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Aktywność sportowa w obozach jenieckich odgrywała ogromną rolę. Warunki 
życia za drutami nie zdołały zupełnie zakłócić dążenia do pracy nad zachowaniem 
żywotności i kondycji fizycznej. Na utrzymaniu odpowiedniej sprawności w warun-
kach obozowych zależało zarówno jeńcom, jak i polskim władzom obozowym. Obie 
grupy, chcąc także przeciwdziałać nudzie, która często doprowadzała do załamań 
psychicznych, a w konsekwencji nawet do prób samobójczych chętnie brały udział 
w planowanych aktywnościach. Dlatego też życie sportowe i zajęcia wychowania 
fizycznego były przedmiotem ogólnego zainteresowania1.

Po walkach we wrześniu 1939 r. prawie 420 tys. żołnierzy polskich dostało 
się do niewoli niemieckiej. Około 17–18 tys. spośród nich stanowili oficerowie 
umieszczeni w specjalnych obozach zwanych oflagami (Offiziersgefangenenlager). 
Oficerowie polscy, poza obowiązkowymi apelami i posiłkami, mieli do dyspozycji 
dużo wolnego czasu, który mogli wykorzystywać na różnorodne zajęcia o charak-
terze naukowo-oświatowym, kulturalnym, a także sportowym.

Jaki był stosunek niemieckich władz obozowych wobec uprawiania przez jeńców 
sportu? W tej kwestii artykuł 17 Konwencji genewskiej z 1929 r., dotyczącej trakto-
wania jeńców, stanowił: „Strony walczące będą popierały jak najbardziej rozrywki 
umysłowe i sportowe, organizowane przez jeńców wojennych”2. Oznaczało to, że 
nie istniały formalne przeciwskazania, by niemieckie władze obozowe, utrudniały 
lub zakazywały przeprowadzania zajęć o charakterze sportowo-rekreacyjnym, 
a jeńcy mogli bez przeszkód dbać o swoją kondycję i zdrowie. Oczywiście z roz-
grywek wykluczano wszelkie sporty, w których jeńcy używać mogli przyrządów 
„niebezpiecznych”, np. łucznictwo. Tak również na kwestię tę zapatrywano się 
w Oflagu II C Woldenberg. Władze niemieckie, z jednej strony, postępowały tak 

1  Zob. A. Matuchniak-Mystkowska, Sport jeniecki w Oflagach II B Arnswalde, II C Woldenberg, II 
D Gross Born. Analiza socjologiczna, Łódź 2021; W. Półchłopek, Wychowanie fizyczne i sport żołnierzy 
polskich w obozach jenieckich Wehrmachtu i NKWD (1939–1945), Opole 2002.

2  Pełny tekst Konwencji genewskiej z 1929 r., zob. http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/ 
WDU19321030866/O/D19320866.pdf [dostęp: 5 VIII 2021 r.].
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jak nakazywała konwencja, z drugiej, miały w tym swój ukryty motyw. Mianowicie 
chodziło tutaj o propagandowe ukazanie podczas wizytacji Międzynarodowego 
Czerwonego Krzyża, że jeńcom w obozach zapewniono dobre warunki bytowania 
i Niemcy traktują ich dobrze.

Jeńcy sami zauważali korzystny wpływ ruchu, wspomniał o tym m.in. ppor. rez. 
Józef Bohatkiewicz w swoim dzienniku: „Czuję się nieźle, ranna gimnastyka z piłką 
lekarską dobrze robi. Zaczynam czuć mięśnie”3. O tym, że gimnastyka była przez 
jeńców traktowana bardzo poważnie świadczy również zapis z dziennika ppor. 
Wacława Kotańskiego: „Jest pora przed świtem. Nie śpię. Rozmyślam. Nagle sąsiad 
na pryczy obok szarpie mnie nerwowo. To Leon K. ppor. artylerii zagorzały gimna-
styk. […] Z drugiej strony wiem, że sąsiad nie da żyć, jeśli nie znajdę [jego – przyp. 
M.B.] skarpetki. Gimnastyka musi się odbyć za wszelką cenę”4. Dodatkowo 1 maja 
1944 r. najstarszy obozu, płk Wacław Młodzianowski, wprowadził obowiązkową 
gimnastykę dla wszystkich oficerów obozu do 42. roku życia włącznie. Pozostali 
brali udział w gimnastyce dobrowolnie. Ćwiczenia miały się odbywać codziennie 
z wyjątkiem niedziel i świąt w dwóch turach: 1) 6.15–6.35 oraz 2) 6.40–7.005. Aktyw-
ność fizyczna wspomagała także rannych i poszkodowanych jeńców w powrocie do 
zdrowia. W tym celu kwalifikowani nauczyciele wychowania fizycznego przepro-
wadzali zajęcia z aktywności ruchowej i psychofizycznej. Świadczyć mogą o tym 
wspomnienia Tadeusza Jakubowskiego6 – jednego z zarządzających pracami Koła 
Wychowawców Fizycznych w Oflagu Woldenberg: „Chodziło tu, aby objąć opieką 
tych oficerów i żołnierzy, którzy znaleźli się w naszym obozie jenieckim. Podtrzymać 
ich w zdrowiu i sprawności fizycznej, a przede wszystkim w stanie psychicznym; 
przywrócić im poczucie przydatności do społeczeństwa”7. Ochotnicy przeprowadzali 
m.in. lecznicze masaże, pomagali w ćwiczeniach z nowymi protezami u osób po 
amputacji czy organizowali gry i zabawy ruchowe, aby pomimo kalectwa, jeńcy nie 
byli pozbawieni udziału w życiu sportowym obozu. Wszystko to miało służyć zapo-
bieganiu tzw. choroby drutów, czyli objawom załamania psychicznego, z powodu 
bezczynności spowodowanej przebywaniem za drutami kolczastymi.

W większych obozach oficerskich, gdzie życie sportowe miało szerszy wymiar, 
powstawały kluby sportowe, nawiązujące swoimi tradycjami, strukturami, a niekiedy 
także nazwami do przedwojennych organizacji tego typu. Tak było m.in. w oflagach: 
VII A Murnau, VI B Dössel, II D Gross Born, czy II C Woldenberg. Szczególnie w tym 
ostatnim obozie ruch sportowy zajął jedno z czołowych miejsc w codziennym życiu 
jeńców. Wywarli na to wpływ nie tylko przedwojenni polscy olimpijczycy, których 
w Woldenbergu znalazło się aż trzynastu, ale także inni sportowcy i działacze. 

3  Dzienniki jenieckie polskich oficerów w niewoli Wehrmachtu, red. W. Lewicki, Warszawa 2007, s. 397.
4  Centralne Muzeum Jeńców Wojennych (dalej: CMJW), Zbiór Henryka Tomiczka, sygn. 3, k. 58.
5  Ibidem, k. 110.
6  Przed wojną był pracownikiem naukowym Akademii Wychowania Fizycznego, a w oflagu sekre-

tarzem i kronikarzem Wydziału Wychowania Fizycznego.
7  CMJW, Zbiór Henryka Tomiczka, sygn. 3, k. 112.
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Powołano trzy struktury, w których gestii leżało kierowanie obozowym życiem 
sportowym: Kierownictwo Wychowania Fizycznego, przekształcone w maju 1941 r. 
w Radę Wychowania Fizycznego i podlegające jej: Związek Wojskowych Klubów 
Sportowych oraz Koło Wychowawców Fizycznych.

W zbiorach Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych (CMJW) znajduje się 
„Kronika Klubu Sportowego Lwów” działającego w Oflagu II C Woldenberg w latach 
1940–19458. Oryginał został spisany w obozie przez jeńca Jerzego Jakubowskiego. 
Natomiast Tadeusz Jakubowski zajął się częścią redakcyjną i dokumentacyjną 
kroniki, uzupełniając ją o zdjęcia i nadając jej ostateczny kształt w 1984 r. Dwa lata 
później trafiła do muzealnego archiwum. Obecnie w zbiorach Muzeum znajduje 
się zarówno zredagowana wersja, jak i oryginał kroniki.

Składająca się z 64 stron kronika zawiera opis działalności Klubu Sportowego 
(KS) „Lwów”, dzięki temu staje się także cennym źródłem wiadomości dotyczących 

życia sportowego w Oflagu II C 
Woldenberg9. Opisuje ona zarówno 
strukturę organizacyjną KS „Lwów” 
z jego poszczególnymi sekcjami, 
jak i informuje o codziennym życiu 
sportowym. Pisana nieregularnie 
(nie jest to forma dziennika), prze-
kazywała wiadomości o ważnych 
wydarzeniach i rozgrywkach spor-
towych, ukazywała przebieg gier 
zespołowych, w tym wyniki meczów 
oraz składy drużyn. Znaleźć tam 
można było również informacje 
o innych dyscyplinach oraz o szko-
leniach i kursach sportowych. Część 
z nich to relacje z Obozowej Olim-
piady odbytej w tym oflagu w dniach 
23 lipca–13 sierpnia 1944  r.10. 
Cennym uzupełnieniem relacji 
są fotokopie programu zawodów 
olimpijskich11. Istotny element 
kroniki stanowią fotografie obra-
zujące członków poszczególnych 

8  CMJW, Materiały i Dokumenty (dalej: MiD), II Okręg Wojskowy (dalej: OW), sygn. 12.
9  Pierwsza informacja w kronice pochodzi z października 1939 r. i dotyczy obozu w Nienburgu. Te 

dotyczące działalności KS „Lwów” w Woldenbergu pojawiają się z datą czerwiec 1940 r.
10  CMJW, MiD, II OW, sygn. 12, s. 35–37.
11  Ibidem, s. 48.

Strona tytułowa zredagowanej kroniki  

Klubu Sportowego „Lwów” z 1984 r.

Źródło: CMJW, MiD, II OW, sygn. 12
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sekcji klubu oraz regulamin, a także liczne kopie dyplomów z sześciu zawodów 
sportowych. Całość kroniki zamyka lista 477 członków KS „Lwów”12.

Wpis otwierający kronikę dotyczy początkowego okresu po wzięciu do niewoli – 
października 1939 r.: „Pierwsze dni apatii i wewnętrznego załamania mijają. Zdrowe 
organizmy domagają się ruchu, do którego są przyzwyczajone”13. Wspomniany jest 
wtedy zakup piłki od marynarzy w Oflagu X B Nienburg (Dolna Saksonia), która 
posłużyła do zaktywizowania jeńców i pozwoliła na rozegranie kilku meczów piłki 
nożnej, m.in. pomiędzy wspomnianymi marynarzami a lwowską grupą jeńców. 
Dalsze miesiące to przede wszystkim transport do Oflagu XVIII C Spittal an der 
Drau (Spittal nad Drawą) i zimowa przerwa w uprawianiu sportów. Jednak wśród 
grupy jeńców rozpoczęła się już wspólna gimnastyka. Przede wszystkim aktywność 
ruchowa, którą wykonywać można było przez cały rok. Wychowaniem fizycznym 
objęto ok. 3 tys. osób, czyli prawie połowę jeńców. Z kolei sportem wyczynowym 
zajmowało się ok. 400 zawodników. Resztę jeńców przebywających w obozie śmiało 
można zaliczyć do grona kibiców, jako że każdy mógł śledzić poczynania spor-
towców w różnych dyscyplinach14. Wraz z nadejściem wiosny 1940 r. rozpoczęto 
przygotowanie boiska do poważniejszych rozgrywek: „polegało to na wydrapaniu 
większych, wystających kamyków, z szerokiej ścieżki, spleceniu siatki ze sznurków 
[przez kol. Dziewałtowskiego i Jennera] – wszystko do gry jest gotowe”15. Wtedy 
również od marca do kwietnia odbyły się spotkania z okazji Świąt Wielkanocnych, 
w których brały udział drużyny utworzone przez mieszkańców poszczególnych 
baraków (przykładowo barak czwarty stworzył drużynę „Armia”, a marynarze, łącząc 
baraki drugi i trzeci, „Flotę”). Jeszcze w maju wprowadzono rywalizację drużyn piłki 
siatkowej, jednak miesiąc później jeńcy zostali przetransportowani do Oflagu II C 
Woldenberg, gdzie życie sportowe rozkwitło.

Po przyjeździe lwowiaków do tego obozu tak przedstawiono w kronice panującą 
tam sytuację: „Zastajemy już obozy ze Spittala West, Linzu i Wolfsbergu. Każda 
drużyna w mniemaniu własnym i kibiców (zwłaszcza tych ostatnich) jest najlepsza; 
więc wyzwania sypią się jedno po drugim”16. W miarę rozbudowy obozu powiększała 
się również liczba umieszczonych w nim jeńców. Ci z kolei przenosili za druty swoją 
działalność sportową. Każdy z klubów miał swoje godło i wewnętrzną organizację. 
Ostatecznie z dziewięciu różnych organizacji stworzono siedem, które pierwotnie 
powstały w oflagach: XI A Osterode, XVIII A Lienz, XVIII C Spittal an der Drau, 
XI B Braunschweig oraz II C Woldenberg17. 

W listopadzie 1940 r. jeńcy z Nienburga zostali przewiezieni do znajdującego 
się w XVIII Okręgu Wojskowym Oflagu XVIII C Spittal an der Drau. Tam powstały 

12  Ibidem, s. 57–62.
13  CMJW, MiD, II OW, sygn. 12, s. 5.
14  A. Matuchniak-Mystkowska, op.cit., s. 140.
15  CMJW, MiD, II OW, sygn. 12, s. 5.
16  Ibidem, s. 6.
17  Oflag II C Woldenberg – to brzmi jak tajemnica, red. W. Dembek, Dobiegniew 2017, s. 80.
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dwa kluby, ponieważ oficerowie osadzeni byli w dwóch oddzielonych od siebie 
częściach oflagu – zachodniej (Spittal-West) i wschodniej (Spittal-Ost). Takim 
sposobem funkcjonowały: KS „Syrena” zrzeszający głównie oficerów pochodzą-
cych z Warszawy i Polski centralnej, ale także częściowo lwowian oraz KS „Grom”, 
w szeregach którego znaleźli się marynarze oraz część lwowiaków. Kluby te jednak 
po krótkim istnieniu rozwiązały się, a ich zawodnicy zasilili inne grupy zgodnie ze 
swymi zainteresowaniami.

W Oflagu XI B Braunschweig założono – KS „Orlę” zrzeszający oficerów z Pol-
ski centralnej oraz KS „Wawel”, wyodrębniony z klubu „Orlę”, skupiający w swych 
szeregach oficerów z ziemi krakowskiej i Małopolski.

Z kolei w Oflagu XI A Osterode powstał KS „Warta”, w skład którego wchodzili 
oficerowie z Wielkopolski. W Oflagu II C Woldenberg do klubu tego należeli przede 
wszystkim jeńcy z Poznania i okolic. Grali głównie w piłkę nożną i piłkę ręczną 
(tzw. szczypiorniaka). Należy podkreślić ich duży sentyment właśnie do tej drugiej 
dyscypliny sportu, bowiem to w Szczypiornie k. Kalisza, w obozie dla internowa-
nych żołnierzy Legionów Polskich w czasie I wojny światowej, piłka ręczna była 
„namiętnie” uprawiana (stąd nazwa „szczypiorniak”)18.

W Oflagu XVIII A Lienz rozpoczął swoją działalność KS „Kresy”, którego nazwa 
wskazuje jednocześnie na pochodzenie zrzeszonych członków – skupiał oficerów 
z Kresów Wschodnich, w tym z Wilna. Jego członkowie szczególnie wyróżniali się 
w meczach piłki nożnej i siatkowej.

W samym tylko Woldenbergu powstały trzy takie grupy. Pierwszą z nich była 
KS „Skra”, spadkobierca tradycji warszawskiej „Skry”. Klub powstał wiosną 1941 r., 
kiedy podoficerowie, podchorążowie i szeregowi, którzy pracowali przy obsłudze 
obozu, również chcieli uczestniczyć w obozowym ruchu sportowym. Wiceprezesem 
klubu w 1941 r. był podchor. Janusz Szwankowski. Klub był stosunkowo liczny, 
posiadał wszystkie sekcje sportowe i duże osiągnięcia sportowe. Drugim klubem 
był KS „Kotwica”, który powstał w Woldenbergu w maju 1941 r., po rozwiązaniu 
się KS „Grom”, który pierwotnie wywodził się z obozu XVIII C Spittal-Ost. Był to 
klub wyłącznie dla marynarzy i oficerów obrony Helu oraz Wybrzeża. Rozwiązał 
się jednak w lipcu 1942 r.19. Po jego likwidacji dokonano podziału członków zgodnie 
z używaną przez nich dawniej bronią: „lądową” – piechota i kawaleria oraz „wodną” 
– marynarka wojenna20. Ostatni z trzech klubów założony w Woldenbergu we 
wrześniu 1940 r. to KS „Lwów”. Jak odnotowano w kronice: „Wobec zgromadzenia 
się w Oflagu II C dużej ilości lwowiaków, grających w różnych klubach, powstaje 
projekt zebrania ich w KS Lwów”21. Tym samym klub ten zrzeszał głównie członków 

18  W obozie tym w 1917 r. rozegrano jeden z pierwszych meczów piłki ręcznej w Polsce, zob. https://
sjp.pwn.pl/ciekawostki/haslo/pilka-reczna;5756279.html [dostęp: 6 VIII 2021 r.]

19  Oflag II C Woldenberg. Wspomnienia jeńców, [kom. red. E. Ginalski i in.], Warszawa 1984, s. 313.
20  A. Matuchniak-Mystkowska, op.cit., s. 146.
21  CMJW, MiD, II OW, sygn. 12, s. 9.
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rozwiązanego KS „Grom”, wśród nich żołnierzy 5. Dywizji Lwowskiej oraz żołnierzy 
zaprzyjaźnionej Podolskiej Brygady Kawalerii. Największe sukcesy odnosił zwłaszcza 
w piłce nożnej i siatkówce. Początkowo zakładano, że będzie łączyć członków rów-
nież w sekcjach wykładowej, towarzyskiej, kulturalnej itp. Szersza działalność została 
jednak zakazana przez władze obozowe, pozostała więc jedynie sekcja sportowa. 

Ostatecznie w latach 1941–1945 w Oflagu II C Woldenberg funkcjonowało 
siedem klubów sportowych: „Skra”, „Lwów”, „Kresy”, „Warta”, „Wawel”, „Orlę” i począt-
kowo „Kotwica”, który uległ później likwidacji. Kluby te zasilili również oficerowie 
przywiezieni do Woldenbergu we wrześniu 1940 r. z Oflagu II B Arnswalde. Podobnie 
jak w innych obozach, również w Woldenbergu jeńcy postarali się o przygotowanie 
placów pod rozgrywki. Dzięki stosunkowo dużej przestrzeni udało się wyrównać 
teren i stworzyć prowizoryczne boiska do piłki nożnej i ręcznej, koszykówki, aż 15 
boisk do siatkówki i kilka obiektów lekkoatletycznych. Z kolei sprzęt sportowy jeńcy 
otrzymywali w paczkach od Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża oraz 
Związku Chrześcijańskiej Młodzieży Męskiej (Young Men’s Christian Association 
– YMCA), ewentualnie kupowali go od niemieckich strażników.

W klubie „Lwów” funkcjonowało siedem sekcji sportowych: piłka nożna, piłka 
ręczna, koszykówka, siatkówka, lekkoatletyka, tenis stołowy oraz szachy. Pierwszymi 
wydarzeniami sportowymi zorganizowanymi w obozie były mecze piłki siatkowej 
rozegrane kilkakrotnie pomiędzy różnymi klubami. Trzeba przy tym zauważyć, że 
była to jedna z najpopularniejszych gier w obozie, a przygotowanie pola do gry nie 
wymagało wielkiego wkładu pracy i środków. Na wyznaczonym terenie umieszczano 
dwa paliki, pomiędzy którymi zawieszano ręcznie wyplataną siatkę. Organizowano 
kilka rodzajów turniejów, w których brały udział drużyny 30-osobowe (wielobój), 
a także sześcio-, trzy-, dwu- i jednoosobowe rozgrywające po dwie rundy22. Klub 
Sportowy „Lwów” początkowo reprezentowała drużyna złożona z sześciu żołnie-
rzy: Stanisław Ziemba, Janowski, Jerzy i Tadeusz Jakubowscy, Witold Sucharski 
i Stanisław Karałow. Składy drużyn nie były jednak stałe, z czasem ich liczba zwięk-
szała się. Do grona siatkarzy drużyn lwowskich należy zaliczyć również: Tadeusza 
Susłersicia, Witolda Janowskiego, Romana Witka, Witolda Woickiego, Adama Bur-
bełę i Tadeusza Glińskiego23. Po przyjeździe do Woldenbergu, siatkówka zagościła 
w obozowym ruchu sportowym na dobre od 1941 r. Do najwybitniejszych siatkarzy 
drużyn lwowskich należy zaliczyć: T. i J. Jakubowskich, T. Susłersicia, S. Ziembę,  
W. Sucharskiego, W. Janowskiego, R. Witka, W. Woickiego, A. Burbełę i T. Gliń-
skiego. W pierwszych mistrzostwach obozu, rozegranych w tymże roku, drużyna 
lwowska została wicemistrzem, natomiast grający w klasie B „Lwów II” był trzeci.

Klub Sportowy „Lwów” był jednym z najsilniejszych klubów w siatkówce. 
Dorównywał mu Wojskowy Klub Sportowy (WKS) „Kresy”, dlatego też mecze 
pomiędzy tymi drużynami zawsze wzbudzały wiele emocji i gromadziły licznych 

22  J. Olesik, Oflag II C Woldenberg, Warszawa 1988, s. 216.
23  CMJW, MiD, II OW, sygn. 12, s. 11.
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kibiców. Mistrzostwa obozu w 1942 r. przyniosły kolejny sukces – pierwsze miejsce 
KS „Lwów” w klasie A i tytuł wicemistrzowski w klasie B. Rok później klub wyzna-
czył do rozgrywek mistrzowskich trzy drużyny, dwie w klasie B i jedną w klasie A. 
Efektem był tytuł mistrzowski w klasie B oraz trzecie miejsce w klasie A. Trzecia 
drużyna niestety nie odniosła sukcesu.

Oprócz mistrzostw obozu w latach 1941–1943 rozegrano także kilka turnie-
jów szóstek, trójek, dwójek oraz singli siatkarskich. W nich lwowianie nie osią-
gali większych sukcesów, zapewne aby zachować siły na rozgrywki mistrzowskie. 
Wyjątkiem był wielobój siatkarski rozegrany wiosną 1943 r. Każdy klub wystawił 
pięć drużyn 6-osobowych i po sześć drużyn 3- i 2-osobowych, które grały pomiędzy 
sobą, zdobywając punkty dla klubu. Klub Sportowy „Lwów” okazał się najlepszy, 
pokonując WKS „Orlę” 32:28, WKS „Kresy” 34:26 i deklasując WKS „Wartę” 50:10. 
Dodatkowo przyznana została nagroda za ofiarną grę, która trafiła w ręce lwowskiej 
dwójki Koncewicz/Gliński.

Niezwykle ciekawym wydarzeniem odnotowanym w klubowej kronice jest 
organizacja meczów siatkówki z cyklu tzw. humorystycznych: Kawaleria–Mary-
narka i Pszczelarze–Artyści. W drugim z nich udział brał prezes klubu „Lwów”. 
Sugeruje to, iż w celach czysto rozrywkowych w drużyny zebrali się m.in. pasjonaci 
pszczelarstwa czy żołnierze marynarki i w ten sposób rywalizowali pomiędzy sobą24.

W październiku 1940 r. powstały dwie kolejne gałęzie sportu: piłka ręczna 
(drużyny siedmioosobowe) i piłka nożna. Jak odnotowano w kronice, boisko do 
rozgrywania tych dyscyplin zostało zorganizowane przez członków klubu „Wawel”. 
Trenerem sekcji piłki ręcznej został Tadeusz Jakubowski, przedwojenny wykładowca 
warszawskiej AWF25. Pierwszy mecz „szczypiorniaka” rozegrano w dniach 13–20 
października 1940 r. Zgłoszono cztery drużyny: KS „Lwów”, WKS „Warta”, WKS 
„Kresy” i WKS „Wawel”. W kronice odnotowano, iż: „drużyna występuje ubrana 
jednolicie w białe kostiumy z emblematami Lwowa” – to świadczyło o głębokim 
zaangażowaniu drużyny w działalność sportową i niezwykłą dbałość o szczegóły, 
nawet w warunkach niewoli. Członkowie tego klubu byli z tego faktu bardzo dumni: 
„Lwów wystawił 56 jednakowo ubranych zawodników, z herbami (najlepsze wra-
żenie)”26. Pierwszy turniej nie został jednak dokończony z powodu „incydentu” 
w czasie meczu „Kresów” z „Wartą”, podczas którego doszło do kłótni i awantur 
pomiędzy zawodnikami. Ostatecznie lwowianie podczas turnieju wywalczyli jedno 
zwycięstwo i odnieśli dwie porażki. 

24  Ibidem, s. 26.
25  Szkolił on dwie drużyny lwowskich zawodników w zmiennym składzie: Adam Burbeła, Ludwik 

Mierzwiński, Edmund Grabowski, Ryszard Koncewicz, Witold Sucharski, Zygmunt Ziemba, Tadeusz  
i Jerzy Jakubowscy, Zbigniew Sobolski, Stanisław Karałow, Czesław Berezowski, Tadeusz Bedlewicz, Tadeusz 
Susłersić, Władysław Chilomer, Zbigniew Stępniewicz, Jan Pęski, Stefan Czetwertyński, Jan Filipowicz, 
Józef Miluski, Roman Witek, Leon Hochnowski, Michał Anaszkiewicz, Leon Szpala i Roman Jenner.

26  CMJW, MiD, II OW, sygn. 12, s. 27.
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Z kolei trenerem drużyny piłki nożnej został Ryszard Koncewicz27, który upra-
wiał ten sport jeszcze przed wojną. Przygodę piłkarską rozpoczynał w „Lechii” Lwów, 
ale jako piłkarz nie zrobił oszałamiającej kariery28. Pierwszy trening zawodników 
KS „Lwów” odbył się dopiero 12 marca 1941 r., pięć miesięcy po założeniu dru-
żyny. Powodem było wstrzymywanie aktywności drużyn sportowych w okresie od 
początku listopada do początku marca. Zawodnikami reprezentującymi KS „Lwów” 
byli: Tadeusz Susłersić, Marian Aseńko, Stefan Paliński, Witalis Attinger, Czesław 
Berezowski, Zygmunt Sutkowski, Piotr Żydok, Stanisław Hałkowski, Roman Witek, 
Tadeusz Gliński, Władysław Głowiak, Zbigniew Sobolski, Michał Anaszkiewicz, 
Adam Burbeła, Władysław Chilomer, Tadeusz Bedlewicz, Kazimierz Czechowicz 
i Rudolf Jaroch. Pierwszy mecz rozegrali lwowiacy przeciwko WKS „Kresy” 14 kwiet-
nia w obecności ok. 1500 kibiców29. Z racji wymogów kondycyjnych (mówimy tu 
o warunkach obozowych, a zatem jeńcy męczyli się zdecydowanie szybciej niż 

27  Ryszard Koncewicz (1911–2001) – w wieku 16 lat potajemnie zapisał się do Klubu Sportowego 
„Lechia” Lwów. W sierpniu 1939 r. został mianowany dowódcą plutonu w 8. kompanii III Batalionu 
40. Pułku Piechoty im. Dzieci Lwowskich. Dwa miesiące później trafił do niewoli najpierw w obozie 
przejściowym w Nienburgu, następnie w Oflagu XVIII Spittal jako jeniec wojenny nr 349/XVIII C. Na 
wiosnę 1940 r. przewieziony do Oflagu II C Woldenberg i tam pozostał do wyzwolenia. Po wyzwoleniu 
udał się do Bytomia, gdzie przyczynił się do powstania Klubu Sportowego „Polonia Bytom”. Następnie 
zajął się pracą trenerską w śląskich klubach. Zob. M. Listkiewicz, Ryszard „Faja” Koncewicz, http://
woldenberczycy.pl/?s=Koncewicz [dostęp: 8 IX 2021 r.].

28  W. Półchłopek, Wybitni przedstawiciele polskiego sportu w niemieckich i radzieckich obozach 
jenieckich podczas II wojny światowej, „Łambinowicki Rocznik Muzealny” (dalej: „ŁRM”) 2001, t. 24, s. 61.

29  CMJW, MiD, II OW, sygn. 12, s. 12.

Zawodnicy KS „Lwów”, 

Oflag II C Woldenberg

Źródło: CMJW, MiD,  

II OW, sygn. 12
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zdrowi mężczyźni przebywający na wolności) mecze piłki nożnej rozgrywano tylko 
w czasie 2 x 30 minut. Dodatkowo rozgrywano tzw. mecze błyskawiczne – 2 x 15 
minut. Boisko – z racji braku większych terenów do dyspozycji – miało wymiary 
75 x 40 metrów30.

W piłce nożnej rozgrywano także mistrzostwa obozu. Na przestrzeni czterech 
lat (1941–1944) miały miejsce cztery takie wydarzenia, w których dwie drużyny 
lwowiaków radziły sobie bardzo dobrze. W kronice nie odnotowano jednak jakie 
miejsca zajęły. Wiadomo, że na osiem rozegranych meczów KS „Lwów” wygrał sześć. 
W pozostałych latach klub dwukrotnie zajmował trzecie miejsce, a raz był czwarty, 
natomiast druga drużyna, grająca w klasie B, zdobyła w 1942 i 1944 r. mistrzostwo 
obozu, a w pozostałych latach zajmowała trzecią i czwartą lokatę. Dodatkowo, ana-
lizując zapisy w kronice, można stwierdzić, że obie drużyny piłkarskie KS „Lwów” 
wygrały w sumie 34 mecze, 24 przegrały i 10 zremisowały.

Niejednokrotnie rozgrywając mecz w jednej dyscyplinie sportu drużyny orga-
nizowały mecz rewanżowy w innej. Przykładem może być tutaj mecz koszykówki 
pomiędzy klubami „Orlę” i „Grom”, wygrany przez pierwszą z drużyn. Koszykówka 
rozgrywana mogła być w obozie dzięki jeńcom, którzy przybyli do Woldenbergu 
z Oflagu II B Arnswalde. Przywieźli oni ze sobą żelazne obręcze, które stały się 
elementem koszy – przytwierdzono je do przygotowanych wcześniej tablic. Przed-
stawiciele KS „Lwów”, którzy grali w latach 1940–1942 to: Edmund Grabowski, 
Roman Wójciak, Stefan Czetwertyński, Tadeusz Jakubowski, Jerzy Jakubowski, 
Witold Sucharski, Władysław Chilomer, Wiesław Kędzierski, Kazimierz Badylak, 
Zbigniew Stępniewicz, Lew Sapiecha, Leon Szpala, Jan Pęski, Tadeusz Hudycz, 
Tadeusz Gliński i Michał Anaszkiewicz. W kronice zapiski dotyczące koszykówki 
pojawiają się o wiele rzadziej niż wzmianki o innych dyscyplinach sportowych. 
Dowiedzieć się można jednak, że w koszykówce drużyny KS „Lwów” nie święciły 
dużych sukcesów. Sami członkowie klubu byli tego świadomi: „Koszykówka to 
jeszcze nasza słaba strona – tym bardziej że do obecnych mistrzostw musimy 
wystawić dwa zespoły”31. W roku 1941 w mistrzostwach obozu zdobyli czwarte 
i piąte miejsce w klasach A i B, a w następnym roku wystawili tylko jedną drużynę, 
która zajęła drugie miejsce w klasie B.

Obok rozgrywek drużynowych jeńcy chętnie brali udział w zawodach lekko-
atletycznych, które także znalazły swoje miejsce we wspomnieniach kroniki. Jednak 
warunkiem udziału w zawodach tego rodzaju była dobra kondycja i zdrowie, dlatego 
też znacznie mniej jeńców decydowało się na występy lekkoatletyczne. Oczywiście 
należało brać pod uwagę również wiele kontuzji, które pojawiały się szczególnie 
często podczas dni zimnych i deszczowych. Wśród uprawianych dyscyplin znalazły 
się: biegi na 100 i 1500 m, sztafety i 4 x 100 m, skoki w dal i wzwyż, pchnięcie kulą 
i rzut dyskiem. Z listy dozwolonych sportów wykreślono jednak rzut oszczepem 

30  J. Olesik. op.cit., s. 216.
31  CMJW, MiD, II OW, sygn. 12, s. 13.
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i skok o tyczce – pierwszy (według niemieckich władz obozu) mógł stać się bronią, 
a drugi – sposobem na ucieczkę z obozu. W dniach 14–15 sierpnia 1941 r. planowano 
przeprowadzić indywidualne lekkoatletyczne mistrzostwa obozu. W pierwszym 
dniu odbyły się przedbiegi eliminacyjne, niestety nikt z KS „Lwów” nie wziął w nich 
udziału. Następnego dnia rozgrywki zostały odwołane: „komenda niemiecka wydaje 
zakaz rozgrywania meczów – śmierć ppłk. Wintersteina”32. Finały udało się rozegrać 
dopiero trzy dni później. Kolejne wydarzenie lekkoatletyczne miało miejsce sto-
sunkowo szybko – już 23–24 sierpnia. Wtedy to zorganizowano trójbój sprinterów, 
do którego pięciu zawodników tym razem wystawił klub „Lwów”, w tym Zbigniew 
Stępniewicz zajął 3. miejsce, a Tadeusz Jakubowski – 5. miejsce. Największe sukcesy 
klub „Lwów” osiągnął dopiero w 1944 r. podczas trójmeczu lekkoatletycznego. 
W rozgrywkach wzięły udział drużyny z „Lwowa”, „Orlęcia” i „Warty”. Obejmowały 
one siedem dyscyplin m.in. sztafetę 3 x 1000 m i sprint na 100 m. Drużynowo KS 
„Lwów” zajął 2. miejsce, osiągnięte dzięki wygranej Z. Stępniewicza w biegu na 
100 m (12,2 s), sztafety wahadłowej 100 m (49,8 s) i sztafety 3 x 1000 m (10 min). 
W pozostałych konkurencjach uplasowali się na dalszych pozycjach33.

Należy również pamiętać, iż okres zimowy był czasem zawieszenia rozgry-
wek odbywających się na zewnątrz. Często z tego powodu rezygnowano również 
z organizacji innej aktywności: „początek miesiąca zimno, deszcz, skutkiem czego 

32  Był komendantem obozu, zmarł 20 sierpnia 1941 r.
33  CMJW, MiD, II OW, sygn. 12, s. 18, 39.

Dyplom zdobyty przez reprezentację KS „Lwów” w rozgrywkach tenisa stołowego

Źródło: CMJW, Fototeka, Oflag II C Woldenberg



73

D
zi

ał
al

n
oś

ć 
W

oj
sk

ow
eg

o 
K

lu
bu

 S
po

rt
ow

eg
o 

„L
w

ów
” 

w
 O

fl
ag

u
 I

I 
C

 W
ol

de
n

be
rg

...

przerwa zaprawy i treningów; odbywa się jedynie turniej ping-pongowy”34. Wtedy to, 
jak daje się zauważyć, rozpoczynano zawody szachowe i tenisa stołowego zarówno 
te rekreacyjne, jak i oficjalne. Przykładowo, nowy rok sportowy w styczniu 1942 r. 
rozpoczęto od mistrzostw obozu właśnie w rozgrywkach tenisa stołowego, Również 
w 1943 r. zanotowano w kronice: „Jak zwykle w ziemie dochodzi do głosu ping-pong”, 
podobnie rok później: „W sezonie zimowym tylko ping-pong”35.

W rozegranych drużynowych mistrzostwach obozu, jakie miały miejsce 
w 1942, 1943 i 1944 r., drużyna „Lwowa” rywalizowała ze zmiennym szczęściem. 
W pierwszych zdobyła wicemistrzostwo, rok później była mistrzem, natomiast 
w ostatnich mistrzostwach zajęła 4. miejsce. Ponadto rozgrywano turnieje indy-
widualne. W styczniu 1942 r. odbyły się indywidualne mistrzostwa obozu. Zawod-
ników podzielono według umiejętności na klasy A i B. W klasie A Jan Pęski zajął  
4. miejsce, natomiast debel Gliński/Pogodziński uplasował się na 3. pozycji. Z kolei 
w klasie B wygrał Stanisław Ziemba, który wyprzedził Ludwika Mierzwińskiego, 
natomiast deble Ziemba/Bedlewicz i Koprowicz/Mierzwiński zajęły 2. i 3. miejsce. 
Wymienione zawody były najważniejszymi imprezami tenisa stołowego, ale w latach 
1941–1944 odbyło się jeszcze wiele innych rozgrywek w tej dyscyplinie sportu, 
w których lwowianie osiągali różne rezultaty.

Analizując zapisy kroniki wspomnieć należałoby również o jej części poświę-
conej sprawom założycielskim KS „Lwów” oraz ustalonych przez zarząd zasadach, 
które pozwalały na sprawne jego funkcjonowanie. Dnia 9 marca 1941 r. odbyło się 
pierwsze walne zgromadzenie członków. Wybrano zarząd klubu w składzie: Bogdan 
Neumman (prezes), Jerzy Jakubowski (sekretarz), Roman Jenner (skarbnik-gospo-
darz), Ryszard Koncewicz (kapitan sportowy), Tadeusz Jakubowski (trener), Tadeusz 
Susłersić (delegat do władz sportowych obozu), Zdzisław Malanowski, Władysław 
Związek, Stanisław Kaller (członkowie zarządu). To właśnie wówczas powołano do 
życia siedem sekcji sportowych: tenisa stołowego, lekkoatletyczną, piłki ręcznej, 
piłki nożnej, koszykówki, siatkówki i szachową. Postarano się także o ustalenie 
źródła środków potrzebnych na zakup sprzętu sportowego. Określono potrzebną 
kwotę na ok. 200 LM (lagermarki36), w związku z tym, jednorazowo nałożono na 
wszystkich członków klubu obowiązek uiszczenia opłaty w wysokości 2 LM. Reszta 
pieniędzy pochodzić miała z subwencji władz sportowych obozu, czyli Kierownictwa 
Wychowania Fizycznego i Związku Wojskowych Klubów Sportowych. 

Dodatkowo zarząd postanowił, że wszyscy członkowie klubu zostaną objęci obo-
wiązkowymi badaniami lekarskimi, które rozpoczęto już 16 marca pod kierownictwem 

34  Ibidem, s. 12.
35  Ibidem, s. 16.
36  Kriegsgefangenenlagergeld to pieniądze zastępcze, które w obozach jenieckich Wehrmachtu 

służyły jako środek płatniczy w obrocie wewnętrznym. Niemieckie władze wojskowe wprowadziły je  
w 1939 r. Płaciły nimi jeńcom wojennym za pracę wykonywaną na rzecz III Rzeszy oraz oficerom na-
leżny im żołd. Pieniądze zastępcze miały utrudniać jeńcom ich wykorzystywanie poza drutami i w ten 
sposób np. uniemożliwiać ucieczki. 
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dr. Witolda Starkiewicza i dr. Tadeusza Wyrzykowskiego. Oficjalnie wyznaczono 
także datę rozpoczęcia gimnastyki i zaprawy kondycyjnej – 10 marca o godzinie 
1130, które to prowadzone miały być przez klubowego trenera T. Jakubowskiego. 
Spotkanie zakończono wieczorem apelem kapitana o „sumienną pracę i punktual-
ność”. Trzy dni później odbyło się pierwsze posiedzenie zarządu klubu, na którym 
do wybranej wcześniej grupy dołączyli rtm. Michał Kowalski oraz kpt. Stanisław 
Wiśniowski. Uchwalono również statut klubu. Bardzo szybko określono również 
zapotrzebowanie na kostiumy i sprzęty sportowe, przeprowadzenie zbiórki pie-
niędzy zaplanowano na kolejne spotkanie towarzyskie. Tym samym na spotkaniu 
23  kwietnia 1941 r. udało się uzbierać sumę 200 LM potrzebną na zakup sprzętu: 
„Po południu tzw. «piwo zapoznawcze», obecnych członków i sympatyków około 
200. Urozmaicony program”37. Klub mógł zatem już bez przeszkód rozpocząć swoją 
działalność. Odtąd często w kronice odnaleźć można zapiski dotyczące spotkań 
organizacyjnych, na których apelowano o „wytężoną pracę, powierzenie sekcji 
opiekunom, ustalenie treningów, zmianę strojów na inny komplet”38. Listę kierow-
ników poszczególnych sekcji można znaleźć w kronice pod datą 2 listopada 1941  r. 
W tym okresie byli to: T. Susłersić – piłka nożna, T. Jakubowski – lekkoatletyka, 
T.  Gliński – tenis stołowy, W. Chilomer – koszykówka, W. Janowski – siatkówka 
i T. Hudycz – szczypiorniak. Z kolei zapisy ze spotkań noworocznych, ukazują z jaką 
dokładnością starano się zaplanować nadchodzący rok pod względem sportowym. 
Obok wyborów kolejnych członków zarządu podejmowano wiele istotnych decyzji. 
Należy przy tym zaznaczyć, że pierwszy skład zarządu klubowego (z niewielkimi 
zmianami), przetrwał do końca funkcjonowania obozu. W roku 1942 rozdzielono 
jedynie funkcję skarbnika-gospodarza na dwa oddzielne stanowiska. Skarbnikiem 
byli kolejno: Roman Jenner (w 1942 r.) i Władysław Rutyna (w latach 1943–1944). 
Z kolei funkcję gospodarza piastowali: Mirosław Wołowski (w latach 1942–1943) 
oraz Paweł Skowroński (w 1944 r.). Wracając jednak do planów noworocznych, na 
spotkaniu w lutym 1942 r. podjęto decyzje dotyczące m.in. organizacji jednorazo-
wego turnieju brydżowego w ramach zacieśnienia relacji towarzyskich. Ustalono 
także, że dla zawodników przeprowadzona zostanie specjalna zaprawa, prowadzona 
przez trenera. Dodatkowo kolejny trening miał być dostępny dla jeńców poszcze-
gólnych batalionów (w zależności od wieku i sprawności) w ramach aktywności  
organizowanej przez Koło Wychowania Fizycznego39. 

Poza dorocznymi zebraniami sprawozdawczo-wyborczymi oraz stosunkowo 
częstymi posiedzeniami zarządu klubu, członkowie KS „Lwów” brali czynny udział 
w przygotowywaniu wielu imprez o charakterze masowym (tzw. świąt sportowych), 

37  CMJW, MiD, II OW, sygn. 12, s. 12.
38  Ibidem.
39  Instruktorzy Wychowania Fizycznego tworzyli Wydział Sportu i Wychowania Fizycznego, który 

był jednym z wydziałów Komisji Kulturalno‐Oświatowej Oflagu II C Woldenberg. Komisja ta – począt-
kowo właśnie jako Koło WF – zawiązała się już w pierwszych dniach obozu.
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czy też odbywali spotkania towarzyskie we własnym gronie, bądź organizowali je 
wspólnie z przedstawicielami innych klubów. Przykładem może być tutaj zebra-
nie towarzyskie z okazji dnia św. Mikołaja (w kronice odnotowano, że było to już 
szesnaste spotkanie tego typu). Członkowie klubu przygotowali dekoracje i pre-
zenty, ustalono również program: Kleczewski grał na harmonii, Rzewuski zajmował 
się fotografowaniem, Sitkowski śpiewem, a Neumann i Klim przedstawili swoje 
monologi. Ciekawym wydarzeniem, co ciekawe cyklicznym, jednak w kronice 
odnotowywanym skąpo, były miesięczne herbatki. W maju 1942 r. zorganizowana 
została przez sekcje siatkówki i koszykówki. Spotkania te organizowano również, 
aby uczcić podział tytułów po przeprowadzonych rozgrywkach. Bardzo interesu-
jący program miało spotkanie towarzyskie zorganizowane w kwietniu 1943 r. Do 
muzyki orkiestry pod kierownictwem Gajdeczki odbył się pokaz tańców ludowych 
w wykonaniu zespołu baletowego pod kierownictwem T. Jakubowskiego. Obecnych 
było ponad 300 osób40.

Ważną uroczystością w jenieckiej rzeczywistości było święto sportowe obozu. 
Po raz pierwszy obchodzone w dniach 8–15 sierpnia 1942 r. Klub „Lwów” nie brał 
udziału w rozgrywkach, gdyż wydelegował sędziów i porządkowych do nadzoro-
wania zawodów. Jedynie drużyna siatkówki „Lwów” I jako mistrz w tej dyscyplinie 
rozegrała mecz pokazowy z wicemistrzem – „Kresy” I. Święto zakończono uroczystą 
defiladą, na której pojawiła się reprezentacja klubu: „w defiladzie wystawia grupę 
jednakowo ubraną, złożoną z 60 członów czynnych – prezentuje się doskonale”41. 
Podobnie rok później w ramach święta sportowego KS „Lwów” wystawił do defilady 
56 zawodników ubranych jednakowo w białe kostiumy z emblematami. Jeden z jeń-
ców pod datą 22 sierpnia 1943 r. zapisał: „Dziś odbyło się święto sportowe. Ładnie 
wypadła defilada i tańce narodowe. Mecz piłki nożnej między «Wartą» i «Kresami» 
zakończył się zwycięstwem «Kresów» w stosunku 5:0. Wielki pogrom”42.

Na zebraniu 9 marca 1944 r. podjęto uchwałę o zmianie nazwy klubu z KS 
„Lwów” na WKS „Lwów” (Wojskowy Klub Sportowy „Lwów”). Niezwykle waż-
nym wydarzeniem w historii klubu było wprowadzenie, na posiedzeniu 5 czerwca 
1944 r., Klubowej Odznaki WKS „Lwów”, którą mieli otrzymać wybitni sportowcy 
i działacze. Dokładnie określono jej statut i regulamin:

STATUT KLUBOWEJ ODZNAKI WKS LWÓW  
W OBOZIE OFICERSKIM II C

§ 1.  Uchwałą Zarządu WKS Lwów z dnia 5 VI 1944 ustanawia się „Klubową Odznakę   
WKS Lwów”.

§ 2.  Klubową Odznakę WKS Lwów nadaje się w dwóch odmianach:

40  CMJW, MiD, II OW, sygn. 12, s. 29.
41  Ibidem, s. 25.
42  Dzienniki jenieckie polskich…, s. 399.
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        a) zwykłą – dla członków WKS Lwów,
        b) ozdobną – dla czynnych zawodników WKS Lwów.
§ 3.  Zwykła odznaka przedstawia sylwetkę lwa wyciętą na polerowanym srebrnym   

kwadraciku. Ozdobną odznakę tworzy powyższa odznaka, nałożona na trzywieżową 
tarczę herbową m. Lwowa.

§ 4.  Szczegóły tyczące sposobu i warunków nadawania Klubowej Odznaki WKS Lwów 
określa osobny „Regulamin Klubowej Odznaki WKS Lwów”.

§ 5.  Statut wchodzi w życie z chwilą zatwierdzenia go przez Najstarszego Obozu Oflag  
II C, w drodze przez Zarząd Związku WKS-ów Oflag II C.

REGULAMIN KLUBOWEJ ODZNAKI WKS LWÓW 
uchwalony na posiedzeniu Zarządu WKS Lwów dnia 5 VI 1944.

pkt l.       A.   Zwykłą Klubową Odznakę WKS Lwów może otrzymać każdy członek  
               Klubu po 3-miesięcznym należeniu do klubu.

         B.    Ozdobną Klubową Odznakę WKS Lwów mogą otrzymać tylko członkowie 
               klubu, którzy jako czynni zawodnicy wystąpili w barwach klubu co najmniej  
               raz w zawodach obozowych.

pkt 2.      Odznakę klubową przyznaje Zarząd WKS Lwów:
         A.   Zwykłą odznakę: na podstawie uchwały powziętej zwykłą większością  

               głosów, na wniosek sekretarza klubu.
         B.   Ozdobną odznakę: uchwałą jak wyżej, lecz powziętej na podstawie  

               wniosku kpt. sportowego klubu, który przedstawia wniosek kierowników 
               sekcyj sportowych.

pkt 3.      Odznakę ozdobną wręcza się w sposób uroczysty, a odznakę zwykłą  
        odbiera każdy uprawniony bezpośrednio w sekretariacie klubu.  
        Nadanie odznaki wpisuje się w kronice WKS Lwów oraz w legitymacji  
        członkowskiej. Koszty odznaki ponoszą otrzymujący.

pkt 4.      Zarząd może odmówić nadania odznaki, względnie czasowo zawiesić prawo  
        noszenia, lub też całkowicie pozbawić prawa noszenia odznaki  
        członkowskiej WKS Lwów uchwałą, powziętą jak pkt 2. A, B w przypadkach:

         a) uchybienia godności Klubu WKS Lwów,
         b) wyraźnego działania na szkodę Klubu lub sportu,
         c) jaskrawego uchybienia karności klubowej,
         d) zawieszenia członka w prawach oficerskich.
pkt 5.      Instancją odwoławczą dla wszystkich spraw związanych z nadaniem Klubowej 

        Odznaki WKS Lwów jest Walne Zgromadzenie WKS Lwów.
pkt 6.      Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, po zatwierdzeniu go 

        przez najstarszego obozu Oflag II C.
                 Zatwierdzam:
      Najstarszy Obozu
     /–/ Młodzianowski – pułkownik 
Woldenberg, 14 VII 1944 

W roku 1944 w Londynie miały odbyć się XIII Letnie Igrzyska Olimpijskie, jed-
nak zostały odwołane z powodu trwającej II wojny światowej. Mimo tego w Oflagu 
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II C Woldenberg postanowiono przeprowadzić rozgrywki wewnątrzobozowe. Dla-
tego od 23 lipca do 13 sierpnia 1944 r. rozegrano zawody, które nazwano oficjalnie 
Rokiem Olimpijskim 1944 w Oflagu II C Woldenberg. Organizacja tego przedsię-
wzięcia napotkała jednak na pewne trudności. Przede wszystkim niemieckie wła-
dze obozowe zażądały rezygnacji z organizacji dwóch dyscyplin: rzutu oszczepem 
i skoku o tyczce. Jak już wcześniej wspomniano, były one uznawane w obozach 
jenieckich za niebezpieczne (oszczep jako potencjalna broń, tyczka jako narzędzie 
do ucieczki). Zabroniono także wszelkich manifestacji politycznych. Poza tymi 
obostrzeniami zezwolono na obchody sportowego święta wraz z uroczystą otoczką 
otwarcia i zamknięcia rozgrywek43.

Zamiast reprezentacji poszczególnych państw w obozowej olimpiadzie wzięły 
udział reprezentacje klubów funkcjonujących w tym obozie. Do olimpiady przy-
gotowywali się także członkowie WKS „Lwów”, bardzo ciekawe jest ich podejście 
do tych rozgrywek: 

Po szczegółowym zapoznaniu się z jego treścią [programu igrzysk – przyp. M.B.] doszli-
śmy do przekonania, że branie udziału w dużej ilości konkurencji […] – lekkoatletyka, 
piłka nożna, szczypiorniak, siatkówka, koszykówka, boks; przy zastosowaniu wysokich 
mnożników dla konkurencji indywidualnych; przy punktowaniu za sam start (bez rezerw), 
pociągnie za sobą – przy nie najlepszym odżywianiu – zbyt wytężoną eksploatację sił 
naszych zawodników44. 

Autor kroniki zauważa również, iż regulamin zezwalający na startowanie jed-
nemu zawodnikowi nawet we wszystkich konkurencjach, stwarza sytuację uprzy-
wilejowaną dla wyczynowców. Dodatkowo pojawiają się słowa niezadowolenia 
z powodu tego, że kilku młodych, „niezłych” zawodników w stopniu podchorążych 
– zgodnie z decyzją władz sportowych – zostało przeniesionych do klubu „Skra”, 
tym samym uszczupliło to grono zawodników „Lwowa”. W związku z tym zarząd 
klubu przystąpił do przygotowań, treningów i gier kontrolnych z umiarkowanym 
entuzjazmem i nie liczono na spektakularne wygrane. 

W pierwszej kolejności zajęto się zapotrzebowaniem na stworzenie sekcji sza-
chowej, która dotąd nie funkcjonowała w klubie. Niestety rozgrywki szachowe nie 
były punktowane, co było niefortunne, gdyż stworzony przez ppor. Władysława 
Tyszkowskiego zespół szachistów osiągnął największy sukces właśnie w tej nie-
punktowanej konkurencji. Lwowianie, grający w składzie: Władysław Tyszkowski 
(kierownik zespołu), kpt. Marian Gzylewski, kpt. Jan Ludwig, por. Eugeniusz Marek, 
por. Stanisław Wolf, ppor. Stanisław Kalitowicz, ppor. Jerzy Egierszdorff, zajęli  
1. miejsce45.

43  A. Matuchniak-Mystkowska, op.cit., s. 201.
44  CMJW, MiD, II OW, sygn. 12, s. 38.
45  Ibidem, s. 40.
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Ceremonia otwarcia igrzysk została zaplanowana bardzo uroczyście. Rozgrywki 
rozpoczęto zbiórką na boisku głównym, gdzie pojawiło się ponad 460 sportowców. 
Przy dźwiękach fanfar Eryk Kozielski wciągnął na maszt flagę z pięcioma kołami 
olimpijskimi, w oryginalnych kolorach. Następnie przeprowadzono defiladę zawod-
ników w takt marszu i wykonano kilka utworów46. 

Program zawodów olimpijskich w Oflagu II C Woldenberg

Źródło: CMJW, Fototeka, Oflag II C Woldenberg

Konkurencje punktowe obejmowały turnieje: piłki nożnej, szczypiorniaka, 
koszykówki, siatkówki, lekkiej atletyki i boksu. W konkurencjach punktowanych, 
podobnie jak w obecnych rozgrywkach w czasie igrzysk, za zajęcie pozycji 1–6 przy-
znawano odpowiednio od 6 do 1 pkt, które doliczano do klasyfikacji drużynowej. 
Z kolei konkurencjami niepunktowanymi były: wspomniane już szachy, konkurs 
na marsz olimpijski i fanfarę (wykonywane podczas uroczystość otwarcia igrzysk) 
oraz konkurs literacki o charakterze sportowym (wpłynęło 48 prac pod 36 godłami).

W grach zespołowych ustalono zasadę, że każdy klub wystawia po jednej dru-
żynie. W wyniku losowania powstały dwie grupy, w ramach których rywalizowano 
systemem „każdy z każdym”. Drużyny, które po przeprowadzeniu tych wstępnych 
rozgrywek zajęły pierwsze miejsca w grupach zagrały w finale o mistrzostwo  

46  Zob. CMJW, Fototeka, Oflag II C Woldenberg; CMJW, MiD, II OW, sygn. 32 I 91; Olimpiada za 
drutami, „Przegląd Sportowy” 18 VII 2012; T. Niewiadomski, Olimpiada, której nie było..., Warszawa 1973.
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i 2. miejsce, drugie drużyny o 3. i 4. miejsce, a trzecie o 5. i 6. Niestety w kronice nie 
podano konkretnych wyników rywalizacji, a jedynie zapisano lokaty zajmowane 
przez klub „Lwów”. Dzięki temu wiadomo, że zajął on 3. miejsce w turniejach: piłki 
nożnej, piłki ręcznej i siatkówki, a w koszykówce 5. miejsce. Niestety dobrych wyni-
ków nie udało się zdobyć w rozgrywkach lekkoatletycznych. Rozegrano w sumie 
siedem konkurencji indywidualnych, dwie sztafety 100 i 1000 m oraz tzw. marsz 
patrolowy na 10 łanów. Pomimo obsadzenia przez zawodników „Lwowa” wszystkich 
konkurencji, klub drużynowo zajął ostatnią, 6. lokatę.

Odbył się również turniej bokserski w siedmiu kategoriach wagowych, bez wagi 
papierowej. Obowiązkiem klubów było zgłoszenie co najmniej sześciu zawodników, 
bez konieczności obsadzania wagi ciężkiej. Każda z walk liczyła dwie rundy po 1,5 
min. Jak stwierdził autor kroniki: „dla jednych było mało dla drugich o wiele za dużo, 
jak na stan przygotowań, warunków i umiejętności”47. Ogółem na 48 zawodników 
dwóch nie odbyło żadnych walk, a 14 stoczyło tylko jedną walkę – w celu zaliczenia 
udziału. Jeden z członków klubu pod datą 5 sierpnia 1944 r. zanotował w swoim 
dzienniku: „Oglądałem dziś parę walk bokserskich. Bardzo nieprzyjemne i dener-
wujące. Nie lubię tego «sportu»”48. Klub „Lwów” reprezentowali: Zbigniew Czebo-
tarewicz, Ryszard Koncewicz, Ludwik Mierzwiński, Adam Polak, Kazimierz Surak 
i Kazimierz Zborowski. Jedyne punktowane, 3. miejsce zajął Ludwik Mierzwiński 
w wadze koguciej. Jedyny bokser w klubie „Lwów”, Antek Kusiak, musiał zasilić 
szeregi „Skry” i w barwach tej drużyny zajął 1. miejsce w wadze lekkiej. Tym spo-
sobem „Lwów” utracił zawodnika, który zdobyłby dla klubu wygraną.

Ostatecznie Igrzyska Roku Olimpijskiego 1944 r. zakończyły się zwycięstwem 
klubu „Warta”,  który – jak zapisano w kronice – był najliczniejszy w obozie i wystawił 
aż 74 zawodników na 54 potrzebnych do obsadzenia wszystkich konkurencji punk-
towanych. Klub ten miał być również „nie dotknięty troskami będącymi udziałem 
klubów pozostałych”49. Prawdopodobnie chodzi tutaj m.in. o uszczuplenie niektórych 
klubów o podchorążych wcielonych do klubu „Skra”. Drużynowo w igrzyskach WKS 
„Lwów” zajął 5. miejsce wyprzedzając tylko WKS „Wawel”. Obozowa olimpiada dla 
zawodników ze Lwowa nie była zatem zbyt udana.

Zakończenie rozgrywek olimpijskich w obozie odbyło się w całkiem innej 
atmosferze niż otwarcie, jak zanotował autor uroczystość była „zupełnie cicha”, 
zapewne z powodu trwającego w kraju powstania w stolicy. Odprawiono mszę przed 
kaplicą, a na boisku nastąpiło rozdanie nagród i pamiątkowych dyplomów (kolejno 
zwycięzcom, zwycięskim zespołom, zwycięzcom konkursów oraz sędziom). Całość 
zakończono opuszczeniem flagi.

Można stwierdzić, że ważne wydarzenie, jakim były igrzyska w obozie, tak 
naprawdę prowadzi do zakończenia kroniki klubowej „Lwowa”. Na jej ostatnich 

47  CMJW, MiD, II OW, sygn. 12, s. 41.
48  Dzienniki jenieckie polskich…, s. 428.
49  CMJW, MiD, II OW, sygn. 12, s. 39.
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stronach zapisano kilka zwięzłych informacji na temat przeprowadzanych meczów 
piłki nożnej, trwających do końca października 1944 r. Ostatni zapis kroniki dato-
wany jest na 23 i 25 stycznia 1945 r.: „Ostra zima zezwala jedynie na zażywanie 
spacerów. Wieczorem dowiadujemy się o ewakuacji obozu na zachód. Rano opusz-
czamy obóz wyruszając w nieznane. Tym faktem działalność WKS «Lwów» zostaje 
automatycznie zakończona. Nie znikną jednak w naszej pamięci doznane przeżycia, 
odbierane w tak szczególnych warunkach”50. Faktycznie, 24 stycznia 1945 r. mjr 
Meyerhoffer, stacjonujący przy obozie, obchodził wszystkie baraki i powiadamiał 
jeńców, że następnego dnia rozpocznie się ewakuacja Oflagu II C Woldenberg 
w głąb III Rzeszy51. 

Działalność Wojskowego Klubu Sportowego „Lwów” w Oflagu II C Wolden-
berg stanowi klasyczny przykład funkcjonowania oficerskich klubów sportowych 
w większych obozach jenieckich w III Rzeszy. Dzięki takiej działalności jeńcy mogli 
łatwiej przebrnąć przez trudy niewoli, wypełniając wolny czas rozgrywkami spor-
towymi. Było to skuteczne antidotum na przygnębienie, które niejednokrotnie 
doprowadzało do załamań psychicznych lub było sprawcą tzw. choroby drutów. Nie-
którzy uczestnicy tamtych wydarzeń, dzięki doświadczeniom nabytym w obozach, 
zostali po wojnie wybitnymi sportowcami, trenerami lub działaczami. Klasycznym 
przykładem jest Ryszard Koncewicz, długoletni trener reprezentacji Polski, jeden 
z wybitniejszych polskich trenerów powojennych. Wojskowy Klub Sportowy „Lwów” 
ułatwił zapewne niejednemu jeńcowi przetrwanie w warunkach niewoli, dbając 
jednocześnie o tak ważne zdrowie fizyczne i psychiczne żołnierzy. 

Bibliografia

ARCHIWALIA
Centralne Muzeum Jeńców Wojennych, Opole 
– Fototeka, Oflag II C Woldenberg,
– Materiały i Dokumenty,
– II Okręg Wojskowy, sygn 12, sygn. 32 I 9, 
– Zbiór Henryka Tomiczka, sygn. 3.

OPRACOWANIA
Dzienniki jenieckie polskich oficerów w niewoli Wehrmachtu, red. W. Lewicki, Warszawa 

2007.
https://sjp.pwn.pl/ciekawostki/haslo/pilka-reczna;5756279.html [dostęp: 6 VIII 2021 r.].
Konwencja genewska dotycząca traktowania jeńców wojennych z 1929 r., http://isap.sejm.

gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19321030866/O/D19320866.pdf [dostęp: 5 VIII 2021 r.].

50  Ibidem, s. 42.
51  Oflag II C Woldenberg…, s. 90.



81

D
zi

ał
al

n
oś

ć 
W

oj
sk

ow
eg

o 
K

lu
bu

 S
po

rt
ow

eg
o 

„L
w

ów
” 

w
 O

fl
ag

u
 I

I 
C

 W
ol

de
n

be
rg

...

Listkiewicz M., Ryszard „Faja” Koncewicz, http://woldenberczycy.pl/?s=Koncewicz 
[dostęp: 8 IX 2021 r.].

Matuchniak-Mystkowska A., Sport jeniecki w Oflagach II B Arnswalde, II C Woldenberg, 
II D Gross Born. Analiza socjologiczna, Łódź 2021.

Niewiadomski T., Olimpiada, której nie było..., Warszawa 1973.
Oflag II C Woldenberg – to brzmi jak tajemnica, red. W. Dembek, Dobiegniew 2017.
Oflag II C Woldenberg. Wspomnienia jeńców, [kom. red. E. Ginalski i in.], Warszawa 1984.
Olesik J., Oflag II C Woldenberg, Warszawa 1988.
Olimpiada za drutami. „Przegląd Sportowy” 18 VII 2012.
Półchłopek W., Wybitni przedstawiciele polskiego sportu w niemieckich i radzieckich 

obozach jenieckich podczas II wojny światowej, „ŁRM” 2001, t. 24.
Półchłopek W., Wychowanie fizyczne i sport żołnierzy polskich w obozach jenieckich 

Wehrmachtu i NKWD (1939–1945), Opole 2002.

The activity of the “Lvov” Military Sports Club in Oflag II C Woldenberg 
as recorded on the pages of the Club’s chronicle (1939–1945) (Summary)

Keywords: sports club, “Lvov” Military Sports Club, Oflag II D Woldenberg, 
chronicle, sports competitions

Sports activity in POW camps played a most important role. The living con-
ditions behind the wires were not able to completely interfere with the efforts to work 
on maintaining vitality and physical condition. It was both POWs and the Polish 
camp authorities who were keen on keeping fit in camp conditions. Members of both 
groups, by wishing to prevent the boredom that often led to psychic breakdowns or, 
in consequence, attempts at suicide, were willing to take part in planned activities. 
The article presents the analysis of the “Lvov” Military Sports Club’s chronicle 
which is found in the collection of the Central Museum of Prisoners of War. The 
Club was active in Oflag II C Woldenberg in the years 1940–1945. On the basis 
of the analysis of the artefact it was possible to establish, among others, how the 
sports life looked like in the Oflag, in what manner the events were immortalized 
on the pages of the chronicle and which of the games enjoyed the biggest interest. 
It needs remembering at the same time that there were no formal counterindica-
tions for the German authorities to hamper or forbid to carry out activities of the 
sports-recreational character, and the POWs were able to successfully take care 
of their physical condition and health. Obviously, all disciplines in which POWs 
would use “dangerous” objects, like archery or the javelin throw, were excluded 
from the competitions.


