
Pi∏ka i faszyzm
Adam Adamczyk

Kapitanowie Anglii Albert Hapgood i Niemiec Fritz Szepan wyprowadzajà swoje dru˝yny na boisko 
(Berlin, 14 maja 1938 roku).
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Na Wyspach Brytyjskich, gdzie wymyÊlono
nowoczesnà pi∏k´, to wszystko dzia∏o si´
o ca∏e pó∏ wieku wczeÊniej, bo pierwszy mecz
mi´dzypaƒstwowy Anglia zagra∏a ze Szkocjà
w listopadzie 1872 roku. W tym samym roku
Fryderyk Nietzsche pisze Narodziny tragedii.
Rozgrywki ligowe zainaugurowano w 1888 ro-
ku, w roku powstania V Symfonii Piotra Czaj-
kowskiego, a rok po tym, kiedy w Warszawie
ukaza∏a si´ Lalka Boles∏awa Prusa. Pierwszy
fina∏ Pucharu Anglii rozegrano 16 marca 1872
roku, a wi´c jeszcze przed meczem Anglii ze
Szkocjà. Bardzo dawne czasy… Wówczas
jednak nikt poza Wyspami Brytyjskimi nic
nie wiedzia∏ jeszcze o futbolu, a jego Êwiatowy
fenomen mia∏ dopiero eksplodowaç. 

Pierwszà dru˝ynà pi∏karskà, która zyska∏a
powszechnà popularnoÊç, zdoby∏a s∏aw´ nie-

zbywalnà, przesz∏a na trwa∏e do historii, by∏a
reprezentacja Urugwaju – sensacyjny z∏oty
medalista olimpiady w Pary˝u z 1924 roku
i w Amsterdamie cztery lata póêniej. Tego nikt
si´ wtedy nie spodziewa∏ – ˝e poza Europà
w ogóle gra si´ w pi∏k´, a do tego z takà ma-
estrià. Doktor Stanis∏aw Polakiewicz, Êwiadek
tamtych wydarzeƒ, autor monumentalnej,
przepi´knie wydanej w 1926 roku przez Osso-
lineum ksi´gi poÊwi´conej paryskim igrzy-
skom, s∏usznie si´ rozp∏ywa∏ nad kunsztem
Urugwajczyków i pisa∏, ˝e „do stóp pierw-
szych i drugich zwyci´zców padajà setki bu-
kietów kwiecia i… kapeluszy, rzucanych przez
widzów rozanimowanych i wdzi´cznych za
obraz porywajàcej, szlachetnej w ka˝dym calu
walki, która niepr´dko zatrze si´ w pami´ci
Êwiadków”.

Nic tedy dziwnego, ˝e Âwiatowa Federacja
Pi∏karska (FIFA) w∏aÊnie Urugwajowi zapro-
ponowa∏a w 1930 roku organizacj´ pierwszych
pi∏karskich mistrzostw Êwiata. Urugwajczycy
si´ zgodzili, zbudowali sobie w Montevideo
olbrzymi stadion, wygrali turniej, bijàc w finale
Argentyn´. Ze wzgl´du na dalekà, nazbyt
kosztownà podró˝, s∏abo reprezentowana by∏a
Europa. Jednak to wydarzenie, choç to oczywi-
Êcie data symboliczna, piecz´tuje popularnoÊç
futbolu w takim sensie, jaki jest zbli˝ony do
jego pozycji w dzisiejszych czasach. Pi∏ka
no˝na w latach 30. staje si´ êród∏em popular-
noÊci zbiorowej, a jej waga spo∏eczna wykra-
czaç zaczyna daleko poza pi∏karskie boisko –
ów fenomen zaczynajà rozpoznawaç politycy,
futbol okazuje si´ doskona∏ym narz´dziem
propagandowym i szybko nauczono si´ z tego
korzystaç.

A czas po temu by∏ idealny, bo po Europie roz-
laz∏y si´ dwa systemy totalitarne: komuni-
styczny i faszystowski. O Zwiàzku Radziec-
kim w kontekÊcie przedwojennego sportu nie
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sta∏a si´ êród∏em 
powszechnej fascynacji, 
z jej popularnoÊci zacz´li
korzystaç równie˝ politycy. 
Owà popularnoÊç, 
podobnà do tej, jakà 
obserwuje si´ dzisiaj, 
datowaç mo˝na na lata 20.
ubieg∏ego wieku, kiedy to
w Europie i Ameryce
Po∏udniowej zacz´to 
na masowà skal´ 
organizowaç rozgrywki ligowe
i mecze reprezentacyjne. 



ma co wspominaç, bo sportowcy tego kraju nie
brali udzia∏u w rozgrywkach mi´dzynarodo-
wych. Inaczej by∏o w Niemczech i we W∏o-
szech. W tych krajach ÊwiadomoÊç spo∏ecznej
wagi pi∏ki no˝nej i innych popularnych dyscy-
plin sportowych by∏a ogromna, a podejÊcie
organizacyjne do tematu – w pe∏ni profesjonal-
ne. Niemcy hitlerowskie ró˝nymi sposobami
zabiega∏y o organizacj´ olimpiady. Przyznano
im igrzyska zimowe w Garmisch-Partenkir-
chen i letnie w Berlinie. Obie imprezy naziÊci
wycisn´li propagandowo do ostatniej kropli,
uciekajàc si´ zresztà do ohydnych Êrodków:
najpierw zaszanta˝owali pomys∏odawc´ nowo-
˝ytnych olimpiad Pierre’a de Coubertina, aby
wywar∏ presj´ na cz∏onków Mi´dzynarodowe-
go Komitetu Olimpijskiego, dzi´ki czemu mo-
gli sobie pozwoliç na wszystko. Eliminowali
z dru˝yny narodowej ˚ydów, nawet jeÊli by∏y
to murowane szanse medalowe, do dru˝yny
skoczkiƒ wzwy˝ dokooptowali m´˝czyzn´.
Najwa˝niejszy by∏ koƒcowy sukces i czystoÊç
kursu ideologicznego, bo to te elementy legity-
mowa∏y prawid∏owoÊç drogi, jakà obra∏o paƒ-
stwo pod rzàdami Hitlera, podkreÊla∏y rozwój
Niemiec tak pod wzgl´dem gospodarczym –
imprezy przygotowano wzorcowo, jak i spo-
∏ecznym – reprezentujàcy je sportowcy w wie-
lu dyscyplinach byli lepsi od innych, a repre-
zentacja Niemiec w klasyfikacji medalowej
zaj´∏a pierwsze miejsce, pokonujàc Ameryka-
nów, Brytyjczyków i Francuzów. 

Podobnà, choç niepomiernie bardziej skromnà
organizacyjnie drog´ obrali W∏osi Mussolinie-
go. Wystarali si´ o pierwsze w Europie pi∏kar-
skie mistrzostwa Êwiata, w 1934 roku. Mussoli-
ni zdawa∏ sobie spraw´, ˝e zwyci´stwo w takiej
imprezie jest sprawà absolutnie presti˝owà.
Nie zaniedbano niczego. FIFA wymog∏a gwa-
rancje finansowe i przebudow´ stadionów,
z czego W∏osi wywiàzali si´ perfekcyjnie. Sze-
fem W∏oskiej Federacji Pi∏karskiej (FIGC)

mianowany zosta∏ genera∏ Giorgio Vaccaro,
doskona∏y organizator, znawca problematyki
sportowej i zaufany g∏ównego wodza. Jego
obowiàzkiem by∏o przypilnowaç, aby reprezen-
tacji nie brakowa∏o przed turniejem niczego,
a ju˝ w trakcie imprezy mia∏ W∏ochom dopo-
móc w jak najskuteczniejszym przy∏apaniu
futbolowego szcz´Êcia. By∏ do ca∏kowitej dys-
pozycji selekcjonera reprezentacji Vittorio
Pozzo i ten – choç w poglàdach daleki od ów-
czesnego modelu politycznego swego kraju –
skrz´tnie z owej pomocy korzysta∏. W trakcie
turnieju W∏ochom sz∏o doÊç opornie. W pierw-
szym meczu, bardziej na rozgrzewk´, rozgromi-
li Amerykanów, którzy jeszcze wtedy w pi∏k´
graç nie umieli. Ale ju˝ nast´pnym przeciwni-
kiem by∏a Hiszpania, a w jej bramce wielka le-
genda przdtelewizyjnej pi∏ki no˝nej – Ricardo
Zamora, „pi´kniejszy ni˝ Don Juan”, jak o nim
napisa∏ Kazimierz Wierzyƒski (zresztà ówcze-
sny redaktor naczelny „Przeglàdu Sportowe-
go”). Mecz by∏ bardzo brutalny, wyrównany
i zakoƒczy∏ si´ remisem. Powtórzono go dzieƒ
póêniej, bo wed∏ug ówczesnych przepisów
nierozstrzygni´te w dogrywce mecze rozgry-
wano raz jeszcze – wynalazek pomeczowych
rzutów karnych jest stosunkowo m∏ody. W∏osi
pokonali ostatecznie zdziesiàtkowanà kontu-
zjami Hiszpani´, ale tylko 1:0, a w dodatku gol
pad∏ po ewidentnym b∏´dzie szwajcarskiego
s´dziego Rolanda Merceta, który zresztà w ca-
∏ym meczu, tak twierdzili obserwatorzy,
skrz´tnie pilnowa∏ w∏oskiego sukcesu. Zarzuty
wobec Merceta musia∏y byç prawdziwe, bo tu˝
po mistrzostwach zosta∏ on do˝ywotnio zdys-
kwalifikowany przez swojà krajowà federacj´.
W pó∏finale W∏osi grali z Austrià, zwanà na
ów czas Wunderteamem, s∏ynnà z gry finezyj-
nej, opartej na technice i wymianie krótkich
podaƒ. I znowu, jeÊli wierzyç kronikom, po-
maga∏ gospodarzom s´dzia, tym razem Szwed
Ivan Eklind. Sprzyja∏a równie˝ W∏ochom po-
goda, przed meczem spad∏ deszcz i boisko by∏o
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pe∏ne ka∏u˝, co w znacznym stopniu ograniczy-
∏o szanse austriackie, nobilitowa∏o zaÊ fizyczny
i si∏owy styl w∏oski. Gospodarze wygrali 1:0.
Przed meczem fina∏owym z Czechos∏owacjà
przeanalizowano dotychczasowe rozgrywki
i Vaccaro zdawa∏ sobie spraw´, ˝e zwyci´stwa
by∏y minimalne, zgo∏a wymuszane, a ewentu-
alna pora˝ka w finale, przy udziale Benito
Mussoliniego, b´dzie nie tylko spektakularna
politycznie, ale równie˝ dope∏ni si´ konse-
kwencjami osobowymi. FIFA wyznaczy∏a na
s´dziego meczu fina∏owego Belga Johna Lan-
genusa, najwybitniejszego arbitra okresu mi´-
dzywojnia. W∏osi si´ przestraszyli jego autory-
tetu i obiektywizmu z niego wynikajàcego.
Z∏o˝yli oficjalny protest, który zosta∏ uwzgl´d-
niony, a na s´dziego mianowano ostatecznie
Eklinda, dla W∏ochów znacznie bezpieczniej-
szego i wypróbowanego w pó∏finale z Austrià.
Tu˝ przed samym meczem, rozgrywanym
w Rzymie na Stadionie Narodowej Partii Fa-
szystowskiej, szwedzki s´dzia z∏o˝y∏ wizyt´
w lo˝y honorowej, przywita∏ si´ wylewnie
z Mussolinim, co mog∏o byç oczywiÊcie ni-
czym wi´cej ponad gospodarskà kurtuazj´, ale
na pi∏karzach i oficjalistach czeskich, tak˝e na
obiektywnych obserwatorach, zrobi∏o to wy-
∏àcznie negatywne wra˝enie. Trudno by∏o
oczekiwaç, ˝e po takim wydarzeniu s´dzia wy-
trzyma presj´ bezstronnoÊci. Tak te˝ si´ sta∏o.
W∏osi od poczàtku grali brutalnie, kontuzjowa-
li pi∏karzy czeskich, a wed∏ug ówczesnych
przepisów nie wolno by∏o dokonywaç zmian.
Na boisku dzia∏a si´ niesprawiedliwoÊç, na
którà Eklind nie reagowa∏. Sytuacja zaogni∏a
si´ jeszcze bardziej, kiedy Czesi w drugiej po-
∏owie strzelili pierwsi gola. Gospodarzom uda-
∏o si´ doprowadziç do dogrywki, w której spo-
niewierani urazami przeciwnicy dali sobie
wbiç jeszcze jednà bramk´. Duce, a zw∏aszcza
genera∏ Giorgio Vaccaro, mogli spokojnie ode-
tchnàç i odtràbiç propagandowà tromtadracj´.
Finis coronat opus…

Godzi si´ jednak oddaç sprawiedliwoÊç nieza-
przeczalnej klasie pi∏karzy w∏oskich, czo∏owej
ówczeÊnie dru˝ynie Êwiata. Dwa lata po tych
kontrowersyjnych wydarzeniach zdobyli
w Berlinie z∏ote medale olimpijskie, a w 1938
roku we Francji po raz drugi zostali mistrzami
Êwiata. Rzàd domaga∏ si´ zwyci´stw, ale nie
ingerowano bezmyÊlnie w sprawy szkolenio-
we, nie wtràcano si´ w polityk´ kadrowà, nie
przedk∏adano ideologii ponad wszystko inne,
co na przyk∏ad zapami´tale czyniono w Niem-
czech. Trenerem by∏ Vittorio Pozzo, cz∏owiek
o poglàdach kosmopolitycznych, czerpiàcy
garÊciami z angielskich wynalazków taktycz-
nych, modyfikujàcy to wszystko na potrzeby
w∏oskie. Próbowano wpasowywaç w machin´
propagandowà Giuseppe Meazz´, najwi´kszà
gwiazd´ w∏oskiego futbolu. Ten jednak opiera∏
si´ niech´tny, dano tedy sprawie spokój, s∏usz-
nie wa˝àc jego prawdziwà, sportowà wartoÊç. 

W Niemczech nie uda∏o si´ stworzyç dru˝yny
reprezentacyjnej, która wybi∏aby si´ ponad
przeci´tnoÊç. Potencja∏ ludnoÊciowy i organi-
zacyjny po stokroç wi´kszy ni˝ gdzie indziej,
nieograniczone Êrodki finansowe ∏o˝one przez
paƒstwo na sport, do tego polityczna potrzeba
ciàg∏ych sukcesów – zdawa∏oby si´, ˝e by∏y to
warunki idealne, aby wypracowaç sukces
w najpopularniejszej grze zespo∏owej. Tym-
czasem podczas olimpiady berliƒskiej pi∏karze
okazali si´ najwi´kszym rozczarowaniem go-
spodarzy, dojmujàcym zw∏aszcza wobec
triumfu dru˝yny Mussoliniego. Równie s∏abo
Niemcy wypadali w rozgrywkach mistrzostw
Êwiata: jeszcze we W∏oszech ugrali trzecie
miejsce, ale we Francji odpadli ju˝ w pierw-
szej rundzie. 

Hitler futbolu nie lekcewa˝y∏, ale wy∏àcznie ze
wzgl´du na jego propagandowy potencja∏, bo
mi∏oÊcià kibica darzy∏ przede wszystkim wy-
Êcigi samochodowe i boks. By∏ prawdziwie
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dumny z sukcesów zawodowego mistrza Êwia-
ta Maxa Schmelinga, który wyje˝d˝a∏ za wiel-
kà wod´, aby nokautowaç amerykaƒskiego
Murzyna Joe Louisa. Za kilka lat Schmeling,
o˝eniony z czeskà aktorkà ˝ydowskiego pocho-
dzenia Anny Ondra, otrzyma od Hitlera ulti-
matum – albo si´ rozwiedzie, albo czeka go
pierwsza linia wojennego frontu… 

To jednak przede wszystkim futbol gromadzi∏
prawdziwe masy na stadionach. 14 maja 1938
roku na Stadionie Olimpijskim w Berlinie ro-
zegrano mecz pi∏karski, na który czeka∏a ca∏a
Europa. Niemcy przeciwko Anglii. Anglicy
przed wojnà nie brali udzia∏u w rozgrywkach
o mistrzostwo Êwiata. By∏o dla nich honorowà
ujmà, aby udowadniaç swojà wy˝szoÊç nad
innymi, chocia˝ nie wszystkie wyniki o tym
zaÊwiadcza∏y, a w∏oski trener Pozzo twierdzi∏

nawet, ˝e w trakcie turnieju o Puchar Âwiata
nie doszliby nawet do pó∏fina∏u. Faktem jed-
nak pozostaje, ˝e uwa˝ano ich powszechnie za
absolutnych mistrzów. Planowali wy∏àcznie
presti˝owe mecze towarzyskie. Ten z Niemca-
mi mia∏ szczególny charakter. Rozgrywany by∏
dwa miesiàce po niemieckiej aneksji Austrii.
Od roku premierem Wielkiej Brytanii by∏ Ne-
ville Chamberlain, zwolennik uk∏adania si´
z Niemcami i W∏ochami za wszelkà cen´,
rzecznik powszechnego pokoju, a w istocie
Êwiadom s∏aboÊci militarnej swego kraju. Jego
prawà r´kà w Berlinie by∏ ambasador Neville
Henderson, postaç po trosze naiwna, tyle˝ tra-
giczna, a co do reszty groteskowa. Przyucza∏
si´ do dyplomacji na placówce w Egipcie,
jeszcze w latach 20., potem by∏a Jugos∏awia
i na chwil´ Argentyna. W 1937 roku objà∏ naj-
bardziej presti˝owe stanowisko, w Berlinie.
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Podobnie jak premier Chamberlain pozostawa∏
zwolennikiem appeasementu, w 1939 roku
gorliwie popar∏ uk∏ad monachijski, naiwnie
ufajàc w powÊciàgliwoÊç Niemiec. Kilkuletni
pobyt w tym kraju by∏ dla niego najciekawszym
doÊwiadczeniem ˝yciowym, ale oka˝e si´ naj-
bardziej bolesnym, bo to on b´dzie Ribben-
tropowi wr´cza∏ not´ wypowiadajàcà wojn´.
Nigdy nie popiera∏ antyniemieckiej polityki
Francji, nie mia∏ te˝ nic przeciwko ruchom
ekspansyjnym Niemiec, byle zostawili w spo-
koju Zjednoczone Królestwo. Prywatnie przy-
jaêni∏ si´ z wieloma oficjalistami hitlerowski-
mi, a ju˝ szczególnie polubi∏ si´ z Hermannem
Goeringiem. 

W takim duchu politycznym dosz∏o do meczu
pi∏karskiego Niemiec z Anglià. Od olimpiady
sprzed dwóch lat bardzo du˝o si´ zmieni∏o,
wzmocni∏a si´ pozycja Hitlera. Ju˝ w trakcie
igrzysk oficjaliÊci niemieccy próbowali wywie-
raç presj´ na obcych komitetach olimpijskich,
aby sportowcy w czasie defilady lub dekoracji
medalowych oddawali w odpowiedni sposób
czeÊç niemieckim przywódcom. Chodzi∏o rzecz
jasna o salut faszystowski, b´dàcy wszak˝e
czymÊ wi´cej ni˝ gestem, bo w istocie aktem
poparcia polityki opartej na sile, przemocy,
segregacji narodowej. Brytyjczycy i Ameryka-
nie pozostali wtedy oboj´tni, za to Francuzi
zademonstrowali salut olimpijski, troch´ przy-
pominajàcy pozdrowienie faszystowskie, prze-
to ∏atwy do politycznego zredefiniowania. To
samo zimà, podczas olimpiady w Garmisch-
-Partenkirchen spotka∏o w∏aÊnie sportowców
Wielkiej Brytanii, dlatego podczas igrzysk let-
nich zachowali ca∏kowità wstrzemi´êliwoÊç. 
Teraz by∏ jednak maj roku 1938 i namówienie
Anglików na symbolicznà demonstracj´ nie
by∏o ju˝ trudne, chocia˝ rozmowy trwa∏y do
samego koƒca; pi∏karze dowiedzieli si´ o tym
tu˝ przed meczem, a tym poni˝ajàcym gestem
stworzyli prawdopodobnie najbardziej hanieb-

ny precedens w historii brytyjskiego sportu.
Redakcja „Przeglàdu Sportowego” wys∏a∏a na
ten mecz sprawozdawc´, jednak ten przemil-
cza∏ szczegó∏y przedmeczowej ceremonii,
ograniczajàc si´ do zachwytów nad grà Angli-
ków, którzy zdemolowali Niemców w stosun-
ku 6:3. Umówiono si´ tak˝e na rewan˝ w Lon-
dynie, na rok 1939 lub 1940… 

Niemieckiej pi∏ce nie pomóg∏ nawet Anschluss.
Niemcy zaproponowali najlepszym pi∏karzom
austriackim gr´ w swojej dru˝ynie reprezenta-
cyjnej i niektórzy nawet si´ zgodzili, ale i to
nie wp∏yn´∏o na zasadniczà popraw´ wyników.
Nie obywa∏o si´ oczywiÊcie bez narodowoÊcio-
wych szykan, pi´tnowano ˝ydowskie koneksje
rodzinne. Najtragiczniejsza historia wià˝e si´
z osobà Matthiasa Sindelara, którego, ponoç
nie bez racji, nazywano Mozartem futbolu.
By∏ podporà austriackiego Wunderteamu, ale
po zaj´ciu Austrii nie chcia∏ graç w reprezentacji
Rzeszy. Tu˝ po aneksji nakazano wyeliminowaç
z dru˝yn pi∏karskich zawodników pochodzenia
˝ydowskiego i wprowadzono obowiàzkowy
ceremonia∏ hitlerowskiego pozdrowienia, cze-
go ÊciÊle mieli dopilnowaç s´dziowie. Sindelar
by∏ jednym z najzagorzalszych przeciwników
nowej rzeczywistoÊci, jednoczeÊnie jednym
z najbardziej rozpoznawalnych. 23 stycznia
1939 roku pi∏karz zosta∏ znaleziony martwy
w swoim wiedeƒskim mieszkaniu, a wraz
z nim jego przyjació∏ka, W∏oszka Camilla
Castagnola – tak jak on ˝ydowskiego pocho-
dzenia. Stwierdzono nieszcz´Êliwe zatrucie tlen-
kiem w´gla, ale nikt w to nie wierzy∏. Mówiono
o samobójstwie lub morderstwie politycznym. 

We wrzeÊniu wybuch∏a wojna, ale Niemcy na-
dal rozgrywali mecze pi∏karskie. Na terenach
podbitych gra w pi∏k´ by∏a zabroniona pod ka-
rà Êmierci, ale w samych Niemczech jeszcze
do 1944 roku rozgrywano regularne mecze li-
gowe. Na rozkaz Hitlera lig´ uczyniono ama-
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torskà, bo zawodowstwo kojarzy∏o si´ zanadto
semicko. Kluby dosta∏y si´ pod paƒstwowy za-
rzàd. PropagandyÊci doskonale zdawali sobie
spraw´, ˝e futbol daje poczucie wzgl´dnej nor-
malnoÊci, a wygrana reprezentacji podnosi
morale w fabryce i okopie. Joseph Goebbels
nie mia∏ wàtpliwoÊci, ˝e triumf lub przegrana
w meczu bardziej si´ odbija w ÊwiadomoÊci
spo∏eczeƒstwa ni˝ zdobycie lub utrata jakiegoÊ
miasta, gdzieÊ na dalekim wschodnim froncie. 

Zwyci´stwa przeplata∏y si´ tymczasem ze
spektakularnymi pora˝kami. Adolf Hitler nie
posiada∏ si´ z wÊciek∏oÊci. Kiedy w 1940 roku,
dok∏adnie w dniu urodzin Führera, Niemcy
przegrali z reprezentacjà Szwajcarii, szef spor-
tu Rzeszy Hans von Tschamer und Osten, nie-
gdyÊ odpowiedzialny za narodowy program
wychowania fizycznego (a w tym s∏ynny Kraft
durch Freude), otrzyma∏ kategoryczny nakaz
organizowania tylko takich meczów, w któ-
rych zwyci´stwo b´dzie pewne. Zwyci´ska
passa trwa∏a do 1942 roku, kiedy to na Stadio-
nie Olimpijskim w Berlinie (wed∏ug Hitlera
mia∏a to byç arena wszystkich przysz∏ych
olimpiad) Niemcy uleg∏y Szwecji. Tego typu
wydarzenia dope∏ni∏y ostatecznie miary i re-
prezentacj´ pi∏karskà rozwiàzano, a zawodni-
ków pogoniono nawet na wojenne fronty. 

W reprezentacji Rzeszy gra∏ przez pewien czas
zawodnik polski – Ernest Wilimowski. Przed
wojnà by∏ nie tylko najlepszym pi∏karzem pol-
skim, ale bezsprzecznie jednym z najlepszych
na Êwiecie. DoÊç powiedzieç, ˝e podczas s∏yn-
nego meczu z Brazylià na mistrzostwach Êwia-
ta we Francji w 1938 roku strzeli∏ rywalom
cztery gole. Przed rokiem 1989 nie mo˝na by-
∏o o nim w naszym kraju wspominaç inaczej
ni˝ w kategoriach narodowego renegata. Do-
piero po tym okresie zacz´to do jego poplàta-
nej historii podchodziç sprawiedliwie, czyli
wieloaspektowo, a ogromnà prac´ wykona∏

w tej mierze dziennikarz i historyk pi∏karstwa
Andrzej Gowarzewski. Wilimowski urodzi∏
si´ w 1916 roku w Katowicach, a jego drugie
imi´ to Otto. Prawdziwà karier´ pi∏karskà za-
czà∏ robiç w Ruchu Wielkie Hajduki (dzisiaj to
dzielnica Chorzów Batory). Zdobywa∏ gole se-
riami, zarówno w klubie, jak i reprezentacji
Polski, a w meczu z Unionem Touring ¸ódê
w maju 1939 roku ustrzeli∏ tych bramek dzie-
si´ç (!), co jest absolutnym rekordem naszej
ligi. By∏ fenomenalnie wyszkolony technicz-
nie, a çwiczy∏ si´, grajàc na przykopalnianych
„hasiokach”, sam przeciwko ca∏ej czeredzie
niedu˝o m∏odszych ch∏opaków. Ze s∏ynnego
meczu z Brazylià pozosta∏ nieledwie dwumi-
nutowy film, ale nawet na nim widaç, z jakà
lekkoÊcià Wilimowski mija∏ po kilku przeciw-
ników, rzec mo˝na – po brazylijsku. 27 sierp-
nia 1939 da∏ Polakom ostatnià przed wojnà
sportowà radoÊç, strzeli∏ trzy gole wicemi-
strzom Êwiata W´grom i wygraliÊmy 4:2. 

Jeszcze w roku 1939 przyjà∏ obywatelstwo
niemieckie, co zresztà sta∏o si´ udzia∏em wielu
Âlàzaków1. Imi´ zmieni∏ na Ernst. Gra∏
w Niemczech do 40. roku ˝ycia, a z dru˝ynà
TSV 1860 München zdoby∏ Puchar Niemiec.
W reprezentacji Rzeszy zagra∏ osiem meczów
i strzeli∏ w nich trzynaÊcie goli. Polacy zoba-
czyli w nim jednoznacznego zdrajc´, Niemcy
z kolei nigdy nie uznali Wilimowskiego za
w pe∏ni godnego obywatelstwa, które przyjà∏.
Wojn´ pozwoli∏a mu prze˝yç gra w dru˝ynie
Roten Jäger, utworzonej przez majora Herman-
na Grafa. By∏ on wybitnym pilotem myÊliw-
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1 Wiedz´ o wojennych losach Ernesta Wilimowskiego
czerpi´ z ksià˝ki Stefana Szczep∏ka Moja historia
futbolu, tom 2 – Polska, Warszawa 2007. 

2 Fakty z ˝ycia Fryderyka Scherfkego zawdzi´czam
Rados∏awowi Nawrotowi, który naszkicowa∏ jego
sylwetk´ w: By∏ miejscowy. Sylwetka Fryderyka
Scherfkego, „Gazeta Wyborcza Wielkopolska”.
14.09.2001, s. 20. 



skim, dzi´ki czemu móg∏ to i owo za∏atwiç. Po
rozwiàzaniu reprezentacji pi∏karskiej III Rze-
szy stworzono objazdowà dru˝yn´ pi∏karskà,
rozgrywajàcà mecze pokazowe. W istocie mia∏
to byç sposób na uratowanie najlepszych pi∏ka-
rzy niemieckich przed koniecznoÊcià wzi´cia
karabinów w r´ce. Dzi´ki protekcji majora
Grafa uratowana zosta∏a tak˝e matka Wili-
mowskiego. Wciàgni´to jà na nazistowskà list´
osób podejrzanych i osadzono w obozie oÊwi´-
cimskim. Przydzielono jà do kancelarii jedne-
go z oficerów SS, bo doskonale pisa∏a na ma-
szynie, ale nadal pozostawa∏a wi´êniem – ze
wszelkimi prawnymi konsekwencjami. Inter-
wencja asa Luftwaffe majora Hermanna Grafa
uczyni∏a z niej osob´ wolnà. 

Wilimowski o˝eni∏ si´ w Niemczech, mia∏
czworo dzieci, umar∏ w roku 1995. Do Polski
nigdy nie przyjecha∏, nawet po 1989 roku.
Wystosowano do niego zaproszenie z okazji
obchodów 75-lecia Ruchu Chorzów. Mo˝na
ju˝ to by∏o zrobiç oficjalnie. Pozosta∏o bez od-
powiedzi… 

Zupe∏nie inaczej, ale nie mniej skomplikowa-
nym duktem potoczy∏a si´ wojenna biografia
poznaƒskiego pi∏karza Fryderyka Scherfkego2.
Z pochodzenia Niemiec, pozostawa∏ podporà
poznaƒskiej Warty, która w 1929 roku zosta∏a
najlepszà dru˝ynà naszego kraju. Gra∏ równie˝
w reprezentacji Polski, z którà pojecha∏ na
olimpiad´ do Berlina oraz na mistrzostwa Êwia-
ta do Francji. Gra∏ w meczu z Brazylià i jest
zdobywcà pierwszej polskiej bramki w roz-
grywkach o Puchar Âwiata – w 23. minucie po-
kona∏ z rzutu karnego bramkarza Batataisa.
W trakcie kariery zawodniczej gra∏ na pozycji
pomocnika i napastnika, w spotkaniach ligo-
wych ustrzeli∏ 131 goli, co czyni go dziesiàtym
strzelcem w historii tych rozgrywek. W czasie
II wojny Êwiatowej za∏o˝y∏ mundur niemiecki,
a od 1940 roku pracowa∏ w departamencie

futbolowym urz´du do spraw sportu. Pozosta-
wa∏ czynnym pi∏karzem, gra∏ w dru˝ynie FC
Posen, by∏ te˝ kapitanem reprezentacji Kraju
Warty, która bra∏a udzia∏ w rozgrywkach mi´-
dzyregionalnych. Âwiadkowie tamtego czasu
zgodnie przyznawali, ˝e rozleg∏e kontakty
Fryderyka Scherfkego ocali∏y niejedno polskie
˝ycie. Uratowa∏ z niewoli mi´dzy innymi
Mariana Fontowicza, bramkarza Warty Poznaƒ
i reprezentanta Polski. Po wojnie Scherfke
osiedli∏ si´ w Berlinie Zachodnim, gdzie zmar∏
w roku 1983 roku.

Upadek hitlerowskich Niemiec i kl´ska faszy-
stowskich W∏och zapoczàtkowa∏y nowy porzà-
dek polityczny, Êwiat podzielono na pó∏ wedle
radzieckiej i amerykaƒskiej strefy politycznych
i gospodarczych wp∏ywów. Sport na dobre sta∏
si´ elementem politycznej propagandy, mia∏
byç jeszcze jednym, jak˝e wymiernym, dowo-
dem przewagi cywilizacyjnej i kulturowej. Na
areny sportowe wkroczy∏ Zwiàzek Radziecki
i to model sportu obmyÊlony w tym kraju na
ca∏e lata sta∏ si´ obowiàzujàcy w krajach pozo-
stajàcych pod jego wp∏ywem. 

Pierwszà dru˝ynà futbolowà rozs∏awiajàcà sport
socjalistyczny by∏a s∏ynna dru˝yna w´gierska,
niepokonana przez lata. Przegra∏a tylko raz, ale
za to w samym finale mistrzostw Êwiata,
w Szwajcarii w 1954 roku. Jej przeciwnikiem
by∏a dru˝yna zachodnioniemiecka, trenowana
przez Seppa Herbergera, który jeszcze niedawno
by∏ selekcjonerem reprezentacji III Rzeszy.
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