962 prezes klubu „Polonia”; kapitan Żeglugi Wielkiej ; zm. 
16.03.1998, Przemyśl  
 
1563. Roman Dutko : pomocnik : 1944-1952 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) 
: 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. – S. 77, portr. - 
(1944-1960) 
w reprezentacji miasta Przemyśla, kapitan I drużyny ; zm. 11.02.1983, Przemyśl 
 
1564. Tadeusz Dziewoński : napastnik : 1946-1950 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. – S. 78, 
portr. - (1944-1960) 
do 1945 r. w klubie JKS Jarosław pod pseud. „Globus” ; zm. 20.08.1984  



 
1565. Bolesław Drzewiński : napastnik : 1947-1948 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. – S. 78, 
portr. - (1944-1960) 
 
1566. Ludwik Dziedzic : pomocnik 1950-1952 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. – S. 79, 
portr. - (1944-1960) 
zm. 28.10.1986 
 
1567. Edward Dzik  : napastnik : 1947-1960 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 
1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. – S. 79, portr. - 
(1944-1960) 
w 1955 r. występował jako kapitan II drużyny ; zm. 16.08.2008 r. 
 
1568. Adam Dzikowski : pomocnik : 1949-1950 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. – S. 80, 
portr. - (1944-1960) 
w l. 1952-1955 w KS „Żurawianka”(Żurawica) 
 
1569. Jerzy Dziukiewicz : napastnik : od 1949 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. – S. 80, 
portr. - (1944-1960) 
w l. 1973-1975 komendant Hufca Przemyskiego ; zm. 19.02.1980  
 
1570. Jerzy Ekiert : bramkarz : 1951-1952 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 
1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. – S. 81, portr. - 
(1944-1960) 
członek drużyny juniorów 
 
1571. Jan Ekiert : pomocnik : od 1947-1965 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) 
: 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. – S. 81, portr. - 
(1944-1960) 
uchonortowany krzyżem brązowym za osiągnięcia w sporcie ; zm. 18.12.1991 r. 
 
1572. Mieczysław Fedorcio : pomocnik-bramkarz : od 1945-55 //W: Sylwetki piłkarzy 
Czuwaju (Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 
2013. – S. 82, portr. - (1944-1960) 
w l. 1952-1953 kapitan II drużyny 
 
1573. Marian Fenik  : napastnik : od 1962-1967 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. – S. 82, 
portr. - (1944-1960) 
 
1574. Czesław Fiołek : napastnik : od 1957 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 
1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. – S. 83, port. - (1944-
1960) 
od 1946-55 „Żurawianka” (Żurawica), od 1956 RWKS”Polna” (Przemyśl) ; technik bud.; zm. 30.12.1989 
 
1575. Władysław Folwarski : pomocnik ; od 1961-1967 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. – S. 83, 
portr. - (1944-1960) 



zm. 19.09.2009 
 
1576. Stanisław Franica : bramkarz : od 1960-1961 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. – S. 83 - 
(1944-1960) 
 
1577. Zbigniew Franczuk : pomocnik : od 1944-1947 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. – S. 84, 
portr. - (1944-1960) 
zm. 08.07.2000 
 
1578. Kazimierz Furman  : napastnik : od 1953 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. – S. 84 - 
(1944-1960) 
mgr inż. 
 
1579. Jerzy Gazdowicz : pomocnik : 1953-1955 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. – S. 85,  
portr. - (1944-1960) 
 
1580. Leszek Gardziel : napastnik : od 1955-1957 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. – S. 85, 
portr. - (1944-1960) 
tylko w r. 1955 w klubie „Polonia” 
 
1581. Bogusław Gąszewski : pomocnik : 1954-1955 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. – S. 85, 
portr. - (1944-1960) 
zm. 28.02.1999 
 
1582. Wiesław Gierula : pomocnik : 1951-1953 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. – S. 86, 
portr. - (1944-1960) 
zm. 30.06.1993 
 
1583. Władysław Głowacz : napastnik : od 1949-1950 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. – S. 86, 
portr. - (1944-1960) 
w l. 1945-1946 „Polonia” P-sl, 1947-1948 „Żurawianka”(Żurawica) 1945-1946 Polonia P-sl, w 1947 sędzia 
piłkarski ; zm. 20.01.1983 
 
1584. Józef Głupiak-Poleski : napastnik : 1944-1958 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. – S. 87, 
portr. - (1944-1960) 
 
1585. Stanisław Głupiak-Poleski : obrońca : 1944-1947 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. – S. 87, 
portr. - (1944-1960) 
do 1943 r. „Czuwaj” (Mościska) ; prawdopodobnie w 1946 r. zmienił nazwisko na : Poleski 
 



1586. Marian  Gnot  : pomocnik : 1947-1957 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) 
: 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. – S. 88, portr. - 
(1944-1960) 
zm 02.05.2005 
 
1587. Wiesław Gnot : pomocnik : 1958-1970 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) 
: 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. – S. 88, portr. - 
(1944-1960) 
zm. 14.02.1992  
 
1588. Krzysztof Gryb ś : obrońca : 1949-1953 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. – S. 89, 
portr. - (1944-1960) 
w l. 1956-1959 w „Polnej” (Przemyśl) 
 
1589. Mieczysław Guzdzioł : 1944-1946 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 
1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. – S. 89, portr. - 
(1944-1960) 
 
1590. Ryszard Harasymowicz : bramkarz : 1944-1946 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. – S. 89, 
portr. - (1944-1960) 
 
1591. Henryk Hemerling : bramkarz : 1950-1955 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. – S. 90, 
portr. - (1944-1960) 
ur. 12.01.1936 Przemyśl ; w l. 1956-1962 w „Polnej” (Przemyśl) 
 
1592. Franciszek Herman : napastnik : od 1952 r. //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. – S. 91, 
portr. - (1944-1960) 
 
1593. Ireneusz Jankowski : pomocnik : 1955-1960 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. – S. 91, 
portr. - (1944-1960) 
 
1594. Tadeusz Jarosiński : pomocnik : 1960 r. //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. – S. 91 - 
(1944-1960) 
żołnierz Wojska Polskiego 
 
1595. Michał Jawornicki  : bramkarz : 1953-1955 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. – S. 92, 
portr. - (1944-1960) 
 
1596. Zbigniew Kaczmar : pomocnik : 1955, 1960, 1964 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 92, 
portr. - (1944-1960) 
 



1597. Jerzy Kaczmarski : napastnik : 1955 – 1964 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 92, 
portr. - (1944-1960) 
zm. 13.03.1987 
 
1598. Leszek Kałmuczak : bramkarz : 1946-1953 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 93, 
portr. - (1944-1960) 
ur. 19.11.1931 P-śl - zm. 21.12.2004 P-śl ; w reprezentacji juniorów, zawodnik KS „Kolejarz” w rozgrywkach 
międzyokregowych II Klasy Państwowej, piłka ręczna 
 
1599. Stanisław Kanicki : pomocnik : 1949 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 
1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 93, portr. - (1944-
1960) 
 
1600. Stanisław Kawiak : napastnik : 1946-1957 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 94-
95, portr. - (1944-1960) 
ur. 1934 P-śl ; wykszt. : technik drogowy ; w 1958r. w II-ligowej „Stali” Rzeszów, od 1956-1966 w Polonii 
udział w turnieju o Puchar Związku Niesportowego w Malborku 15.07.1960r. I miejsce dla Polonii, II miejsce 
jako strzelec w turnieju, udział w meczach międzynarodowych reprezentacji Przemyśla, wielokrotnie 
odznaczany za osiągnięcia sportowe 
 
1601. Zygmunt Kaznowski : pomocnik : 1955, 1960-1962 //W: Sylwetki piłkarzy 
Czuwaju (Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 
2013. - S. 96, portr. - (1944-1960) 
zm. 24.09.1998 
 
1602. Bronisław Kątnik  : pomocnik : 1944-1947 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 96, 
portr. -  
 
1603. Kękuś : napastnik : od 1958 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 1918-
2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 96 - (1944-1960) 
Żołnierz Wojska Polskiego 
 
1604. Zbigniew Kikiela  : napastnik : 1944-1950 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 97, 
portr. - (1944-1960) 
mjr Wojska Polskiego ; w reprezentacji miasta Przemyśla na mecz z repr. Rzeszowa 28. 10. 1951r. ; uczestnik 
rozgrywek II-ligowych ; zm. 01.11.1999 r. P-śl 
 
1605. Jerzy Kinasz : pomocnik : 1954-1959 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 
1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 97, portr. - (1944-
1960) 
inż. rolnictwa ; ur. 16.01.1940 r. Przemyśl 
 
1606. Marian Kobus : napastnik : 1960 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 
1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 98, portr. - (1944-
1960) 
 



1607. Zbigniew Kogus : bramkarz : 1958-1966 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 98, 
portr. - (1944-1960) 
uczestnik rozgrywek międzynarodowych 
 
1608. Kogut : bramkarz : 1955-1957 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 1918-
2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 99, portr. - (1944-1960) 
 
1609. Ryszard Kot : pomocnik : 1950-1952 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 
1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 99 - (1944-1960) 
 
1610. Kazimierz Kostka : pomocnik : 1951-1952 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 99, 
portr. - (1944-1960) 
 
1611. Jerzy Kozłowski : napastnik : 1954-1960 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 100, 
portr. - (1944-1960) 
uczestnik rozgrywel miedzynar i towarzyskich, III-ligowych, jako kapitan drużyny, w l. 1961-1962 w KS 
Gwardia jako kapitan drużyny 
 
1612. Zbigniew Kozioł : napastnik : 1951-1952, 1960 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 101, 
portr. - (1944-1960) 
członek drużyny juniorów ; zm. 20.01.1991  
 
1613. Ryszard Krawczyszyn : napastnik : 1945-1946, 1960 //W: Sylwetki piłkarzy 
Czuwaju (Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 
2013. - S. 101, portr. - (1944-1960) 
członek drużyny juniorów 
 
1614. Mieczysław Krajewski : napastnik : 1946-1949 i 1955 //W: Sylwetki piłkarzy 
Czuwaju (Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 
2013. - S. 102, portr. - (1944-1960)  
mgr pedag.; ur. 28.06.1931 Przemyśl, członek drużyny juniorów, w reprezentacji miasta Przemyśla, zm. 03.11. 
1990  
 
1615. Edward Krajewski  : napastnik : 1946-1954 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 103-
104, portr. - (1944-1960) 
inż konstr.; ur. 06.04.1935 Przemyśl; w l. 1954-1964 III-cio ligowa MKS „Polonia-Budowlani”(Przemyśl), 
uczestnik rozgrywek II i III ligowych, w reprezentacji miasta Przemyśla, w. l. 1950-1952 król strzelców, 
ponownie w r. 1957, 1958 w pucharze ZNS Gdańsk król strzelców turnieju i zdobywca Pucharu, wielokrotnie 
odznaczony za osiągnięcia sportowe m.in. Medalem za Zasługi dla MKS „Polonia”, uprawnienia pilota 
szybowcowego 1950, w reprezentacji miasta Przemyśla w r. 1958 – w meczu Przemyśl – OWS Lwów, odbytym 
23.06 
 
1616. Jan Król  : bramkarz : 1947 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 1918-
2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 105, portr. - (1944-
1960) 
 



1617. Henryk Kurc  : bramkarz : 1947-1963 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 
1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 105, portr. - 
(1944-1960) 
w reprezentacji miasta Przemyśla,w II lidze 
 
1618. Wiesław Kurc : obrońca : 1951-1962 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 
1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 106, portr. - 
(1944-1960) 
wielostronny sportowiec, w reprezentacji m Przemyśla 
 
1619. Zbigniew Kudła : pomocnik : 1951-1952 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 106, 
portr. - (1944-1960) 
drużyna juniorów 
 
1620. Marian Kuszyk  : napastnik : 1947-1953 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 107, 
portr. - (1944-1960) 
od maja 1952 r. TS „Polonia”, od jesieni 1952 r. w II –go ligowym OWKS Gliwice, po 2 latach ponownie w 
Czuwaju ; specjalista Administracji i Zarządzania 
 
1621. Kazimierz Kwiatkowski  : pomocnik : 1947-1963 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 108, 
portr.- (1944-1960)  
ur. 2.03.1933 ; ps „Gnida” , w 1958 r. w reprezentacji P-śla  
 
1622. Wilhelm Lach  : bramkarz : 1949-1950 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) 
: 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 108, portr. - 
(1944-1960) 
 
1623. Mirosław Lewandowski : napastnik : 1949-1965 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 109, 
portr. – (1944-1960) 
w reprezentacjach m P-śla, trener młodzików i seniorów, w 1960 r. kapitan drużyny, odznaczony Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski ; zm. 18.07. 2001 
 
1624. Ryszard Lewkowicz; napastnik : 1958-1964 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 109, 
portr. - (1944-1960) 
w l. 1974-1977 „Polonia”; zm. 14.11.1992 
 
1625. Krzysztof Lilito  : napastnik : 1950-1952 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 110, 
portr. - (1944-1960) 
w reprezentacji miasta Przemyśla 
 
1626. Józef Łaba : napastnik : 1951-1956 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 
1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 110, portr. – 
(1944-1960) 
w zespole II i III-ligowy, szczypiorniak, tenis ; zm. 19.11.2000 
 



1627. Jerzy Łaniusz : bramkarz-pomocnik : od 1958 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 110, 
portr. – (1944-1960) 
mistrzostwo juniorów Ligi Okręgowej ; zm. 15.09.1996 
 
1628. Jerzy Łapka : napastnik : 1946-1952 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 
1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 111, portr. - 
(1944-1960) 
drużyna juniorów, puchar Prezydenta Miasta 10.7.1947  
 
1629. Leszek Łapiński : napastnik : 1949-1950 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 111, 
portr. – (1944-1960) 
gracz II ligi, lewoskrzydłowy 
 
1630. Marian Ryszard Majewski : pomocnik : 1947-1953 //W: Sylwetki piłkarzy 
Czuwaju (Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 
2013. - S. 112, portr. – (1944-1960) 
lekarz medycyny, szczypiorniak, siatka 
 
1631. Władysław Mazur : pomocnik : 1960-1967 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 112, 
portr.- (1944-1960) 
rozgrywki towarzyskie, III-ligowe i międzynarodwe 
 
1632. Jerzy Majgier : bramkarz : 1959-1970 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) 
: 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 113, portr. – 
(1944-1960) 
14.07.1967 w reprezentacji Podkarpacia przeciwko Słowacji, w reprezentacji miasta P-śla na  mecz Garbarnią 
(Kraków) 
 
1633. Jan Maresch : pomocnik 1953-1964 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 
1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 113, portr. – 
(1944-1960) 
koszykówka, szczypiorniak  
 
1634. Kazimierz Martini  : pomocnik : 1944-1945 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 114, 
portr. - (1944-1960) 
piłkarz, hokeista, zamordowany przez UPA 1945.18.09 
 
1635. Kazimierz Marszałek : obrońca : od 1950 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 114 
- (1944-1960) 
od 1946 i 1953 LKS Żurawianka (Żurawica) 
 
1636. Piotr Maziarz  : obrońca : 1947-1948 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 
1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 114, portr. - 
(1944-1960) 
drużyna juniorów i I drużyna 1948 r. 
 



1637. Mieczysław Mielniczek : napastnik : 1949-1950 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 115, 
portr. - (1944-1960) 
1945-1948 Żurawianka (Żurawica), 1949 r. - w reprezentacji Przemyśla, mistrzostwa Podokręgu przemyskiego, 
eleminacje o wejście do II Ligi, udział w rozgrywkach II-go ligowych ; zm. 23.12.1985 
 
1638. Henryk Mikulka  : pomocnik : od 1944 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) 
: 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 115, port. - 
(1944-1960) 
 
1639. Ryszard Michel : 1945-1955 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 1918-
2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 116, portr. – (1944-
1960) 
ps. „Biczan”, ”Piechur” kapitan drużyny 1950r. i w meczu o Puchar Polski juniorów 29.08.1952 r. 
 
1640. Milc  : napastnik : od 1959-1963 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 1918-
2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 116 - (1944-1960) 
drużyna juniorów, rozgrywki III ligi i kl. B  
 
1641. Alfred Misiuk  : pomocnik : od 1958 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 
1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 117, portr. - 
(1944-1960) 
 
1642. Jerzy Mysłowski : napastnik : 1955-1959 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 117 
- (1944-1960) 
ur. 17 stycznia 1939 Lwów ; drużyna juniorów, reprezentant Przemyśla, III liga i klasa B, mecze 
międzynarodowe, mecze z Cracovią ; dyplom 90-lecia Czuwaju 
 
1643. Jan Ochalski : napastnik : 1944-1960 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 
1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 118, portr. – 
(1944-1960) 
w l. 1954-1957 kapitan I drużyny,mecze międzynarowe 1959 i 1960 ; zm. 1.11.1997 
 
1644. Stanisław Ochalski : pomocnik : 1952-1959 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 119, 
portr. – (1944-1960) 
 
1645. Marian Ochalski : pomocnik : 1953, 1955-1956, 1960 //W: Sylwetki piłkarzy 
Czuwaju (Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 
2013. - S. 119, portr. - (1944-1960) 
 
1646. Edward Ochalski : pomocnik : 1956-1964 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 119 
- (1944-1960) 
zm. 4.11.2004 
 
1647. Zbigniew Ochalski : pomocnik : 1956-1960, 1965-1970 //W: Sylwetki piłkarzy 
Czuwaju (Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 
2013. - S. 120, portr.- (1944-1960) 
zm. 26.1.1988 
 



1648. Leszek Oleksyn : napastnik : 1955-1970 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 120, 
portr. - (1944-1960)  
mecze międzynarowe z Węgrami i Jugosąwią 
 
1649. Józef Olszówka : napastnik : 1955-1956 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 120, 
portr. - (1944-1960) 
w 1956 r. udział w meczu Przemyśl – Lwów 
 
1650. Sławomir Olszewski : bramkarz : 1946-1953 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 121, 
portr. – (1944-1960) 
liga juniorów i kl. B, tenis, w r. 1982 i 1988 wiceprezes ds. sportowych Czuwaju, w 1983 r. otrzymał Krzyż 
Zasługi  
 
1651. Bogusław Pająk : pomocnik : 1950 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 
1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 121, portr. - 
(1944-1960) 
 
1652. Jerzy Paprzycki : pomocnik : 1947-1950 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 122, 
portr. - (1944-1960) 
 
1653. Stanisław Pasławski : napastnik : 1947-1948 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 122, 
portr. - (1944-1960) 
zm. 12.07.1998 
 
1654. Eugeniusz Pello : pomocnik : 1959 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 
1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 122, portr. – 
(1944-1960) 
udział w rozgrywkach o mistrzostwo juniorów 
 
1655. Mieczysław Piątkowski : pomocnik : 1946-1950 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 123, 
portr. – (1944-1960) 
ps. „Meko” ur. 30.10. 1920 Przemyśl, w l. 1944-1945 „Polonia”(Przemyśl), w reprezentacji miasta Przemyśla w 
l. 1948 1947 w eliminacjach do ligi, rozgrywki międzyokręgowe i II ligi ; zm. 12.05.1986 
 
1656. Zygmunt Pilch : pomocnik : od 1949 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 
1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 123, portr. - 
(1944-1960) 
 
1657. Włodzimierz Pisz :  napastnik : 1945-1946 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 124, 
portr. – (1944-1960) 
inż. arch., zm. 13.03.2003 
 
1658. Marian Piejko  : pomocnik : 1951-1952 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) 
: 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 124, portr. - 
(1944-1960) 



 
1659. Piskorz : napastnik : 1958 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 1918-2012 
/ Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 124 - (1944-1960) 
 
1660. Włodzimierz Pituła : napastnik : 1946-1948 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 125, 
portr. - (1944-1960) 
Puchar Polski juniorów, 7.10.1947 mecz o puchar Prezydenta miasta Przemyśla, 1948 – reprezentacja 
Przemyśla, 1948 drużyna parafialna „Podzamcze” ; zm. 26.11.1999 
 
1661. Eustachy Pituła : napastnik ; 1952-1954 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 125, 
portr. – (1944-1960) 
l. 1955-57 „Polonia”, od 1957 „Polna”, w 1957 r. reprezentacja miasta Przemyśla 
 
1662. Adolf Piwowar : napastnik : 1949-1961 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) 
: 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 126, portr. – 
(1944-1960) 
hokeista, szczypiorniak, 1955 r. – kapitan I drużyny, 1958 w rezeprezentacji miasta Przemyśla, mecze między-
narodowe  
 
1663. Marian Poleski : napastnik : 1951-1952 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 126, 
portr. - (1944-1960) 
 
1664. Ryszard Popowicz : napastnik : 1950-1955 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 127, 
portr. – (1944-1960) 
mistrzostwo III ligi, reprezentant Przemyśla w reprezentacji drużyny szkolnej Technikum Mechanicznego,  król 
strzelców juniorów woj. rzeszowskiego (3. miejsce) ; zm. 14.10.2009 
 
1665. Zbigniew Poczesny : napastnik : 1958-1963 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S.127, 
portr. – (1944-1960) 
mecze towarzyskie, III ligi i międzynarodowe 
 
1666. Rudolf Prachowski : oobrońca : 1949-1951 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 128, 
portr. – (1944-1960) 
w r. 1948 i 1949 kapitan I drużyny, w l. 1945-46 „Polonia”(Przemyśl), 1947-1948 „Żurawianka”, (Żurawica) ; 
zm. 8.03. 1964 
 
1667. Michał Prokop  : obrońca : 1947-1953 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 
1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 128, portr. – 
(1944-1960) 
drużyna juniorów, kl. B. i A, w 1953 r. w rezprezentacji juniorów miasta Przemyśla, lekarz ; zm. 26.11.1984 
 
1668. Marian Przyszłowski : bramkarz : 1951-52 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 129, 
portr. – (1944-1960) 
drużyna juniorów  
 



1669. Michał Rabiej : napastnik : 1947-1951 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) 
: 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 129, portr. – 
(1944-1960) 
rozgrywki towarzyskie, kl. A, II liga, reprezentacja miasta Przemyśla 
 
1670. Adam Remer : pomocnik : 1945-1947 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) 
: 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 130, portr. – 
(1944-1960) 
rozgrywki towarzyskie, II liowe, o awans do ekstraklasy 
 
1671. Stanisław Rosicki : pomocnik : 1946-1955 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 130, 
portr. – (1944-1960) 
mecze towarzyskie, mistrzostwo juniorów, reprezentacja miasta Przemyśla 
 
1672. Eugeniusz Rybienik : obrońca : 1947-1955 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 131, 
portr. – (1944-1960) 
w sekcji : szczypiorniak i piłka nożna, od 1955-63 Polna RWKS ; zm. 5.12.2002 
 
1673. Stanisław Rużankowski : napastnik : 1955-56 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 131, 
portr. – (1944-1960) 
pozyskany z I-ligowej Cracovii ; reprezantant Polski ; rozgrywki tylko III ligowe  
 
1674. Zdzisław Rużycki : pomocnik : 1951-1955 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 132, 
portr. - (1944-1960) 
misrzostwo juniorów woj. rzeszowskiego  
 
1675. Henryk Rybicki  : bramkarz : 1955-1956 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 132. 
- (1944-1960) 
pozyskany z I-ligowej Cracovii, reprezentant Polski, rozgrywki III ligowe, uczestnik meczu w 1956 r. przeciwko 
drużynie lwowskiej 
 
1676. Zdzisław Sabramowicz : bramkarz : 1947-1963 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 133, 
portr. – (1944-1960) 
pseud. „Bindus”, członek drużyny szkolnej Technikum Mechanicznego w r. 1951, 29.04. - 26.06.1952 w II 
drużynie, od 1963 r. został sędzią Rzeszowskiego Okregowego Związku Piłki Nożnej, w Kolegium Sędziów 119 
nr legitymacji ; zm. 29.10. 1991 
 
1677. Henryk Sawczyszak : napastnik : 1946-1949 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 134, 
portr. – (1944-1960) 
w l. 1950-1954- MKS „Polonia”, 1949 reprezentacja juniorów miasta Przemyśla 
 
1678. Zdzisław Schner : pomocnik : 1947-1948 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 134, 
portr. – (1944-1960) 
mistrzostwa ligi juniorów 1.09.1947 r.  
 



1679. Leszek Schneider : napastnik : 1951-1953 i 1956-1958 //W: Sylwetki piłkarzy 
Czuwaju (Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 
2013. - S. 134  - (1944-1960) 
pseud. „Łesiu”, w l. 1954 - 1955 WKS „Gwardia” Rzeszów” III liga, 1962 r. - MKS „Polonia”, rozgrywki 
towarzyskie, III ligowe oraz międzynarodowe 
 
1680. Bogusław Seneczko : napastnik : 1950-1959 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 135, 
portr. – (1944-1960) 
reprezentant Przemyśla, rozgrywki towarzyskie, III –cio ligowe i międzynarodowe  
 
1681. Stanisław Siwecki : obrońca : 1955-1956 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 135, 
portr. – (1944-1960) 
mecze towarzyskie, III ligi, rozgrywki z drużynami zagranicznymi, reprezentant miasta Przemyśla 
 
1682. Marian Skowron  : napastnik : 1959-1960 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 136 
- (1944-1960) 
żołnierz Wojska Polskiego 
 
1683. Bolesław Smutlewicz : pomocnik : 1951-1952 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 136, 
portr. – (1944-1960) 
mistrzostwo ligi juniorów, kl. B 
 
1684. Mariusz Szot : bramkarz : 1958, 1968, 1982-1986 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 136 
- (1944-1960) 
drużyna juniorów, liga okręgowa , kl. B, III Liga 
 
1685. Zbigniew Skarbek : bramkarz : 1946-1950 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 137, 
portr. – (1944-1960) 
zespół II-ligowy , rozgrywki o wejście do Ekstraklasy ; zm. 4.11.2007 
 
1686. Jan Skarbek : pomocnik : 1951-1952 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 
1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 137 – (1944-
1960) 
mistrzostwo wojewódzkie juniorów  
 
1687. Stanisław Sołomczak : pomocnik : 1947-154 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 138, 
portr. – (1944-1960) 
mistrzostwo juniorów, kl. A i B, rozgrywki towarzyskie, reprezentant miasta Przemyśla 
 
1688. Henryk Sorocki : pomocnik : 1946-1947 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 139, 
portr. – (1944-1960) 
rozgrywki ligi juniorów i kl. B 
 



1689. Tadeusz Staszewski : pomocnik : 1957-1958 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 139, 
portr. – (1944-1960) 
mistrzostwo ligi okręgowej juniorów 1958 
 
1690. Władysław Stefanik : napastnik : 1953 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) 
: 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 140-141, portr. – 
(1944-1960) 
ur. 16.04.1922 Żurawica, 1936-139 WSKS „Pancerni” (Żurawica), 1948 KKS „Piast” (Legnica), l. 1952-1954 i 
1955 r. „Żurawianka” (Żurawica), od 1965 sekretarz Zarządu „Żurawianki” 
 
1691. Artur Strzałkowski  : obrońca : 1959, 1992-1997 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 142, 
portr. - (1944-1960) 
pseud. „Strzała”, l. 1998-2009 MKS „Polonia” 
 
1692. Szałański : pomocnik : 1945 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 1918-
2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 142 – (1944-1960) 
 
1693. Bronisław Szmigielski : napastnik : 1955-1956 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 142, 
portr. – (1944-1960) 
mistrzostwo III ligi, reprezentant miasta Przemyśla, rozgrywki miedzynarodowe, l. 1956-1965 „Polna” 
 
1694. Jerzy Świstek : bramkarz : 1955 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 
1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 143 - (1944-1960) 
szczypiornista, tenisista, siatkarstwo, koszykówka, sędzia miedzynarodowy ; zm. 4.12.1994 
 
1695. Wiesław Szumigraj : obrońca : 1958-1960 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 143, 
portr. - (1944-1960) 
liga juniorów, rozgrywki towarzyskie, kl. B 
 
1696. Jerzy Szwec : napastnik : 1955-1957 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 
1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 144, potr. – 
(1944-1960) 
kl. A, kl. B, II liga  
 
1697. Marian Szybiak : obrońca : 1948-1953 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) 
: 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 144, portr. – 
(1944-1960) 
1952 Puchar Polski kontra KS „Piechur” 
 
1698. Roman Taworski : pomocnik : od 1946 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 145, 
portr. – (1944-1960) 
1948 r. mecz międzygimnazjalny, l. 1946-1954 MKS „Polonia”, reprezentant miasta Przemyśla, mistrzowstwo 
juniorów, kl. A, kl. B, II i III liga  
 
1699. Adam Trojnar  : pomocnik : 1958-1966 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 146 
- (1944-1960) 



mistrzostwo ligi juniorów, kapitan drużyny juniorów 1965 r., rozgrywki ligi okręgowej 
 
1700. Marian Trzewik  : pomocnik : 1955-1956, 1958-1960 //W: Sylwetki piłkarzy 
Czuwaju (Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 
2013. - S. 146 - (1944-1960)  
1954 r. - KS „Gwardia” (Przemyśl), 1957r. - RWKS „Polna”, l. 1961-1962 - KS WOP (Przemyśl) 
 
1701. Tadeusz Tumidajski :pomocnik : 1944-1945 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 147, 
portr. – (1944-1960) 
r. 1945 - turniej błyskawiczny o „Nagrodę Spółdzielczą” 
 
1702. Józef Trybus : pomocnik : 1945 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 
1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S.147, portr. - 
(1944-1960) 
27.10.1945 zginął tragicznie 
 
1703. Marian Trybus :pomocnik : 1958-1960 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 147, 
portr. – (1944-1960) 
liga juniorów i III liga, r. 1954 - „Gwardia” (Przemyśl), l. 1961-1962 – WOP (Przemyśl) 
 
1704. Wiesław Urban : pomocnik : 1953-1958 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 148, 
portr. - (1944-1960) 
uczestnik finału mistrzostw woj. juniorów 23.03.1958 mistrzostwo III ligi kontra JKS Jarosław z wynikiem 2:1 
na korzyść Jarosławia, reprezentant juniorów miasta Przemyśla 
 
1705. Władysław Urban : napastnik : 1958-1963 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 148, 
portr. - (1944-1960) 
sekcja piłki nożnej i hokeja, 10.08.1958 r. - mecz o wejście do ligi juniorów wojew., przeciwko KS Stal 
(Rzeszów) - wygrana 0:1, 31.08.1958 r. - wejście do ligii woj. juniorów  kontra Stal (Rzeszów) 2:0, kapitan 
drużyny juniorów 13.07.1960 r. w meczu o Puchar Polski przeciwko RWKS „Polna” z przegraną 0:4 
 
1706. Witold Wanat  : pomocnik : 1947-1951 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) 
: 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 149 - (1944-
1960) 
sekcja piłka nożna i hokej, w r. 1946 i w l. 1952-1954 w LKS „Żurawianka”(Żurawica), 7.10.1947 Puchar 
Prezydenta Miasta Przemyśla przeciw Polonii (remis) - kapitan drużyny, 27.07.1948-18.08.1948 na obozie 
juniorów w Świdnicy, w 1948 r. powołany do reprezentacji miasta Przemyśla jako kapitan drużyny, w latach 
późniejszych wyświęcony na kapłana 
 
1707. Zdzisław Wasiewicz : obrońca : 1949-1951 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 150, 
portr. - (1944-1960) 
sekcja piłka nożna i tenis stołowy, udział w meczach finałowych mistrzostwa juniorów woj. rzeszowskiego, 
2.07.1951 jako kapitan drużyny - współautor tytułu mistrzowskiego juniorów woj rzeszowskiego 
 
1708. Jan Wawczak : pomocnik : 1951-1952 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) 
: 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 150, portr. - 
(1944-1960) 
rozgrywki towarzyskie, mistrzostwo juniorów ; zm. 3.12.1998 



 
1709. Zdzisław Wątróbski  : pomocnik : 1949-1951 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 151, 
portr. - (1944-1960) 
sekcja piłki nożnej i boksu, rozgrywki towarzyskie, mistrzostwa juniorów i kl. B 
 
1710. Leszek Wcisło : pomocnik : 1958-1964 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) 
: 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 151, portr. – 
(1944-1960) 
piłka nożna i szypiorniak, rozgrywki towarzyskie, ligi juniorów, kl. B i III ligi, 10.04.1961 o mistrzostwo III ligi 
przeciw „Unia” (Sarzyna) z przegraną 0:1, l. 1961-1962 klub WOP 
 
1711. Zdzisław Wiącek : obrońca : 1955-1970 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 152, 
portr. - (1944-1960) 
ur. 27.10.1938 Przemyśl, pseudonim „Bebi”, sekcja piłka nożna, tenis ziemny, tenis stołowy, szczypiorniak, 
hokej; udział 13.04.1959 w meczu o mistrzostwo III ligi kontra „Stal” (Stalowa Wola), udział w meczach 
międznar., m.in. : Elore Budapeszt 0:6 z przegraną, 1965 w reprezentacji miasta Przemyśla na mecz przeciwko 
drużynie Słowacji, w 1966 r. – „Spartak”, 14.05.1968 „Csepel” Budapest z wygraną 2:1 ; zm. 21.04.2007 
Przemyśl 
 
1712. Jan Wielgosz : pomocnik : 1949-1952 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 
1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 153, portr. - 
(1944-1960) 
ur. 19.06.1934, Kaszyce, rozgrywki towarzyskie, mistrzostwa juniorów kl. B 
 
1713. Stanisław Wiech : pomocnik : 1949-1950 : KKS „Kolejarz” //W: Sylwetki piłkarzy 
Czuwaju (Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 
2013. - S. 153, portr. - (1944-1960) 
ur. 30.10.1919 Przemyśl, rozgrywki towarzyskie, juniorów kl. A i B, mistrzostwa podokręgu przemyskiego, 
eleminacje do II ligi; uprawniowny do rozgrywek międzyokr. i mistrz. II klasy państwowej : rej 39299 
16.03.1950 r ; zm. 11.03.2001 
 
1714. Czesław Wiech : pomocnik : 1952 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 
1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 154, portr. - 
(1944-1960)  
rozgrywki towarzyskie, mistrzostwa ligi juniorów, kl. B. i A., 29.04.1951 reprezentant Liceum Mechanicznego 
w Przemyślu ; zm. 06.12, 1983 
 
1715. Władyslaw Winczura : pomocnik : od 1945 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 154 
– (1944-1960) 
29.04.1945 r. - mistrzostwa kl. A – mecz przeciw „Żurawiance” (Żurawica) 0:5 
 
1716. Franciszek Winiarczyk : pomocnik : 1955-1956 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 154, 
portr. - (1944-1960) 
mecze towarzyskie, mistrzostwa kl. B, III liga 
 
1717. Stanisław Wodka : pomocnik -1951-1955 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 155, 
portr. – (1944-1960) 



rozgrywki towarzyskie, mistrzostwa juniorów, także mistrzostwa juniorów woj. rzeszowskiego, kl. B ; zm. 
28.02.2004 
 
1718. Wiesław Wojakowski : pomocnik : 1958-1960 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 155, 
portr. – (1944-1960) 
mistrzostwo III ligi ; zm. 23.06.1996 
 
1719. Artur Wojtanowski  : napastnik : 1944-2012 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 155, 
portr. - (1944-1960) 
zawodnik sekcji piłki nożnej, tenisa ziemnego i stołowego, siatkówki i narciarskiej, kapitan drużyny 1944-45, 
1983 i 1988, odznaczony Krzyżem Zasługi  
 
1720. Włodzimierz Wolf  : napastnik : od 1950 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 156, 
portr.- (1944-1960) 
w l. 1953-1954 „Żurawianka” (Żurawica), rozgrywki kl. A 
 
1721. Eugeniusz Woroniuch : napastnik : 1944-1945 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 156, 
portr. - (1944-1960) 
9.09.1945 - turniej błyskawiczny o „Nagrodę Spółdzielczą”, zm. 12.04.1968 
 
1722. Zbigniew Woźniak : pomocnik : 1950-1951 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 156, 
portr. – (1944-1960) 
rozgrywki ligi juniorów, towarzyskie, kl. B ; zm.24.12.2005 
 
1723. Jerzy Zaremba : pomocnik : 1945-1960 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 157, 
portr. – (1944-1960) 
zawodnik sekcji piłki nożnej , piłki ręcznej 
 
1724. Kazimierz Zatlonkal  : pomocnik :1955-1957, 1960-1964 //W: Sylwetki piłkarzy 
Czuwaju (Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 
2013. - S. 157, portr. – (1944-1960) 
w l. 1958-59 „Stal” (Rzeszów) - II ligowa 
 
1725. Adam Zelek : bramkarz : 1953-1954 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 
1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 158, portr. – 
(1944-1960) 
mecze towarzyskie, kl. B i A 
 
1726. Wojciech Ziemba : 1947-1949 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 1918-
2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 158, portr. – (1944-
1960) 
mecze towarzyskie, liga juniorów, kl. B 
 
 
 
Sylwetki piłkarzy „Czuwaju” : lata 1961-1970  



 
 
 
1727. Wojciech Andruszkiewicz : pomocnik? : od 1968 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 159 
– (1961-1970) 
17 O7.1968 mecz o mistrzostwo ligi juniorów kl. A, tytuł mistrza, wejście do Ligi Okręgowej 
 
1728. Grzegorz Bacher : pomocnik : 1968, 1982-1984 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 159, 
portr. – (1961-1970) 
mecze towarzyskie, mistrzostwa ligi juniorów, kl. A, III liga 
 
1729. Bardlik  : napastnik : od 1962 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 1918-
2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 159 – (1961-1970) 
mecze towarzyskie, mistrzostwa III ligi 
 
1730. Józef Bartoś : napastnik : 1966-1969 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 
1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 160, portr. - 
(1961-1970) 
mecze towarzyskie, mistrzostwa Ligi Okręgowej 
 
1731. Ryszard Bechawski : napastnik : 1968 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) 
: 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 160 S. 160, 
portr. – (1961-1970) 
17.07. 1968 mistrzostwa trampkarzy i mistrzostwo jarosławskiego okręgu trampkarzy 
 
1732. Jacek Bednarz : pomocnik : 1968, 1982-1986 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 160, 
portr. - (1961-1970) 
mecze towarzyskie, III liga, liga juniorów kl. A, 18.06.1985 mistrzostwo Polski juniorów przeciwko Koronie 
Kielce, mistrzostwo okręgu i wejscie do Ligi Okręgowej 
 
1733. Aleksander Badnarz : napastnik -1968 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) 
: 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 161, portr. - 
(1961-1970) 
trampkarz 
 
1734. Mariusz Blacharski : pomocnik : 1968, 1982, 1985-1986 //W: Sylwetki piłkarzy 
Czuwaju (Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 
2013. - S. 161, portr. – (1961-1970) 
drużyna juniorów, rozgrywki kl. A, mistrzostwo juniorów i wejście do Ligi Okręgowej 
 
1735. Tadeusz Bobko : napastnik : 1962-1968 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 161, 
portr. – (1961-1970) 
rozgrywki towarzyskie, III liga, Liga Okręgowa 
 
1736. Zbigniew Bobko : napstnik : 1964-1965 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 162 
– (1961-1970) 
III liga, Liga Okręgowa  



 
1737. Jerzy Bogdanowicz : pomocnik : 1968-1969 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 162, 
portr. – (1961-1970) 
reprezentant miasta Przemyśla na zawody międzynarodowe : 14.05.1968 „Csepel” Budapest z wygraną 2:1  
 
1738. Stanisław Burak : pomocnik : 1969-1970 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 162, 
portr. – (1961-1970) 
mecze towarzyskie, mistrzostwa Ligi Okręgowej, reprezentant miasta Przemyśla w rozgrywkach z drużynami 
zagranicznymi   
 
1739. Edward Burdziak  : napastnik : 1962, 1965-1966 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 163 
- (1961-1970) 
mecze towarzyskie, mistrzostwa III ligi i Ligi Okręgowej 
 
1740. Leszek Cicirko : pomocnik : 1968-1971-1973 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 163, 
portr. – (1961-1970) 
trampkarz junior, III liga, Liga Okręgowa 
 
1741. Józef Ciołek : bramkarz : 1970-1971 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 
1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 163, portr. – 
(1961-1970) 
mecze towarzyskie, Liga Okręgowa, w r. 1971 - „Stal” (Stalowa Wola) 
 
1742. Mieczysław Danielak : bramkarz ; 1968, 1978-1986 //W: Sylwetki piłkarzy 
Czuwaju (Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 
2013. - S. 164, portr. – (1961-1970) 
mistrzostwo ligi juniorów kl A, mistrzostwo Liga Okręgowej, l. 1979-1980 liga międzyokręgowa, l. 1982-1986 
mistrz III ligi, mecze towarzyskie  
 
1743. Jerzy Demko : pomocnik : od 1969 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 
1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 164 - (1961-1970) 
reprezentant miasta Przemyśla na mecz kontra „Csepel”(Budapeszt) 
 
1744. Andrzej Demko : pomocnik : od 1970 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 
1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 164, portr. – 
(1961-1970) 
rozgrywki towarzyskie, mistrzostwo Ligi Okręgowej, mecze międzynarodowe, m.in. reprezentant miasta 
Przemyśla w dniu 22.07.1970 przeciwko „Chemlon” z przegraną 1:5 
 
1745. Zbigniew Derdziński : napastnik : od 1968, 1982-1987 //W: Sylwetki piłkarzy 
Czuwaju (Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 
2013. - S. 165, portr. – (1961-1970) 
mecze towarzyskie, mistrzostwa juniorów, wejście do Ligi Okręgowej, rozgrywki III Ligi 
 
1746. Marek Dmoch : napastnik 1968-1972 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 
1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 165, portr. –  
trampkarz, drużyna juniorów, mecze towarzyskie, mistrzostwa juniorów ligi okręgowej i rozgrywki III ligi  
 



1747. Andrzej Drapała : pomocnik : od 1968 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) 
: 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 165 - (1961-
1970) 
mecze towarzyskie, mistrzostwa ligi juniorów kl A, tytuł mistrzowski oraz wejście do Ligi Okręgowej 
 
1748. Adam/Dariusz Dubiel : napastnik : 1970-1971 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 166 
- (1961-1970) 
rozgrywki Ligi Okręgowej, mistrzostwa ligi juniorów kl. A 
 
1749. Marek Ducheń : pomocnik : 1968 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 
1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 166 - (1961-1970) 
mistrzostwa ligi juniorów kl. A, tytuł mistrzowski i wejście do Ligi Okręg juniorów 
 
1750. Ludwik Dymitrykov  : bramkarz : 1968-1969, 1971-1972 //W: Sylwetki piłkarzy 
Czuwaju (Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 
2013. - S. 166, portr. - (1961-1970) 
rozgrywki towarzyskie, Ligi Okręgowej i III ligi 
 
1751. Kazimierz Gieron : napastnik : 1963 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 
1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 167 - (1961-1970) 
mecze towarzyskie, mistrzostwa III ligi 
 
1752. Mieczysław Gett : bramkarz : 1964 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 
1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 167, portr. - 
(1961-1970) 
mecze towarzyskie, mistrzostwa III ligi 
 
1753. Gujda : napastnik : 1969 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 1918-2012 / 
Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 167 - (1961-1970) 
 
1754. Antoni Guran  : pomocnik : 1968 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 
1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 168 - (1961-1970) 
liga juniorów kl. A  
 
1755. Bogumił Górniak  : napastnik : 1968, 1982, 1986 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 168, 
portr. - (1961-1970) 
mecze towarzyskie, misrrzostwa juniorów, kl. A, III liga 
 
1756. Jerzy Gnot : pomocnik : 1968 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 1918-
2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. -  S. 168 – (1961-1970) 
mecze towarzyskie, mistrzostwo juniorów kl. A, tytuł mistrzowski juniorów i wejście do Ligi Okręgowej 
juniorów 
 
1757. Jerzy Hulewicz : napastnik : 1963-1969 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 169, 
portr. – (1961-1970) 
mecze towarzyskie, mistrzostwa III ligi i Ligi Okregowej, reprezentant miasta Przemyśla w meczach 
międzynarodowych, w l. 1970-1975 – „Polna” (Przemyśl) 
 



1758. Bogusław Kaczmarski : napastnik-pomocnik : 1968, 1977-1988 //W: Sylwetki 
piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward 
Krajewski, 2013. - S. 169, portr. – (1961-1970) 
rozgrywki o mistrzostwo juniorów kl. A, Ligi Okręgowej, III ligi 
 
1759. Krzysztof Kasprzyk  : napstnik : od 1968 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 170, 
portr. – (1961-1970) 
trampkarz 
 
1760. Kazimierz Krzysztof  : napastnik : 1970-1973, 1977-1980 //W: Sylwetki piłkarzy 
Czuwaju (Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 
2013. - S. 170, portr. – (1961-1970) 
mecze towarzyskie, mistrzostwo juniorów kl. A, III ligi i klasy wojewódzkiej, w r. 1977 powołany do 
reprezentacji miasta Przemyśla 
 
1761. Aleksander Kotek : napastnik : 1964-1969 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 170, 
portr. – (1961-1970) 
rozgrywki o mistrzostwo III ligi oraz Ligi Okręgowej, reprezentant miasta Przemyśla na mecze miedzynarodowe 
 
1762. Zbigniew Kowal : napastnik : 1968-1980 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 171, 
portr.- (1961-1970) 
mecze towarzyskie, mistrzostwa III ligi, Ligi Okręgowej, reprezentant miasta Przemyśla w r. 1977 i 1979 
 
1763. Wojciech Kulaszka : napastnik : 1968, 1977, 1979-1986 //W: Sylwetki piłkarzy 
Czuwaju (Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 
2013. - S. 171, portr. – (1961-1970) 
mecze towarzyskie, mistrzostwa juniorów kl. A, ligi Okręgowej, III liga 
 
1764. Mariusz Kumiega : bramkarz : 1968, 1983, 1985-1988 //W: Sylwetki piłkarzy 
Czuwaju (Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 
2013. - S. 171, portr. - (1961-1970)  
mistrzostwo juniorów kl. A, uzyskanie tytułu mistrzowskiego oraz wejście do Ligi Okręgowej,12 i 18.06 1985 
zawody mistrzostwa juniorów przeciw drużynie KS „Korona” (Kielce) 
 
1765. Ryszard Lewandowski : napastnik : 1968-1979 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 172, 
portr. – (1961-1970) 
trampkarz, mistrzostwa juniorów kl. A, liga okręgowa, kl. międzywojewódzka, 17.07.1968 mistrz podokręgu 
jarosąwskiego trampkarzy, w l. 1999-2008 prezes klubu „Czuwaj”, wiceprezydent miasta Przemyśla 
 
1766. Bogusław Lizuń : pomocnik : 1968 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 
1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 172 - (1961-1970) 
drużyna tramkarzy, rozgrywki juniorów kl. A, posiadał tytuł kapitana drużyny trampkarzy 
 
1767. Wiesław Majka : pomocnik : 1964-1965, 1968-1969, 1971 //W: Sylwetki piłkarzy 
Czuwaju (Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 
2013. - S. 172, portr. – (1961-1970) 
mecze towarzyskie, mistrzostwa III ligi oraz Ligi Okręgowej, udział w meczach przeciw drużynom 
zagranicznym,.np w meczu przeciw Lokomotiv Praga (14.09.1964) 
 



1768. Milc /Mils  : napastnik : 1963 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 1918-
2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 173 - (1961-1970) 
mecze towarzyskie 
 
1769. Jan Musz : napastnik : 1968-1971 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 
1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 173, portr. – 
(1961-1970) 
mecze towarzyskie, mistrzostwa Ligi Okręgowej 
 
1770. Napieraj Stanisław : pomocnik : 1964-1975 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 173, 
portr. – (1961-1970) 
mecze towarzyskie, mistrzostwa III ligi, Ligi Okregowej, uczestnik meczy międzynarodowych; zm. 26.07.2000 
 
1771. Henryk Ochalski : napastnik : 1964-1982 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 174, 
portr. – (1961-1970) 
mecze towarzyskie,  mistrzostwa juniorów, klasy B i III ligi, mecz z „Lokomotiv” Praga 22.08.1966 w 
reprezentacji miasta Przemyśla na mecz „Spartak” Medzilaborce (Słowacja), 14.05.1968 „Csepel” Budapeszt, 
07.07.1968 „Spartak” Medzilaborce (Słowacja), 25.08.1969 KS „Žak” Jugosławia 
 
1772. Andrzej Oczoś : napastnik : 1968, 1974-1988 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 174, 
portr. – (1961-1970) 
mecze towarzyskie, liga trampkarzy i juniorów kl. A, Liga Okręgowa oraz III liga, 17 07.1968 przyczynił się do 
zdobycia mistrza trampkarzy Podokręgu Jarosław  
 
1773. Andrzej Oleksyn : napastnik : od 1962 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) 
: 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 175 – (1961-
1970) 
mecze towarzyskie, III liga, udział w meczach miedzynarodowych, m.in. 14.09.1964 przeciw „Lokomotiv” 
Praga 
 
1774. Leszek Oleksyn : napastnik : od 1962 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 
1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 175 – (1961-
1970) 
mecze towarzyskie, III liga, udział w meczach miedzynarodowych, m.in. 14.09.1964 przeciw „Lokomotiv” 
Praga 
 
1775. Waldemar Paczkowski : pomocnik? : od 1968 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 175 
– (1961-1970) 
mecze towarzyskie, rozgrywki trampkarzy i juniorów kl. A  
 
1776. Zbigniew Pankowski : napastnik : 1968-1969 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 176, 
portr. – (1961-1970) 
mecze towarzyskie, mistrzostwa Ligi Okręgowej, 14.05.1968 „Csepel” Budapeszt, 3.07.1968 w reprezentacji 
Przemyśla przeciw „Rozwój”(Katowice) 
 
1777. Pilecki : napastnik : od 1963 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 1918-
2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 176 – (1961-1970) 
mecze towarzyskie,mistrzostwo III ligi 



 
1778. Bogusław/ Artur? Pluta : napastnik : od 1966, 1985-1986 //W: Sylwetki piłkarzy 
Czuwaju (Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 
2013. - S. 176, portr. – (1961-1970) 
mecze towarzyskie, mistrzostwo III ligi 
 
1779. Jerzy Pomajda : pomocnik : 1967 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 
1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 177, portr. – 
(1961-1970) 
14.07.1967 w reperezentacji miasta Przemyśla przeciw Słowacji, 22.07.1967 przeciw „Garbarnia” (Kraków) 
 
1780. Jacek Puk : pomocnik ? : 1968, 1982 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 
1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 177, portr. – 
(1961-1970) 
mistrzostwo trampkarzy, juniorów kl. A 
 
1781. Leszek Rozenbajgier : pomocnik : 1968, 1977-1986 //W: Sylwetki piłkarzy 
Czuwaju (Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 
2013. - S. 177, portr. – (1961-1970) 
mecze towarzyskie, liga trampkarzy, juniorów kl. A, III liga, kapitan drużyny trampkrzy i juniorów 
 
1782. Adam Rudy : napastnik : 1959-1962, 1967-1971 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 178, 
portr. - (1961-1970) 
l. 1965-1966 – III ligowa Polna, 1962 w reprezentacji miasta Przemyśla przeciw Bardejow (Słowacja) 
 
1783. Leszek Sabor : napastnik : 1968, 1977-1985 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 178, 
portr. – (1961-1970) 
mecze towarzyskie, tramparzy , juniorów kl. A 
 
1784. Janusz Słociński : bramkarz : 1968, 1982-1984, 1986-1987 //W: Sylwetki piłkarzy 
Czuwaju (Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 
2013. - S. 179, portr. – (1961-1970) 
mecze towarzyskie, trampkarzy, juniorów kl. A 
 
1785. Emil Sroka : pomocnik : 1966 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 1918-
2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 179, portr. – (1961-
1970) 
mecze towarzyskie, liga juniorów, liga okręgowa 
 
1786. Cezary Stańczuk : napastnik : 1968, 1982-1983 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 179, 
portr. - (1961-1970) 
mecze towarzyskie, liga juniorów, liga okręgowa 
 
1787. Igor Stec : napastnik : 1966, 1982, 1984 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 180, 
portr.- (1961-1970) 
mecze towarzyskie, liga okręgowa 
 



1788. Krzysztof Stefanowski : pomocnik : 1968, 1977-1986 //W: Sylwetki piłkarzy 
Czuwaju (Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 
2013. - S. 180, portr. – (1961-1970) 
liga trampkarzy, juniorów kl. A, klasa międzyokręgowa, III liga 
 
1789. Mariusz Sucha : pomocnik : od 1968 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 
1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 180, portr: - 
(1961-1970) 
liga trampkarzy, mistrzostwa juniorów kl. A 
 
1790. Krzysztof Sugier : pomocnik : 1968 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 
1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 181, portr. - 
(1961-1970) 
liga trampkarzy, juniorów kl. A, mistrzostwo juniorów podokręgu jarosławskiego  
 
1791. Robert Szmigielski : napastnik : 1968, 1971-1988 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 181, 
portr. – (1961-1970) 
liga trampkarzy, juniorów kl. A, mistrzostwo juniorów podokręgu jarosławskiego, Liga Okręgowa, III  
 
1792. Bolesław Śmigielski : pomocnik : od 1968 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 181 
- (1961-1970) 
 trampkarz, mecze towarzyskie, rozgrywki juniorów kl. A 
 
1793. Jerzy Szkabarnicki : napastnik : 1961-1966 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 182, 
portr. - (1961-1970) 
mecze towarzyskie, mistrzostwa III ligi, kl. A, Liga Okręgowa, reprezentant miasta Przemyśla w meczach 
krajowych i międzynarodowych 
 
1794. Tarnowski : pomocnik : od 1962 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 
1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 182 - (1961-1970) 
mecze towarzyskie, mistrzostwa III ligi  
 
1795. Ryszard Thier : pomocnik : od 1968 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 
1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 182, portr. – 
(1961-1970) 
mecze towarzyskie, mistrzostwa trampkarzy i juniorów kl. A 
 
1796. Artur Tkacz  : pomocnik : od 1962 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 
1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 183 - (1961-1970) 
mecze towarzyskie, mistrzostwa III ligi 
 
1797. Leszek Trelka : napastnik : od 1966, 1972 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 183, 
portr. - (1961-1970) 
rozgrywki towarzyskie, mistrzostwa Ligi Okręgowej 
 
1798. Zbigniew Urban : pomocnik : od 1968, 1975 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 183 
- (1961-1970) 



mistrzostwa trampkarzy, ligi juniorów kl. A, klasa międzywojewódzka 
 
1799. Marian Wo źniak : pomocnik : od 1968-1976, 1980, 1982-1983 //W: Sylwetki 
piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward 
Krajewski, 2013. - S. 184, portr. - (1961-1970) 
mecze towarzyskie, mistrzostwa Ligi Okręgowej, kl A, klasa wojewódzka i III liga, reprezentant miasta 
Przemyśla na mecze międzynarowe 
 
1800. Ireneusz Woźniak : pomocnik : od 1968, 1975-1988 //W: Sylwetki piłkarzy 
Czuwaju (Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 
2013. - S. 184, portr. – (1961-1970) 
mecze towarzyskie, liga trampkarzy ligi juniorów kl. A, klasa wojewodzka, III liga 
 
1801. Eligiusz Wojciechowski : pomocnik ? : od 1968 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 185, 
portr. – (1961-1970) 
liga trampkarzy, liga juniorów kl. A 
 
1802. Henryk Zawadzki  : napastnik : 1968-1976 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 185, 
portr. – (1961-1970) 
mecze towarzyskie, liga juniorów kl. A., Liga Okręgowa, III liga 
 
1803. Marian Zemlak  : pomocnik : 1968 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 
1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 185, portr. –  
mecze towarzyskie, mistrz juniorów kl. A., mistrz juniorów Podokręgu jarosławskiego 
 
1804. Józef Zielski : bramkarz : od 1968 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 
1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 186, portr. – 
(1961-1970) 
mecze towarzyskie, mistrzostwa Ligi Okręgowej  
 
1805. Stanisław Zientara : napastnik : 1968-1974 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 186, 
portr. – (1961-1970) 
mecze towarzyskie, mistrzostwa juniorów kl. A i Ligi Okręgowej, mecze z drużynami zagranicznymi, m.in. 
„Csepel” Budapeszt 
 
1806. Zdzisław Ziomek : napastnik : 1967-1970 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 186, 
portr. – (1961-1970) 
mistrzostwa juniorów kl. A, Ligi Okręgowej, reprezentant miasta Przemyśla na mecze miedzy miastowe i 
miedzynarodowe : np. : „Garbarnia” (Kraków), „Rozwoj” (Katowice), „Csepel” Budapest, „Spartak” Milaborce 
(Słowacja) 
 
 
 
Sylwetki piłkarzy „Czuwaju” : lata 1971-1980 
 
 
 



1807. Andrzej Babski : bramkarz : 1977-1978 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 187, 
portr. – (Lata 1971-1980) 
rozgrywki towarzyskie, liga okręgowa, III liga 
 
1808. Andrzej Błażej : napastnik : 1971-1975 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) 
: 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 187, portr. – 
(Lata 1971-1980) 
mecze towarzyskie, mistrzostwa Ligi Okręgowej, III ligi i kl. A 
 
1809. Daniel Bednarz : pomnocnik : 1977 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 
1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. -  S. 187, portr. – 
(Lata 1971-1980) 
mecze towarzyskie, mistrzostwa klasy A, Ligi Okręgowej, i III ligi 
 
1810. Krzysztof Czopik : napastnik : 1971-1980 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. -  S. 
188, portr. – (Lata 1971-1980) 
mecze towarzyskie, mistrzostwa III ligi, Ligi Okręgowej, kl. A, klassy wojewódzkiej i klasy 
miedzywojewódzkiej, reprezentant miasta Przemyśla w r. 1977 i 1979, w l. 1997-2008 wiceprezes klubu 
„Czuwaj” 
 
1811. Ryszard Czapla : napastnik : od 1975 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 
1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 188 - (Lata 1971-
1980)  
mecze klasy wojewódzkiej  
 
1812. Roman Choma : pomocnik : od 1978-1980 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 188, 
portr. – (Lata 1971-1980) 
rozgrywki towarzyskie, klasa okręgowa, miedzywojewódzka 
 
1813. Henryk Dechton : obrońca : 1972-1973, 1977-1979 //W: Sylwetki piłkarzy 
Czuwaju (Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 
2013. - S. 189, portr. – (Lata 1971-1980) 
mecze towarzyskie, mistrzostwa III ligi, kl A., reprezentant miasta Przemyśla 
 
1814. Andrzej Darmobit  : obrońca : 1975, 1977-1980 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 189 
- (Lata 1971-1980)  
mecze towarzyskie, kl A, klasy wojewódzkiej, klasy okręgowej i miedzywojewódzkiej 
 
1815. Ryszard Fenik : pomocnik : 1974-1975, 1978 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 189, 
portr. – (Lata 1971-1980) 
mecze towarzyskie, mistrzostwa kl. A, Ligi Okręgowej, ligi wojewódzkiej i III ligi 
 
1816. Bruno Gniatek : napastnik : 1971-1976, 1982 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 190, 
portr. – (Lata 1971-1980) 
mecze towarzyskie, mistrzostwa Ligi Okręgowej i III ligi  
 



1817. Henryk Gorski  : bramkarz : 1972-1974, 1978-1979 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 190, 
portr. – (Lata 1971-1980) 
mecze towarzyskie, Ligi Okręgowej, III ligi 
 
1818. Andrzej Górnika  : napastnik : 1973, 1975, 1978-1979, 1982-1984 //W: Sylwetki 
piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward 
Krajewski, 2013. - S. 190, portr. – (Lata 1971-1980) 
mecze towarzyskie, mistrzostwa Ligi Okręgowej i III ligi 
 
1819. Gorecki : pomocnik : od 1979 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 1918-
2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 191 - (Lata 1971-1980) 
mistrzostwa kl. A  
 
1820. Andrzej Głowacz : pomocnik : od 1980 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 191, 
portr. - (Lata 1971-1980) 
 
1821. Marian Hołup  : bramkarz : 1972-1973, 1980 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 191, 
portr. – (Lata 1971-1980) 
mecze towarzyskie, mistrzostwa klasy wojewódzkiej 
 
1822. Harapiński : pomocnik : od 1975 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 
1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 192 - (Lata 1971-
1980) 
rozgrywki klasy wojewódzkiej 
 
1823. Marian Iwanicki  : bramkarz : 1971-1972 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 192 
- (Lata 1971-1980) 
mecze towarzyskie, mistrzostwa Ligi Okręgowej i III ligi 
 
1824. Ludwik Jachimecki  : bramkarz : 1973-1980 i 1982 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 192, 
portr. – (Lata 1971-1980) 
mecze towarzyskie, mistrzostwa Ligi Okręgowej, klasy wojewódzkiej i III ligi; reprezentant miasta Przemyśla na 
mecze krajowe i międzynarodowe, l. 1962-1967 trampkarz, l. 1967-1972 MKS „Polonia” (Przemyśl), l. 1972-
1973 II ligowa „Siarka” (Tarnobrzeg) 
 
1825. Krzysztof Krasucki  : pomocnik : 1971-1975, 1977 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 193, 
portr. – (Lata 1971-1980) 
mecze towarzyskie, mistrzostwa Ligi Okregowej, III ligi, klasy A i klasy wojewódzkiej 
 
1826. Kamiński : bramkarz : 1971 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 1918-
2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 193 - (Lata 1971-1980) 
Liga Okręgowa 
 
1827. Ryszard Kucab : bramkarz : 1972 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 
1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 193, portr. - (Lata 
1971-1980) 



Liga Okręgowa 
 
1828. Zygmunt Kulaszka : napastnik : 1979-1980 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 194, 
portr. - (Lata 1971-1980) 
rozgrywki towarzyskie, mistrzostwa Ligi Okręgowej, międzywojewódzkiej i III ligi  
 
1829. Stanisław Kowieszko : pomocnik : 1977-1980 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 194, 
portr. - (Lata 1971-1980) 
rozgrywki towarzyskie, mistrzostwa Ligi Okręgowej, klasy międzywojewódzkiej i III ligi 
 
1830. Ryszard Kut : pomocnik : 1977 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 1918-
2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 194, portr. – (Lata 
1971-1980) 
Liga Okręgowa, mecze towarzyskie, ligi wojewódzkiej i III ligi 
 
1831. Wacław Lewandowski : pomocnik : od 1980 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 195, 
portr. – (Lata 1971-1980) 
mecze towarzyskie, mistrzostwa klasy okręgowej  
 
1832. Bolesław Lizon/Lizum? : pomocnik : od 1971 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 195 
– (Lata 1971-1980) 
mistrzostwa Ligi Okręgowej 
 
1833. Lechowicz : bramkarz : 1974 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 1918-
2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 195 - (Lata 1971-1980) 
rozgrywki towarzyskie, mistrzostwa Ligi Okręgowej  
 
1834. Henryk Łaskarzewski : pomocnik : 1972-1981 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 196, 
portr. - (Lata 1971-1980) 
trener II klasy państwowej; ur. 31.03.1960 Gdańsk, mecze towarzyskie, mistrzostwa juniorow, Ligi Ookręgowej, 
klasy A, klasy wojewódzkiej i III ligi, reprezentant Przemyśla w meczach krajowy i międzynarodowych, w r. 
1981 zakońnczył karierę, odznaczenia za wybitne osiągnięcia sportowe  
 
1835. Kazimierz Łaskarzewski : pomocnik : 1972-1980 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 196, 
portr. – (Lata 1971-1980) 
mecze towarzyskie, mistrzostwa klasy okręgowej, kl. A, kl. wojewódxkiej i III ligi, 1977 r. w reprerezentacji 
Przemyśla  m krajow i miedz 
 
1836. Janusz Łoza : napastnik : 1974-1975 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 
1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 197 - (Lata 1971-
1980) 
Liga Okręgowa 
 
1837. Malik  : napastnik : 1972 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 1918-2012 / 
Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 197 - (Lata 1971-1980) 
mistrzostwa Ligi Okręgowej 
 



1838. Wojciech Milda : napastnik : 1974-1975 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. -  S. 
197, portr. - (Lata 1971-1980) 
Liga Okręg 
 
1839. Wojciech Oczoś : napastnik : 1974-1975, 1978 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 198, 
portr. - (Lata 1971-1980) 
mecze towarzyskie, mistrzostwa Ligi Okręgowej, klasy wojewódzkiej, klasy międzywojewódzkiej  
 
1840. Roman Popkiewicz : obrońca : 1971-1979 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 198, 
portr. - (Lata 1971-1980) 
rozgrywki towarzyskie, mistrzostwa Ligi Okręgowej, klasy wojewódzkiej, międzywojewódzkiej 
 
1841. Bogdan Paśko : napastnik : 1980 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 
1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 198 - (Lata 1971-
1980) 
klasa miedzywojewódzka 
 
1842. Wiesław Rusin : bramkarz : od 1978 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 
1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 199, portr. - (Lata 
1971-1980)  
mecze towarzyskie, Liga Okręgowa  
 
1843. Czesław Sebastianka : bramkarz : od 1972 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 199, 
portr. - (Lata 1971-1980) 
uczestnik zgrupowania „Młoda Kadra w dniu 30.08,1972 r. 
 
1844. Ryszard Strzępek : obrońca : 1971 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 
1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 199 - (Lata 1971-
1980)  
mistrzostwa ligi okręgowej 
 
1845. Antoni Świecki : napastnik : 1971-1975 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 200 
- (Lata 1971-1980) 
mistrzostwa Ligi Okręgowej 
 
1846. Szydłowski : pomocnik : 1973 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 1918-
2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 200 - (Lata 1971-1980) 
Liga Okręgowa 
 
1847. Weselak : napastnik : 1978 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 1918-2012 
/ Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. -  S. 200 - (Lata 1971-1980) 
mistrzostwa klasy międzywojewódzkiej 
 
1848. Leszek Wolański : napastnik : 1971-1982 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 201, 
portr. - (Lata 1971-1980) 



rozgrywki towarzyskie, mistrzostwa Ligi Okręgowej, klasy wojewódzkiej i III ligi, w r. 1979 – reprezentant 
miasta Przemyśla 
 
1849. Andrzej Wiech : pomocnik : 1972 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 
1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 201, portr. - (Lata 
1971-1980) 
mistrzostwa Ligi Okręgowej  
 
1850. Krzyswztof Zabłocki : napastnik : 1972-1976 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 201 
- (Lata 1971-1980) 
mecze towarzyskie, mistrzostwa Ligi Okręgowej,  kl. A, klasy wojewódzkiej i III ligi 
 
1851. Mieczysław Zwoliński : napastnik : 1971-1976, 1980 //W: Sylwetki piłkarzy 
Czuwaju (Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 
2013. - S. 202, portr. - (Lata 1971-1980) 
mecze towarzyskie, mistrzostwa Ligi Okręgowej, klasy A, klasy wojewódzkiej, III ligi  
 
 
 
Sylwetki piłkarzy „Czuwaju” : lata 1981-1990 
 
 
 
1852. Piotr Badowicz : napastnik : 1985-1986 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 203, 
portr. – (Lata 1981-1990) 
ur. 28.VI.1971, drużyna juniorów, MKS „Polonia” Przemyśl, KS „Stal” Sanok, KS „Karpaty” Krosno, KKS 
„Czuwaj” Przemyśl, II liga i III liga , KS „Hetman” Zamość, KS „Stal” Stalowa Wola”, l. 2002-2003MKS 
„Polonia” Przemysl  
 
1853. Jacek Buchak : obrońca : 1982 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 1918-
2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 203 – (Lata 1981-1990) 
25-26-09.1982 r. - turniej juniorów o memoriał Wacława Kuchara przeciw „Polonia” Warszawa z wynikiem 
wygranym, KS „Polonia” Bytom - remis we Wrocławiu - 1:0  
 
1854. Janusz Bukała : pomocnik : 1982-1984, 1986? //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 203 
- (Lata 1981-1990) 
mistrzostwa III ligi 
 
1855. Wiesław Błachuciak : 1983 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 1918-
2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 204 - (Lata 1981-1990) 
 
1856. Jacek Butrak : 1985-1986 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 1918-2012 
/ Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 204 - (Lata 1981-1990) 
 
1857. Wiesław Czerwiński : pomocnik : 1984-1985, 1987 //W: Sylwetki piłkarzy 
Czuwaju (Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 
2013. - S. 204 - (Lata 1981-1990) 
mistrzostwa Ligi Okręgowej juniorów, III liga 
 



1858. Ćwierz  : napastnik : 1984 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 1918-2012 
/ Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 205 - (Lata 1981-1990) 
mistrzostwa III ligi 
 
1859. Dańkowski : bramkarz : 1984-1985 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 
1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 205 - (Lata 1981-
1990) 
mistrzostwa Ligi Okręgowej  
 
1860. Andrzej Domański : lewy pomocnik : 1985-1988 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 206 
- (Lata 1981-1990) 
mistrzostwa juniorów, 1.08.1986-3.08.1986 - turniej piłkarski o mistrzostwo Polski juniorów w Dęblinie, 12 i 
18.06.1985 mistrz Polski juniorów „Korona” Kielce, mistrzostwo juniorów Federacji Kolejarzy : 
  
1861. Roland Dziewid : pomocnik : 1986 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 
1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 206 - (Lata 1981-
1990) 
Puchar Polski 1986 KS LZS „Gać”, mistrzostwa III ligi 
 
1862. Bogdan Ferków: napastnik : 1986-1988 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 207 
- (Lata 1981-1990) 
1.08-3.08 1986 - mistrzostwo Polski juniorów w Dęblinie 
 
1863. Fedoruk : pomocnik : 1986 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 1918-
2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 207 - (Lata 1981-1990) 
mecze treningowe, sparing 
 
1864. Maciej Folwarski : napstnik : 1982,1984-1988 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 208, 
portr. - (Lata 1981-1990) 
25-26-09.1982 r. - turniej juniorów o memoriał Wacława Kuchara przeciw „Polonia” Warszawa, 1.08.1986-
3.08.1986 - turniej piłkarski o mistrzostwo Polski juniorów w Dęblinie 
 
1865. Mariusz Fudali  : pomocnik : 1985-1986 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 209 
- (Lata 1981-1990) 
Liga Okręgowa juniorów, 12 i 18.06.1985 mistrz Polski juniorów  
 
1866. Andrzej Gałązka : obrońca : 1982-1986, 1988 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 209 
- (Lata 1981-1990) 
mistrzostwa III ligi 
 
1867. Artur Gero ń : pomocnik : 1985-1986 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 
1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 210, portr. – (Lata 
1981-1990) 
reprezentant Województwa, memoriał Wacława Kuchara, mistrzostwa Polski juniorów 1985 i 1986 Dęblin 
 



1868. Janusz Geroń : napastnik : 1985-1986 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) 
: 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 210, portr. - 
(Lata 1981-1990) 
25-26-09.1982 r. - turniej juniorów o memoriał Wacława Kuchara przeciw „Polonia” Warszawa, 1.08-3.08 1986 
- mistrzostwo Polski juniorów w Dęblinie 
 
1869. Hołuszko : pomocnik : 1986 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 1918-
2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 210 - (Lata 1981-1990) 
mecze towarzyskie 
 
1870. Stanisław Choma : bramkarz : 1986-1988 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 211 
- (Lata 1981-1990) 
także pomocnik, rozgrywki klasy A 
 
1871. Ryszard Kanicki : 1982-1983 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 1918-
2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 211 - (Lata 1981-1990) 
 
1872. Artur Kazienko  : 1985 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 1918-2012 / 
Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 211 - (Lata 1981-1990) 
 
1873. Kali ński : pomocnik : 1982 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 1918-
2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 212, portr.- (Lata 1981-
1990) 
25-26-09.1982 r. - turniej juniorów o memoriał Wacława Kuchara przeciw „Polonia” Warszawa 
 
1874. Bogdan Kościelny : 1983 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 1918-2012 / 
Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 212 - (Lata 1981-1990) 
 
1875. Andrzej Ko źla : obrońca : 1982, 1985-1986 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 212, 
portr. – (Lata 1981-1990) 
mecze towarzyskie, liga międzywojewódzka juniorów, 25-26-09.1982 r. - turniej juniorów o memoriał Wacława 
Kuchara przeciw „Polonia” Warszawa 
 
1876. Tomasz Koczuba : napastnik : 1985-1986 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 213 
- (Lata 1981-1990) 
1.08-3.08 1986 - mistrzostwo Polski juniorów w Dęblinie 
 
1877. Kolanko ? : pomocnik 1986 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 1918-
2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 213 - (Lata 1981-1990) 
mecze towarzyskie 
 
1878. Jan Kuczkowski : bramkarz : 1982-1983 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 213 
- (Lata 1981-1990) 
  
1879. Józef Lisańczuk : środkowy napastnik : 1985-1988 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 214 
- (Lata 1981-1990) 
1.08-3.08 1986 - mistrzostwo Polski juniorów w Dęblinie 



 
1880. Andrzej Łu ć 1983 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 1918-2012 / 
Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 214 - (Lata 1981-1990) 
 
1881. Zbigniew Łopotiak  : pomocnik : 1985-1986 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 215 
– (Lata 1981-1990) 
reprezentant Wojwewództwa , 25-26-09.1982 r. - turniej juniorów o memoriał Wacława Kuchara przeciw 
„Polonia” Warszawa, 24.04. 1985 memoriał Michałowicza, w reprezentacji Przemyśla w Dęblinie w 1986 r. 
 
1882. Adam Mazur  : napastnik : 1987-1988 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 
1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 216 - (Lata 1981-
1990) 
mistrzostwa kl. A, mistrzostwo III ligi i klasy okręgowej, pozyskany z KS „Błękitni” Kielce 
 
1883. Stanisław Muszak : prawy skrzydłowy napastnik : 1985-1986 //W: Sylwetki 
piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward 
Krajewski, 2013. - S. 216 - (Lata 1981-1990) 
1.08-3.08 1986 - mistrzostwo Polski juniorów w Dęblinie 
 
1884. Jerzy Milkulec : napastnik : 1986-1988 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) 
: 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 216 - (Lata 
1981-1990) 
mecze towarzyskie, mistrzostwo III ligi 
 
1885. Maciej Noworol : 1985 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 1918-2012 / 
Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 217 - (Lata 1981-1990) 
 
1886. Opiela : napastnik : 1982 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 1918-2012 / 
Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 217 - (Lata 1981-1990) 
mistrzostwa III ligi 

 
1887. Jerzy Opak : 1982-1983 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 1918-2012 / 
Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 217 - (Lata 1981-1990) 
 
1888. Przemysław Osada : prawy pomocnik : 1985-1987 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 218, 
portr. - (Lata 1981-1990) 
reprezentant Województwa, 25-26-09.1982 r. - turniej juniorów o memoriał Wacława Kuchara przeciw 
„Polonia” Warszawa, 24.04. 1985 memoriał Michałowicza, w reprezentacji Przemyśla w Dęblinie w 1986 r. 
 
1889. Tomasz Osikowicz : napastnik 1985-1987 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 218 
- (Lata 1981-1990) 
1.08-3.08 1986 - mistrzostwo Polski juniorów w Dęblinie 
 
1890. Jerzy Osikiewicz : obrońca : 1985-1988 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 219 
- (Lata 1981-1990) 
reprezentant Województwa, 24.04. 1985 memoriał Michałowicza, 1.08-3.08 1986 - mistrzostwo Polski juniorów 
w Dęblinie 
 



1891. Osip : 1988 : napastnik : 1988 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 1918-
2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 219 - (Lata 1981-1990) 
Liga Wojewódzka 
 
1892. Grzegorz Panek : 1983 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 1918-2012 / 
Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 220 - (Lata 1981-1990) 
 
1893. Maciej Pawliszak : 1986 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 1918-2012 / 
Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 220 - (Lata 1981-1990) 
 
1894. Edward Przyboś : pomocnik : 1983, 1986 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 220 
- (Lata 1981-1990) 
25-26-09.1982 r. - turniej juniorów o memoriał Wacława Kuchara przeciw „Polonia” Warszawa, 
 
1895. Piuotr Przyboś : obrońca : 1982, 1985-1986 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 221, 
portr. - (Lata 1981-1990) 
1.08-3.08 1986 - mistrzostwo Polski juniorów w Dęblinie 
 
1896. Piotr Przygórski : pomocnik : 1987 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 
1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 221 - (Lata 1981-
1990) 
mecze towarzyskie 
 
1897. Ryszrd Przytuła : pomocnik : 1982 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 
1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 221, portr. - (Lata 
1981-1990) 
rozgrywki juniorów, 25-26-09.1982 r. - turniej juniorów o memoriał Wacława Kuchara przeciw „Polonia” 
Warszawa, 
 
1898. Paweł Pstrąg : napastnik : 1986-1988 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 
1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 222 - (Lata 1981-
1990) 
mecze towarzyskie, mistrzostwa kl. A 
 
1899. Robert Piechota : napastnik i bramkarz : 1982, 1985-1986 //W: Sylwetki piłkarzy 
Czuwaju (Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 
2013. - S. 222, portr. - (Lata 1981-1990) 
25-26-09.1982 r. - turniej juniorów o memoriał Wacława Kuchara przeciw „Polonia” Warszawa, liga 
międzywojewódzka juniorów 
 
1900. Artur Pluta  : prawy obrońca : 1985-1986 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 222 
- (Lata 1981-1990) 
mecze towarzyskie juniorow i mistrzostwo ligi okręgowej juniorów 
 
1901. Jerzy Repich /Repicki 1985 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 1918-
2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 223 - (Lata 1981-1990) 
 



1902. Artur Sabat  : obrońca : 1982 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 1918-
2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 223, portr. - (Lata 
1981-1990) 
25-26-09.1982 r. - turniej juniorów o memoriał Wacława Kuchara przeciw „Polonia” Warszawa, 
 
1903. Dariusz Sabramowicz : napastnik : 1982, 1985-1987 //W: Sylwetki piłkarzy 
Czuwaju (Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 
2013. - S. 224, portr. - (Lata 1981-1990) 
mgr WF, 25-26-09.1982 r. - turniej juniorów o memoriał Wacława Kuchara przeciw „Polonia” Warszawa, 
1.08-3.08 1986 - mistrzostwo Polski juniorów w Dęblinie, klasa okręgowajuniorów 
 
1904. Wiesław Sakowski : napastnik : 1986 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 
1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 225 - (Lata 1981-
1990) 
 
1905. Grzegorz Sakowski : 1987 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 1918-
2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 225, portr. - (Lata 
1981-1990) 
 
1906. Mariusz Siwy : pomocnik : 1982-1984 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) 
: 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 225 - (Lata 
1981-1990) 
mecze III ligi 
 
1907. Mariusz Solka : napastnik : 1986-1987 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) 
: 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 226 - (Lata 
1981-1990) 
mecze towarzyskie, mistrzostwa III ligi 
 
1908. Andrzej Soroka : pomocnik : 1986 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 
1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 226 - (Lata 1981-
1990) 
mecze towarzyskie 
 
1909. Krzysztof Stefański : 1982-1983 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 
1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 225 - (Lata 1981-
1990) 
 
1910. Igor Stec : napastnik : 1982 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 1918-
2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 227, portr. - (Lata 
1981-1990) 
25-26-09.1982 r. - turniej juniorów o memoriał Wacława Kuchara przeciw „Polonia” Warszawa, 
 
1911. Jacek Sura : 1982-1984 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 1918-2012 / 
Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 227 - (Lata 1981-1990) 
 
1912. Jacek Suder : napastnik : 1986-1987 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 
1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 227 - (Lata 1981-
1990) 
 



1913. Śliwi ński : pomocnik : 1988 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 1918-
2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 228 - (Lata 1981-1990) 
 
1914. Styś : napastnik : 1988 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 1918-2012 / 
Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 288 - (Lata 1981-1990) 
 
1915. Ryszard Szczęsny : napastnik : 1983, 1985-1986 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 288 
- (Lata 1981-1990) 
 
1916. Andrzej Szpiech : bramkarz : 1985-986 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 229 
- (Lata 1981-1990) 
24.04. 1985 memoriał Michałowicza, 
 
1917. Ryszard Trojnar  : 1982 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 1918-2012 / 
Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 229 - (Lata 1981-1990) 
 
1918. Trojan  : napastnik : 1987 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 1918-2012 / 
Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 229 - (Lata 1981-1990) 
 
1919. Józef Toma : 1982 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 1918-2012 / 
Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 230 - (Lata 1981-1990) 
 
1920. Stanisław Trawka : bramkarz : 1987-1988 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 230 
- (Lata 1981-1990) 
 
1921. Józef Tkacz : 1985-1986 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 1918-2012 / 
Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 230 - (Lata 1981-1990) 
1.08-3.08 1986 - mistrzostwo Polski juniorów w Dęblinie 
 
1922. Andrzej Waro  : napastnik : 1983-1986 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) 
: 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 231 - (Lata 
1981-1990) 
 
1923. Mariusz Wojnarowicz : napastnik 1983 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 231 
- (Lata 1981-1990) 
 
1924. Wójtowicz : 1985 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 1918-2012 / 
Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 231 - (Lata 1981-1990) 
 
1925. Wrona : napastnik 1985 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 1918-2012 / 
Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 231 - (Lata 1981-1990) 
 
1926. Bogusław Wywrot : 1983 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 1918-2012 
/ Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 231 - (Lata 1981-1990) 
 
1927. Roman Ziaja : 1987 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 1918-2012 / 
Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 232 - (Lata 1981-1990) 



 
1928. Ziemba : pomocnik : 1984 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju (Przemyśl) : 1918-2012 
/ Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 232 - (Lata 1981-1990) 
 
1929. Stanisław Zubrzycki : napastnik : 1987-1988 //W: Sylwetki piłkarzy Czuwaju 
(Przemyśl) : 1918-2012 / Edward Krajewski. – Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - S. 232 
- (Lata 1981-1990) 
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