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Abstract:
Lvov by pioneering developing of sports disciplines, in the sports
environment is aptly regarded as a cradle of Polish sport. Year 1867
associated with the assumption of TG "Falcon" in Lvov is a temporal
dividing line which in Poland is regarded as the beginning of the organised development of sport in Poland, and therefore in 1967 in Poland was 100 anniversary and in 2017 they will celebrate 150 anniversary of Polish Sport. The article is portraying the participation of
foot footballers of a provincial sports club "Resovia" Rzeszów which
beginnings reach 1905 and starting from this year all the way to 1939
were under the organizational and sports strongest impact of Lvov
sports environment.

Beginnings of sports contacts of KS"Resovia" footballers with footballers of Lvov started in
1911 with meeting with the LKS"Pursuit" Lvov team 1.

They came back to next contacts after 1922, then for inviting by the squad of "Pursuit"
Lvov footballers of KS"Resovia" went for a football match to Lvov. This considerable distinction was towards the provincial Rzeszów team. This match KS "Resovia" footballers lost
(4:0). In the KS "Resovia" teamn this meeting played- Bomer, Górecki, Górski, Małecki - and
Piątek. However in "Pursuit" the best footballers were - W. Garbień, Wacław Kuchar,
Sznajder and Olearczyk2.
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T. Dręgiewicz, S. Polakiewicz, R. Wacek, M. Kobiak,: LKS"Pursuit" guest book 1904 - 1939, Lvov 1939, p. 48.
S. Samołyk: Chronicle militarily of Civilian Sports Company "Resovia" from 7.03.1936 to 11.11.1951. Manuscript in the
CWKS "Resovia" bogn.
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Photo 1. In 1923 Lvov had four first league teams, on the commemorative photograph footballers and

LKS "Black", ŻKS "Hasmonea", WKS "Lechia" and LKS "Pursuit" which participated in Easter
championships at theLKS "Pursuit", stadium, "Sport", 1923 No. 47, p. 1.

Then a team of the "Polish community abroad"Przemyśl got the championship . The
"Resovia" team occupied 3 place. In the II group of the class A played such teams as - "Pursuit" Stryj, "Rewera" Stanisławow, "Ukraine" Lvov, "Lechia" Lvov, "Black" Lvov - and
"Hakoach" Lvov.

Photo 2. Lvov 29.09.1922 KS"Resovia" team in Lvov at the stadium LKS "Pursuit", from the left:
Górecki, Walenia, Piątek, Drozd, Towarnicki, Heublum, Górski, Bomer, Opolski, Maurer, Małecki,
"Sport", 1922 No. 31, p. 546.
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In the social round of the year 1929 merited attention were matches with JKSJarosław
4:0 and with the more late KS "Resovia" opponent, (especially in the fight for the entry to the
first division with "UnionLublin" 5:2 ).
A year later - in 1930 - KS "Resovia"Rzeszów footballers still played matches in the
Lvov classA. The first place took Lvov "Lechia", however "Resovia" finished gameses on 4
place with results:
Table 1. Results of meetings of the football team of the KS"Resovia" Rzeszów in 1930.
Club teams

Results

„Lechia” Lvov

2:3 & 1:8

„Hasmonea” Lvov

4:4 & 1:3

„Ukraine” Lvov

4:2 & 1:2

„Black” Lvov

3:6 & 5:4

„Pursuit” Ib Lvov

3:1 & 2:4

„Świtez” Lvov

4:2 & 1:5

„Polonia” Przemyśl

3:1 & 2:2

„Pursuit” Stryj

2:0 & 4:1

„Janina” Złoczów

3:0 & 2:1

Source: own Study based on "KS> Resovia < Chronicle " bpn. in possession of the author.

Photo 3. LKS "Pursuit" Lvov podium, opened at the stadium on 13 July 1924

"Sport", 1924 No. 99, p. 249.

Amongst footballers leading roles played goalkeeper Szymański, defenders Pęcak and
Kuśtek, Hirsch- helper, and assailants K. Fink and M. Kluz. They supplemented the team:
Bać, Drozd, Knutel, Krwawicz, Kotowicz, Kubisty, Małodobry, Prokop, Słunicki, Trzeciak
and Węglowski. This period in the Polish ball was characterized by constant changes in organizational structures. As a result of the reorganization at the beginning of the football season in 1931 - in class A of the Lvov circle appeared eight teams . it was : "Resovia",
"Hasmonea" Lvov, "Polish community abroad" Przemyśl, "Pursuit" Stryj, the II team of the
"Falcon" Lvov, "Świteź", "Revera" Stanisławow and "Ukraine" Lvov. The performance of the
Rzeszów squad was a little bit weaker:
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Table 2. Results of meetings of the football team of the KS "Resovia"in 1931
Club teams

Results

Resovia – „Hasmonea” Lvov

1:1 & 1:5

Resovia – „Polonia” Przemyśl

2:1 & 3:4

Resovia – „Pursit” Stryj

4:2 & 3:4

Resovia – II „Falon” Lvov

2:1 & 1:5

Resovia – „Świteź”

5:1 & 3:3

Lvov

Resovia – „Revera” Stanisławow

4:4 & 0:1

Resovia – „Ukraine”

0:1 & 1:5

Source: own Study based on "KS > Resovia < Chronicle" bpn. in possession author.

In league gameses KS"Revera" Stanisławow occupied the top one spot . If take into
attention , that the champion of class A participated in play-off matches in the fight against
the state-owned first division, so the fifth place which in 1931 took "Resovia"and the next
season in Lvov A class, one should regard as the achievement.
In 1932 in the organization of theLvov circuit leaguetook place changes . 13 A classes
teams of the Lvov circle were divided in two groups. "Resovia" appeared in the first group.
Class A in play-off matches represented the Lvov circle Przemyśl "Polish community
abroad", which not playing the greater role in meetings for the entry to the state-owned league
took the fourth place 3.

Photo 4. 1934 team of the football KS "Świteź" Lvov, circuit Lvov league, "one, two, three",

1934 No. 25, p. 4.

In the season of 1934 after many protests and based on the referendum ten teams were
included in a group of teams of the appointed Lvov circle - six Lvov: KS "Black" Lvov, II
"Falcon" Lvov, ŻKS "Hasmonea" Lvov, WKS "Lechia" Lvov, LKS "Pursuit" Ib Lvov, KS
3

S. Samołyk: militarily Chronicle of Civil … quot.d.
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"Świteź" Lvov and UKS "Ukraine" Lvov and "Bonfire" Jarosław, "Polish community abroad"
Przemyśl and Rzeszów "Resovia".

Photo 5. 1934 "Resovia"football team , "one, two, three", 1934 No. 25, p. 5.

The press assessing gameses rewarded particularly KS"Resovia" competitors - Finn,
Kluz, Knutla, Kotelnicki and Rybowicz. They still appeared in the team mentioned above:
Batora, Brydak, Chwałka, Dyląg, Drozd, Hajdaś, Janda, Kuśtek, Pęcak, Porada, Senejko and
Wróbel. "Resovia" Footballers took the success second place in the newly appointed league of
the Lvov circle after "Black" Lvov. The following table is illustrating the course of rivalry in
season 19344.
Table 3. Results of meetings of the football team KS"Resovia" in 1934.
Club teams

Results

„Resovia” – “Black”Lvov

1:0 & 0:2

„Resovia” – “Polonia” Przemyśl

2:0 & 2:2

„Resovia” – „Lechia” Lvov

1:1 & 3:1

„Resovia” – „Ukraine” Lvov

1:2 & 3:0

„Resovia” – „Pursuit” Ib Lvov

1:1 &i 2:1

„Resovia” – „Hasmonea” Lvov

3:1 & 0:0

„Resovia” – II „Falcon” Lvov

0:0 & 1:1

„Resovia” – „Bonfire” Jarosław

4:0 & 2:6

„Resovia” – „Świteź” Lvov

5:0 & 2:0

Source: own Study based on "KS > Resovia < Chronicle" bpn. in possession author.
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S. Samołyk: militarily Chronicle of Civil … quot.d.
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At that time "Resovia" was a team recognised in the Lvov football Circuit. Participation of many clubs in football gameses (in relation to deteriorating financial conditions of the
triggered society with world economic crisis) hampered sports activity. "Resovia" relied on
the backing of activists of the club and its sympathizers. In this philanthropic activity for
"Resovia" (1920-1934), particularly stood out a family Tonder's. A contribution to the financial and organizational assistance is meriting attention KS"Resovia" of Lvov Circuit Connection of the football (in 1934)5. As a result of the better organisation of the training and the
dedicated work of club activists ( especially servicemen), in the season of 1935 the sports
level of the team stabilized 6.

Photo 6. 1922 football team of the KS "Lechia" Lvov, "Sport", 1922 No. 24, p. 437.

Footballers admittedly took the sixth place, a little bit disappointing fans. Club as
however as to conditions 23 of millenary small town, was organised quite well . In it acted 6
sections, but KS"Resovia" competitors participated in numerous parties of the Lvov province.

5

Kazimiera Tondera from the house Marcinkiewicz born1888 in Rzeszów. She left the Departmental School
Female under the name of St Scholastyk in Rzeszów and of Course in Women's Work in 1904 / 5 "Resovia" was
a half sister of the chairman (1921-1923) of Stanisław Marcinkiewicz and wife of the many years' activist the
vice-chairman of "Resovia"- Stefan Tondera. She belonged to Rzeszów "Falcon" from 1900 there she skated and
danced. She belonged to the association "Star" as well as at the theatre "Redoubt" , she took care about
"Resovia" competitors , she employed the dressmaker Ms Świeczkowa which sewed football costumes for
"Resovia" competitors andshoemaker which forged military "corks" . For this activity as the only woman she
received the badge "for Well-deserved LZOPN 1919-1934". T. Tondera the typescript in possession of the author in attaching of the original of the LOZPN stamp 1919-1934.
S. Samołyk: militarily Chronicle of Civil … quot.d.
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Photo 7. 1934 Fragment of the match "Resovia" - "Ukraine" (in possession of the author).

Photo 8. 1935 football team KS "Resovia", after the victory above "Polish community abroad"
Przemyśl with leader of the Lvov cl. A, "one, two, three", 1935 No. 20, p. 4.
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Table 4. KS "Resovia" results in 1935.
Club teams

Result

„Resovia” – “Black” Lvov

2:1 & 0:1

„Resovia” – “Hasmonea” Lvov

0:4 & 0:0

„Resovia” – “Lechia” Lvov

1:6 & 2:1

„Resovia” – “Bonfire” Jarosław

0:0 &3:0

„Resovia” – “Pursuit” Ib Lvov

1:4 & 1:2

„Resovia” – „Polonia” Przemyśl

1:0 & 2:4

„Resovia” – II „Falcon” Lvov

2:2 & 0:2

„Resovia” – „Czuwaj” Przemyśl

2:1 & 1:1

„Resovia” – „Ukraine” Lvov

3:1 & 4:5

„Resovia” – „Pursuit” Stryj

1:1 & 0:2

Source: own Study based on "KS > Resovia <"Chronicle bpn. in possession author.

Photo 9. 1935 football team HKS "Czuwaj" Przemyśl which advanced to the Lvov circuit league
competition, "one, two, three", 1935 No. 15, p. 4.

In activity of the club based on the cooperation with schools, were formed teams of
juniors. In arranged meeting of the team of KS juniors "Resovia" with the school team and the
junior secondary School, a victory 3:1 achieved senior pupils. For the first time a more late
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representative of Poland appeared in the secondary school team, Tadeusz Hogendorf 7 (in this
meeting he scored three goals)8.

Photo 10. Lvov 1935, KS "Resovia" team on the ILKS "Black" Lvov court ,from the left: W. Pęcak,
S. Batora, S. Kuśtek, M. Kluza, R. Sanecki, J, Knutel, S. Hajdaś, K. Fink, Rybowicz, B. Dyląg,
W. Drozd and E. Kotelnicki.

Photo 11. 1935 HKS "Czuwaj" Przemyśl team after the lost match with "Ukraine"Lvov 1:4,
"one, two, three", 1935 No. 17, p. 4.
7

T. Hogendorf - PZPN representative in years1937-1939. In Poland in years after the First World War all the
way to the second war a regulation functioned forbidding secondary school children the game in teams with
adults.
8
L. Grzegorczyk, M. Kadow, A. Małodobry: Resovia, Rzeszów, 1975 p. 29; S. Samołyk: militarily Chronicleof
Civil …quot.d.
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On the club general meeting on the day of 16.02.1936 was chosen new management
board of the "Resovia" department. To the composition of the management board were chosen: chairman of the club - Lt. Col. Stanisław Siudy and vice-chairmen: Eng. Stefan Tondera,
Dr. Józef Jedliczka, Maj Zaucha, Maj Teofil Kosiński. With members of the management
board was chosen kpt Wiktor Janoszek, Sub-Lt Władysław Parylak, Sgt Władysław Oczos,
Sgt Ignacy Urbanik, of Stanisław Samołyk, Władysław Słapiński, Władysław Przemykalski,
Tadeusz Barowicz, Karol Piesowicz and Sgt Albin Krzyżak9.
Authorities of the Lvov Circuit Connection of the football began the season of 1936
with consecutive changes in regulations of circuit gameses. For the first time throughout the
country league gameses experienced the football system autumn - spring. Therefore in the
first half-year only a champion was appointed (no team fell off the league). Teams were divided in two groups. "Resovia" played unsuccessful in the II group, taking the last fifth place
in it. In this group won Przemyśl "Czuwaj". This club in the deciding bowl game of the circuit
league of the Lvov province lost Igroup with the champion with "Polish community abroad"
Przemyśl. The one next didn't play a major role once again in play-off matches for the entry to
the state-owned league (first).

Photo 12. 1936 KS "Polish community abroad" Przemyśl team champion gr. Of the Circuit LOZPN
first division, after the victory of KS"Tannery" Cracow 1:0. from the left: Jaciów, płaza,
Podwyszyński, Kowalski, Czajor, Zieliński, Kossowski, Kwiatkowski, Łuć, Dyki, Łabuza, Jędruch
and Klein, "one, two, three", 1936 No. 25, p. 13.

In spring 1936 was begunbuilding in Rzeszów (under direction of Capt. Wiktor
Janoszka), frameworks of the new football team, included in it were talented juniors, among
others Stanisław Baran, Tadeusz Hogendorfa and Józef Wróbel. The team of the KS
"Resovia" began season from playing on 8.03.1936 the friendly match with HKS "Czuwaj"
Przemyśl.they won 2:1 . Next friendly matches were played on the court by the Konarski
street with KS "Olsza". It was closed with the high defeat of "Resovia" 0:4.Cracow "Olsza"
was ahead of inhabitants of Rzeszów. With opinion of the observer of the match - of one of

9

S. Samołyk: militarily Chronicle of Civil … quot.d.
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the first "Resovia" footballers S. Samołyk - they won deserving. In the course of this meeting
Capt. Wiktor Janoszek was decorated with a silver order of merit in the social activity10.
Financial standing of the club - as similarly as in more late years - was far from the
financial liquidity. Interest-free loan contracted to the sports equipment (in the height PLN
500). Jointly all members of the management board paid it off11. "Resovia" played another
match in Jarosław with "Bonfire" Jarosław (winning 2:1. Jarosław the "illustrated Everyday
Courier" this way here commented this match: … is playing opened and living, in the first
half more from the game guests have, and at the end majority and then they are scoring goals
for "Resovia" in 40 min Kalus., whereas in 42 min. Wróbel is driving the ball, dropped by the
goalkeeper in astutely. Honourable goal for Michalik got "Bonfires". "Resovia" is balanced,
has a good start to the ball. In "Bonfire" the good goalkeeper Teichman and the defender
Prokop. Refereed pt. Dalecki fromPrzemyśl … 12.
A fact of the help of the municipal executive board is also worth making a note. it (after intervention of the vice-chairman of the club Maj Kosiński)granted the amount PLN 350
for the purchase of costumes for the game (how S. Samołyk is giving in chronicle… absolutely with the city coat of arms)13. "Resovia" won 4:0 then against the football team of construction workers. This team belonged to the Association of trade unions and appeared under the
name "Z.Z.Z." Rzeszów. In another meetings it was an opponent of inhabitants of Rzeszów
invited to two days (12 and 13 April) team of the Postal basic training from Katowice. In the
first match after the leveled game "Resovia" lost with the P.P.W. team from Katowice 0:1 as
well as won 3:2 in revenge. How recalls S. Samołyk the game was fast and rough especially
up to the end of the game from the fault of "Resovia" …14.
To KS "Resovia" footballers also happened default , a league match with "Lechia"
Lvov from 19.04.1936 for the league championship of the Lvov circle which wasn't held since
the team sent the telegram notifying about the resignation from two points to the benefit
of"Resovia" to "Lechia"can be an example . In this date "Resovia" played the social round
with military team 16 p.p . from Tarnów winning 4:2. Silesians doing military service which
presented the good technical level appeared in the Tarnów team and the victory didn't come
easy to hosts. A mayor Niemirski of Rzeszów didn't remain indifferent to organizational successes. He assigned "Resovia" free of charge to premises to the after-school club (he was in
barracks of Haller by the Lvov street.). Using the adjournment of league gameses
(26.04.1936) "Resovia" played the friendly match as a part of the revenge with "Bonfire"
Jarosław (losing 2:3). The meeting on account of the bad weather wasn't a high quality meeting. However the interesting meeting as a part of the league was held in the next week, in the
fight for league points with "Hasmonea" Lvov ". Resovia" drew then 1:1 . Behind the match it
collected favourable reviews … Resovia competition with Hasmonea always constitute the
sports centre-piece. Audiences so also aroused the record-breaking interest in the yesterday's
meeting. Resovia had it day and in the offensive for it actions went coherently and repeatedly
threatened the Hasmonea church. Specially stood out Pęncak, Hajdaś and Kalus. In the first
half Resovia isn't going down from a penalty area of guests, however the game of the defensive trio of guests as well as the shot bad luck don't let her show in figures. The unforeseen
outing of guests is ending with a goal scored in 30 min. by Katz. After the break the image of
the game is keeping steady. Hasmonea is taking the floor, gaining an advantage. The compen-

10

There.
There.
12
There.
13
Distant times, but indeed immediate current problems for present-day problems of activists of the section of
the football "Resovia" n. of the author.
14
S. Samołyk – Cash from the first match PLN 225 from second a little bit smaller PLN 152.
11
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sation is put forward in 65 min. of the game from the Kalemba shot. Ambitious efforts of both
teams aren't causing the effect. Refereed the pt. Medycki...15.

Photo 13.1937 final table of the league of the circuit class A, KS "Resovia" as a champion,
and UST "Ukraine" as the vice-champion,

Match "Resovia" with "RKS" Lvov preceded articles placed in the press . the "Sports
Telegram" forecast the arrival and the certain victory … almost hundred per cent for getting
the championship of this group. Meanwhile inhabitants of Rzeszów let down … They lost this
meeting high 5:2. For RKS goals scored1:0 Żelazko 3 ', 2:1 Nowak 16' and in 27 'on 3:1; in
38' on 3:1; in 40 'on 4:1; in 44' again Nowak on 5:1; for "Resovia"two goals scored in 10
'Kołeczek on 1:1 but in 85' on 5:1. Refereed pt. Hausman. The Rzeszów team suffered another
defeat on the own court in the match with HKS "Czuwaj" 0:1. At press intelligences they
were blaming for the defeat E. Kotelnicki which according to observers' didn't give up its seat
in the middle of the attack to Wróbel. However they rewarded for the good game Knutl,
Kołeczek and Pęcak. Apparently a serial bad luck accompanied "Resovia" oin 1936 , because
also in the second match this time on the HKS"Czuwaj" court they lost 6:1. Resovia closed
the table of the II group of the Lvov circuit league then. Club chronicler S. Samołyk sumed
this situation up - after another lost meeting with Hasmonea 4:0 in Lvov– … Resovia is on the
not very glorious last place and cannot impress with his game …16. The victory in conclusion
with the team of Lvov RKS 2:1 corrected a little bit moods in the team. The situation connected with its holding wasn't simple. The spring round of footballers signalled the need to
change for "Resovia". They were seeking the way to the improvement in the game by leading
into the team new conscripts - of footballers, doing military service in Rzeszów. In meeting
"Resovia" vs RKS Lvov in the team a few young players already withdrew from the second
squad, … which played with determination, former weather of the beauty, few audiences,
because many was discouraged with track record of "Resovia"…17.
Using the holiday break (29.06.1936) "Resovia" participated in championships for the
cup of the Polish White Cross. They saw the victory over ŻKS "Bar-Kochba" 6:1. Goals for
KS"Resovia" got Riedenbauer and Kalemba - two for each, Hogendorf and Kotelnicki one
15

"Sports telegram", Lvov 3.05.1936.
S. Samołyk: quot.d.. bpgn.
17
There.
16
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each. They won also against team 17. 1:0. "Resovia" got a challenge cup then. championships
refereed Sirs Teleśnicki from Jarosław, Międlar and Walenia from Rzeszów18.
On the day of 2.08.1936 the Rzeszów team resumed the league gameses 1936 / 37.
With PZPN decision was approved the autumn-springa system of gameses . "Resovia"Team
in the season 1936-37 turned out to be the real revelation of master's gameses in the Lvov
circuit. Then they got the title of the champion of the class A It was one of football achievements of"Resovia in the thirtieth years. The Rzeszów team played good matches with "Black"
Lvov 2:2 , with "Ukraine"Lvov 5:2 and with the reserve of "Falcon"Lvov 7:0. The press recognised the result of the match "Resovia" vs "Pursuit" Ib for sensational 5:1. Inhabitants of
Rzeszów led 0:1 to the break after the Hogendorf's goal in 42 'games. Right after the break 1:1
"Pursuit" aligned after an own goal of the "Resovia" helper Geisler (already after 5 'games
Kalema scored a goal for inhabitants of Rzeszów, agreeing the result at 1:2, and after 10'
Ruebenbauer increased on 1:3). In the second half the result to the benefit will establish Baran
for "Resovia" , in 26 'on 1:4, and in 42' 1:5. Rzeszów three - Baran, Wróbel and Hogendorf displayed in matches of the season1936 / 1937 with very effective game19.
The Rzeszów team completed the first part of season 1936 on the second place. Prepared for league gameses "Resovia" began with the following friendly matches on the court
by the Langiewicz Street: on the 21.03.1937 with "Wawel" Cracow winning 5:120. On the
4.04.1937 with "Zwierzyniecki" Cracow winning 8:1 21, whereas 11.04.1937 with the team
"San" Przemyśl, in the 3:2 relation22.
Inauguration of gameses for the league championship circuit took place 18.04.1937 on
the KS"Resovia" court (by the Langiewicz St). Then a team of the leader of the table was an
opponent of hosts "Ukraine" Lvov. Inhabitants of Rzeszów won this meeting 5:2 (3:1) beginning the strip of victories:
Table 5. Performance of the football team KS"Resovia" in 1937
Club teams
results
„Resovia” – „Lechia” Lvov
2:0 1:3 23
„Resovia” – „Ukraine” Lvov
2:0 5:2
„Resovia” – „Black” Lvov
3:1 2:2
„Resovia” – „Bonfire” Jarosław
7:1 4:4
„Resovia” – „Czuwaj” Przemyśl
0:0 6:2
„Resovia” – „Hasmonea” Lvov
2:2 1:1
„Resovia” – „Polonia” Przemyśl
1:1 1:3
„Resovia” – „Pursuit” Ib Lvov
6:1 2:0
„Resovia” – „RKS”
2:0 3:0
„Resovia” – „Crown” Sambor
1:0 4:2
“Resovia” – II “Falcon” Lvov
2:0 7:0
Source: own Study based on "KS > Resovia <"Chronicle bpn. in possession author.

A line-up of the masterly team was interesting, introduced in "Sports Telegram" in the
article: we are introducing the new champion. We learn from it, whoplayed then in KS
"Resovia" … appeared in the entrance Sanecki of 26years by profession carpenter, a reserve
goalkeeper was16years Gerard Górnicki then without the job. They constituted the defence:
18

There.
There.
20
„Sport Telegram” 1937, nr 157.
21
„Sport Telegram” 1937, nr 159.
22
„Sport Telegram” 1937, nr 160.
23
"Resovia" to the match 16.08.1936 was late over 30 ', then was played a friendly match completed to the benefit of" Lechia "Lvov 1:3. goals scored : for "Lechia" Pirożyński - 2, and Schusterschutz - 1, for "Resovia" Fregenkopf. The delay resulted from the frugality of "Resovia" and rides for this reason to Lvov on stopping
train.
19
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Brydak 24yr a law student, Chwałka 21yr without the profession, Pęak 29years house painter,
helpers Hajdaś 24 years house painter, Malczewski 25years lieutenant W.P. at the open service, Dyląg 27years panel beater, Geisler - the Silesian did military service in 17 p.p., attack Leonard Wieder 23years with family from Silesia underwent into the military service in
Rzeszów,Baran 17years, Wróbel 22years, Hogendorf 19, Melnicki 18years. The four was
entire without the profession. In hand were Kotelnicki of 24 years, Ruebenbauer 27years
teacher. Apart from Wieder all competitors were foster children of "Resovia"24.

Photo 14. Lvov 1937 KS stadium "Lechia" Lvov, "one, two, three", 1937 No. 35, p. 13.

Photo 15. 1937 football team of the KS"Resovia" which in 1937 captured the league championship of
Lvov, advanced to play-offs for the entry to the League, "one, two, three", 1937 No. 29, p. 13.

With announcement No. 18 LOZPN from the sitting of the Department of Games and
the Discipline from 23 June 1937 into pt 16 a CWTSResovia" sports club was informed about
24

„"Resovia" as the champion of the Lvov Circle "Sports Telegram" Lvov 28.06.1937 p. 1; t. "Sports Telegram"

Lvov 28.06.1937 p. 2.; Leopold Piesko: Chronicle of the football section of the KS "Resovia" 1937-1939. The
former chronicle stored by the period of the IIWorld War was handed over by the sisterof L. Piesek (J.
Musiałowa) on the hand of Edward Sobina on the 29.09.1945.
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the approval, getting by Rzeszów footballers, the championship of the Lvov circle. Into pt 17
of this announcement were given regulations of meetingsfor the entry to the state-owned
league25.
Week after the win with "Falcon" II, so after the completion of season 1936 / 1937,
"Resovia" began preliminary gameses for the entry to the state-owned league, having a "Union" Lublin for opponents, "Rewera"Stanisławow and of "Sagittarius" Janowa Valley. In three
first matches the Rzeszów eleven played quite well, defeating the "Union" 8:0 and winning
with "Rewera" (on its court 5:0 ), and in Rzeszów with "Sagittarius", 2:1. Tiredness with season, the lack of the coach and insufficient good manners of young people in league fights,
caused that return duels with these teams had come out much worse. In Lublin "Resovia" surrendered to 1:4 losing 2 goals from penalty kicks, co-author of which was supposed to be a,...
partial judge… 26. In Rzeszów they drewwith "Rewera" 3:3 this meeting observed sports
PZPN skipper Józef Kałuża. He was interested in the game of Baran and Hogendorf under the
angle of needs for the representation. As a matter of fact at the stadium this way he justified
his presence in the press … I am searching for new football talents. I am facing the hard task
of putting two representatives together what isn't a simple thing. I am going to appoint to the
camp of Baran and Hogendorf. "Resovia" team is missing the coach. we have to be surprised
that without the coach the Rzeszów team was able to make a mark so high …27. These words
of regarding and at the same time surprising best appreciated activity of contemporary activists and competitors. Devoting them in going in for the football based on mean financial
means, without diets and fictional jobs replaced which the enthusiasm, ambitions and the own
self-discipline. "Resovia" about the entry to the state-owned league lost a deciding match with
"Sagittarius" in Janowa Valley 1:2 . It caused, that it had been eliminated from further
gameses overtaken by the eleven from Lublin. But it wasn't an end of problems , because to
"female inhabitant of Warsaws" Baran and Hogendorf walked away what seriously weakened
the Rzeszów team. For wiping the tears away, for its sympathizers only the fact that Baran
and Hogendorf stayed superbly acquitted themselves on courts of the first division , and the
one first was soon in representatives of Poland and established nine times formal T-shirt with
the eagle on breasts.
In 1937 the new management board of the club made efforts aiming at applying for the
best place in the Lvov circuit league of season 1937 / 38. Then events which most probably
decided more late weaker performances of the Rzeszów team took place. Beforea top competitors walked away from "Resovia" to capital clubs, to the match of PZPN representatives with
the team Vienna" on11 August 1937 in Warsaw was appointed " assailant of"Resovia"
Stanisław Baran. Playing in the middle of the attack he scored a goal in 20 min giving the 1:0
running for the PZPN representation.
In 30 'games competitor of" Vienna "Artman leveled 1:1. The meeting closed with the
1:1 draw. Baran in this match received an injury, it was the first performance in the PZPN
representation of the KS"Resovia" competitor . At the beginning of 1937 emissaries of Warsaw and Łódź clubs arrived in Rzeszów in order to obtain the acceptance of top
"Resovia"competitors . As recalled, representatives of the "female inhabitant of Warsaw"
made a success, then Hogendorf and the Aries went to this club. Also three other leading
footballers walked away: Wieder, Geisler and Malczewski (more late long-standing chairman
of the Polish Ski Association). In the team place of this competitos took Kluz28and Kalemba

25

„Sports telegram” 1937, nr 174.
S. Samołyk: WCTS Chronicle "Resovia" … quot.d.
27
„Illustrated Sports Telegram "26.07.1937.
28
In 1937 Kluz led chocks trainings of Rzeszów footballers v. Resovia Merger with HCP (in:) L. Piesko Chronicle of the section … quot.d..
26
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from Pursuit Lvov and goalkeeper Bochnia from „Naprzod” Lipiny29. In spite of these personnel replenishments "Resovia" clearly lowered "football flights". They suffered 0:3 defeats
and 1:2 with the eleven "Black" Lvov which got the championship title of the class A, surrendered to the "Polish community abroad"Przemyśl 0:2 and 1:2 and lost with "Pursuit" Stryj 2:3
and 0:130.
In autumn 1937 was started discussion on the change of name of the club w from
meilitarily Civilian Sports Company "Resovia" to a Military sports club "Resovia". Meetings
of the management board of the club didn't cause the agreement therefore on 2.09.1937 was
made a resolution on convening the general meeting of club members on the day
ofe12.12.1937 In the club unanimously they decided not to accept articles of association of a
Military sports club. They decided to analyse articles of association of the Civilian Sports
Company. In statements of members of the management board of the club a cooperation and a
contribution of the army were appreciated (particularly a work of the chairman of the club of
colonel Stanisław Siudy). However after the annual general meeting, activists of the club put
forward the proposal to conduct talks with the management of plants of "Cegielski". An applying cooperation and accepting the care of activity of the club by this unit meant the conclusion of a contract. Negotiations of the representative of "Resovia" Capt. Janoszka with a company manager "Cegielski" in Rzeszów Stanisław Kurewski, led to a satisfactory result. After
all "Resovia"activists decided to change articles of association. On the general meeting on the
day of 6.03.1938 was chosen new management board. Into its composition largely accessed
representatives of company "Cegielski".
This way in 1938 "Resovia" returned to civil articles of association. It became a club
for which patronage provided the factory H. Cegielski in Rzeszów. This was a favourable
solution to the club. Cegielski Plants allotted financial subsidies to the club and employed
athletes. Also took place changes in the management board. The chairman of the club was
chosen a director Kurzewski , and for vice-chairman Eng. Tondera, with the II vice-chairman
master Ochęduszka, secretary Grześkowiak, and treasurer Kluz. The club took the name
KSHCP "Resovia" (sports club of Hippolytas Cegielski Poznań "Resovia") 31. On this occasion on 13.03.1938 was played a football match between KSHCP "Resovia" footballers and
with Poznań team of Hippolytas Cegielski which hosts lost 2:4. In the course of preparations
for the spring round of season 1938 /1939 the club team fought the two social round. First
6.03. with "Armoured" Żurawica (2:2), second 27.03.with Z.Z.Z. Rzeszów (11:1).
The first match from series of meetings for the championship of the Lvov circuit
league was held in Rzeszów on "Resovia" court 17 p.p Using the adjournment of gameses of
the state-owned league fto Rzeszów arrived footballers from the first composition of "Pursuit". Weakness caused by disqualifications of Brydak and Dyląg of "Resovia"teams (already
before the match) caused anxieties amongst Rzeszów activists and fans, as for the result of the
meeting. These anxieties were confirmed. In spite of the ambitious attitude of Rzeszów footballers, a match won representatives of Lvov "Pursuit" (of one of the oldest Polish clubs) in
the 0:6 relationship. Remaining "Resovia" results were also below expectations. Before the
match KS "Resovia" Rzeszów with HKS "Czuwaj" Przemyśl club activists got around ceremonially 200 match which Władysław Pęcak played in "Resovia" colours 32.
29

„Sports inspection "from 21.03.1938 v. Art. League of Lvov before the start
Based on the interview of W. Jałoszek which was placed on 6.12.1937 in "illustrated Sports Telegram" No.
197.
31
CWKS "Resovia" - Minutes of the WCTS emergency meeting "Resovia" from 6.03.1938;Resovia Merger with
HCP (in:) placed press cuttings in L. Piesko: Chronicle of the section of the KS "Resovia" football 1937-1939.
LOZPN with announcement No. 29 from 1.09.1939 accepted the "Resovia change of name
32
L. Piesko: Chronicle of the football Section of the KS "Resovia" 1937-1939, the manuscript in possession of
the author. bpgn.
30
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Photo 15. 1937 UKS"Ukraine" Lvov team competing in 1937 with "Resovia" Rzeszów
against the top one spot in the Lvov league, from the left: Hucuł, Skrechota, Hoszowski, Toddler, Skoceń and, Miklosz, Szumański and Bokurat, are kneeling: Skoceń II, Krajewski and
Magocki, "one, two, three", 1937 No. 12, p. 8.
In the autumn round of 1937 results of the team looked promising. The team was then
on the fourth place in the table. However results of the spring round 1938 let KS"Resovia"
footballers take only an eleventh place :
Table 6. Performance of the football team KS"Resovia" in the autumn round of 1937.
Club teams

results

„Resovia” – „Pursuit” Lvov

3:0 0:6

„Resovia” – „Ukraine” Lvov

4:1 1:2

„Resovia” – „Czuwaj” Przemyśl

3:1 2:0

„Resovia” – „Polonia” Przemyśl

2:3 3:1

„Resovia” – „Lechia” Lvov

0:9 1:2

„Resovia” – „crown” Sambor

4:1 0:1

„Resovia” – „Pursuit” Stryj

2:3 2:2

„Resovia” – „Junak” Drohobycz

4:1 0:4

„Resovia” – „Black” Lvov
„Resovia” – „Bonfire” Jarosław
„Resovia” – „Falcon” II Lvov

0:3 0:3 (v.o.)
3:0 1:3
2:1 3:0 (v.o.)

„Resovia” – „RKS” Lvov

0:1 3:0

„Resovia” – „Hasmonea” Lvov

1:0 0:2

Source: own Study based on "KS > Resovia <"Chronicle bpn. in possession author.
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Table placed in "Sports Telegram" in addition to "illustrated Weekly" after the completion of
season 1937 / 38, from 19.06.1938 looked as follows:
Table 7. Final table of gameses of the Lvov Circuit Class in season 1937 / 1938
„Black” Lvov

40 pkt

„Ukraine”Lvov

34 pkt

„Polonia” Przemyśl

32 pkt

„Hasmonea” Lvov

30 pkt

„Lechia” Lvov

28 pkt

„Pursuit” Stryj

27 pkt

„Pursuit” Ib Lvov

27 pkt

„Junak” Drohobycz

26 pkt

WKS Jarosław

26 pkt

RKS Lvov

25 pkt

„Resovia” Rzeszów

25 pkt

„Crown” Sambor

18 pkt

HKS „Czuwaj”

17 pkt

„Falcon” II Lvov

8 pkt

Source: the Last league match - press cuttings of the unknown of the press title (in:) S. Samołyk: WCTS Chronicle"Resovia" … qtd. d.

After "Resovia" meeting with "Lechia" in Lvov, which inhabitants of Rzeszów suffered the high 0:9 defeat, in former champion of the Lvov circuit league, was subjected to the
press arraignment. In 15 minute of the match the Rzeszów team lost 0:3, actually how the
editor of the "Sports Telegram" wrote … in "Resovia" scretched hard … to explain footballers
for this slip-up, mysteriously chroniclers also left this defeat unsaid Samołyk and Piesko33.
Composition of "Resovia"footballers appearing in meetings of season 1937 / 1938:
goalkeepers - Sanecki Roman, Gerardas' Górnicki, defenders - Brydak Stanisław, Pęcak
Władysław, Chwałka Jan, Kluz Mieczysław, helpers - Geisler Edward, Hajdaś Stanisław,
Dyląg Bronisław, Scheibel Józef, Lis Piotr, assailants - Wróbel Józef, Baran Stanisław,
Hogendorf Tadeusz, Zwoliński Marian, Melko Stanisław, Klee Emil, Kotelnicki Emil, Kluz
Mieczysław, Kalemba Jan, Bochnia Alfons and Grossman Antoni34.
In season 1938 / 1939 KS"Resovia" footballers placed oneself in the class A but on the
seventh place. Preparations and friendly matches, which the team fought before the season
1938 /1939 indicated for her good training. If it results from the chronicle written then by
Stanisław Samołyk, for repeating the success from 1937 it was for getting the title of the
champion of the Lvov circle of the class A.in test meetings "Resovia" played: in Tarnów winning with local WKS Tarnów 2:4, in Rzeszów revenge from WKSTarnów 2:2.
"Resovia" coach was then Capt. Wiktor Janoszek. with works helped - performing a function
of the department head of the football - Jan Kruczek.
Meeting for the championship of the Lvov class A of the season 1938 / 1939
"Resovia" began on the day of 14.08.1938 with victory above "Pursuit" Lvov 6:4 . The team
appeared then composed of - in the entrance Sanecki, in the defence Chwałka and Brydak, in
33

Titles of articles are saying alone for themselves: in "Sports Telegram" - Deposition of the champion, in "illustrated Everyday Courier" - Sensational "Resovia" defeat in Lvov league championships . And maybe he/she fits
… here how it isn't known, what it is, about it is … n. of the author.
34
There.
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the help Hajdaś, Zwoliński and Dyląg, and in the attack - from the left wing - Bochnia,
Melko, Wróbel, Kluz and Kalemba35. This WAS one of bigger achievements of "Resovia"
footballers in interwar years. A league meeting between "Lechia" Lvov and "Resovia" had a
dramatic course(4.09.1938 played in Lvov ). In the course of the game competitor Pierożyński
from "Lechia" - so unfortunately and brutally collided with the competitor Chwałka - that the
one last sustained double breaking the leg. The match was stopped in 45 ‘ of the game. With
decision of the Lvov Circuit Association of the football (LOZPN) that Pierożyński was disqualified for this foul from "Lechia" Lvov for life36.
In 1938 significant organizational changes in functioning of LOZPN were already being planned. in Podkarpacie they were planning to create the registered office of the League
of the Provincial football in Przemyśl. In Rzeszów they wanted to locate the autonomous
subcircuit which would spread through contemporary districts - of Krosno, Przeworsk,
Łańcut, Nisko, of Sandomierz - Kolbuszowa and of other towns. Jarosław Frydryk chairman
of a Central industrial district also expressed such opinion, acting also as the secretary of
"Resovia"37.
Ultimate balance of season 1938 / 39 looks as follows:
Table 8. Wyniki drużyny piłki nożnej KS „Resovia” w sezonie 1938/1939
Club team

results

„Resovia” – „Pursuit” Lvov

6:4 1:2

„Resovia” – „Junak” Drohobycz

0:3 2:5

„Resovia” – „Ukraine” Lvov

3:1 0:6

„Resovia” – „Lechia” Lvov

0:1 1:1

„Resovia” – „Sian” Przemyśl

1:2 0:1

„Resovia” – „Crown” Sambor

4:1 3:3

„Resovia” – „Pursuit” Stryj

4:2 2:2

„Resovia” – „Black” Lvov

2:3 0:1

„Resovia” – „Polonia” Przemyśl

1:1 4:1

„Resovia” – „RKS” Lvov

1:1 1:1

„Resovia” – „Hasmonea”

1:0 38 0:3

„Resovia” – „WKS” Jarosław

2:1 2:1

Source: S. Samołyk: WCTS "Resovia Chronicle " …quot.d..

A match played on 8.06.1939 had special importance with "Polish community abroad"
Przemyśl, about which the author wrote chronicles this way: … towards the fall threatening
Resovia to the classA the management Board of the Club alone completed the line-up of the
team to this match so that win and at all costs stay in the League. This composition was following:Mazur, Brydak, Pęcak, Hajdaś, Zwoliński, Dyląg, Trawka, Rela, Wróbel, Kalemba,
Bochnia.
35

To this match company of Robert Dontha in Rzeszów by 3maja street gave to "Resovia" : pennant, set of
dressing up in white - red along with sweater for the goalkeeper. v. S. Samołyk: Chronicle of "Resovia
1936-1951.
36
V. For life disqualification for breaking one's leg for the opponent (in:) L. Piesko: Chronicle of the section …
qtd. d.
37
V. C.O.P. sport (in:) L. Piesko: Chronicle of the section … qtd. d.
38
The meeting wasn't held, was canceled by PZPN due to appointments for the II Seym of the Republic of Poland this meeting was played 26.03.1939 v. S. Samołyk: … Chronicle qtd. d..
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Our team played with determination and won deserving. With victory in above WKSJarosław
2:1 Resovia after all provided herself stay in the circuit league …39.
The last match before the outbreak of the World War II (in season 1938 / 1939)
"Resovia" played 11.06.1939 with WKS Jarosław. Won this match 2:1. They stayed in the
circuit league. Junak Drohobych gained the championship title who defeated "Resova" twice
at the 4:0 relationship. In these years football young people from Rzeszów took most successes. On the camp of juniors in Schodnica, organised by activists of Lvov OZPN, the team took
the II place in gameses of "Resovia" with "Pursuit" Lvov. They made their debut Górnicki,
Łącz, Zwoliński, Kuźniar and Polak40.
Important for the club in 1939was an organizational landmark general meeting of the
Club appointed on 23.03.193941. The reported then list of representatives was admitted to a
management board of the club unanimously. The chairman of the club was a director of
Hippolyt Cegielski factories -re-elected in Poznań - Stanisław Kurzewski. As a result of poor
performances of footballers in gameses for the league championship of the Lvov circle, on the
board meeting of the club (26.06.1939) - kpt Janoszek submitted an application - for removing from the department Adolf Piesko. In relation to the existing situation, resignation from
the function at first handed a chairmanin S. Kurzewski (next the entire management board of
the club). S. Samołyk acting then as the vice-chairman, reported the need to convene Extraordinary gathering the Club. This meeting was appointed on 4 July 1939 In order to gather the
new management board of the Club 42.
In spite of the war threat, team of the KS "Resovia"Rzeszów prepared oneself to master's meetings of the Lvov circuit league. Already from 30.07.1939 played series of the social
round, among others with "Gamrat" Jasło, with "Polish community abroad" Przemyśl and
"Naprzod" Lipiny. "Resovia" lost 8:1 with this last team. The meeting examined the populous
circle of inhabitants of Rzeszów. As a result of good relations with "female inhabitant of Warsaw", due to the game in her rows of former KS"Resovia" competitors : S. Baran and T.
Hogendorf, this team was treated in Rzeszów on days 5-6 August "Resovia" played a match
with the team of Rzeszów, being composed of KS footballers and WKS Rzeszów.Warsaw
team Won the meeting 3:1 . Against the Warsaw team only KS "Resovia"footballers appeared
in a rematch . The match closed with defeat ofhosts 9:1 . In spite of it, on 13 August 1939 the
another social round was held. This time KS "Resovia" opponents was team of the "Train
basic training" from Poznań. The meeting closed with the 3:1 result for guests. Team of the
KS "Resovia" on 20.08.1939 played the first masterly match of the circuit league with
ZS"Strzelc" Borysław (winning 1:0). It was the last football match before the outbreak of the
World War II. Football season 1939-1940 KS "Resovia" didn't finish. It was the first and the
last match in these gameses. To next "Resovia matches they had to await five years (after
1945)43.

39

S. Samołyk: WCTS „Resovia”Chronicle… quo.d..
There.
41
Minutes of the general meeting KSHCP " Resovia "" S. Samołyk 23.03.1939 placed in manuscript form
WCTS"Resovia" Chronicle …quot.d..
42
S.Samołyk: WCTS „Resovia”chronicle… quot.d
43
S. Samołyk: WCTS „Resovia”chronicle… quot.d.
40
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KONTAKTY SPORTOWE DRUŻYN PIŁKI NOŻNEJ
KS „RESOVIA” W LWOWSKIEJ LIDZE OKRĘGOWEJ W
LATACH 1930–1939
Stanisław ZABORNIAK1, Paweł KRÓL1, Henryk ROŻEK2
1. Wydział Wychowania Fizycznego, Uniwersytet Rzeszowski
2. VI Liceum Ogólnokształcące im. A Towarnickiego w Rzeszowie

Słowa kluczowe:
 Lwów,
 Rzeszów,
 sport,
 historia,
 piłka nożna.

Streszczenie:
Lwów poprzez prekursorskie rozwijanie szeregu dyscyplin sportowych, w środowisku sportowym słusznie uchodzi za kolebkę sportu
polskiego. Rok 1867 związany z założeniem TG „Sokół” we Lwowie
jest cezurą czasową, którą w Polsce uważa się za początek zorganizowanego rozwoju sportu w Polsce, stąd w 1967 r. w Polsce obchodzono 100-lecie, a w 2017 r. obchodzić się będzie 150-lecie sportu
polskiego. Artykuł ukazuje udział piłkarzy nożnych prowincjonalnego Klubu Sportowego „Resovia” Rzeszów, którego początki sięgają
1905 r. i począwszy od tego roku aż do 1939 r. znajdowały się pod
silnym wpływem organizacyjnym i sportowym lwowskiego środowiska sportowego.

Początki kontaktów sportowych piłkarzy KS „Resovia” z piłkarzami Lwowa rozpoczęły się w 1911 r. spotkaniem z drużyną LKS „Pogoń” Lwów44.
Do kolejnych kontaktów powrócono po 1922 r., wówczas na zaproszenie przez drużynę „Pogoni” Lwów piłkarze KS „Resovia” wyjechali na mecz piłkarski do Lwowa. Było to
znaczne wyróżnienie wobec prowincjonalnej rzeszowskiej drużyny. Mecz ten piłkarze KS
„Resovia” przegrali (4:0). W drużynie KS „Resovia” wyróżniali się w tym spotkaniu – Bomer, Górecki, Górski, Małecki – i Piątek. Natomiast w „Pogoni” najlepszymi piłkarzami byli
– W. Garbień, Wacław Kuchar, Sznajder i Olearczyk45.

44

T. Dręgiewicz, S. Polakiewicz, R. Wacek, M. Kobiak,: Księga pamiątkowa LKS „Pogoń” 1904 - 1939, Lwów
1939, s. 48.
45
S. Samołyk: Kronika Wojskowo Cywilnego Towarzystwa Sportowego „Resovia” od 7.03.1936 do 11.11.1951.
Rękopis w S.A. CWKS „Resovia” bogn.
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Fot. 1. W 1923 r. Lwów posiadał cztery zespoły pierwszo ligowe, na pamiątkowej fotografii piłkarze I
LKS „Czarni”, ŻKS „Hasmonea”, WKS „Lechia” i LKS „Pogoń”, które uczestniczyły w turnieju
wielkanocnym na stadionie LKS „Pogoń”, „Sport”, 1923 nr 47, s. 1.

Mistrzostwo zdobyła wówczas drużyna „Polonii” Przemyśl. Zespół „Resovii” zajął 3
miejsce. W grupie II klasy A grały takie zespoły jak – „Pogoń” Stryj, „Rewera” Stanisławów,
„Ukraina” Lwów, „Lechia” Lwów, „Czarni” Lwów – i „Hakoach” Lwów.

Fot. 2. Lwów 29.09.1922 r. drużyna KS „Resovia” we Lwowie na stadionie LKS „Pogoń”,
stoją od lewej: Górecki, Walenia, Piątek, Drozd, Towarnicki, Heublum, Górski,
Bomer, Opolski, Maurer, Małecki, „Sport”, 1922 nr 31, s. 546.
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W spotkaniach towarzyskich 1929 r. na uwagę zasługiwały wygrane mecze z JKS Jarosław 4:0 oraz z późniejszym przeciwnikiem KS „Resovia”, (zwłaszcza w walce o wejście
do I ligi „Unią” Lublin 5:2).
Rok później – w 1930 r. – piłkarze KS „Resovia” Rzeszów nadal rozgrywali mecze w
lwowskiej klasie A. Pierwsze miejsce zajęła lwowska „Lechia”, natomiast „Resovia” ukończyła wtedy rozgrywki na 4 miejscu z wynikami:
Tabela 1. Wyniki spotkań drużyny piłki nożnej KS „Resovia” Rzeszów w 1930 r.
Drużyny klubowe
„Lechią” Lwów
„Hasmoneą” Lwów
„Ukrainą” Lwów
„Czarnymi” Lwów
„Pogonią” Ib Lwów
„Świtezią” Lwów
„Polonią” Przemyśl
„Pogonią” Stryj
„Janiną” Złoczów

Wyniki
2:3 i 1:8
4:4 i 1:3
4:2 i 1:2
3:6 i 5:4
3:1 i 2:4
4:2 i 1:5
3:1 i 2:2
2:0 i 4:1
3:0 i 2:1

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o „Kronika KS >Resovia<” bpn. w posiadaniu autora.

Fot. 3.Trybuna LKS „Pogoń” Lwów, oddana na stadionie w dniu 13 lipca 1924 r.
„Sport”, 1924 nr 99, s. 249.

Wśród piłkarzy czołowe role odegrali bramkarz Szymański, obrońcy Pęcak i Kuśtek,
pomocnik Hirsch, oraz napastnicy K. Fink i M. Kluz. Drużynę uzupełniali Bać, Drozd, Knutel, Krwawicz, Kotowicz, Kubisty, Małodobry, Prokop, Słunicki, Trzeciak i Węglowski.
Okres ten w polskiej piłce charakteryzował się ciągłymi zmianami w strukturach organizacyjnych. W wyniku reorganizacji na początku sezonu piłkarskiego w 1931 r. – w A klasie okręgu
lwowskiego występowało osiem zespołów. Była to: „Resovia”, „Hasmonea” Lwów, „Polonia” Przemyśl, „Pogoń” Stryj, II drużyna „Sokoła” Lwów, „Świteź”, „Revera” Stanisławów i
„Ukraina” Lwów. Wyniki drużyny rzeszowskiej były nieco słabsze:
Tabela 2. Wyniki spotkań drużyny piłki nożnej KS „Resovia” w 1931 r.
Drużyny klubowe
Resovia – „Hasmonea” Lwów
Resovia – „Polonia” Przemyśl
Resovia – „Pogoń” Stryj
Resovia – II „Sokół” Lwów
Resovia – „Świteź” Lwów
Resovia – „Revera” Stanisławów
Resovia – „Ukraina”

Wynik
1:1 i 1:5
2:1 i 3:4
4:2 i 3:4
2:1 i 1:5
5:1 i 3:3
4:4 i 0:1
0:1 i 1:5

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o „Kronika KS >Resovia<” bpn. w posiadaniu autora.
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Pierwsze miejsce w rozgrywkach ligowych zajęła wówczas drużyna KS „Revera” Stanisławów. Jeśli weźmie się pod uwagę to, że mistrz A klasy okręgowej brał udział w meczach
barażowych w walce o pierwszą ligę państwową, to piąte miejsce jakie w 1931 r. zajęła „Resovia” oraz jej kolejny sezon w lwowskiej A klasie, należy uznać za osiągnięcie.
W 1932 r. nastąpiły w organizacji okręgowej ligi lwowskiej zmiany. 13 drużyn A klasy okręgu lwowskiego podzielono na dwie grupy. „Resovia” występowała w grupie pierwszej.
Klasę A okręgu lwowskiego w meczach barażowych reprezentowała przemyska „Polonia”, która nie odgrywając większej roli w spotkaniach o wejście do ligi państwowej zajęła
czwarte miejsce46.

Fot. 4. 1934 r. drużyna piłki nożnej KS „Świteź” Lwów, okręgowa liga lwowska,
„Raz Dwa Trzy”, 1934 nr 25, s. 4.

W sezonie 1934 r. w skład grupy drużyn powołanego okręgu lwowskiego wchodziło
po wielu protestach i na podstawie referendum dziesięć zespołów – sześć lwowskich: KS
„Czarni” Lwów, II „Sokół” Lwów, ŻKS „Hasmonea” Lwów, WKS „Lechia” Lwów, LKS
„Pogoń” Ib Lwów, KS „Świteź” Lwów i UKS „Ukraina” Lwów oraz „Ognisko” Jarosław,
„Polonia” Przemyśl i rzeszowska „Resovia”.

46

S. Samołyk: Kronika Wojskowo Cywilnego …dz. cyt.
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Fot. 5. 1934 r. drużyna piłki nożnej „Resovii”, „Raz Dwa Trzy”, 1934 nr 25, s. 5.

Oceniająca rozgrywki prasa wyróżniała szczególnie zawodników KS „Resovia” – Finka, Kluza, Knutla, Kotelnickiego i Rybowicza. W drużynie występowali jeszcze obok wymienionych wyżej: Batora, Brydak, Chwałka, Dyląg, Drozd, Hajdaś, Janda, Kuśtek, Pęcak,
Porada, Senejko i Wróbel. Piłkarze „Resovii” odnieśli wówczas sukces zajmując w nowo
powołanej lidze okręgu lwowskiego drugie miejsce za „Czarnymi” Lwów. Poniższa tabela
ilustruje przebieg rywalizacji w sezonie 1934 r.47.
Tabela 3. Wyniki spotkań drużyny piłki nożnej KS „Resovia” w 1934 r.
Drużyny klubowe
„Resovia” – “Czarni”Lwów
„Resovia” – “Polonia” Przemyśl
„Resovia” – „Lechia” Lwów
„Resovia” – „Ukraina” Lwów
„Resovia” – „Pogoń” Ib Lwów
„Resovia” – „Hasmonea” Lwów
„Resovia” – II „Sokół” Lwów
„Resovia” – „Ognisko” Jarosław
„Resovia” – „Świteź” Lwów

Wynik
1:0 i 0:2
2:0 i 2:2
1:1 i 3:1
1:2 i 3:0
1:1 i 2:1
3:1 i 0:0
0:0 i 1:1
4:0 i 2:6
5:0 i 2:0

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o „Kronika KS >Resovia<” bpn. w posiadaniu autora.

W tym czasie „Resovia” była drużyną uznaną w piłkarskim Okręgu Lwowskiego.
Udział wielu klubów w rozgrywkach futbolowych (w związku z pogarszającymi się warunkami finansowymi społeczeństwa wywołanego światowym kryzysem gospodarczym) utrudniał działalność sportową. „Resovia” wtedy opierała się na wsparciu finansowym działaczy
klubu i jego sympatyków. W tej filantropijnej działalności na rzecz „Resovii” (1920–1934),
wyróżniała się szczególnie rodzina Tonderów. Na uwagę zasługuje wkład w pomoc finansową i organizacyjną KS „Resovia” Lwowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej

47

S. Samołyk: Kronika Wojskowo Cywilnego …dz. cyt.
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(w 1934r.)48. W wyniku dobrej organizacji szkolenia oraz ofiarnej pracy działaczy klubowych
(zwłaszcza wojskowych), w sezonie 1935 r. poziom sportowy drużyny ustabilizował się49.

Fot. 6. 1922 r. drużyna piłki nożnej KS „Lechia” Lwów, „Sport”, 1922 nr 24, s. 437.

Piłkarze wprawdzie zajęli szóste miejsce, rozczarowując nieco kibiców. Klub jednak
jak na warunki 23 tysięcznego miasteczka, był nieźle zorganizowany. Działało w nim 6 sekcji, a zawodnicy KS „Resovia” uczestniczyli w licznych imprezach województwa lwowskiego.

48

Kazimiera Tondera z domu Marcinkiewicz ur. 1888 r. w Rzeszowie. Ukończyła Szkołę Wydziałową Żeńską
im. św. Scholastyki w Rzeszowie oraz Kursu Robót Kobiecych w 1904/5 r. Była siostrą przyrodnią prezesa
„Resovii” (1921–1923) Stanisława Marcinkiewicza i żoną wieloletniego działacza i wiceprezesa „Resovii” Stefana Tondery. Należała do rzeszowskiego „Sokoła” od 1900 r. tam jeździła na łyżwach i tańczyła. Należała do
stowarzyszenia „Gwiazda” oraz występowała jako aktorka w teatrze „Reduta”, opiekowała się zawodnikami
„Resovii”, zatrudniała krawcową panią Świeczkową, która szyła kostiumy piłkarskie zawodnikom „Resovii”
oraz szewca, który przerabiał wojskowe buty na „korki” piłkarskie. Za tą działalność jako jedyna kobieta otrzymała odznakę „Zasłużonemu LZOPN 1919–1934”. T. Tondera maszynopis w posiadaniu autora w załączeniu
oryginału znaczka LOZPN 1919–1934.
49
S. Samołyk: Kronika Wojskowo Cywilnego …dz. cyt.
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Fot. 7. 1934 r. Fragment meczu „Resovia” – „Ukraina” (w posiadaniu autora).

Fot. 8. 1935 r. drużyna piłki nożnej KS „Resovia”, po zwycięstwie nad „Polonią” Przemyśl liderem
lwowskiej kl. A, „Raz Dwa Trzy”, 1935 nr 20, s. 4.
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Tabela 4. Wyniki drużyny piłki nożnej KS „Resovia” w 1935 r.
Drużyny klubowe
„Resovia” – “Czarni” Lwów
„Resovia” – “Hasmonea” Lwów
„Resovia” – “Lechia” Lwów
„Resovia” – “Ognisko” Jarosław
„Resovia” – “Pogoń” Ib Lwów
„Resovia” – „Polonia” Przemyśl
„Resovia” – II „Sokół” Lwów
„Resovia” – „Czuwaj” Przemyśl
„Resovia” – „Ukraina” Lwów
„Resovia” – „Pogoń” Stryj

Wynik
2:1 i 0:1
0:4 i 0:0
1:6 i 2:1
0:0 i 3:0
1:4 i 1:2
1:0 i 2:4
2:2 i 0:2
2:1 i 1:1
3:1 i 4:5
1:1 i 0:2

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o „Kronika KS >Resovia<” bpn. w posiadaniu autora.

Fot. 9. 1935 r. drużyna piłkarska HKS „Czuwaj” Przemyśl, która awansowała do lwowskiej ligi okręgowej, „Raz Dwa Trzy”, 1935 nr 15, s. 4.

W działalności klubu w oparciu o współpracę ze szkołami, powstały drużyny piłki
nożnej juniorów. W zorganizowanym spotkaniu drużyny juniorów KS „Resovia” ze szkolną
drużyną I Gimnazjum, zwycięstwo odnieśli gimnazjaliści 3:1. Po raz pierwszy w drużynie
gimnazjalnej wystąpił późniejszy reprezentant Polski, Tadeusz Hogendorf 50 (w tym spotkaniu strzelił on trzy bramki)51.

50

T. Hogendorf – reprezentant PZPN w latach 1937–1939. W Polsce funkcjonował w latach po pierwszej wojnie
światowej aż do drugiej wojny przepis zabraniający młodzieży szkolnej gry w drużynach razem z dorosłymi.
51
L. Grzegorczyk, M. Kadow, A. Małodobry: Resovia, Rzeszów, 1975 s. 29; S. Samołyk: Kronika Wojskowo
Cywilnego …dz. cyt.
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Fot. 10. Lwów 1935 r., drużyna KS „Resovia” na boisku ILKS „Czarni” Lwów, stoją od lewej: W.
Pęcak, S. Batora, S. Kuśtek, M. Kluz, R. Sanecki, J, Knutel, S. Hajdaś, K. Fink, Rybowicz, B. Dyląg, W. Drozd i E. Kotelnicki.

Fot. 11. 1935 r. drużyna HKS „Czuwaj” Przemyśl po przegranym meczu z „Ukrainą” Lwów

1:4, „Raz Dwa Trzy”, 1935 nr 17, s. 4.

33

Scientific Review of Physical Culture vol. 3 no. 2

Na klubowym walnym zgromadzeniu w dniu 16.02.1936 r. wybrany został nowy zarząd wydziału „Resovii”. Do składu zarządu zostali wówczas wybrani: prezes klubu – ppłk
Stanisław Siudy oraz wiceprezesi: inż. Stefan Tondera, dr Józef Jedliczka, mjr Zaucha, mjr
Teofil Kosiński. Członkami zarządu wybrano kpt Wiktora Janoszek, ppor. Władysława Parylaka, sierż. Władysława Oczosia, sierż. Ignacego Urbanika, Stanisława Samołyka, Władysława Słapińskiego, Władysława Przemykalskiego, Tadeusza Barowicza, Karola Piesowicza i
sierż. Albina Krzyżaka52.
Sezon 1936 r. władze Lwowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej rozpoczęły od
kolejnych zmian w regulaminie rozgrywek okręgowych. Po raz pierwszy w całym kraju rozgrywki ligowe przeszły na system futbolowy jesień – wiosna. W związku z tym w pierwszym
półroczu wyłoniono tylko mistrza (żadna drużyna nie spadła z ligi). Drużyny podzielono na
dwie grupy. „Resovia” grała bez powodzenia w II grupie, zajmując w niej ostatnie piąte miejsce. W grupie tej zwyciężył przemyski „Czuwaj”. Klub ten w decydującym meczu o mistrzostwo ligi okręgowej województwa lwowskiego przegrał z mistrzem grupy I „Polonią” Przemyśl. Ta z kolei nie odegrała kolejny raz poważniejszej roli w meczach barażowych o wejście
do ligi państwowej (pierwszej).

Fot. 12. 1936 r. drużyna KS „Polonia” Przemyśl mistrz gr. I Ligi Okręgowej LOZPN, po zwycięstwie
KS „Garbarnia” Kraków 1:0. Stoją od lewej: Jaciów, Płaza, Podwyszyński, Kowalski, Czajor, Zieliński, Kossowski, Kwiatkowski, Łuć, Dyki, Łabuza, Jędruch i Klein, „Raz Dwa Trzy”, 1936 nr 25, s. 13.

Wiosną 1936 r. rozpoczęto budowę w Rzeszowie (pod kierunkiem kpt. Wiktora Janoszki), zrębów nowego zespołu piłkarskiego Włączono do niego utalentowanych juniorów,
m.in. Stanisława Barana, Tadeusza Hogendorfa i Józefa Wróbla. Drużyna piłki nożnej KS
„Resovia” rozpoczęła sezon od rozegrania 8.03.1936 r. od spotkania towarzyskiego z HKS
„Czuwaj” Przemyśl. Spotkanie to wygrała 2:1. Kolejne mecze towarzyskie rozegrano na boisku przy ul. Konarskiego z KS „Olsza”. Zakończył się on wysoką porażką „Resovia” w sto52

S. Samołyk: Kronika Wojskowo Cywilnego …dz. cyt.
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sunku 0:4. Krakowska „Olsza” przewyższała rzeszowian pod wzglądem technicznym. Zdaniem obserwatora meczu – jednego z pierwszych piłkarzy „Resovii” S. Samołyka – wygrała
zasłużenie. W trakcie tego spotkania kpt. Wiktor Janoszek odznaczony został srebrnym medalem za zasługi w działalności społecznej53.
Sytuacja finansowa klubu – podobnie jak w latach późniejszych – była daleka od
płynności finansowej. Zaciągniętą na sprzęt sportowy pożyczkę bezprocentową (w wysokości
500 zł). Solidarnie spłacali ją wszyscy członkowie zarządu54. Kolejny mecz „Resovia” rozegrała w Jarosławiu z „Ogniskiem” Jarosław (wygrywając 2:1. Jarosławski „Ilustrowany Kurier Codzienny” tak oto komentował ten mecz: …Gra otwarta i żywa, w pierwszej połowie
więcej z gry mają goście, a pod koniec przewagę i wtedy zdobywają bramki dla „Resovii” w
40 min Kalus, zaś w 42 min Wróbel dobija przytomnie piłkę, upuszczoną przez bramkarza.
Honorową bramkę dla „Ogniska” zdobył Michalik. Gra „Resovii” wyrównana, ma dobry
start do piłki. W „Ognisku” dobry bramkarz Teichman i obrońca Prokop. Sędziował p. Dalecki z Przemyśla…55.
Godnym odnotowania jest również fakt pomocy Zarządu Miasta. On to (po interwencji wiceprezesa klubu mjr Kosińskigo) przyznał kwotę 350 zł na zakup kostiumów do gry (jak
podaje S. Samołyk w swojej kronice…koniecznie z herbem miasta…)56. „Resovia” wygrała
wtedy 4:0 z piłkarską drużyną robotników budowlanych. Drużyna ta należała do Związku
Związków Zawodowych i występowała pod nazwą „Z. Z. Z.” Rzeszów. W kolejnych spotkaniach przeciwnikiem rzeszowian była zaproszona na dwa dni (12 i 13 kwietnia) drużyna
Pocztowego Przysposobienia Wojskowego z Katowic. W pierwszym meczu po wyrównanej
grze „Resovia” przegrała z drużyną P.P.W. z Katowic 0:1 oraz wygrała w rewanżu 3:2. Jak
wspomina S. Samołyk …gra była szybka i ostra zwłaszcza pod koniec meczu z winy „Resovii”…57.
Piłkarzom KS „Resovia” zdarzały się również walkowery, przykładem może być mecz
ligowy z „Lechią” Lwów z 19.04.1936 r. o mistrzostwo Ligi okręgu lwowskiego, który nie
odbył się ponieważ drużyna „Lechii” przysłała telegram zawiadamiający o rezygnacji z
dwóch punktów na korzyść „Resovii”. W tym terminie „Resovia” rozegrała spotkanie towarzyskie z wojskową drużyną 16 p.p. z Tarnowa wygrywając 4:2. W drużynie tarnowskiej występowali odbywający służbę wojskową Ślązacy, którzy prezentowali dobry poziom techniczny i zwycięstwo gospodarzom nie przyszło łatwo. Na sukcesy organizacyjne obojętny nie
pozostał prezydent Rzeszowa Niemirski. Przydzielał on „Resovii” bezpłatnie lokal na świetlicę (znajdował się on w koszarach Hallera przy ul. Lwowskiej). Wykorzystując przerwę w
rozgrywkach ligowych (26.04.1936 r.) „Resovia” rozegrała mecz towarzyski w ramach rewanżu z „Ogniskiem” Jarosław (przegrywając 2:3). Spotkanie ze względu na złe warunki
atmosferyczne nie stało na wysokim poziomie. Natomiast ciekawe spotkanie w ramach ligi
odbyło się w następnym tygodniu, w walce o ligowe punkty z „Hasmoneą” Lwów „Resovia”
wtedy zremisowała 1:1. Za mecz zebrała pochlebne recenzje …zawody Resovii z Hasmoneą
stanowią zawsze największą atrakcję sportową. Tak również we wczorajszym spotkaniu
wzbudziły rekordowe zainteresowanie publiczności. Resovia miała swój dzień a w ofensywie
jej akcje szły składnie i wielokrotnie zagrażały świątyni Hasmonei. Specjalnie wyróżniali się
Pęncak, Hajdaś i Kalus. W pierwszej połowie Resovia nie schodzi z pola karnego gości, jednak gra tria obronnego gości tudzież pech strzałowy nie pozwalają jej uwidocznić cyfrowo.
Niespodziewany wypad gości kończy się bramką zdobytą w 30 min przez Katza. Po przerwie
53

Tamże.
Tamże.
55
Tamże.
56
Odległe czasy, ale jakże aktualne problemy bliskie dzisiejszym problemom działaczy sekcji piłki nożnej „Resovii” przyp. autora.
57
S. Samołyk – Kasa z pierwszego meczu 225 zł z drugiego nieco mniejsza 152 zł.
54

35

Scientific Review of Physical Culture vol. 3 no. 2

obraz gry nie zmienia się. Hasmonea dochodzi do głosu, uzyskując przewagę. Wyrównanie
pada w 65 min gry ze strzału Kalemby. Ambitne wysiłki obu zespołów nie przynoszą efektu.
Sędziował dobrze p. Medycki …58.

Fot. 13. 1937 r. tabela końcowa ligi okręgowej klasy A, KS „Resovia” mistrzem, a UST „Ukraina”
wicemistrzem,

Mecz „Resovii” z „RKS” Lwów poprzedzały artykuły zamieszczane w prasie lwowskiej. „Telegram Sportowy” zapowiadał przyjazd i pewne zwycięstwo …niemal stuprocentowego kandydata na zdobycie mistrzostwa swojej grupy. Tymczasem rzeszowianie sprawili
zawód… Spotkanie to przegrali wysoko 5:2. Bramki dla RKS zdobyli 1:0 Żelazko 3’, 2:1
Nowak 16’ oraz w 27’ na 3:1; w 38’ na 3:1; w 40’ na 4:1; w 44’ ponownie Nowak na 5:1; dla
„Resovii” dwie bramki zdobył w 10’ Kołeczek na 1:1 a w 85’ na 5:1. Sędziował p. Hausman.
Kolejnej porażki rzeszowska drużyna doznała na własnym boisku w meczu z HKS „Czuwaj”
0:1. W wywiadach prasowych winą za przegraną obciążono E. Kotelnickiego, który zdaniem
obserwatorów nie ustąpił miejsca na środku ataku Wróblowi. Wyróżniono natomiast za dobrą
grę Knutla, Kołeczka i Pęcaka. Widocznie „Resovii” towarzyszył w 1936 r. seryjny pech, bo
także w drugim meczu tym razem na boisku HKS „Czuwaj” przegrała 6:1. Resovia zamykała
wówczas tabelę II grupy lwowskiej ligi okręgowej. Należy się jedynie domyślać, co działo się
wówczas w rzeszowskim klubie. Kronikarz klubowy S. Samołyk podsumował tę sytuację –
po kolejnym przegranym spotkaniu z Hasmoneą we Lwowie 4:0 – …Resovia znajduje się na
mało chlubnem ostatniem miejscu i swoją grą nie może imponować…59. Zwycięstwo na zakończenie pierwszej rundy z drużyną lwowskiego RKS 2:1 poprawiło nieco nastroje w drużynie. Sytuacja związana z jej utrzymaniem nie była łatwa. Runda wiosenna piłkarzy „Resovii” sygnalizowała konieczność dokonania zmian. Poszukiwano wówczas sposobu na poprawę gry poprzez wprowadzanie do drużyny nowych poborowych – piłkarzy, odbywających
służbę wojskową w Rzeszowie. Już w spotkaniu z RKS Lwów w drużynie „Resovii” wystąpiło kilku młodych graczy z drugiej drużyny, …którzy grali bardzo ambitnie, pogoda była
piękna, publiczności niewiele, gdyż wielu zraziło się dotychczasowymi wynikami „Resovii”…60.
Wykorzystując przerwę wakacyjną (29.06.1936 r.) „Resovia” uczestniczyła w turnieju
o puchar Polskiego Krzyża Białego. Odnotowała zwycięstwo nad ŻKS „Bar-Kochbą” 6:1.
58

„Telegram Sportowy”, Lwów 3.05.1936 r.
S. Samołyk: dz. cyt. bpgn.
60
Tamże.
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Bramki dla KS „Resovia” zdobyli Riedenbauer i Kalemba po dwie, Hogendorf i Kotelnicki
po jednej. Wygrała też z drużyną 17 p.p. 1:0. „Resovia” zdobyła wtedy puchar przechodni.
Turniej sędziowali pp. Teleśnicki z Jarosławia, Międlar i Walenia z Rzeszowa61.
W dniu 2.08.1936 r. rzeszowski zespół wznowił rozgrywki ligowe 1936/37. Decyzją
PZPN zatwierdzono wówczas system rozgrywek jesień-wiosna. Zespół „Resovii” w sezonie
1936–37 okazał się prawdziwą rewelacją mistrzowskich rozgrywek w okręgu lwowskim.
Zdobył wówczas tytułu mistrza klasy A. Było to jedno z osiągnięć piłkarskich „Resovii” w
latach trzydziestych. Dobre mecze drużyna rzeszowska rozegrała wówczas z „Czarnymi”
Lwów 2:2, „Ukrainą” Lwów 5:2 i rezerwą lwowskiego „Sokoła” 7:0. Prasa uznała wynik meczu „Resovii” z „Pogonią” I b Lwów za sensacyjny 5:1. Do przerwy rzeszowianie prowadzili
0:1 po bramce Hogendorfa w 42’ gry. Tuż po przerwie „Pogoń” wyrównała 1:1 po samobójczej bramce pomocnika „Resovii” Geislera (już po 5’ gry bramkę strzelił dla rzeszowian Kalema, ustalając wynik na 1:2, a po 10’ Ruebenbauer podwyższył na 1:3). W drugiej połowie
rezultat na korzyść „Resovii” ustali Baran, w 26’ na 1:4, a w 42’ 1:5. Rzeszowska trójka –
Baran, Wróbel i Hogendorf – popisała się w meczach sezonu 1936/1937 bardzo skuteczną
grą62.
Pierwszą część sezonu 1936 drużyna rzeszowska zakończyła na drugim miejscu.
Przygotowani do rozgrywek ligowych „Resovia” rozpoczęła następującymi meczami towarzyskimi na boisku przy ul. Langiewicza: w dniu 21.03.1937 r. z „Wawelem” Kraków wygrywając 5:1 63. W dniu 4.04.1937 r. z „Zwierzynieckim” Kraków wygrywając w stosunku
8:1 64, zaś 11.04.1937 r. z drużyną „San” Przemyśl, w relacji 3:265.
Inauguracja rozgrywek o mistrzostwo ligi okręgowej nastąpiła 18.04.1937 r. na boisku
KS „Resovia” (przy ul. Langiewicza). Przeciwnikiem gospodarzy była wtedy drużyna przodownika tabeli „Ukraina” Lwów. Rzeszowianie spotkanie to wygrali 5:2 (3:1) rozpoczynając
tym samym pasmo zwycięstw:
Tabela 5. Wyniki drużyny piłki nożnej KS „Resovia” w 1937 r.
Drużyny klubowe
„Resovia” – „Lechia” Lwów
„Resovia” – „Ukraina” Lwów
„Resovia” – „Czarni” Lwów
„Resovia” – „Ognisko” Jarosław
„Resovia” – „Czuwaj” Przemyśl
„Resovia” – „Hasmonea” Lwów
„Resovia” – „Polonia” Przemyśl
„Resovia” – „Pogoń” Ib Lwów
„Resovia” – „RKS”
„Resovia” – „Korona” Sambor
“Resovia” – II “Sokół” Lwów

Wyniki
2:0 i 1:3 66
2:0 i 5:2
3:1 i 2:2
7:1 i 4:4
0:0 i 6:2
2:2 i 1:1
1:1 i 1:3
6:1 i 2:0
2:0 i 3:0
1:0 i 4:2
2:0 i 7:0

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o „Kronika KS >Resovia<” bpn. w posiadaniu autora.

Ciekawy był skład mistrzowskiej drużyny przedstawiony w „Telegramie Sportowym”
w artykule Przedstawiamy nowego mistrza. Dowiadujemy się z niego, kto wówczas grał w
KS „Resovia” …w bramce występował Sanecki lat 26 z zawodu stolarz, rezerwowym bram61

Tamże.
Tamże.
63
„Telegram Sportowy” 1937, nr 157.
64
„Telegram Sportowy” 1937, nr 159.
65
„Telegram Sportowy” 1937, nr 160.
66
„Resovia” na mecz 16.08.1936 r. spóźniła się ponad 30’, rozegrano wówczas mecz towarzyski zakończony 1:3
na korzyść „Lechii” Lwów. Bramki zdobyli: dla „Lechii” Pirożyński – 2, oraz Schusterschutz – 1, dla „Resovii”
– Fregenkopf. Spóźnienie wynikło z oszczędności „Resovii” i jazdy z tego powodu do Lwowa pociągiem osobowym.
62
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karzem był 16 letni Gerard Górnicki wówczas bez zajęcia. Obronę stanowili Brydak lat 24
student prawa, Chwałka lat 21 bez zawodu, Pęcak lat 29 malarz pokojowy, pomocnicy Hajdaś
lat 24 malarz pokojowy, Malczewski lat 25 porucznik W.P. w czynnej służbie, Dyląg lat 27
blacharz, Geisler - Ślązak odbywał służbę wojskową w 17 p.p., atak – Leonard Wieder lat 23
rodem ze Śląska odbywał w służbę wojskową w Rzeszowie, Baran lat 17, Wróbel lat 22, Hogendorf lat 19, Melnicki lat 18. Cała czwórka była bez zawodu. W rezerwie znajdowali się
Kotelnicki lat 24, Ruebenbauer lat 27 nauczyciel. Poza Wiederem wszyscy zawodnicy byli
wychowankami „Resovii”67.

Fot. 14. Lwów 1937 r. stadion KS „Lechia” Lwów, „Raz Dwa Trzy”, 1937 nr 35, s. 13.

Fot. 15. 1937 r. drużyna piłki nożnej KS „Resovia”, która w 1937 r. zdobyła mistrzostwo ligi lwowskiej, awansowała do baraży o wejście do Ligii, „Raz Dwa Trzy”, 1937 nr 29, s. 13.

67

„Resovia” mistrzem Okręgu Lwowskiego „Telegram Sportowy” Lwów 28.06.1937 r. s. 1; Ten Baran nam się
udał. „Telegram Sportowy” Lwów 28.06.1937 r. s. 2.; Leopold Piesko: Kronika sekcji piłki nożnej KS „Resovii”
1937-1939. Kronika była przechowywana przez okres II wojny światowej została przekazana przez siostrę L.
Pieski (J. Musiałową) na ręce Edwarda Sobiny w dniu 29.09.1945 r.
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Komunikatem nr 18 LOZPN z posiedzenia Wydziału Gier i Dyscypliny z dnia 23
czerwca 1937 r. w pkt 16 poinformowano klub sportowy CWTS „Resovia” o zatwierdzeniu,
zdobycia przez rzeszowskich piłkarzy, mistrzostwa okręgu lwowskiego. W pkt 17 tego komunikatu podany został regulamin spotkań o wejście do ligi państwowej68.
Tydzień po wygranej z „Sokołem” II, więc po zakończeniu sezonu 1936/1937, „Resovia” rozpoczęła rozgrywki eliminacyjne o wejście do ligi państwowej, mając za przeciwników „Unię” Lublin, „Rewerę” Stanisławów i „Strzelca” Janowa Dolina. W trzech pierwszych
meczach rzeszowska jedenastka grała nieźle, pokonując u siebie „Unię” 8:0 oraz wygrywając
z „Rewerą” (na jej boisku 5:0), a w Rzeszowie, ze „Strzelcem”, 2:1.
Zmęczenie sezonem, brak trenera i niedostateczne obycie resoviackiej młodzieży w
ligowych bojach, sprawiły, że rewanżowe pojedynki z tymi drużynami wypadły znacznie gorzej. W Lublinie „Resovia” uległa 1:4 tracąc 2 bramki z rzutów karnych, których współautorem miał być, ...stronniczy sędzia…69. W Rzeszowie zremisowała z „Rewerą” 3:3 spotkanie to
obserwował kapitan sportowy PZPN Józef Kałuża. Był on zainteresowany grą Barana i Hogendorfa pod kątem potrzeb reprezentacji. Zresztą swoją obecność na stadionie tak uzasadniał
na łamach prasy …szukam nowych talentów piłkarskich. Czeka mnie, bowiem ciężkie zadanie
zestawienia dwu reprezentacji, co nie jest rzeczą łatwą. Zamierzam powołać na obóz Barana i
Hogendorfa. Drużynie „Resovii” brak jest trenera. Dziwić się należy, iż bez trenera drużyna
rzeszowska potrafiła się wybić tak wysoko…70. Te słowa uznania a zarazem zdziwienia najlepiej doceniły działalność ówczesnych działaczy i zawodników. Ich poświęcenie w uprawianiu
piłki nożnej w oparciu o skąpe środki finansowe, bez diet i fikcyjnych posad, które zastępował zapał, ambicje oraz własne zdyscyplinowanie. „Resovia” decydujący mecz o wejściu do
ligi państwowej przegrała ze „Strzelcem” w Janowej Dolinie 1:2. To spowodowało, że odpadła z dalszych rozgrywek wyprzedzona przez jedenastkę z Lublina. Ale to nie był koniec problemów „Resovii”, gdyż do „Warszawianki” odeszli Baran i Hogendorf, co poważnie osłabiło
rzeszowski zespół. Na otarcie łez, jego sympatykom zostało tylko to, że Baran i Hogendorf
znakomicie spisywali się na boiskach I ligi, a ten pierwszy znalazł się wkrótce w reprezentacji
Polski i dziewięć razy zakładał reprezentacyjną koszulkę z orłem na piersiach. „Resovia” decydujący mecz o wejściu do ligi państwowej przegrała ze „Strzelcem” w Janowej Dolinie 1:2.
To spowodowało, że odpadła z dalszych rozgrywek wyprzedzona przez jedenastkę z Lublina.
Ale to nie był koniec problemów „Resovii”, gdyż do „Warszawianki” odeszli Baran i Hogendorf, co poważnie osłabiło rzeszowski zespół. Na otarcie łez, jego sympatykom zostało tylko
to, że Baran i Hogendorf znakomicie spisywali się na boiskach I ligi, a ten pierwszy znalazł
się wkrótce w reprezentacji Polski i dziewięć razy zakładał koszulkę z orłem na piersiach.
W 1937 r. nowy zarząd klubu podjął starania zmierzające do ubiegania się o jak najlepsze miejsce w okręgowej lidze lwowskiej sezonu 1937/38. Miały wówczas miejsce wydarzenia, które zadecydowały najprawdopodobniej o późniejszych słabszych występach rzeszowskiej drużyny. Nim doszło do odejścia czołowych zawodników „Resovii” do klubów
stołecznych, na mecz reprezentacji PZPN z drużyną „Vienny” 11 sierpnia 1937 r. w Warszawie powołany został napastnik „Resovii” Stanisław Baran. Grając na środku ataku w 20 min
zdobył on bramkę dając prowadzenie 1:0 dla reprezentacji PZPN.
W 30’ gry zawodnik „Vienny” Artman wyrównał 1:1. Spotkanie zakończyło się remisem 1:1. Baran w tym meczu doznał kontuzji, był to pierwszy występ w reprezentacji PZPN
zawodnika KS „Resovia”71. Już na samym początku 1937 r. emisariusze klubów warszawskich i łódzkich przyjeżdżali do Rzeszowa, aby uzyskać akceptację przejścia czołowych za68

„Telegram Sportowy” 1937, nr 174.
S. Samołyk: Kronika WCTS „Resovia”…dz. cyt.
70
„Ilustrowany Telegram Sportowy” 26.07.1937 r.
71
Kronika WCTS Resovia zeszyt 1937 r. rękopis z wycinkami prasowymi z „Przeglądu Sportowego” nr. 65.
1937 r.; „Raz Dwa Trzy” nr 33. 1937 r. i „Nowego Sportowca” nr. 66. 1937 r.
69
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wodników „Resovii”. Jak wspominano, udało się to przedstawicielom „Warszawianki”, do
tego klubu przeszli wówczas Hogendorf i Baran. Odeszło także trzech innych czołowych piłkarzy: Wieder, Geisler i Malczewski (późniejszy długoletni prezes Polskiego Związku Narciarskiego). Miejsce tych zawodników w drużynie zajęli wówczas Kluz 72 i Kalemba z „Pogoni” Lwów oraz bramkarz Bochnia z „Naprzodu” Lipiny73, liczono również na własnych wychowanków. Mimo tych uzupełnień kadrowych „Resovia” wyraźnie obniżyła swoje „piłkarskie loty”. Poniosła porażki 0:3 i 1:2 z jedenastką „Czarnych” Lwów, która zdobyła wtedy
tytuł mistrzowski klasy A, uległa „Polonii” Przemyśl 0:2 i 1:2 oraz przegrała z „Pogonią”
Stryj 2:3 i 0:174.
Jesienią 1937 r. rozgorzała dyskusja nad zmianą nazwy klubu z Wojskowo Cywilnego
Towarzystwa Sportowego „Resovia” na Wojskowy Klub Sportowy „Resovia”. Posiedzenia
zarządu klubu nie przyniosły zgody w związku z tym 2.09.1937 r. podjęto uchwałę o zwołaniu Walnego Zgromadzenia członków klubu na dzień 12.12.1937 r. W klubie jednogłośnie
postanowiono nie przyjmować statutu Wojskowego Klubu Sportowego. Zdecydowano przeanalizować statut Cywilnego Towarzystwa Sportowego. W wypowiedziach członków zarządu
klubu doceniano współpracę i wkład wojska (szczególnie pracę prezesa klubu pułkownika
Stanisława Siudego). Jednak po Walnym zebraniu, działacze klubu wysunęli propozycję
przeprowadzenia rozmów z dyrekcją zakładów „Cegielskiego”. Chodziło o zawarcie umowy
dotyczącej współpracy i przyjęciu opieki nad działalnością klubu przez ten zakład. Pertraktacje przedstawiciela „Resovii” kpt. Janoszki z dyrektorem firmy „Cegielski” w Rzeszowie
Stanisławem Kurewskim, doprowadziły do pomyślnego rezultatu. Ostatecznie działacze „Resovii” postanowili zmienić swój statut. Na Walnym Zgromadzeniu w dniu 6.03.1938 r. wybrano nowy zarząd. W jego skład weszli w większości przedstawiciele firmy „Cegielski”.
Tak więc w 1938 r. „Resovia” powróciła do statutu cywilnego. Stała się klubem, któremu patronowała fabryka H. Cegielskiego w Rzeszowie. Było to rozwiązanie korzystne dla
klubu. Zakłady Cegielskiego przydzielały klubowi dotacje finansowe i zatrudniały sportowców. Nastąpiły też zmiany w zarządzie. Prezesem klubu wybrano dyrektora Kurzewskiego, I
wiceprezesem inż. Tonderę, II wiceprezesem mgr Ochęduszkę, sekretarzem Grześkowiaka, a
skarbnikiem Kluza. Klub przyjął wówczas nazwę KSHCP „Resovia” (Klub Sportowy Hipolit
Cegielski Poznań „Resovia”)75. Z tej okazji 13.03.1938 r. rozegrano mecz piłki nożnej pomiędzy piłkarzami KSHCP „Resovia” a poznańską drużyną Hipolit Cegielski, który gospodarze przegrali 2:4. W trakcie przygotowań do rundy wiosennej sezonu 1938/1939 klubowa
drużyna rozegrała dwa spotkania towarzyskie. Pierwsze 6.03. z „Pancerni” Żurawica (2:2),
drugie 27.03. z Z.Z.Z. Rzeszów (11:1).

72

Kluz prowadził w roku 1937 r. również treningi rzeszowskich piłkarzy zob. Fuzja Resovii z HCP (W:) L.
Piesko Kronika sekcji…dz. cyt.
73
„Przegląd Sportowy” z dnia 21.03.1938 r. zob. art. Liga Lwowa przed startem
74
Na podstawie wywiadu W. Jałoszka, który został zamieszczony 6.12.1937r. w „Ilustrowanym Telegramie
Sportowym” nr. 197.
75
S.A. CWKS „Resovia” – Protokół z Nadzwyczajnego Zebrania WCTS „Resovia” z dn. 6.03.1938 r.; Bigos
piłkarski, Fuzja Resovii z HCP (W:) wycinek prasowy zamieszczony w L. Piesko: Kronika sekcji piłki nożnej KS
„Resovia” 1937-1939. LOZPN komunikatem nr 29 z dnia 1.09.1939 r. przyjął do wiadomości zmianę nazwy
„Resovii”
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Fot. 16. 1937 r. drużyna UKS „Ukraina” Lwów rywalizująca w 1937 r. z „Resovią” Rzeszów
o pierwsze miejsce w lidze lwowskiej, stoją od lewej: Hucuł, Skrechota, Hoszowski, Berbeć, Skoceń I,
Miklosz, Szumański i Bokurat, klęczą: Skoceń II, Krajewski i Magocki,
„Raz Dwa Trzy”, 1937 nr 12, s. 8.

Pierwszy mecz z serii spotkań o mistrzostwo lwowskiej ligi okręgowej odbył się w
Rzeszowie na boisku 17 p.p. Przeciwnikami „Resovii” była drużyna lwowskiej „Pogoni”.
Wykorzystując przerwę w rozgrywkach ligi państwowej do Rzeszowa przyjechali piłkarze z
pierwszego składu „Pogoni”. Osłabienie dyskwalifikacjami Brydaka i Dyląga drużyny „Resovii” (już przed meczem) powodowało obawy wśród rzeszowskich działaczy i kibiców, co
do wyniku spotkania. Obawy te potwierdziły się. Pomimo ambitnej postawy rzeszowskich
piłkarzy, mecz wygrali przedstawiciele lwowskiej „Pogoni” (jednego z najstarszych klubów
polskich) w stosunku 0:6. Pozostałe wyniki „Resovii” również były poniżej oczekiwań.
Przed meczem KS „Resovia” Rzeszów z HKS „Czuwaj” Przemyśl działacze klubowi
obchodzili uroczyście 200 mecz, jaki w barwach „Resovia” rozegrał Władysław Pęcak 76.
W rundzie jesiennej 1937 r. wyniki zespołu zapowiadały się obiecująco. Drużyna
znajdowała się wtedy na czwartym miejscu w tabeli. Jednak wyniki rundy wiosennej 1938 r.
pozwoliły piłkarzom KS „Resovia” zająć dopiero jedenaste miejsce:
Tabela 6. Wyniki drużyny piłki nożnej KS „Resovia” w rundzie jesiennej 1937 r.
Drużyny klubowe
„Resovia” – „Pogoń” Lwów
„Resovia” – „Ukraina” Lwów
„Resovia” – „Czuwaj” Przemyśl
„Resovia” – „Polonia” Przemyśl
„Resovia” – „Lechia” Lwów
„Resovia” – „Korona” Sambor
„Resovia” – „Pogoń” Stryj
„Resovia” – „Junak” Drohobycz
„Resovia” – „Czarni” Lwów
„Resovia” – „Ognisko” Jarosław
„Resovia” – „Sokół” II Lwów
„Resovia” – „RKS” Lwów
„Resovia” – „Hasmonea” Lwów

Wyniki
3:0 i 0:6
4:1 i 1:2
3:1 i 2:0
2:3 i 3:1
0:9 i 1:2
4:1 i 0:1
2:3 i 2:2
4:1 i 0:4
0:3 i 0:3 (v.o.)
3:0 i 1:3
2:1 i 3:0 (v.o.)
0:1 i 3:0
1:0 i 0:2

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o „Kronika KS >Resovia<” bpn. w posiadaniu autora.
76

L. Piesko: Kronika Sekcji Piłki Nożnej KS „Resovia” 1937-1939, rękopis w posiadaniu autora. bpgn.
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Tabela zamieszczona w „Telegramie Sportowym” dodatku, do „Tygodnika Ilustrowanego” po zakończeniu sezonu 1937/38, z dnia 19.06.1938 r. przedstawiała się następująco:
Tabela 7. Tabela końcowa rozgrywek Lwowskiej Klasy Okręgowej w sezonie 1937/1938
„Czarni” Lwów
„Ukraina”Lwów
„Polonia” Przemyśl
„Hasmonea” Lwów
„Lechia” Lwów
„Pogoń” Stryj
„Pogoń” Ib Lwów
„Junak” Drohobycz
WKS Jarosław
RKS Lwów
„Resovia” Rzeszów
„Korona” Sambor
HKS „Czuwaj”
„Sokół” II Lwów

40 pkt
34 pkt
32 pkt
30 pkt
28 pkt
27 pkt
27 pkt
26 pkt
26 pkt
25 pkt
25 pkt
18 pkt
17 pkt
8 pkt

Źródło: Ostatni mecz ligowy – wycinek prasowy nieznanego tytułu prasowego (W:) S. Samołyk: Kronika WCTS„Resovia”…dz. cyt.

Po spotkaniu „Resovii” z „Lechią” we Lwowie, w której rzeszowianie doznali wysokiej porażki 0:9, były mistrz lwowskiej ligi okręgowej, został poddany ostrej krytyce prasowej. W 15 minucie meczu drużyna rzeszowska przegrywała 0:3, właściwie jak napisał redaktor „Telegramu Sportowego” …„Resovia” skreczowała… Trudno tłumaczyć piłkarzy za tą
wpadkę, również tajemniczo przemilczeli tą porażkę kronikarze Samołyk i Piesko77.
Skład piłkarzy „Resovii” występujących w spotkaniach sezonu 1937/1938: bramkarze
– Sanecki Roman, Górnicki Gerard, obrońcy – Brydak Stanisław, Pęcak Władysław, Chwałka
Jan, Kluz Mieczysław, pomocnicy – Geisler Edward, Hajdaś Stanisław, Dyląg Bronisław,
Scheibel Józef, Lis Piotr, napastnicy – Wróbel Józef, Baran Stanisław, Hogendorf Tadeusz,
Zwoliński Marian, Melko Stanisław, Klee Emil, Kotelnicki Emil, Kluz Mieczysław, Kalemba
Jan, Bochnia Alfons i Grossman Antoni78.
W sezonie 1938/1939 piłkarze KS „Resovia” uplasowali się w klasie A na siódmym
miejscu. Przygotowania oraz mecze towarzyskie, jakie drużyna „Resovii” rozegrała przed
sezonem 1938/1939 wskazywały na jej dobre przygotowanie. Jak wynika z kroniki pisanej
wówczas przez Stanisława Samołyka, liczono na powtórzenie sukcesu z 1937 r. Chodziło o
zdobycie tytułu mistrza okręgu lwowskiego klasy A. W spotkaniach kontrolnych „Resovia”
grała: w Tarnowie z tamtejszą drużyną WKS Tarnów wygrywając 2:4, w Rzeszowie rewanż z
WKS Tarnów 2:2.
Trenerem „Resovii” był wówczas kpt. Wiktor Janoszek. Pomagał mu w pracach organizacyjnych – sprawujący funkcję kierownika sekcji piłki nożnej – Jan Kruczek.
Spotkania o mistrzostwo lwowskiej klasy A sezonu 1938/1939 „Resovia” rozpoczęła
w dniu 14.08.1938 r. zwycięstwem nad „Pogonią” Lwów 6:4. Drużyna występowała wówczas
w składzie – w bramce Sanecki, w obronie Chwałka i Brydak, w pomocy Hajdaś, Zwoliński i
Dyląg, oraz w ataku – od lewego skrzydła – Bochnia, Melko, Wróbel, Kluz i Kalemba79. Było
to jedno z większych osiągnięć piłkarzy „Resovii” w latach międzywojennych. Dramatyczny
77

Tytuły artykułów mówią same za siebie: w „Telegramie Sportowym” – Detronizacja mistrza, w „Ilustrowanym Kurierze Codziennym” – Sensacyjna porażka „Resovii” w mistrzostwach Ligi lwowskiej. A może pasuje
tu…jak nie wiadomo, o co chodzi, to…przyp. autora.
78
Tamże.
79
Na ten mecz firma Roberta Dontha znajdująca się w Rzeszowie przy ul. 3-go Maja ofiarowała „Resovii”:
proporczyk, komplet stroi biało –czerwonych wraz swetrem dla bramkarza. zob. S. Samołyk: Kronika „Resovii”
1936–1951.
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przebieg miało spotkanie ligowe pomiędzy „Lechią” Lwów a „Resovią” (rozegrane we Lwowie w dniu 4.09.1938 r.). W trakcie gry zawodnik Pierożyński z „Lechii” – tak niefortunnie i
brutalnie zderzył się z zawodnikiem „Resovii” Chwałką – iż ten ostatni doznał podwójnego
złamania nogi. Mecz został przerwany w 45‘ gry. Decyzją Lwowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej (LOZPN) Pierożyński z „Lechii” Lwów został za ten faul dożywotnio zdyskwalifikowany80.
Już w 1938 r. planowano znaczne organizacyjne zmiany w funkcjonowaniu LOZPN.
Na terenie Podkarpacia planowano utworzenie w Przemyślu siedziby Ligi Prowincjonalnej
Piłki Nożnej. W Rzeszowie chciano zlokalizować podokręg autonomiczny, który obejmowałby ówczesne powiaty – Krosna, Przeworska, Łańcuta, Niska, Sandomierza – Kolbuszowy i
innych miejscowości. Taką opinię wygłosił również Jarosław Frydryk prezes Centralnego
Okręgu Przemysłowego, pełniący także funkcję sekretarza „Resovii”81.
Bilans wynikowy sezonu 1938/39 przedstawia się następująco:
Tabela 2. Wyniki drużyny piłki nożnej KS „Resovia” w sezonie 1938/1939
Drużyna klubowa
„Resovia” – „Pogoń” Lwów
„Resovia” – „Junak” Drohobycz
„Resovia” – „Ukraina” Lwów
„Resovia” – „Lechia” Lwów
„Resovia” – „Sian” Przemyśl
„Resovia” – „Korona” Sambor
„Resovia” – „Pogoń” Stryj
„Resovia” – „Czarni” Lwów
„Resovia” – „Polonia” Przemyśl
„Resovia” – „RKS” Lwów
„Resovia” – „Hasmonea”
„Resovia” – „WKS” Jarosław

Wyniki
6:4 i 1:2
0:3 i 2:5
3:1 i 0:6
0:1 i 1:1
1:2 i 0:1
4:1 i 3:3
4:2 i 2:2
2:3 i 0:1
1:1 i 4:1
1:1 i 1:1
1:0 82 i 0:3
2:1 i 2:1

Źródło: S. Samołyk: Kronika WCTS „Resovia”…dz. cyt.

Szczególne znaczenie miało spotkanie rozegrane w dniu 8.06.1939 r z „Polonią”
Przemyśl, o którym autor kroniki napisał tak: …Wobec grożącego Resovii spadku do klasy
„A” Zarząd Klubu sam ułożył na ten mecz skład drużyny, aby tylko zwyciężyć i za wszelką
cenę utrzymać się w Lidze. Skład ten był następujący: Mazur, Brydak, Pęcak, Hajdaś, Zwoliński, Dyląg, Trawka, Rela, Wróbel, Kalemba, Bochnia.
Nasza drużyna grała bardzo ambitnie i wygrała zasłużenie. Zwycięstwem w Jarosławiu nad WKS Jarosław 2:1 Resovia ostatecznie zapewniła sobie pobyt w lidze okręgowej…83.
Swój ostatni mecz przed wybuchem II wojny światowej (w sezonie 1938/1939) „Resovia” rozegrała 11.06.1939 r. z WKS Jarosław. Mecz ten wygrała 2:1. Tym samym pozostała
w lidze okręgowej. Tytuł mistrzowski wywalczył „Junak” Drohobycz, który dwukrotnie pokonał „Resovię” w stosunku 4:0. Większe sukcesy w tych latach odnosiła piłkarska młodzież
z Rzeszowa. Na obozie juniorów w Schodnicy, zorganizowanym przez działaczy lwowskiego
OZPN-u, zespół „Resovii” zajął w rozgrywkach II miejsce za „Pogonią” Lwów. Zadebiutowali w nim wówczas: Górnicki, Łącz, Zwoliński, Kuźniar i Polak84.
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Zob. Dożywotnia dyskwalifikacja za złamanie nogi przeciwnikowi (W:) L. Piesko: Kronika sekcji…dz. cyt.
Zob. C.O.P. usportowiony (W:) L. Piesko: Kronika sekcji…dz. cyt.
82
Spotkanie nie odbyło się, zostało przez PZPN odwołane z uwagi na wybory do Sejmu II RP spotkanie to rozegrano 26.03.1939 r. zob. S. Samołyk: Kronika… dz. cyt.
83
S. Samołyk: Kronika WCTS „Resovia”… dz. cyt.
84
Tamże.
81
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Ważnym wydarzeniem organizacyjnym w życiu klubu w 1939 r. było Walne Zgromadzenie Klubu wyznaczone na dzień 23.03.1939 r.85. Zgłoszona wówczas lista przedstawicieli
do zarządu klubu została przyjęta jednogłośnie. Prezesem klubu wybrano ponownie dyrektora
zakładów Hipolit Cegielski w Poznaniu – Stanisława Kurzewskiego. W wyniku słabych występów piłkarzy w rozgrywkach o mistrzostwo ligi okręgu lwowskiego, na zebraniu zarządu
klubu (26.06.1939 r.) – kpt Janoszek zgłosił wniosek – o usunięcie z zajmowanego stanowiska kierownika sekcji Adolfa Piesko. W związku z zaistniałą sytuacją, rezygnację z funkcji
złożył najpierw prezes S. Kurzewski (następnie cały zarząd klubu). Pełniący wówczas funkcję
wiceprezesa S. Samołyk, zgłosił konieczność zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Klubu. Zebranie to wyznaczono 4 lipca 1939 r. Głównym celem zgromadzenia było wybranie
nowego zarządu Klubu 86.
Pomimo zagrożenia wojennego, drużyna piłki nożnej KS „Resovia” Rzeszów przygotowywała się do spotkań mistrzowskich lwowskiej ligi okręgowej. Już od 30.07.1939 r. rozegrała serię spotkań towarzyskich, m. in. z „Gamratem” Jasło, „Polonią” Przemyśl i „Naprzodem” Lipiny. Z tym ostatnim zespołem „Resovia” przegrała 8:1. Spotkanie obejrzało liczne
grono rzeszowian. W wyniku dobrych stosunków z „Warszawianką”, z uwagi na grę w jej
szeregach byłych zawodników KS „Resovia”: S. Barana i T. Hogendorfa, drużyna ta była
goszczona w Rzeszowie w dniach 5–6 sierpnia Rozgrywała mecz z reprezentacją Rzeszowa,
składającą się z piłkarzy KS „Resovia” i WKS Rzeszów. Spotkanie wygrała 3:1 drużyna warszawska. W meczu rewanżowym, rozegranym na drugi dzień przeciwko drużynie warszawskiej wystąpili tylko piłkarze KS „Resovia”. Mecz zakończył się klęską gospodarzy 9:1. Pomimo tego, 13 sierpnia 1939 r. odbyło się kolejne spotkanie towarzyskie. Tym razem przeciwnikami KS „Resovia” był zespół „Kolejowego Przysposobienia Wojskowego” z Poznania.
Spotkanie zakończyło się wynikiem 3:1 dla gości. Drużyna piłki nożnej KS „Resovia”
20.08.1939 r. rozegrała pierwszy mistrzowski mecz ligi okręgowej ze ZS „Strzelc” Borysław
(wygrywając 1:0). Było to ostatni mecz piłkarski przed wybuchem II wojny światowej. Sezonu futbolowego 1939–1940 KS „Resovia” nie dane już było zakończyć. Przeszkodziła w tym
wojna i okupacja hitlerowska. Był to pierwszy i ostatni mecz w tych rozgrywkach. Na następne mecze „Resovii” musieli czekać pięć lat (po 1945 r.)87.
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Protokół z Walnego Zgromadzenia KSHCP„Resovii” z dnia 23.03.1939 r. zamieszczony w rękopisie S. Samołyka Kronika WCTS „Resovia”…dz. cyt.
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S.Samołyk: Kronika WCTS „Resovia”… dz. cyt.
87
S. Samołyk: Kronika WCTS „Resovia”… dz. cyt.

44

