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Piłka nożna w województwie wołyńskim  
w latach 1921–1939. zarys dziejów

cel badań. Celem badań było przedstawienie rozwoju gry w piłkę nożną w województwie 
wołyńskim w latach 1921–1939, która była jednym z najpopularniejszych sportów na tym 
terenie. Uprawiano ją w polskich klubach i towarzystwach sportowych, ale popularna była 
również wśród sportowców mniejszości narodowych, głównie ukraińskiej i żydowskiej. 
materiał i metody. Materiał źródłowy stanowiły źródła archiwalne, źródła drukowane, 
źródła prasowe oraz literatura odnoszącą się do dziejów sportu, ze szczególnym uwzględ-
nieniem okresu międzywojennego. Zastosowano metodę analizy źródeł historycznych 
drogą indukcji, dedukcji, syntezy oraz metodę porównawczą. wyniki. W pracy ukazano 
kształ towanie sportu piłki nożnej na Wołyniu w latach 20. i 30. XX w. Przedstawiono uwa-
runkowania rozwoju piłki nożnej, wśród których ważną rolę odgrywały struktury organi-
zacyjne tego sportu. Na Wołyniu tworzono kluby i towarzystwa sportowe, prowadzące 
sekcję piłki nożnej. Istotnym czynnikiem propagowania i popularyzowania piłki nożnej był 
system współzawodnictwa, obejmujący głównie rozgrywki ligowe. wnioski. Na Wołyniu 
rozwój piłki nożnej nastąpił w latach 1921–1939. Piłkar stwo wołyńskie przeszło szereg poz-
ytywnych przeobrażeń, m.in. w zakresie struktur orga nizacyjnych, współzawodnictwa 
sportowego, kształcenia kadry instruktorskiej i kadry sędziowskiej. Czynniki te miały pozy-
tywne wpływ na kształtowanie rozwoju tej dyscypliny sportu. Mimo to wyniki uzyskiwane 
przez spor towców z Wołynia nie osiągnęły poziomu ogólnopolskiego.

słowa kluczowe: Polska, sport, mniejszości narodowe

WproWadzenie 

Województwo wołyńskie zostało utwo-
rzone 19 lutego 1921 r. Według stanu na 
dzień 1 kwietnia 1939 r. obejmowało ob-
szar 35 754 km2 oraz liczyło 2 085 600 miesz-
kańców (stan na dzień 9 grudnia 1931 r.). 
Ludność narodowości polskiej stanowiła 
16,6% (346 600), ukraińskiej – 68,4% 
(1 426 900), żydowskiej – 9,9% (205 500), 
niemieckiej – 2,3% (46 900), czeskiej – 1,5% 
(31 000), rosyjskiej – 1,1% (23 400); inne 
narodowości – 0,2%. Mieszkańcy miast 
stanowili jedynie 13,3% ogółu ludności w 
tym regionie. W skład województwa wcho-
dziły następujące powiaty: dubieński, horo-
chowski, kostopolski (od 1925 r.), kowelski, 
krzemieniecki, lubomelski, łucki, rówień-
ski, sarneński (od 1930 r.), włodzimierski 
i zdołbunowski. największy odsetek ludności 
polskiej był w powiatach: włodzimierskim 
(26,8 %), kostopolskim (21,9 %) i łuckim 
(19,4 %), zaś najmniejszy w powiecie krze-

mienieckim (10,6 %)1. problematykę spor-
tu na Wołyniu w latach 1921–1939 przedsta-
wiono m.in. w publikacjach: Małolepszego 
(2016a, b), Małolepszego, drozdek-Mało-
lepszej i Bakoty (2017), Małolepszego, droz-
dek-Małolepszej, Bakoty i Tsosa (2017), Wilcz-
kowskiego, Wołczyńskiego i Kozibrockiego 
(2016), Wacewy (brw.) i zaborniaka (2007). 
prace te mają przede wszystkim charakter 
przyczynkowy do przedstawionej w artykule 
problematyki.

CeL Badań

Celem badań było przedstawienie roz-
woju gry w piłkę nożną na Wołyniu w la-
tach 1921–1939. W artykule postawiono na-
stępujące pytania badawcze:

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3 
%B3dztwo_wo%C5%82y%C5%84skie_(ii_
rzeczpospolita).  
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1. Jak kształtował się sport w zakresie 
piłki nożnej w województwie wołyńskim w 
latach 1921–1939?

2. Jakie uwarunkowania miały wpływ 
na jej rozwój na Wołyniu w tym okresie?

3. Jakie sukcesy osiągnęło wtedy piłkar-
stwo wołyńskie na arenie ogólnopolskiej?

MaTeriał i MeTody

W badaniach zastosowano analizę źródeł 
historycznych metodą indukcji, dedukcji 
i syntezy oraz metodę porównawczą. Mate-
riał źródłowy stanowiły źródła archiwalne, 
źródła prasowe oraz literatura odnoszącą się 
do dziejów sportu, ze szczególnym uwzględ-
nieniem okresu międzywojennego.

WyniKi 

piłka nożna była jedną z najpopularniej-
szych dyscyplin sportowych w wojewódz-
twie wołyńskim. W latach 1922–1927 kluby 
piłkarskie z tego regionu brały udział w roz-
grywkach Lubelskiego okręgowego związku 
piłki nożnej – Lubelski ozpn (Hrudniak, 
Melnyk i Morozow, 2017; Goksiński 2012, 
s. 377–379). W późniejszym okresie (1928–
1930) kluby z tego województwa uczestni-
czyły w rozgrywkach Lwowskiego ozpn. 
Wołyński podokręg piłki nożnej powoła-
ny został do życia komunikatem Lwow-
skiego ozpn nr 4 z dnia 30 marca 1928 r. 
(Hrudniak i wsp., 2017). W dniu 6 maja 
1928 r. odbyło się w siedzibie Żydowskiego 
Klubu Sportowego (ŻKS) „Hasmonea” równe 
zebranie założycielskie Wołyńskiego pod-
okręgu piłki nożnej (Wppn). W następnym 
roku (1929) Wppn oficjalnie działał w struk-
turach Lwowskiego ozpn. prezesem pod-
okręgu został Witold Gorowic (członek To-
warzystwa Gimnastycznego – TG „Sokół” 
równe).

Wołyński ozpn z siedzibą w równem 
został powołany w 1930 r. (Goksiński, 2012, 
s. 380). W skład związku wchodziło wów-
czas 20 drużyn. Statut Wołyńskiego ozpn 
został zatwierdzony w łucku 2 maja 1931 r. 
przez Wołyński Urząd Wojewódzki (dierżaw-
nyj archiw Wołyńskoj obłasti, zespół 170, 
opis 1, sygn. 3, s. 14). W 1934 r. liczba klubów 

i stowarzyszeń sportowych, prowadzących 
sekcję piłki nożnej wzrosła do 31 (Rocznik 
Sportowy, 1934, s. 409–410)2.

decyzję o przeniesieniu siedziby z rów-
nego do łucka podjęto w trakcie Walnego 
zgromadzenia Wołyńskiego ozpn 19 stycz-
nia 1936 r. W dniu 22 lutego 1936 r. przenie-
siono siedzibę Wołyńskiego ozpn z równe-
go do łucka (dierżawnyj archiw…, opis 1, 
sygn. 1, s. 1). podczas Walnego zgromadze-
nia Wołyńskiego ozpn dokonano wyboru 
władz. W skład zarządu Wołyńskiego ozpn 
weszli: Jan Kościołek (starosta łucki) – pre-
zes, por. Jan Banasiak, Wacław Studziński 
(wiceprezesi), edward piotrowski – sekretarz, 
Borys Fajntuch – skarbnik, zygmunt Chrza-
nowski (kapitan związkowy), Jan Berenda, 
Schacks, natan Hamerman, Stanisław Bara 
(członkowie), kpt. Witczak, piotr Litauer, Szy-
mon Bąkowiecki, Szmul Sztilerman. Wydział 
Gier i dyscypliny składał się z następujących 
osób: por. Jan Banasiak (przewodniczący), 
Stanisław Baranowski i dr Franciszek Ksok 
(wiceprzewodniczący), izrael dossik (sekre-
tarz), Marek Kiperman, M. Motowiłowkier, 
Jakub Granicz (członkowie), dr Waks (za-
stępca członka). dokonano wyboru Komi-
sji rewizyjnej. W skład tego gremium we-

2 W 1934 r. w skład Wołyńskiego ozpn wcho-
dziły: Żydowskie Towarzystwo Gimnastyczno-
-Sportowe (ŻTGS) „amatorzy” Włodzimierz, pol-
skie Towarzystwo Gimnastyczne (pTG) „Czarni” 
Kostopol, robotnicze Stowarzyszenie Wychowa-
nia Fizycznego (rSWF) „Gwiazda-Sztern” Kowel, 
ŻKS „Hakoach” równe, ŻKS „Hakoach” dubno, 
ŻKS „Hapoel” łuck, ŻKS „Hasmonea” równe, 
ŻKS „Hasmonea” Kowel, ŻKS „Hasmonea” łuck, 
ŻKS „Hasmonea” Krzemieniec, Stowarzyszenie 
robotnicze Wychowania Fizycznego (SrWF)
„Jutrznia” Krzemieniec, SrWF „Jutrznia” równe, 
SrWF „Jutrznia” łuck, ŻKS „Kadimach” łuck, 
Kolejowe przysposobienie Wojskowe (KpW) 
równe, Krzemieniecki KS Krzemieniec, pocztowe 
przysposobienie Wojskowe (ppW) łuck, Wołyń-
ski KS „pogoń” równe, policyjny Klub Sporto-
wy (pKS) równe, pKS łuck, pKS Włodzimierz, 
polskie Towarzystwo Gimnastyczne (pTG) „Sokół” 
dubno, łucki KS „Strzelec” łuck, ŻKS „Szomrija” 
równe, ŻKS „Trumpeldorja” Kostopol, Towarzy-
stwo Uniwersytetów robotniczych (TUr) Kowel, 
Wojskowy Klub Sportowy (WKS) równe, WKS 
łuck, związek Strzelecki (zS) równe, zS zdoł-
bunów, „Strzelec” Janowa dolina.
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szli: por. pawłowicz, Benjamin Farsztejn, 
Mongird, zygmunt zomtag. W związku z 
wprowadzeniem przez polski związek piłki 
nożnej (pzpn) przejścia na system rozgry-
wek jesienno-wiosenny, działacze Wołyń-
skiego ozpn podjęli decyzję o zakończeniu 
bieżących rozgrywek do dnia 1 lipca 1936 r. 
(łącznie z wyłonieniem mistrza Wołyńskiego 
ozpn). Jednocześnie podjęto decyzję o po-
dzieleniu rozgrywek klasy a na dwie grupy: 
grupa i obejmowała drużyny z łucka, Wło-
dzimierza Wołyńskiego i Krzemieńca; gru-
pa ii – równe, zdołbunów, Kostopol (dier-
żawnyj archiw…, opis 1, sygn. 1, s. 1). do 
grupy i zakwalifikowano następujące druży-
ny: ŻTGS „amatorzy” Włodzimierz, Krze-
mieniecki KS Krzemieniec, pKS łuck, WKS-
-KS „Strzelec” łuck, ŻKS „Hasmonea” łuck; 
do grupy ii: pKS zdołbunów, KS „Strzelec” 
Janowa dolina, WKS równe, Wołyński KS 
„pogoń” równe i ŻKS „Hasmonea” równe.

rozgrywki klasy B (w pierwszej połowie 
1936 r.) podzielono na cztery grupy: grupa i 
– łuck, równe, zdołbunów; grupa ii – 
Krzemieniec, dubno; grupa iii – Kostopol, 
Sarny; grupa iV – Włodzimierz Wołyński, 
Kowel. W komunikacie nr 4 Wydziału Gier 
i dyscypliny dokonano zmian w rozgryw-
kach klasy B uwzględniając trzy grupy roz-
grywkowe (dierżawnyj archiw…, opis 1, 
sygn. 1, s. 9). Warto nadmienić, iż zarząd 
Wołyńskiego ozpn zaakceptował połącze-
nie WKS łuck i KS „Strzelec” łuck oraz po-
wołanie WKS-KS „Strzelec” łuck. W trakcie 
rozgrywek Wołyńskiego ozpn, w pierwszej 
połowie 1936 r. zespół pKS zdołbunów 
zmienił nazwę na KpW zdołbunów. ponadto 
przyjęto do Wołyńskiego ozpn kluby spor-
towe: KS „rezerwa” łuck, KS „Słucz” Sarny, 
KS „Sparta” równe, polskie Towarzystwo 
Gimnastyczne (pTG) „Czarni” Kostopol, KS 
„Cegielnia” zdołbunów i Ukraiński Klub 
Sportowy (UKS) „Hart” zdołbunów oraz 
„rodzina Urzędnicza” Kamień Koszyrski 
(dierżawnyj archiw…, opis 1, sygn. 1, s. 28, 
39). W 1936 r. Wołyński ozpn liczył 731 
piłkarzy. W ciągu roku przybyło w okręgu 
271 piłkarzy, ubyło – 47, natomiast skre-
ślono z listy okręgowego związku – 2 graczy.

W rozgrywkach klasy B (stan na pierw-
szą połowę 1936 r.) uczestniczyły m.in. dru-
żyny: pKS zdołbunów, KS „Strzelec” Kowel, 
KS „Strzelec” łuck, SrWF „Jutrznia” Krze-

mieniec, związek Strzelecki „Strzelec” dubno, 
związek Strzelecki „Strzelec” Włodzimierz 
Wołyński, ŻKS „Hasmonea” Krzemieniec, 
ŻKS „Szomrija” równe, ŻKS „Trumpeldo-
ria” Kostopol, ŻKS „Gwiazda-Sztern” Kowel, 
ŻKS „Hapoel” Włodzimierz Wołyński (dier-
żawnyj archiw…, opis 1, sygn. 1, s. 11). We 
współzawodnictwie klasy C (stan na pierw-
szą połowę 1936 r.) brały udział zespoły: 
ochotnicza Straż pożarna przy Cukrowni 
Szpanów (Szpanów, powiat równe), orga-
nizacja „Brith-Trumpeldor” w równem, pTG 
„Czarni” Kostopol”, UKS „Horyń” równe, 
związek Strzelecki „Strzelec” zdołbunów.

W Komunikacie Wołyńskiego ozpn 
nr 5 z 27 lipca 1936 r., znajdujemy informa-
cje o dalszej reorganizacji rozgrywek piłki 
nożnej, w myśl której nastąpiło utworzenie 
ligi okręgowej. za utworzeniem ligi okręgo-
wej wypowiedzieli się przedstawiciele 16 
klubów, natomiast reprezentanci 9 klubów 
wstrzymali się od głosu. zarząd Wołyńskiego 
ozpn zaproponował podzielenie klubów 
i towarzystw sportowych na 4 klasy: liga 
okręgowa (8 drużyn), klasa a (8 drużyn), 
klasa B (12 drużyn), klasa C (od 8 do 24 dru-
żyn). runda jesienna miała zostać rozegrana 
w okresie od 15 sierpnia do 15 listopada 
1936 r., natomiast runda wiosenna w okre-
sie od 15 marca do 15 czerwca 1937 r. W sierp-
niu 1936 r. nastąpiło powołanie – przez za-
rząd Wołyńskiego ozpn – ligi okręgowej 
na sezon 1936/1937, w której skład weszły: 
pKS łuck, WKS-KS „Strzelec” łuck, ŻKS 
„Hasmonea” łuck, WKS równe, Wołyński 
KS „pogoń” równe, ŻKS „Hasmonea” rów-
ne, KS „Strzelec” Janowa dolina i Krzemie-
niecki KS (dierżawnyj archiw…, opis 1, 
sygn. 1, s. 23). W Komunikacie nr 10 Wydziału 
Gier i dyscypliny Wołyńskiego ozpn z 25 
września 1936 r. ustalono skład drużyn 
klasy a: ŻTGS „amatorzy” Włodzimierz, 
KpW zdołbunów, KS „Strzelec” dubno, KS 
„Strzelec” zdołbunów, ŻKS „Hasmonea” 
Krzemieniec, KS „rezerwa” łuck, KS „Strze-
lec” Kowel, ŻKS „Has monea” Kowel. 

W lidze okręgowej Wołyńskiego ozpn 
w sezonie 1938/1939 brały udział drużyny: 
pKS łuck, WKS łuck, ŻKS „Hasmonea” 
łuck, ŻKS „Hasmo nea” równe, Wołyński 
KS „pogoń” równe, KS „Strzelec” Janowa 
dolina, WKS dubno, KS „Strzelec” Kowel 
(Małolepszy 2011, s. 96).
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oprócz UKS „Hart” zdołbunów na ob-
szarze województwa wołyńskiego prowadziły 
działalność inne kluby sportowe mniejszo-
ści ukraińskiej, prowadzące sekcje piłki noż-
nej, m.in.: UKS „Horyń” równe (założony 
w 1934 r.), „Kometa” Bugajowice (założony 
w 1935 r.), „Styr” łuck (założony w 1935 r.), 
„Skob” radziwiłłów (założony w 1935 r.) 
(zaborniak 2007, s. 311)3. Kluby te populary-
zowały aktywność fizyczną przede wszyst-
kim wśród ludności ukraińskiej ze środo-
wisk miejskich i wiejskich. W rozgrywkach 
klasy B i C Wołyńskiego ozpn w drugiej 
połowie lat 30. XX w. występowały drużyny 
mniejszości ukraińskiej, m.in. UKS „Horyń” 
równe i UKS „Hart” zdołbunów (zabor-
niak 2007, s. 308–311). Według Wilczkow-
skiego, Wołczyńskiego i Kozibrockiego w 
UKS „Horyń” równe „najaktywniejszą i naj-
liczniejszą była sekcja piłki nożnej. W 1936 r. 
rozegrała ona 90 meczów. Szczególnie inte-
resujący był mecz rozegrany 24 maja 1936 r. 
w równem z UKS „Hart” zdołbunów, z 
okazji 10-rocznicy śmierci atamana wojsk 
ukraińskich Symona petlury” (Wilczkowski, 
Wołczyński i Kozibrocki 2016, s. 13).

działacze Wołyńskiego ozpn zwraca-
li uwagę na kwestie związane z infrastruk-
turą i bezpieczeństwem boisk i stadionów 
sportowych. W tym zakresie polecono np. 
KS „Strzelec” Janowa dolina odgrodzenie od 
publiczności boiska sportowego powiato-
wego Komitetu Wychowania Fizycznego i 
przysposobienia Wojskowego (pKWFipW) 
w Kostopolu przez wykonanie bariery o wy-
sokości 1,10 m (dierżawnyj archiw…, opis 1, 
sygn. 1, s. 7).

Ważnym ogniwem w działalności spor-
towej było również kształcenie kadry instruk-
torskiej. działania Wołyńskiego ozpn 
wspierało dowództwo okręgu Korpusu 
(doK) nr ii w Lublinie. W dniach 20–26 
września 1936 r. na terenie doK nr ii miał 
zostać przeprowadzony kurs przodowni-
ków piłki nożnej dla 13 kandydatów Lubel-
skiego ozpn i 12 kandydatów Wołyńskiego 
ozpn. z inicjatywy doK nr ii organizo-
wano kształcenie kadr piłki nożnej w latach 

3 Według zaborniaka (2007) w wojewódz-
twie wołyńskim istniało 7 klubów sportowych 
mniejszości ukraińskiej.

następnych, m. in. w okresie od 23 do 28 lip-
ca 1937 r. miał odbyć się kurs instruktorski 
piłki nożnej dla 13 kandydatów z Wołyń-
skiego ozpn i 12 kandydatów z Lubelskiego 
ozpn (dierżawnyj archiw…, opis 1, sygn. 1, 
s. 49).

Kolejnym czynnikiem wspierającym roz-
wój kadry instruktorskiej oraz szkolenia 
sportowego było delegowanie do pracy w 
Wołyńskim ozpn przez pzpn w dniach 
od 14 września do 30 października 1936 r. 
trenerów otto i Spojdy4, którzy przeprowa-
dzili treningi piłkarskie w następujących 
ośrodkach: łucku (15 dni), równem (21 
dni), Kowlu (5 dni), zdołbunowie (3 dni), 
Krzemieńcu (3 dni).

inn trener, oswald onderek (trener ob-
jazdowy pzpn) miał pracować na Wołyniu 
w okresie od 14 lipca do 31 sierpnia 1937 r. 
o. onderek miał m.in. w okresie od 14 do 
24 lipca 1937 r. prowadzić treningi sporto-
we z sekcjami piłki nożnej klubów i towa-
rzystw sportowych z łucka oraz od 24 do 
28 sierpnia 1937 r. zajęcia sportowe na kursie 
„przodowników piłkarskich”.

W równem w 1938 r. zorganizowano 
kurs instruktorski (przodowników) piłki noż-
nej. Uczestniczyło w nim 30 osób z dubna, 
Kostopola, Krzemieńca, równego, Sarn i 
zdołbunowa. zajęcia dydaktyczne trener 
polskiego związku piłki nożnej (pzpn) – 
Jesionka z Warszawy (Małolepszy 2011, 
s. 92–93).

istotnym czynnikiem w zakresie realiza-
cji współzawodnictwa sportowego w Wołyń-
skim ozpn oprócz kadry szkoleniowej byli 
sędziowie. Kadrę sędziowską piłki nożnej 
Wołyńskiego ozpn stanowili: Jan Bana-
siak, Henryk Bendel, Hilary Chrząstowski, 
Wacław dziewulak, Stefan Gardjan, nacek 
Gottesman, iser Krojn, Józef Lejbel, Jerzy 
Machniewski, antoni rakszewski (łuck), 
Szloma Głuz, Jakub Buszel, Józef Gelb, Jan 
rakoczy, plut. Franciszek Liszka, Lejbisz 
Kornin, Mojżesz Licht, plut. Wojciech Bal-
cerowaiak, abram Kopylnik, Wolf zonder, 
plut. Jan Kowalczyk, Walenty Siemiński, Jerzy 
Berezowski (równe), Franciszek Ksok (Ki-
werce), dr Włodzimierz Stocki (Maniewicze), 

4 dokumentacja jest niepełna, stąd brak w 
wielu wypadkach imion.
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roman Mochyła (dąbrowice), Bronisław Bu-
kowiecki, alojzy Mandat (Janowa dolina), 
eugeniusz Hajkowski (Włodzimierz), Gersz-
-Lejb Wajsztejn (Kostopol), Jerzy Wiktor Go-
gut (Hołoby), Kazimierz zawisza (Sarny), 
Michał risz, nusan Segał, Monek Kac (Krze-
mieniec), Stanisław Bara, Ludwik Lichtensz-
tern, st. sierż. Stanisław Musiał (Kowel), Ta-
deusz plichta (Bojanówka), Mikołaj Bajczak 
(zdołbunów) (dierżawnyj archiw…, opis 1, 
sygn. 1, s. 55). Według regulaminu rozgry-
wek piłkarskich na 1936 r. opłata sędziowska 
za prowadzenie zawodów w klasie a wy-
nosiła 4 zł; w klasie B – 2 zł; w klasie C – 1 zł. 
W marcu 1936 r. prezes Wołyńskiego ozpn 
podjął decyzję o mianowaniu osób do Wy-
działu Spraw Sędziowskich, w którego skład 
weszli: Wacław dziewulak, Szloma Głuz 
(równe), st. sierż. Jerzy Machniewski, alojzy 
Mandat (Janowa dolina) i isser Krojn (dier-
żawnyj archiw…, opis 1, sygn. 1, s. 4).

Ważnym elementem w działalności Wo-
łyńskiego ozpn był czynnik finansowy. 
W preliminarzu budżetowym na okres od 
1 stycznia do 31 grudnia 1937 r. przewidziano 
wpływy w wysokości 2156 zł. Były to m.in. 
składki członkowskie od 8 klubów ligi okrę-
gowej (560 zł), 8 klubów klasy a (400 zł), 5 
klubów klasy B (175 zł), 5 klubów klasy C 
(125 zł), dochody z druków (25 zł); dochody 
z organizacji „dnia Wołyńskiego ozpn” 
(100 zł), wpisowe i kaucje (50 zł), wpływy 
z zadłużeń (100 zł), z Wydziału Spraw Sę-
dziowskich (450 zł), ewentualnie subwencje 
z Warszawy 271 zł (dierżawnyj archiw…, 
opis 1, sygn. 1, s. 37). po stronie wydatków 
także przewidziano sumę 2156 zł na wy-
datki personalne, koszty podróży, zakup i 
naprawę „inwentarza”, koszty utrzymania 
siedziby Wołyńskiego ozpn oraz koszty 
Wydziału Spraw Sędziowskich i spłatę zo-
bowiązań.

na zjeździe kierowników sekcji piłki 
nożnej Wozpn w łucku 7 kwietnia 1937 r. 
podjęto uchwałę o realizacji w 1937 r. rozgry-
wek piłkarskich w kategorii wiekowej junior, 
z zaznaczeniem, iż najlepsza drużyna okręgu 
walczyłaby w rozgrywkach ogólnopolskich 
(dierżawnyj archiw…, opis 1, sygn. 1, s. 48)5. 

5 Komunikat Wołyńskiego ozpn nr 2 z  
7 kwietnia 1937 r. Mecz drużyn w kategorii junior 
miał trwać 60 minut.

obowiązek tworzenia drużyn w kategorii 
wiekowej junior w Wołyńskim ozpn miał 
być realizowany wśród drużyn, które wystę-
powały w klasach a i B od pierwszej połowy 
1936 r.6 realizacja współzawodnictwa dru-
żyn juniorskich (w 1937 r.) zaplanowana 
została w 3 ośrodkach: Kowlu, łucku i rów-
nem. najlepsze drużyny miały rozegrać tur-
niej finałowy w łucku. Jednak działaczom 
Wołyńskiego ozpn nie udało się zapocząt-
kować rozgrywek juniorów w 1936 r., skut-
kiem czego najlepszy zespół juniorów z Wo-
łynia nie uczestniczył w zgrupowaniu pzpn 
w Sierakowie ani w rozgrywkach o mistrzo-
stwo polski (dierżawnyj archiw…, opis 1, 
sygn. 1, s. 39).

z kategorią wiekową junior wiąże się naj-
większy sukces wołyńskiego piłkarstwa na 
arenie ogólnopolskiej. Był to awans zespołu 
WKS łuck do finału mistrzostw polski ju-
niorów w 1939 r. (owsiański, brw.). W ćwierć-
finale rozgrywek w Wilnie piłkarze WKS łuck 
pokonali WKS „Śmigły” Wilno (2:0), nato-
miast w półfinale zwyciężyli zespół KS „Strze-
lec” Górka Stanisławów (2:1). W finale WKS 
łuck miał zmierzyć się ze zwycięzcą dru-
giego półfinału HCp poznań – Wisła Kra-
ków. drugiego meczu półfinałowego oraz 
meczu finałowego nie rozegrano ze względu 
na wybuch ii wojny światowej.

Jednym z najprężniej działających klu-
bów sportowych, posiadających sekcję piłki 
nożnej, był Wołyński KS „pogoń” równe. 
Walny zjazd Klubu odbył się 7 maja 1939 r. 
z udziałem 120 osób. Wybrany został zarząd 
klubu, w którego skład weszli: Mazur – pre-
zes, Kosiński i Studziński – wiceprezesi, 
olejnik – sekretarz, Martonowicz – skarbnik, 
Sieprawski – gospodarz, Hurkowski, S. podo-
biński, Wachowski i Wolski – członkowie 
zarządu. Stefan podobiński został wybrany 
na kierownika sekcji piłki nożnej. Jednym 
z celów klubu była praca „nad usportowie-
niem” szerszych warstw młodzieży polskiej 
w równem (Małolepszy 2011, s. 94).

Czynnikiem popularyzującym i propa-
gującym sport piłki nożnej na Wołyniu 
była organizacja „dnia Wołyńskiego ozpn”. 
impreza ta odbyła się 21 maja 1936 r. (dier-
żawnyj archiw…, opis 1, sygn. 1, s. 8). W 

6 za wiek juniora przyjęto wiek od 14 do 17 lat.
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tym dniu w różnych miastach województwa 
wołyńskiego miały się odbyć mecze piłki 
nożnej; w łucku reprezentacja Wołyńskiego 
ozpn miała rozegrać mecz z drużyną łuc-
ka, w równem reprezentacja klubów chrześ-
cijańskich miała walczyć z reprezentacją 
klubów żydowskich, w Kowlu drużyna KS 
„Strzelec” miała się zmierzyć z ŻKS „Has-
monea” Kowel, w Krzemieńcu – zespół 
Krzemieniecki KS Krzemieniec z drużyną 
ŻKS „Hasmonea” Krzemieniec, w Kostopo-
lu – reprezentacja Kostopola z drużyną KS 
„Strzelec” Janowa dolina, w zdołbunowie 
– reprezentacja zdołbunowa z zespołem 
WKS równe, w dubnie – piłkarze związku 
Strzeleckiego „Strzelec” z reprezentacją pił-
karzy niestowarzyszonych, w Sarnach KS 
„Słucz” z reprezentacją piłkarzy niestowa-
rzyszonych; we Włodzimierzu – drużyna 
związku Strzeleckiego „Strzelec” z ŻTGS 
„amatorzy”.

W dniu 24 maja 1936 r. na stadionie 
im. Marszałka Józefa piłsudskiego w łucku 
zostały rozegrane zawody o puchar polski 
i nagrodę prezydenta rzeczypospolitej po-
między reprezentacją Wołyńskiego ozpn 
a drużyną Ligi B (złożoną z piłkarzy Ligi pań-
stwowej). Kapitan związkowy Wołyńskiego 
ozpn ustalił skład reprezentacji. powołani 
zostali następujący piłkarze: Jerzy andrejew, 
anatol Biełousow, Grzegorz Kaba, Franci-
szek nagingast, Stanisław Żyła (KS „Strze-
lec” Janowa dolina), Jankiel łatnik (ŻKS 
„Hasmonea” równe), Józef polikowski (Wo-
łyński KS „pogoń” równe), Wiktor doł-
żański, Włodzimierz Mazur, Leonid Mołcza-
nowski, Tadeusz pirszel (pKS łuck), Salomon 
pinus (ŻKS „Hasmonea”). powołani zawod-
nicy zgłosili się 21 maja 1936 r. do siedziby 
Wołyńskiego ozpn w łucku, aby dokonać 
sprawdzenia sprzętu sportowego. zawod-
nicy otrzymali zniżki kolejowe oraz zwol-
nienie z pracy w dniu rozgrywania meczu. 
reprezentacja Wołyńskiego ozpn przegrała 
z drużyną Ligi B 3:6.

na terenie województwa wołyńskiego 
oprócz rozgrywek juniorów i meczów towa-
rzyskich prowadzono następujące rozgrywki 
w piłce nożnej: rozgrywki ligowe (w lidze 
okręgowej oraz w klasach a, B i C) oraz o 
awans do ligi państwowej, rozgrywki o pu-
char Wojewody Wołyńskiego, rozgrywki o 
puchar prezydenta.

W pierwszych rozgrywkach ligowych 
klasy a Lubelskiego ozpn w 1922 r. wy-
startowały dwie drużyny z województwa 
wołyńskiego: WKS „Hallerczyk” równe 
i ŻKS „Makkabi” równe (Hrudniak 2017a). 
piłkarze WKS „Hallerczyk” równe zajęli 
drugie miejsce, zwyciężając w pięciu meczach 
oraz ponosząc jedną porażkę. dość zaska-
kująco potoczyła się rywalizacja w następ-
nym sezonie – 1923 r. drużyna WKS „Hal-
lerczyk” równe, jak pisze Hrudniak, „dwa 
razy przegrała z WKS Lublin (1:2, 2:3), ale 
wygrała z rywalami z Brześcia i Chełma. 
Kierownictwo okręgowego związku piłki 
nożnej nie uznało jednak tych zwycięstw 
Hallerczyka, ponieważ mecze prowadził nie-
zarejestrowany w związku sędzia. postano-
wiono wówczas, że mecze zostaną rozegrane 
na nowo na boiskach rywali. Hallerczyk od-
mówił wykonania tego polecenia. z tego po-
wodu nie został dopuszczony do rozgrywek 
i spadł do niższej ligi” (Hrudniak 2017b, s. 13). 
W tym samym sezonie trzy drużyny piłki 
nożnej z województwa wołyńskiego uczest-
niczyły w rozgrywkach klasy B Lubelskiego 
ozpn (tab. 1). drugie miejsce w tych roz-
grywkach zajął zespół WKS Kowel.

W kolejnym sezonie (1924 r.) jedynym 
zespołem uczestniczącym w rozgrywkach 
klasy a Lubelskiego ozpn był WKS Kowel 
(Hrudniak 2017c)7. rozgrywki klasy B i C 
Lubelskiego ozpn były podzielone na gru-
pę lubelską i kresową. z drużyn województwa 
wołyńskiego w rywalizacji klasy B brały 
udział: WKS „Hallerczyk” równe i WKS 
dubno, natomiast we współzawodnictwie 
klasy C KS „Kresowianka” łuck, ŻKS „Ha-
smonea” równe i KS „amatorzy” Kowel. 
ponadto w klasie C występowała drużyna ŻKS 
„Has monea” Sarny (powiat sarneński).

W drigiej połowie lat 20. oraz w pierw-
szej połowie lat 30. XX w. do najlepszych 
zespołów piłkarskich województwa wołyń-
skiego należy zaliczyć: WKS „Hallerczyk” 
równe, ŻKS „Hasmonea” równe, ŻKS „Ha-
smonea” Kowel, Żydowskie Towarzystwo 
Gimnas tyczno-Sportowe (ŻTGS) „Makkabi” 
równe, WKS Kowel, TG „Sokół” równe, 
TG „Sokół” Kowel, WKS dubno, pKS łuck, 

7 piłkarze WKS Kowel zajęli trzecie miejsce 
w rozgrywkach ligowych. 
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Wołyński KS „pogoń” równe (Goksiński 
2012, s. 377–384). W tym okresie najczęś-
ciej drużyny z równego zdobywały mistrzo-
stwo Wołynia: WKS „Hallerczyk” równe 
(1928, 1931, 1936), ŻKS „Hasmonea” rów-
ne (1929, 1932–1933), TG „Sokół” równe 
– 1930 (Hrudniak i wsp., 2017).

W finale rozgrywek klasy a Wołyńskie-
go ozpn w 1936 r. spotkały się zespoły 
WKS równe i WKS-KS „Strzelec” łuck. W 
dwumeczu drużyną lepszą okazali się pił-
karze WKS równe (5:1, 1:1) i oni zdobyli 
mistrzostwo klasy a na 1936 r. (dierżawnyj 
archiw…, opis 1, sygn. 1, s. 17). na kolejnych 
miejscach sklasyfikowano zespoły: 3 – KS 
„Strzelec” Janowa dolina, 4 – pKS łuck, 5 – 
ŻKS „Hasmonea” łuck, 6 – Krzemieniecki 
KS Krzemieniec, 7 – Wołyński KS „pogoń” 
równe, 8 – ŻKS „Hasmonea” równe, 9 – 
KpW „ognisko” zdołbunów, 10 – ŻTGS 
„amatorzy” Włodzimierz. Mistrzostwo kla-
sy B zdobyli, w grupie i – KS „rezerwa” łuck, 
w grupie ii – KS „Strzelec” zdołbunów. W 
klasie C najlepszymi drużynami zostali w 
grupie i – oSp Szpanów, w grupie ii – pTG 
„Czarni” Kostopol.

piłkarze WKS równe udanie rozpoczęli 
rywalizację o awans do ligi państwowej (w 
1936 r.). W pierwszej rundzie pokonali (w 
dwumeczu) najlepszą drużynę polesia – „Ko-
twicę” pińsk (5:0, 1:0). niestety, w drugiej 
rundzie przegrali ze znacznie silniejszym ry-
walem – WKS „Śmigły” Wilno – 4:2, 3:1 
(Goksiński 2012, s. 385).

piłkarze KS „Strzelec” Janowa dolina po 
wygraniu w sezonie 1936/1937 ligi okręgo-
wej brali udział w rozgrywkach o awans do 
ligi państwowej (Małolepszy, 2012, s. 34). 

W grupie barażowej piłkarze „Strzelca”, któ-
rzy byli gospodarzem zawodów, rywalizowali 
z drużynami: „Unii” Lublin (0:0), „resovii” 
rzeszów (2:1) oraz „revery” Stanisławów (3:1) 
i zajęli trzecie miejsce.

W rozgrywkach barażowych o wejście 
do ligi państwowej w sezonie 1937/1938 
mistrz okręgu wołyńskiego pKS łuck rywali-
zował w grupie iV z WKS Grodno, KS „po-
goń” Brześć n/Bugiem i ŻTGS „Makkabi” 
Wilno (Małolepszy, 2011, s. 94). pierwsza 
runda baraży (na szczeblu międzyokręgo-
wym) przyniosła zwycięstwo drużynie pKS 
łuck (Małolepszy i drozdek-Małolepsza, 
2012, s. 506). piłkarze pKS w kolejnej fazie 
rozgrywek – finałowej – współzawodniczy-
li z „Garbarnią” Kraków, „Union-Touring” 
łódź i „Śląskiem” Świętochłowice (Gok-
siński 2012, s.387). drużyna z łucka zdo-
była 1 punkt i zajęła ostatnie miejsce. do 
ligi państwowej awansowały zespoły „Gar-
barni” Kraków i „Union-Touring” łódź. 
W zawodach finałowych w łucku na mecze 
pKS przychodziło od 2000 do 3000 kibiców. 
Ten system rozgrywek barażowych został 
utrzymany w roku następnym. Mistrzem 
okręgu w sezonie 1938/1939 została druży-
na pKS łuck (Małolepszy, 2011, s. 96). ry-
walami piłkarzy pKS łuck w rywalizacji o 
awans do ligi państwowej były drużyny: KS 
„Junaka” drohobycz, WKS „Unii” Lublin 
i KS „Strzelca” Górka Stanisławowska.

prowadzono również w tym sezonie roz-
grywki o puchar Wojewody Wołyńskiego. 
W dniu 31 lipca 1938 r. zostały rozegrane 
mecze półfinałowe, w których drużyna 
Kowla pokonała zespół „Strzelca” Janowa 
dolina, a drużyna dubna zwyciężyła de-

Tab. 1. Wyniki końcowe rozgrywek klasy B Lubelskiego okręgowego związku piłki nożnej  
w 1923 r.

Miejsce drużyna Liczba 
gier 

Liczba 
zwycięstw

Liczba 
remisów 

Liczba 
porażek 

Liczba 
zdobytych 

bramek

Liczba 
zdobytych 
punktów 

1. KS Lublinianka 10 8 2 0 40:11 18 
2. WKS Kowel 10 8 1 1 46:13 17 
3. WKS zamość 10 6 0 4 33:17 12 
4. WKS łuck 10 3 1 6 21:28 7
5. WKS Włodzimierz 10 3 0 7 20:35 6 
6. ŻKS „Makkabi” Lublin 10 0 0 10 2:59 0 

Żródło: Hrudniak, 2017b. 
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derkały (Małolepszy, 2011, s. 95). piłkarze 
z Wołynia współzawodniczyli także w roz-
grywkach o puchar prezydenta. W sezonie 
1938/1939 w pierwszej rundzie spotkali się 
z reprezentacją Warszawy. do meczu z War-
szawą zostali powołani m.in. następujący 
piłkarze: Koźlik, Milczanowski, zagor i Żyła 
(„Strzelec” Janowa dolina), Czyżewski (WKS 
łuck), Moreinek, Wałek ii (Wołyński KS „po-
goń” równe), aspis („Hasmonea”), Kosian, 
Wiedemienko (pKS), Hajduk, Szałek (WKS 
dubno). na stadionie w łucku, gdzie zgro-
madziło się około 2 tysięcy kibiców, zespół 
Wołynia przegrał z Warszawą 1:5 (Małolep-
szy, 2011, s. 95).

podSUMoWanie 

W latach 1921–1939 nastąpił znaczący 
rozwój piłki nożnej w województwie wo-
łyńskim. Miało na to wpływ kilka czynni-
ków. Kluby piłkarskie z terenu województwa 
wołyńskiego początkowo pod względem 
organizacyjnym wchodziły w skład Lubel-
skiego ozpn, a następnie Lwowskiego ozpn. 
dopiero w latach 30. XX w. powołano Wo-
łyński ozpn, który był odpowiedzialny za 
współzawodnictwo sportowe piłki nożnej 
w województwie wołyńskim. nastąpiła rów-
nież poprawa w zakresie infrastruktury spor-
towej, kształcenia kadr piłki nożnej oraz 
liczebności kadry sędziowskiej. We współza-
wodnictwie sportowym brały udział kluby 
i towarzystwa sportowe, których członkami 
była zarówno ludność polska, jak i mniej-
szości narodowe, głównie ukraińska i żydow-
ska. Czynniki te wpłynęły na wzrost poziomu 
piłki nożnej w województwie wołyńskim. 
Mimo to piłkarstwo wołyńskie nie odniosło 
sukcesów na arenie ogólnopolskiej. Jednym 
z nielicznych był awans piłkarzy nożnych 
WKS łuck, w kategorii wiekowej junior do 
finału mistrzostw polski, który miał być ro-
zegrany w 1939 r. Wybuch ii wojny świato-
wej uniemożliwił przeprowadzenie meczu 
finałowego. drużyny klubowe z Wołynia bez-
skutecznie uczestniczyły w rozgrywkach ba-
rażowych o awans do ligi państwowej. Blisko 
awansu była drużyna pKS łuck w sezonie 
sportowym 1937/1938. W finałowej grupie 

barażowej zajęła czwarte miejsce. dwie naj-
lepsze drużyny awansowały do ligi państwo-
wej. W okresie międzywojennym w lidze 
państwowej drużyny z Wołynia nie były re-
prezentowane. 
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Abstract

Football in the Volhynia province in years 1921–1939. An outline of the events

Background. The aim of the study was to present the history of football in the Volhynia province 
in years 1921–1939. Football was one of the most popular sports in Volhynia. It was prac-
tised in Polish clubs and sports societies. It was also popular among athletes of national 
minorities, mainly Ukrainian and Jewish ones. material and methods. The source material 
consisted of archival sources, printed sources, press, and literature related to the history 
of sport, with special emphasis on the interwar period. The following methods were applied: 
analysis of historical sources, induction, deduction, synthesis, and the comparative method. 
results. The study depicts the formation of the football sport in Volhynia in the 1920s and 
1930s. The conditions of the discipline development, with a special role of football orga ni-
zational structures, were presented. In Volhynia, sports societies and clubs running foot ball 
sections were created. A system of rivalry, comprising mainly league competitions, was an 
important factor in promoting and popularizing football. conclusions. In the period of 1921–
1939, a development of the discipline of football took place in Volhynia. Volhynian football 
underwent a series of positive transformations, among others with regard to organizational 
structures, development of sports competition, training of instructor personnel, and educating 
the referee staff. These factors influenced the positive evolution of football in the Volhynia 
province. In spite of this, the level of football in Volhynia remained far away from the one 
in nation-wide competition.
key words: Poland, sport, national minorities
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