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Abstract:
Traditions of the archery in Lvov are connected with the operations
of the bourgeois shooting organization of "longbow fraternity" which
ran competitions in shooting a bow "to the cockerel" starting from
beginnings of the 17th century. For the archery in the city they returned in the first decade the 20th century. Then shooting a bow
turned up at 1910 as part of improving the physical fitness of secondary school and academic children belonging to Lvov Boy Scouts,
of organization affiliated to TG "Falcon"1. Also members of the
Lvov Company of games involving physical movement (TZR)made
attempts of sports rivalry In the archery about 1910. Then TZR
members organised training soaring and sports archery rivalry in the
own sports square functioning in Lvov in the Stryjski Park. The development of the archery in Lvov stopped the outbreak of the I
World War in 19152.

After the First World War and Polish - Ukrainian fights against thedevelopment of the
city archery in the sports form in Lvov started along with the political stabilization in the city
after 1920. The archery after 1920 disappeared from schedules of the Olympic competition.
Operations of archery associations along with shooting and hunting reported organizationally
to the Shooting international federation, and in Poland appropriately for Polish Shooting Connection . The first bigger sports archery competition in Lvov was being organised due to
shooting and hunting championships , as well as occasionally at trade shows organised in the
city.

Photo 2. Lvov, 6.06.1912 Royal soaring Lvov
"longbow fraternity".

Photo 1. Badge of Lvov longbow fraternity 1892
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„Łowca”, 1913 nr 438, p. 9.
Strzelanie z łuku, „Lvov sport”, 1913 nr 332, p. 9.
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Photo 3. Jan Makan – marshal of the longbow fraternity Lvov 1882

Photo 4. Zygmunt Potocki, a world champion during the training in 1928

46

Scientific Review of Physical Culture vol. 3 no. 2

In Lvov development of the archery about 1930 appeared an initiative in organising
the Shooting world championships in the city. The archery in Lvov took place thanks to functioning of archery sections in Lvov sports clubs LKS "Pursuit" Lvov and at the Academic
Ward of the Shooting Connection , and thanks to establishing the Polish Archers Association
in the city were also developed in 19273.

Photo 5. Capt. M. Fularski and A. Zarychta, leading promoters of the archery in Poland.

As the sports equipment to attribute first efforts of propagating the bow belongs for
two union members of Capt. Mieczysław Fularski, and lieutenant Apoloniusz Zarychta. Years
1923-1926 can be determined as organizational attempts to create the new discipline and to
create the first archery clubs. At that time was published the first training textbook of the authorship of A. Zarychta " the Bow and the archery". These attempts resulted in appointing the
Polish organizing committee of Connection of Archery Clubs. Officially appointing
affiliatingunder the name the Polish Connection of Archers and registering its articles of association took place 7 February 19274.

Photo 6. Stamp of the Polish Connection of Archers appointed in 1927
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„Sport Łuczny”, 1931 No. 190, p. 5; Archery in Lvov, 1931 No. 229, p. 8.
http://www.archery.pl/strona-18.html, 23.03.2013
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From the initiative of activists of the Lvov archery environment on 20 July 1931 in
Lvov they began the VI National Shooting, Hunting and Archery Competition for the Polish
championship. They were a dress rehearsal prior to the International Shooting Competition
organised in Lvov for the world championships which were being planned taking in on days
31 July - 5 August 1931 during the Polish championship the Lvov besieged shooting range
was considerable take-up of competitors to checking one's sports abilities in the pertinence of
shooting a bow and sports inhabitants of Lvov curious about gossip. The shooting range in
Lvov as the majority of sports objects of the city was wonderfully put and set up in the district
of city Zamarstynow. It had the very well traine support maintenance crew staffd, as well as
the row of support buildings which protected the warm-up against soaring and the rest after
soaring. It demonstrated achieved results of representatives of Poland gaps in the sports preparation, they were planning removing them during the five-week preparatory camp which was
being planned before International Championships of Shooting, Hunting and the Archery.
During the Lvov competition on 20 July 1931 a significant number of reported competitors,
for which regulations provided the larger than usually number of fired shots what let paid
attentionfor raising the level of sports rivalry 5.
As a result of rivalry in shooting a bow were get the following results: in the class of
juniors won Helena Maciejewiczówna (P.W.K.D.O.K.Grodno). The title of the best archer of
Poland in the class of juniors was granted to Zygmunt Truszkowski (Z.H.P. Warsaw). Maria
Król won the category of the eldest women of shooting a bow (TG "Falcon"), and amongst
seniors Jan Choina was best6.
The most important state dignitaries took the patronage of International Championships of Shooting, Huntings and Archeries in Poland of interwar years. The main committee
of the world championships had its registered office in Warsaw, Member of Parliament Anusz
and Ostrowski led the organizing committee of Championships. The patron of the competition
was President of the Republic of Poland Ignacy Mościcki and the March. Józef Piłsudski.

Photo 8. First Marshal of Poland, Józef
Piłsudski, patron of the world archery championships, In Lvov 1931

Photo 7. President of the Republic of Poland,
professor Ignacy Mościcki, patron and of the
world archery championships, In Lvov 1931 and
II World Championships In Warsaw 1932
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Polak prezesem…, "Lvov sport", 1931 No. 218, p. 13.
U wielkiej tarczy, One two three”, 1931 nr 14,p. 6–7.
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In Lvov however an organizational-implementation Committee constituted the Lesser
Poland province governor Nakoniecznikoff-Klukowski, mayor of Lvov with Brzozowski and
Gen Popowicz at the head. A city council of Lvov protected the financial and organizational
part. Shooting range in the district of Lvov - Zamarstynow, in terms of sports requirements
they adapted to needs of the world championships among others they took care of its appearance, the journey and technical devices. In 1931 it was one of the biggest shooting objects in
Poland and in entire Europe. The sports press in interviews with foreign competitors informed
about the refined level of the Lvov shooting range. They took into account the organizational
dash which accompanied the organization of the world championships on Lvov promotion of
Poland and Lvov in world. For that purpose were sent leafletsout announcing professions in
foreign languages.7.
Organised in Lvov in 1931, the shooting competition for World Championship was the
greatest kind of event from the beginning of organising them. About an interest in the competition in Lvov is providing the fact of the significant number of applications to three competition between the shooting, hunting and the archery. To the day of commencement of the competition in the archery on 1 August 34 competitors were reported (including 6 women) from
France, 6 from Austria, 10 from Estonia, 12 from Norway, 7 from Yugoslavia, 12 from Sweden, 15 from Italy, 12 from Denmark, 19 from Czechosłowacja, 25 from Hungary, 15 from
Finland, 12 from Spain, 60 from Poland and not defined then number of competitors from
Switzerland, Argentina, Peru, Romania, the United States. 25 nations, of which flags will be
hung by themselves on honourable masts of the shooting range in Lvov are giving evidence of
the significance of the shooting 8.

Photo 9. Lvov 1931, Swedish archers on the training, "one, two, three", 1931 No. 20, p. 5.

XXVIII Shooting world championships, started in Lvov on 23 August 1931. About
sizes and meaning of this party is providing a participation in the competition of 18 national
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"One, two, three", 1931 No. 2, p. 10.
„One two three 1931 nr 16, p. 14.
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teams. The Lvov prepared shooting range for the purposes of this competition presented itself
impressively9.
Celebrationsopening Championships had extremely raised course. They fired honourable shots of the bow among others visible on photograph Quenen Dr. Gaston (France), as
well as Polish general Stanisław Rouppert10.

Photo 10. Dr. Gaston Quenen(France) as the first honourable shooter is opening Archery competition
for the world championships in Lvov in 1931

Photo 11. Gen Stanisław Rouppert is firing the honourable shot of the bow during the I world Archery
championships, the Hunting and the Archery, in Lvov in 1931
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„One two three”, 1931 nr 20, p 4–5.
„One two three”, 1931 nr 19, p. 2–3.
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In the first week of shooting practice, rivalry for championship titles started with 30
August. After shooting trainings in the course of the 5-week training camp organised in Lvov
for representatives of Poland much rose a sports level . The schedule of the world championships in the Archery included shooting the international bow on length 50 m, 40 m and 30
m11.

Photo 12. Competitors on paths during shooting and the Archery world championships
in Lvov in 1931.

Organization of The I International world championship in Lvov finished with considerable organizational and sports success.

Photo 13. Lieutenant. Julian Leśniewski, first in history general secretary of International
Archery federation which performed functions in 1931-1935.

11

There.
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From the initiative of activists of the Polish Connection of Archers they created in
Lvov in 1927, was formed the international Archery federation(Fédération Internationale de
TIR lorry Ave. 'Arc, FITA). The first FITA president was Pole Mieczysław Fularski , and the
secretary also Pole Julian Leśniewski which performed these functions in the Federation in
years1931-1935. In 1931 M. Fularski for reasons of the career resigned and the other Pole
took his place - Dr. Bronisława Pierzchaład, who was the chairman of the Federation to
1939.12.
Championships in Lvov took place without the division into women and men. Hence
in the total scoring of I Championships Michał Sawicki achieved a victory and Janina
Spychajowa-Kurkowska took second place. Championship titles of winners and the Archery
world championships were verified during the post-war FITA congress. The division of women and men in the scoring took place on the III world championships in London in 1933 in
which Poland team composed of: Anna Moczulska, Janina Kurkowska-Spychajowa and Maria Trajdos she got the world championships and individually Janina Kurkowska-Spychajowa
became a master at world in the pentathlon, and Maria Trajdos took the third place. From
Lvov archers and archers they stood out amongst women Matuszyńska, Matuszewska,
Świerczewska, and amongst men Kamiński13.

Photo 14. Competitors and judges judging shooting by the shield, during and I Archery world Championships in Lvov in 1931

It was a beginning of the fame of Polish archers which in the thirtieth years got titles
of world masters in individual and team competition. Janina Kurkowska-Spychajowa was the
most outstanding form the Polish and world archery - sevenfold master in the pentathlon, the
12
13

J. Semkowicz: Archery [in:] Iskier Przewodnik Sportowy, Warsaw 1976, p. 331–342.
Święto Miejskiego Komitetu WF i PW, „Lvov paper”, 1933 nr 144, p. 4.
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many times master and the record holder of Poland, record holder of world on every archery
distance .

Photo 15. Title page of regulations of International
Championship in the shooting, the hunting and
-Lvov 23 July - 6 September 1931

Photo 16. Lvov 1931, poster of InShooting
Mastery of World in shooting, hunting and the
archery

Photo 17. Fragment of the end of I Archery Mastery in Lvov in 1931
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Photo 18. Plaque Given during the I

Photo 19. Plaque given during the I Shooting,

Shooting, Hunting and Archery world
championships in Lvov on days 23 July 6 September 1931

Hunting and Archery world championships in
Lvov on days 23 July - 6 September 1931

Competition for XXVIII world championships in the Archery on a shooting range in
Lvov on days were finished on 6 September 1931. representatives of 18 nations competed in
the two-week competition. They were speaking about the level of organisation of this competition highly, thanks to what Lvov was promoted more widely in many countries of world .
Besides shooting and hunting successes in the archery triathlon Michał Sawicki won the
world championship title (Poland). In remaining competition archery positioned herself in the
first ten places. Celebrations of closing were held in a solemn mood in the large Room of the
Teatr Wielki. The evening banquette constituted closing the entirety of World Championships.14.

14

„One two three”, 1931 nr 21, p. 13–14.
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Streszczenie:
Tradycje łucznictwa we Lwowie związane są z działalnością mieszczańskiej organizacji strzeleckiej „Bractwa Kurkowego”, która prowadziła konkursy w strzelaniu z łuku „do kura” począwszy od początków XVII wieku. Do sportowego uprawiania łucznictwa w mieście powrócono w pierwszym dziesięcioleciu XX w. Wówczas strzelanie z łuku pojawiło się w 1910 r. w ramach doskonalenia sprawności fizycznej młodzieży szkolnej i akademickiej należącej do lwowskich skautów, organizacji afiliowanej do TG „Sokół”15. Próby rywalizacji sportowej w łucznictwie podejmowali także członkowie
lwowskiego Towarzystwa Zabaw Ruchowych (TZR) około 1910 r.
Wówczas strzelanie treningowe i sportową rywalizację łuczniczą
członkowie TZR organizowali na terenie własnego placu sportowego
funkcjonującego we Lwowie w Parku Stryjskim. Rozwój łucznictwa
we Lwowie przerwał wybuch I wojny światowej w 1915 r.16.

Po działaniach pierwszej wojny światowej oraz polsko – ukraińskich walkach o miasto
rozwój łucznictwa w formie sportowej we Lwowie rozpoczął się wraz z stabilizacją polityczną w mieście po 1920 r. Łucznictwo po 1920 r. znikło programów zawodów olimpijskich.
Działalność stowarzyszeń łuczniczych wraz z strzeleckimi i myśliwskimi podlegała organizacyjnie Międzynarodowej Federacji Strzeleckiej, a w Polsce odpowiednio Polskiemu Związkowi Strzeleckiemu. Pierwsze większe sportowe zawody łucznicze we Lwowie organizowano
przy okazji mistrzostw strzelecki i myśliwskich, a także okazyjnie przy organizowanych w
mieście wystawach przemysłowych.

Fot 2. Lwów, 6.06.1912 r. Strzelanie królewskie
Lwowskiego „Bractwa Kurkowego”.

Fot 1. Odznaka Bractwa Kurkowego
Lwowskiego 1892 r.
15
16

„Łowca”, 1913 nr 438, s. 9.
Strzelanie z łuku, „Sport Lwowski”, 1913 nr 332, s. 9.
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Fot. 3. Jan Makan – marszałek Bractwa Kurkowego Lwowskiego 1892 r.

Fot. 4. Zygmunt Potocki, mistrz świata w czasie treningu w 1928 r.
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We Lwowie rozwój łucznictwa około 1930 r. pojawiła się inicjatywa zorganizowania
w mieście Strzeleckich Mistrzostw Świata. Łucznictwo we Lwowie odbywało się dzięki
funkcjonowaniu sekcji łuczniczych w lwowskich klubach sportowych LKS „Pogoń” Lwów i
w Akademickim Oddziale Związku Strzeleckiego, a także rozwijało się dzięki powołaniu w
mieście Polskiego Związku Łuczników w 1927 r.17.

Fot. 5. Kpt. M. Fularski i por A. Zarychta, czołowi propagatorzy łucznictwa w Polsce.
Pierwsze próby propagowania łuku jako sprzętu sportowego przypisać należy dwóm
członkom Związku Strzeleckiego Kpt. Mieczysławowi Fularskiemu, i por. Apoloniuszowi
Zarychcie.
Lata 1923–1926 określić można w rozwoju łucznictwa jako próby organizacyjne
utworzenia nowej dyscypliny oraz stworzenia pierwszych klubów łuczniczych. W tym czasie
wydany został pierwszy podręcznik szkoleniowy autorstwa A. Zarychty pt. Łuk i łucznictwo.
Próby te zaowocowały powołaniem Komitetu Organizacyjnego Polskiego Związku Klubów
Łuczniczych. Oficjalnie powołanie stowarzyszenia pod nazwą Polski Związek Łuczników
oraz zarejestrowanie jego statutu, nastąpiło dnia 7 lutego 192718.

Fot. 6. Znaczek Polskiego Związku Łuczników Powołanego w 1927 r.

17
18

„Sport Łuczny”, 1931 nr 190, s. 5; Łucznictwo we Lwowie, 1931 nr 229, s. 8.
http://www.archery.pl/strona-18.html, 23.03.2013
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To z inicjatywy działaczy lwowskiego łuczniczego środowiska w dniu 20 lipca 1931 r.
we Lwowie rozpoczęły się VI Narodowe Zawody Strzeleckie, Myśliwskie i Łucznicze o Mistrzostwo Polski. Były one próbą generalną przed terminem organizowanych we Lwowie
Międzynarodowych Zawodów Strzeleckich o mistrzostwo Świata, które planowano przeprowadzić we w dniach 31 lipiec – 5 sierpień 1931 r. podczas Mistrzostw Polski lwowska strzelnica oblegana była znaczną liczba chętnych zawodników do sprawdzenia swoich możliwości
sportowych w celności strzelania z łuku oraz ciekawych nowinek sportowych lwowian.
Strzelnica we Lwowie jak większość sportowych obiektów miasta była wspaniale położona i
urządzona w dzielnicy miasta Zamarstynowie. Posiadała doskonale wyszkolony pomocniczy
personel techniczny, a także szereg budynków pomocniczych, które zabezpieczały rozgrzewkę przed strzelaniem oraz odpoczynek po strzelaniu. Osiągane wyniki reprezentantów Polski
wykazywał braki w przygotowaniu sportowym, planowano je usunąć podczas pięciotygodniowego obozu przygotowawczego, jaki zamierzano przed Międzynarodowymi Mistrzostwami Strzelectwa, Myślistwa i Łucznictwa. Podczas lwowskich zawodów 20 lipca 1931 r.
uwagę zwracała znaczna liczba zgłoszonych zawodników, dla których regulamin przewidywał większą niż zazwyczaj ilość oddawanych strzałów co pozwalało na podniesienie poziomu
rywalizacji sportowej19.
W wyniku rywalizacji w strzelaniu z łuku uzyskano następujące rezultaty: strzelanie z
łuku w klasie juniorek zwyciężyła Helena Maciejewiczówna (P.W.K.D.O.K. Grodno). Tytuł
najlepszego łucznika Polski w klasie juniorów przyznano Zygmuntowi Truszkowskiemu
(Z.H.P. Warszawa). W kategorii seniorek strzelania z łuku zwyciężyła Maria Król (TG „Sokół”), a wśród seniorów najlepszy był Jan Choina. Ponadto odbyły się strzelania o tytuł króla
kurkowego, w których zwyciężyła Janina Kurkowska. W konkursie strzelania drużynowego
zwyciężył zespół Rodziny Wojskowej20.
Patronat nad Międzynarodowymi Mistrzostwami Strzelectwa, Myślistwa i Łucznictwa objęli najważniejsi dygnitarze państwowi w Polsce lat międzywojennych. Komitet główny Mistrzostw Świata swoją siedzibę miał w Warszawie, komitetowi Organizacyjnemu Mistrzostw przewodził poseł Anuszem i płk. Ostrowskim. Protektorat nad zawodami objęli p.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Ignacy Mościcki i Marsz. Józef Piłsudski.

Fot. 7. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej,
profesor Ignacy Mościcki, protektor I Mistrzostw
Świata Strzeleckich, Myśliwskich i łuczniczych
we Lwowie w 1931 r. oraz II Mistrzostw Świata
w Warszawie w 1932 r.

19
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Fot. 8. Pierwszy Marszałek Polski, Józef
Piłsudski, protektor I Mistrzostw Świata Strzeleckich, Myśliwskich i Łuczniczych w 1931 r. we
Lwowie.

Polak prezesem…, „Sport Lwowski”, 1931 nr 218, s. 13.
U wielkiej tarczy, Raz Dwa Trzy”, 1931 nr 14, s. 6–7.
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We Lwowie natomiast ukonstytuował się Komitet organizacyjno-wykonawczy z małopolskim wojewodą Nakoniecznikoff-Klukowskim, prezydentem miasta Lwowa Brzozowskim i gen. Popowiczem na czele. Część finansową i organizacyjną zabezpieczała Rada Miasta Lwowa. Strzelnicę w dzielnicy Lwowa – Zamarstynowie, pod względem wymagań sportowych dostosowano do potrzeb mistrzostw świata m.in. zadbano o jej wygląd, dojazd i urządzenia techniczne. W 1931 r. był to jeden z największych obiektów strzeleckich w Polsce i w
całej Europie. Prasa sportowa w wywiadach z zagranicznymi zawodnikami donosiła o światowym poziomie lwowskiej strzelnicy. Rozmach organizacyjny jaki towarzyszył organizacji
Mistrzostw Świata we Lwowie uwzględniała promocję Polski i Lwowa w świecie. M.in. w
tym celu zostały rozesłane ulotki informujące o zawodach w językach obcych21.
Organizowane we Lwowie w 1931 r., zawody strzeleckie o MŚ były największą tego
rodzaju imprezą od początku ich organizowania. O zainteresowaniu zawodami we Lwowie
świadczy fakt znacznej liczby zgłoszeń do trzech konkurencji strzelectwa, myślistwa oraz do
łucznictwa. Do dnia rozpoczęcia zawodów w łucznictwie w dniu 1 sierpnia zgłoszono 34 zawodników (w tym 6 kobiet) z Francji, 6 z Austrii, 10 z Estonii, 12 z Norwegii, 7 z Jugosławii,
12 z Szwecji, 15 z Włoch, 12 z Danii, 19 z Czechosłowacji, 25 z Węgier, 15 z Finlandii, 12 z
Hiszpanii, 60 z Polski oraz nie zdefiniowana wówczas liczba zawodników z Szwajcarii, Argentyny, Peru, Rumunii, Stanów Zjednoczonych. 25 narodów, których flagi zawisną obok
siebie na honorowych masztach strzelnicy we Lwowie dają dowód znaczenia sportu strzeleckiego22.

Fot. 9. Lwów 1931, łuczniczki szwedzkie na treningu, „Raz Dwa Trzy”, 1931 nr 20, s. 5.

XXVIII Strzeleckie Mistrzostwa Świata, rozpoczęły się we Lwowie w dniu 23 sierpnia 1931 roku. O rozmiarach i znaczeniu tej imprezy świadczy udział w zawodach 18 naro-

21
22

„Raz Dwa Trzy”, 1931 nr 2, s. 10.
„Raz Dwa Trzy”, 1931 nr 16, s. 14.
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dowych reprezentacji. Lwowska strzelnica przygotowana na potrzeby tych zawodów przedstawiała się imponująco23.
Uroczystość otwarcie Mistrzostw miała przebieg niezwykle podniosły. Honorowe
strzały z łuku oddawali m.in. widoczni na fotografiach Dr Gaston Quenen (Francja), a także
polski generał Stanisław Rouppert24.

Fot. 10. Dr Gaston Quenen (Francja) podczas jako pierwszy honorowy strzelec otwiera Zawody
Łucznicze o Mistrzostwo Świata we Lwowie w 1931 r.

Fot. 11. Gen. Stanisław Rouppert oddaje honorowy strzał z łuku podczas I Mistrzostw Świata
w Strzelectwie, Myślistwie i Łucznictwie, we Lwowie w 1931 r.

23
24

„Raz Dwa Trzy”, 1931 nr 20, s. 4–5.
„Raz Dwa Trzy”, 1931 nr 19, s. 2–3.
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W pierwszym tygodniu odbyły się strzelania ćwiczebne, rywalizacja o tytuły mistrzowskie rozpoczęła się 30 sierpnia. Po treningach strzeleckich w trakcie zorganizowanego
we Lwowie dla reprezentantów Polski 5-tygodniowego obozu treningowego znacznie podniósł się poziom sportowy. Program Mistrzostw Świata w Łucznictwie obejmował strzelanie
z łuku międzynarodowego na długości 50 m, 40 m i 30 m25.

Fot. 12. Zawodniczki na torach w czasie strzelania na I Łuczniczych Mistrzostwach Świata we Lwowie w 1931 r.

Organizacja I Międzynarodowych Zawodów o Mistrzostwo Świata we Lwowie zakończyła się znacznym sukcesem organizacyjnym i sportowym.

Fot. 13. Por. Julian Leśniewski, pierwszy w historii sekretarz generalny Międzynarodowej Federacji
Łuczniczej, który pełnił funkcję w latach 1931–1935.

25

Tamże.
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Z inicjatywy działaczy Polskiego Związku Łuczników utworzonego we Lwowie w
1927 r., utworzono Międzynarodową Federację Łuczniczą (Fédération Internationale de Tir
al.’Arc, FITA). Pierwszym prezydentem FITA wybrano Polaka Mieczysława Fularskiego, a
sekretarzem również Polak Julian Leśniewski, który funkcje te pełnił w Federacji w latach
1931–1935. Jeszcze w 1931 r. M. Fularski z powodów pracy zawodowej zrezygnował jego
miejsce zajął inny Polak – dr Bronisław Pierzchała, który funkcję prezesa Federacji pełnił do
1939 r.26.
Zawody we Lwowie odbyły się bez podziału na kobiety i mężczyzn. Stąd w łącznej
punktacji I Mistrzostw zwycięstwo odniósł Michał Sawicki a drugie miejsce zajęła Janina
Spychajowa-Kurkowska. Tytuły mistrzowskie zwycięzców I Łuczniczych Mistrzostw Świata
zweryfikowano podczas powojennego kongresu FITA. Rozdziała kobiet i mężczyzn w punktacji nastąpił dopiero na III Mistrzostwach Świata w Londynie w 1933 r. w których drużyna
Polska w składzie: Anna Moczulska, Janina Kurkowska-Spychajowa i Maria Trajdos zdobyła
mistrzostwo świata a indywidualnie Janina Kurkowska-Spychajowa została mistrzynią świata
w wieloboju, a Maria Trajdos zajęła trzecie miejsce. Z lwowskich łuczniczek i łuczników
wyróżniali się wśród kobiet Matuszyńska, Matuszewska, Świerczewska, a wśród mężczyzn
Kamiński27.

Fot. 14. Zawodnicy i sędziowie oceniający strzelanie przy tarczy, podczas I Łuczniczych Mistrzostw
Świata we Lwowie w 1931 r.

Był to początek sławy polskich łuczniczek, które w latach trzydziestych zdobywały
tytuły mistrzyń świata w konkurencjach indywidualnej i zespołowej. Najwybitniejszą postacią
polskiego i światowego łucznictwa była Janina Kurkowska-Spychajowa – siedmiokrotna mistrzyni świata w wieloboju, wielokrotna mistrzyni i rekordzistka Polski, rekordzistka świata
na wszystkich dystansach łuczniczych.

26
27

J. Semkowicz: Łucznictwo, [w:] Iskier Przewodnik Sportowy, Warszawa 1976, s. 331–342.
Święto Miejskiego Komitetu WF i PW, „Gazeta Lwowska”, 1933 nr 144, s. 4.
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Fot. 15. Strona tytułowa regulaminu Międzynarodowych Strzeleckich Mistrzostw w strzelectwie,
myślistwie i łucznictwie – Lwów 23 lipiec – 6
wrzesień 1931 r.

Fot. 16. Lwów 1931 r., plakat I Mistrzostw
Świata w strzelaniu, myślistwie i łucznictwie.

Fot. 17. Fragment zakończenia I Mistrzostw Łuczniczych we Lwowie w 1931 r.
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Fot. 18. Plakietka wręczana podczas I Mistrzostw Świata Strzeleckich, Myśliwskich i
Łuczniczych e Lwowie w dniach 23 lipiec –
6 wrzesień 1931 r.

Fot. 19. Odznaka wręczana podczas I Mistrzostw
Świata Strzeleckich, Myśliwskich i Łuczniczych we
Lwowie w dniach 23 lipiec – 6 wrzesień 1931 r.

Zawody o XXVIII Mistrzostwo Świata w Łucznictwie na strzelnicy we Lwowie w
dniach zakończono 6 września 1931 W dwutygodniowych zawodach przeprowadzonych na
lwowskiej strzelnicy rywalizowali przedstawiciele 18-tu narodów. O poziomie organizacji
tych zawodów wyrażano się w samych superlatywach, dzięki czemu Lwów został szerzej
wypromowany w wielu krajach świata. Obok sukcesów strzeleckich i myśliwskich w trójboju
łuczniczym tytuł Mistrza Świata zdobył Michał Sawicki (Polska). W pozostałych konkurencjach łuczniczych uplasowała się w pierwszej dziesiątce. Uroczystość zamknięcia odbyła się
w podniosłym nastroju w wielkiej Sali Teatru Wielkiego. Wieczorem bankiet pożegnalny
stanowił zamknięcie całokształtu MŚ28.

28

„Raz Dwa Trzy”, 1931 nr 21, s. 13–14.
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