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W Warszawie i w miejscowoœciach podwarszawskich w latach 1918-39 dzia³a³o ponad 200 klubów
sportowych. W tej czêœci zamieszczone zosta³y podstawowe informacje o 176 z nich. Bra³em pod
uwagê tylko te organizacje, które dzia³a³y w stolicy (lub w okolicach) przez co najmniej 2-3 lata. 

Has³a klubów zosta³y umieszczone w porz¹dku alfabetycznym. Pod nazw¹ danego klubu Czytel-
nik odnajdzie, u³o¿one w kolejnoœci, informacje dotycz¹ce: 

a) daty za³o¿enia klubu — za czas jego powstania autor uznaje moment, gdy okreœlona grupa
osób rozpoczê³a wystêpy na arenach sportowych pod w³asn¹ nazw¹ i barwami, tworz¹c w³a-
sne god³o (herb), reprezentuj¹c swoje œrodowisko (miasto, spo³ecznoœæ, strukturê zawodo-
w¹), dzia³aj¹c na tyle d³ugo by zaistnieæ w œwiadomoœci lokalnej spo³ecznoœci,18

b) pozasportowych celów dzia³alnoœci i tego, która organizacja (partia, zwi¹zek, fabryka) pa-
tronowa³a klubowi,
c) liczby cz³onków, choæ czêsto bêd¹ to dane hipotetyczne, 
d) prezesów (przewodnicz¹cych) oraz dat kiedy pe³nili swe funkcje, 
e) struktury klubu (liczba sekcji), 
f) stanu posiadania (baza sportowa: sale, boiska, przystanie),
g) sportowej dzia³alnoœci i ewentualnych sukcesów poszczególnych sekcji i zawodników. 

Najprawdopodobniej wiêkszoœæ klubów mia³a swoje barwy i charakterystyczne znaki (god³a), czê-
sto umieszczane na tarczy. W pierwszej czêœci ksi¹¿ki opisuj¹cej poszczególne kluby, obok nazw
umieszczono takie w³aœnie herby klubowe (jeœli tylko uda³o siê je ustaliæ). 

Czêœæ herbów (np. AZS, „Legii”, „Polonii” czy „Warszawianki”) przetrwa³a do czasów obecnych
w niemal niezmienionej formie i wspó³czeœnie s¹ one dobrze znane kibicom. Wiêkszoœæ miêdzywo-
jennych klubów posiada³a jednak god³a dziœ bardzo trudne do ustalenia i zidentyfikowania. Dotyczy
to zw³aszcza nieistniej¹cych ju¿ klubów, m.in. klubów ¿ydowskich, AKS, „Ordon”, „Orkan”, „Ruch”
czy „Fort Bema”. Na podstawie dostêpnych Ÿróde³ historycznych uda³o siê jednak zrekonstruowaæ
wiêkszoœæ herbów oraz barw klubowych. Zrekonstruowane znaki sportowe z pewnoœci¹ s¹ bardzo

Kluby Warszawy i okolic

18 Niestety rzadko zdarza siê, aby te wszystkie warunki zosta³y spe³nione jednoczeœnie. Na przyk³ad ustalenie barw czy herbu, a czasami

i nazwy, nastêpowa³o kilka lat po powstaniu dru¿yny. Autor zdaje sobie sprawê, ¿e czêœæ dotycz¹ca narodzin niektórych klubów sportowych

(„Znicza”, „Legii”, „Marymontu”, „Marcovii”) wywo³a sprzeciw dzisiejszych dzia³aczy tych klubów, którzy nieraz ju¿ od 40-50 lat maj¹ swoje,

g³êboko zakodowane, ale niestety — moim zdaniem — b³êdne daty powstania klubu. Nie mogê przyj¹æ te¿ rozwi¹zania dra Dobies³awa

Dudka, który proponuje za narodziny klubu przyj¹æ datê rozpoczêcia procesu rejestracyjnego. Ta z pozoru prosta zasada ma tê wadê, ¿e

znaczna wiêkszoœæ klubów warszawskich rozpoczyna³a proces rejestracji ju¿ po kilkunastomiesiêcznej (a niejednokrotnie i d³u¿szej)

dzia³alnoœci, graj¹c ju¿ np. w C-klasie.
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cenn¹ informacj¹ dla badaczy farelistyki (wiedzy o odznakach sportowych) i weksykologii sportowej
(wiedzy o sztandarach sportowych), stanowi¹ te¿ dodatkowe Ÿród³o informacji o klubach. Herby
i barwy klubowe czêsto by³y umieszczane na oficjalnych pieczêciach, firmówkach i co najwa¿niejsze
na sztandarach klubowych, bêd¹cych najistotniejszym czynnikiem zewnêtrznej manifestacji, ukazu-
j¹cym (w symbolicznym przes³aniu) ideologiê klubu. 

Podczas rekonstrukcji herbów klubowych korzysta³em z nastêpuj¹cych Ÿróde³: 
a) oryginalne odznaki (znaczki) klubowe (zob. kolorowa wklejka), 
b) firmówki, zaproszenia lub inne druki ulotne z god³em klubu (np. „Gwiazda”, „Hapoel”, „Jutrz-
nia”, „Makabi”, „Przysz³oœæ”, PKS, PTA, „Sokó³” i „Strzelec”), 
c) zdjêcia oraz opisy (np. AKS, „Ewa”, „Fort Bema”, „Hagibor”, „Lauda”, „Marymont”, „Meno-
ra”, „Ordon”, „Orze³ Bia³y”, PWATT, „Ruch”, „Sarmata”, „¯agiew”, ¯ASS), 
d) pieczêcie klubowe (np. „Hakoah” „Rywal”, „Szomryja”, „Œwit”, WKS, „¯oliborz”, ZUAW).

Czêœæ z klubów by³a œciœle powi¹zana z odpowiedni¹ organizacj¹ m³odzie¿ow¹ i wówczas u¿ywa-
³a tego samego znaku, opartego na organizacyjnych barwach („Jur”, „Nordyja”, „Orlê”, ZZK, kluby
OMTUR). W dwóch przypadkach („Naprzód” Brwinów, „Znicz” Pruszków) zrezygnowa³em z umiesz-
czenia dobrze dziœ znanych gode³ tych klubów, gdy¿ nie zdo³a³em ustaliæ czy faktycznie god³a te ma-
j¹ przedwojenne konotacje. 

Uwaga! Oryginalne zdjêcia odznak i sztandarów klubowych zaprezentowano na kolorowej wklejce.
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