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Streszczenie  

W pracy przybli one zosta y pocz tki zorganizowanej aktywno ci sportowej mieszka ców 

Nowego Tomy la narodowo ci polskiej do 1939 roku. Zaakcentowano powi zania nowotomyskiej 

spo eczno ci z powsta ym wcze niej bractwem kurkowym oraz postaw  w adz wobec Polaków – 

cz onków niemieckich towarzystw o charakterze sportowo-rekreacyjnym. Nakre lono te  kontekst 

historyczny – dwudziestolecia mi dzywojennego w Nowym Tomy lu – na który przypad y po-

cz tki dzia alno ci sportowej w mie cie. Istotny dla zrozumienia specyfiki tego okresu jest fakt, e 

ludno  polska w 1919 roku stanowi a w Nowym Tomy lu mniejszo , a sport by  jedn  z form 

manifestowania przynale no ci narodowej oraz oznak  nowego stylu ycia.  

 Sport jako zjawisko nowoczesne doskonale wpisa  si  w funkcjonowanie towarzystw ukie-

runkowanych na aktywno  fizyczn . Sta  si  czynnikiem sprzyjaj cym integracji spo ecznej, in-

spiruj cym do tworzeniu nowych dyscyplin i infrastruktury sportowej w mie cie. 

S owa kluczowe: Nowy Tomy l, sport, towarzystwa. 

Wst p 

Tematyka rozwoju sportu w Nowym Tomy lu do 1939 roku podejmowana by a 

jak dot d sporadycznie w publikacjach dotycz cych historii miasta1 i przy okazji ko-

lejnych, okr g ych rocznic istnienia Klubu Sportowego „Polonia” w Nowym Tomy-

lu2, który wywar  istotny wp yw na ycie spo eczne i sportowe miasta. 

                                                 
*  Mgr, pracownik Szko y Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Ko ciuszki w Nowym Tomy lu. 
**  Dr hab. prof. Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu. 
1  Rozdzia y po wi cone rozwojowi sportu autorstwa Z. Ko cia skiego znajdowa y si  w: B. Po-

lak (red.), Zarys dziejów Nowego Tomy la, Nowy Tomy l 1986, oraz B. Polak (red.), Dzieje 

Nowego Tomy la, Nowy Tomy l 1998. 
2  Referat z okazji 60-lecia KS Polonia w Nowym Tomy lu, 1982, zasoby Miejskiej i Powiatowej 

Biblioteki Publicznej w Nowym Tomy lu, oraz Na marginesie jubileuszu 65-lecia Polonii, 

„Wiadomo ci Nowotomyskie” 1987, nr 10 (15), s. 5.  



30 Tomasz SIWI SKI, Maciej UCZAK 

W dotychczasowych opracowaniach przybli ano jedynie w zarysie histori  

sportu. Nie wyczerpa o to jednak tej tematyki. Autorzy opracowa  nie w pe ni 

dokonali analizy wszystkich róde , a zaw ony obszar poszukiwa  nie dawa  

kompleksowego obrazu poruszanej problematyki. Aby go uzyska , nale a o do-

kona  powtórnej kwerendy znanych ju  róde  oraz poszerzy  zakres bada   

i spojrzenia na problematyk  badawcz . 

Podj te prace mia y na celu analiz : 

1. wp ywu dzia alno ci organizacji sportowych na ycie mieszka ców miasta,  

2. okoliczno ci inspiruj cych do aktywno ci sportowej spo ecze stwa Nowego 

Tomy la,  

3. czynników determinuj cych rozwój sportu (w tym organizacji zajmuj cych 

si  jego propagowaniem). 

W artykule skupiono si  na dzia alno ci sportowej Polaków, niemniej anali-

za róde  dotycz cych ludno ci niemieckiej pozwoli a wzbogaci  wiedz  o rze-

czywisto ci spo ecznej, politycznej i kulturowej, jaka by a w omawianym okre-

sie w Nowym Tomy lu. 

W trakcie prac dokonano weryfikacji zasobów Archiwum Pa stwowego  

w Poznaniu3 oraz pozna skich bibliotek, w których zdeponowano pras  regio-

naln  z lat 1922–19394. Zapoznano si  równie  ze zbiorami osób prywatnych,  

a tak e z „Kronik  Klubu Sportowego Polonia”5.  

Niezbadanym do tej pory ród em by y komunikaty Pozna skiego Zwi zku 

Okr gowego Pi ki No nej6, Zwi zku Towarzystw Gimnastycznych „Sokó ”  

w Warszawie oraz ród a niemieckie7. Istotne ponadto okaza y si  tak e prze-

prowadzone wcze niej badania w asne8, w wyniku których ustalono niepubliko-

wane do tej pory dokumenty i nieznane fakty.  

                                                 
3  W Archiwum Pa stwowym w Poznaniu (dalej: APP) znajduj  si  Akta Starostwa Powiatowego 

w Nowym Tomy lu oraz Akta Miasta Nowy Tomy l z lat 1816–1950. 
4  W latach 1922–1939 na terenie Nowego Tomy la ukazywa y si  nast puj ce tytu y prasowe: 

„Or downik Powiatowy”, „Kurjer Zachodni”, „Or downik Nowotomyski”, „Or downik na 

powiaty nowotomyski i wolszty ski”, „Or downik na powiaty Nowy Tomy l, Wolsztyn i Mi -

dzychód”. 
5  „Kronika Klubu Sportowego Polonia”, zawiera informacje z lat 1922–1995, jednak nie by a 

prowadzona od pocz tku istnienia klubu. Kronik  prowadzi  od lat 60. XX wieku m.in.  

W. Owczarczak, opieraj c si  na informacjach uzyskanych z relacji s ownych oraz z zachowa-

nych dokumentów. 
6  „Komunikaty Zarz du Pozna skiego Okr gowego Zwi zku Pi ki No nej” oraz „Komunikaty 

Wydzia u Gier i Dyscypliny” z lat 1934–1937 znajduj  si  w prywatnych zbiorach i dotychczas 

nie zosta y poddane analizie badawczej. 
7  A. Kraft, …und dazwischen Neutomischel, Berlin 1998, oraz Akta Starostwa Powiatowego 

Nowy Tomy l znajduj ce si  w zasobach Archiwum Pa stwowym w Poznaniu, dotycz ce 

funkcjonowania stowarzysze  niemieckich.  
8  Badania w asne Tomasza Siwi skiego, efekty bada  opublikowane zosta y w: J. Owsia ski,  

T. Siwi ski, Historia futbolu wielkopolskiego, Pozna  2013, oraz w kwartalniku „Przegl d 

Nowotomyski”. 
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Nowy Tomy l  

Nowy Tomy l jest miastem le cym w zachodniej cz ci województwa wiel-

kopolskiego, obecnie zamieszkany jest przez blisko 15 tysi cy mieszka ców9. 

Pocz tki osadnictwa w miejscowo ci Tomy l przypadaj  na XIII wiek, jed-

nak jego rozwój nast pi  w XVIII wieku, gdy w okolice Tomy la zostali spro-

wadzeni, przez gospodaruj cych tu Polaków, koloni ci ol derscy, w ród których 

przewa ali osadnicy niemieccy. To oni wybudowali wi tyni  protestanck , któ-

rej fundatorem by  w a ciciel ziemi Feliks Szo drski, który nast pnie wokó  

wi tyni postanowi  utworzy  o rodek przemys owo-handlowy10. 

W 1786 roku Nowy Tomy l uzyska  prawa miejskie. W okresie rozbiorów Polski 

miasto by o pod zaborem pruskim, jedynie w latach 1807–1815 znajdowa o si   

w granicach Ksi stwa Warszawskiego, a w 1848 roku zosta o miastem powiatowym.  

3 stycznia 1919 roku Nowy Tomy l zosta  wyzwolony przez powsta ców 

wielkopolskich11. Po zako czeniu dzia a  wojennych w Nowym Tomy lu 

mieszka o nieco ponad 200 osób narodowo ci polskiej, co stanowi o 10% ogól-

nej populacji miasta. Z biegiem lat struktura zmienia a si  i w 1931 roku liczba 

ta wzros a do 1446, stanowi c 59,6% ludno ci, a w 1937 roku Polacy w liczbie 

1884 czynili 68% mieszka ców miasta12.  

Sport w Nowym Tomy lu do 1939 roku 

Zanim w Nowym Tomy lu powsta y pierwsze polskie towarzystwa sporto-

we, wcze niej za o y a je ludno  niemiecka. By y to Männer-Turn-Verein (M -

ski Klub Gimnastyczny, który powsta  w 1885 roku)13 i Radfahrerverein Wan-

drlust von Neutomischel (Towarzystwo Cyklistów w Nowym Tomy lu dzia aj -

ce od 1908 roku)14. Wymienione stowarzyszenia promowa y aktywny sposób 

sp dzania czasu poprzez jazd  na rowerze i turystyk  poznawcz . Dzia a  tu 

równie  Turnverein „Germania” – odpowiednik polskiego, funkcjonuj cego  

w Wielkopolsce od 1884 roku, Towarzystwa Gimnastycznego „Sokó ”. „Ger-

mania” zrzesza a zarówno kobiety, jak i m czyzn. Towarzystwo popularyzowa-

o wiczenia gimnastyczne, organizowa o pokazy sprawno ci fizycznej oraz fe-

styny dla ludno ci niemieckiej15. 

                                                 
9  G ówny Urz d Statystyczny. Stan w dniu 30 VI 2013 r., Warszawa 2013, s. 103. 
10  I. Mamczak-Gadkowska, Lokacja Nowego Tomy la. W ostatnich latach Rzeczypospolitej, [w:] 

B. Polak (red.), Dzieje Nowego Tomy la, Nowy Tomy l 1998, s. 52–53. 
11  B. Polak (red.), Dzieje Nowego Tomy la, s. 110. 
12  Z. Ko cia ski, Nowy Tomy l w dwudziestoleciu mi dzywojennym, [w:] B. Polak (red.), Dzieje 

Nowego Tomy la, s. 122. 
13  APP, Akta Starostwa Powiatowego Nowy Tomy l 1919–1939, sygn. 717, k. 2. 
14  Tam e, sygn. 717, k. 31. 
15  A. Kraft, …und dazwischen Neutomischel, s. 370–375. 
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Polityka dzia aczy towarzystw niemieckich zmierza a do izolowania ich od 

ludno ci polskiej. Jej przejawem by o nieprzyjmowanie Polaków do niemieckich 

stowarzysze . Sytuacja ta uwidoczni a si  tu  po odzyskaniu niepodleg o ci, 

Niemcy demonstrowali sw  odr bno  narodow  i niezale no . Po zako czeniu 

I wojny wiatowej i powstania wielkopolskiego Polacy stanowili mniejszo  na-

rodow  na terenie Nowego Tomy la. Uprawiany sport przez ludno  polsk  by  

sposobem na propagowanie solidarno ci narodowej i wolno ci w ci gle zgerma-

nizowanym spo ecze stwie. Po dziesi tkach lat pruskiego zniewolenia, w No-

wym Tomy lu pojawia y si  stopniowo polskie organizacje. W dwudziestoleciu 

mi dzywojennym zarejestrowano ich ponad 40. By y w ród nich takie, które  

w swoim statucie nawi zywa y do propagowania wychowania fizycznego. Do 

najbardziej zaanga owanych w tej kwestii nale a y: Bractwo Strzeleckie, Zwi -

zek Harcerstwa Polskiego, Towarzystwo Powsta ców i Wojaków, Stowarzysze-

nie M odzie y Polskiej, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokó ” oraz kluby spor-

towe propaguj ce konkretne dyscypliny sportowe16. 

Bractwo Strzeleckie (zwane te  Kurkowym, niem. Schützenbruderschaft) to 

najstarsze, za o one przez Niemców, stowarzyszenie powsta e w Nowym Tomy-

lu. Pocz tek jego dzia alno ci datuje si  na 1789 rok – trzy lata po otrzymaniu 

praw miejskich przez Nowy Tomy l. Nowotomyskie bractwo, podobnie jak inne 

organizacje strzeleckie, organizowa o cykliczne zawody, apeluj c do swych 

cz onków o czynne sp dzanie wolnego czasu. Bractwo w okresie rozbiorów 

tworzyli Niemcy. Tylko sporadycznie zezwalano na wst powanie do niego lud-

no ci proweniencji ydowskiej17 oraz Polakom, którzy skutecznie oparli si  akcji 

germanizowania. Niemieccy cz onkowie bractwa brali udzia  w opanowaniu 

powstania wielkopolskiego z 1848 roku, dopuszczaj c si  mordu na powsta -

cu18. Wydarzenie to na lata pozosta o w pami ci mieszka ców Nowego Tomy la 

i wp yn o na relacje pomi dzy Polakami a Niemcami.  

Dopiero w sierpniu 1920 roku zmieniono ustaw  (statut) Bractwa Strzelec-

kiego w celu umo liwienia Polakom wst powania w jego szeregi. Nowy statut 

uzupe niono o zapis dotycz cy przestrzegania obowi zków pa stwowych i oby-

watelskich wobec Rzeczpospolitej Polskiej. Mimo i  celem bractwa by o naby-

wanie przez jego cz onków umiej tno ci u ywania broni palnej, bractwo uczest-

niczy o równie  w imprezach o charakterze sportowym organizowanych w mie cie. 

W roku 1922 w Nowym Tomy lu powsta a Dru yna Harcerska im. Juliusza 

S owackiego, cho  nieformalne pocz tki tego ruchu si gaj  lata 1919 roku. 

Cztery lata pó niej nowotomyscy harcerze zostali przyj ci do Zwi zku Harcer-

stwa Polskiego19. W pierwszych latach po wojnie powsta o równie  wspomniane 

                                                 
16  Z. Ko cia ski, Nowy Tomy l w dwudziestoleciu mi dzywojennym, s. 158–165. 
17  Ol dry Nowotomyskie [http://oledry.pl], Goldmann K.E. – Historia Bractwa Kurkowego w No-

wym Tomy lu 1914, [stan z 27.12.2013]. 
18 „Or downik Nowotomyski” 1932, nr 8, s. 1. 
19  „Kurjer Zachodni” 1928, nr 43, s. 1. 
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Towarzystwo Powsta ców i Wojaków oraz Stowarzyszenie M odzie y Polskiej. 

Wszystkie te organizacje propagowa y rozwój wychowania fizycznego. 

Odzyskanie niepodleg o ci stworzy o mo liwo  rozwoju polskich organiza-

cji stricte sportowych. Pierwszym takim klubem na terenie Nowego Tomy la 

by , powsta y 14 wrze nia 1921 roku, Polski Klub Kr glarski, z którym sympa-

tyzowa  ostatni w okresie mi dzywojennym burmistrz pochodzenia niemieckie-

go, o nazwisku Weise20. 

W styczniu 1922 roku w Nowym Tomy lu powsta o gniazdo Towarzystwa 

Gimnastycznego „Sokó ”. W swych poczynaniach postawiono na rozwój fizycz-

ny Polaków poprzez wiczenia gimnastyczne, ale te  niezale no  narodow  

manifestowan  w ka dym aspekcie tej dzia alno ci. Towarzystwo posiada o, ja-

ko pierwsza w mie cie polska organizacja, swój sztandar. Przy TG „Sokó ” ery-

gowano orkiestr  d t . Cz onkowie „Soko a” organizowali te  ró ne imprezy 

kulturalne (m.in. przedstawienia teatralne). 

Latem 1922 roku Antoni Ka mierczak, Stanis aw Paku a, Stefan Patalas, 

Stefan Polach powo ali do ycia Klub Sportowy „Huragan”. W kolejnych latach 

do klubu do czyli m.in.: Zygmunt Kabza, Stanis aw Kroma, Czes aw Mania, 

Kazimierz Rulewicz czy W odzimierz Rulewicz. Dzia acze ci stworzyli podsta-

wy funkcjonowania pierwszego wielosekcyjnego klubu sportowego w Nowym 

Tomy lu, maj c tym samym wp yw na rozwój fizyczny m odzie y. Zawodnicy 

„Huragana” wiczyli i odbywali treningi na ce, b d cej w asno ci  Niemki 

Marty Tepper. Klub otrzymywa  niewielkie wsparcie materialne ze strony Fa-

bryki Siatek arowych „ ar”. Przejawia o si  to w postaci pomocy przy organi-

zacji imprez sportowych oraz przekazywaniu np. bramek do gry w pi k  no n 21. 

„Huragan” nigdy jednak nie zosta  zg oszony do rozgrywek prowadzonych przez 

Pozna ski Zwi zek Okr gowy Pi ki No nej, bra  jedynie udzia  w spotkaniach 

towarzyskich22.  

W 1923 roku w Starostwie Nowotomyskim utworzono Powiatow  Rad  

Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego (PRWFiPW), która  

w tym samym roku zorganizowa a, po raz pierwszy, dwudniow  „Wielk  Olym-

piad  Wiosenn ”. Celem zawodów by o propagowanie wychowania fizycznego 

w ród m odzie y, wzbudzenie zainteresowania ró nymi dyscyplinami sporto-

wymi, sprawno ci  fizyczn  i przysposobieniem wojskowym. Impreza mia a 

by  równie  polsk  odpowiedzi  na organizowany przez Niemców „Sportfest”. 

Organizatorzy zadbali o zakwaterowanie i wy ywienie przyje d aj cych za-

wodników. O rozmachu zawodów wiadczy liczba przeprowadzonych konku-

rencji. Uczestnicy brali udzia  w zawodach strzeleckich, marszu na 10 kilome-

trów, biegach na 100, 400, 800 metrów i 60 metrów z przeszkodami, rzutach 

dyskiem, granatem, kul , oszczepem, jak równie  w skokach w dal, wzwy   

                                                 
20  Z. Ko cia ski, Nowy Tomy l w dwudziestoleciu mi dzywojennym, s. 167. 
21  Kronika Klubu Sportowego Polonia w Nowym Tomy lu. 
22  „Sportowiec” 1924, nr 2, s. 4. 
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i o tyczce, a tak e wiczeniach gimnastycznych. Imprez  koordynowali wyszko-

leni oficerowie Wojska Polskiego. Zawodom sportowym towarzyszy y wyda-

rzenia kulturalne, a ca o  zosta a przeprowadzona w duchu patriotycznym23.  

Olimpiady wiosenne PRWFiPW organizowa a przy wspó udziale towa-

rzystw wojskowo-wychowawczych, tj. Bractwa Strzeleckiego, Towarzystwa 

Powsta ców i Wojaków, Towarzystwa Gimnastycznego „Sokó ”, ZHP, Stowa-

rzyszenia M odzie y Polskiej i innych24. 

Drug  wa n  imprez , organizowan  od 1923 roku, by y jesienne zawody 

wojskowo-sportowe absolwentów kursów wojskowych i towarzystw dzia aj -

cych na terenie powiatu. W ród konkurencji by o m.in. strzelanie, bieg na 100 

metrów, rzut granatem, skok w dal i marsz na 3 kilometry. Rozgrywki mia y 

wysok  rang  i patriotyczne przes anie, a obserwatorem i delegatem w adzy 

wojskowej by  p k Bronis aw Sikorski, dowódca 58 Pu ku Piechoty. W kolej-

nych latach jesienne zawody uzyska y miano „ wi ta Przysposobienia Wojsko-

wego i Wychowania Fizycznego Powiatu Nowy Tomy l”. Program rozszerzono 

do 10 dyscyplin lekkoatletycznych, pi cioboju wojskowo-sportowego oraz strze-

lania sportowego. wi to cieszy o si  du ym zainteresowaniem i estym  ze stro-

ny cz onków towarzystw powiatu nowotomyskiego25. 

Zarówno „Olimpiady Wiosenne”, jak i „ wi ta Przysposobienia Wojskowe-

go i Wychowania Fizycznego Powiatu Nowy Tomy l” odbywa y si  cyklicznie 

raz w roku. 

Wszystkie wa niejsze wydarzenia sportowe odbywa y si  na terenie udo-

st pnianym przez PRWFiPW, mieszcz cym si  w okolicach Parku Miejskiego. 

Na tym obszarze rozgrywano wi kszo  imprez sportowych (m.in. wiczenia gim-

nastyczne „Soko ów” i harcerzy, w pewnym okresie równie  mecze „Huraganu”). 

Dzia acze „Huraganu” starali si  pozyska  dzia k  pod budow  boiska, jed-

nak w adze miejskie oddala y wszelkie pro by o przekazanie gruntu. Przedsta-

wiciele klubu doszli do porozumienia z w a cicielem ki mieszcz cej si  blisko 

centrum miasta, nieopodal restauracji „Kresowianka”. Tam powsta o nowe bo-

isko, na którym rozgrywano wi kszo  imprez sportowych. Obiekt ten nadzoro-

wany by  przez Stanis awa Koz 26. 

Mecze pi ki no nej cieszy y si  du ym zainteresowaniem mieszka ców mia-

sta. M odzi ludzie byli nie tylko kibicami, ale te  czynnie uprawiali futbol. Fa-

scynacja m odzie y szkolnej pi k  no n  doprowadzi a do powstania drugiej 

dru yny pi karskiej „Huraganu II”27. Rozgrywano m.in. mecze mi dzyszkolne  

z rówie nikami z innych miejscowo ci28. Zarówno pierwsza, jak i druga dru yna 

                                                 
23  „Or downik Powiatowy” 1923, nr 43, s. 1. 
24  Tam e. 
25  „Or downik Powiatowy” 1923, nr 83, s. 1. 
26  Kronika Klubu Sportowego Polonia w Nowym Tomy lu. 
27  „Kurjer Zachodni” 1926, nr 44, s. 2. 
28  „Kurjer Zachodni” 1926, nr 50, s. 2. 
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„Huraganu” rywalizowa y m.in. z: „Koron ” Bukowiec, „Promieniem” Opaleni-

ca, „Obr ” Zb szy . „Strza ” Buk czy „Zorz ” Grodzisk Wielkopolski. 

TG „Sokó ” aktywnie propagowa o rozwój fizyczny poprzez organizacj  

imprez masowych, takich jak „zabawy latowe”, „wieczory sokole” czy „Dzie  

Soko a”. Spotkania plenerowe s u y y rozgrywaniu zawodów lekkoatletycznych 

oraz prezentowaniu wicze  gimnastycznych. Gimnastyk  upowszechniano równie  

podczas zimowych pokazów odbywaj cych si  w sali pana Tuszy skiego29.  

W okresie zimowym w ród m odzie y szczególn  popularno ci  cieszy y si  

spotkania na pobliskich Gli skich Górach, gdzie oddawano si  saneczkowaniu30. 

W pierwszym pó roczu 1929 roku „Huragan” nie rozegra  adnego meczu, 

powodem tego by y powa ne k opoty organizacyjne i finansowe. Dzia acze klu-

bu zwo ali walne zebranie, podczas którego rozwa ano po czenie si  z TG 

„Sokó ”31.  

Od po owy lat dwudziestych coraz wi kszym zainteresowaniem w Nowym 

Tomy lu cieszy  si  tenis. Powstawa y nieformalne kluby, których cz onkowie 

mogli korzysta  z placu tenisowego mieszcz cego si  w Parku Miejskim, wa-

runkiem by o jednak otrzymanie wcze niejszej zgody z magistratu oraz uiszcze-

nie 50 gr za godzin 32.  

Zainteresowanie tenisem rzutowa o na to, e cz  osób zwi zanych do tej 

pory z „Huraganem” opu ci a jego szeregi i zaj a si  uprawianiem oraz rozpo-

wszechnianiem bia ego sportu. W 1929 roku dzia a  w Nowym Tomy lu, jeszcze 

nieformalnie, klub tenisowy, zrzeszaj cy mi o ników tenisa z terenu miasta. Or-

ganizacja ta przeprowadzi a pierwsze tenisowe mistrzostwa powiatu, zwyci y  

w nich zawodnik wi cicki33. Systematyczny wzrost zainteresowania tenisem 

ziemnym doprowadzi  do powstania 8 wrze nia 1930 roku Nowotomyskiego 

Klubu Tenisowego (NKT). Sk ad zarz du tworzyli: prezes Eligiusz Preisler34, za-

st pca prezesa S. Paku a, skarbnik L. epski oraz sekretarz M. Wieruszewski35. 

Na prze omie lat dwudziestych i trzydziestych coraz bardziej popularne sta-

wa y si  wycieczki rowerowe organizowane przez TG „Sokó ” do s siednich 

miejscowo ci, gdzie poprzez wspólne wiczenia i zabaw  obchodzono wi ta 

narodowe. W wyjazdach bra o udzia  po kilkadziesi t osób, zarówno kobiet, jak 

i m czyzn.  

                                                 
29  „Kurjer Zachodni” 1930, nr 53, s. 1. 
30  „Kurjer Zachodni” 1926, nr 17, s. 1. 
31  „Kurjer Zachodni” 1929, nr 63, s. 1. 
32  „Kurjer Zachodni” 1926, nr 63, s. 1–2. 
33  „Kurjer Zachodni” 1926, nr 81, s. 1. 
34  Prof. dr hab. med., mgr wychowania fizycznego Eligiusz Preisler (1908–2008) by  asystentem 

prof. dr. hab. Eugeniusza Piaseckiego na Uniwersytecie Pozna skim, kierownikiem Katedry 

Medycyny Sportu oraz Katedry i Zak adu Fizjologii Akademii Medycznej w Poznaniu. Z No-

wym Tomy lem zwi zany by  od 1924 roku, dok d rodzina Preislerów przeprowadzi a si  z Jaroci-

na. By  wspó za o ycielem Nowotomyskiego Klubu Tenisowego (1930) oraz KS „Polonia” (1932).  
35  „Kurjer Zachodni” 1930, nr 74, s. 2. 
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W tym czasie rowery stawa y si  coraz bardziej dost pne, a rowerzy ci zrze-

szali si  w grupach cyklistycznych. Szczególnie aktywne by y towarzystwa nie-

mieckie, a najbardziej Towarzystwo Cyklistów Niemieckich „Wanderlust”  

z przylegaj cej do granic Nowego Tomy la wsi Przy k. Polacy w po owie lat 

trzydziestych stanowili nawet jedn  trzeci  uczestników imprez organizowanych 

przez „Wanderlust”36. Podczas jednej z imprez organizowanych przez cyklistów 

niemieckich w pobliskiej wsi K kolewo dosz o do awantur pomi dzy Polakami 

a osobami narodowo ci niemieckiej37. 

W drugiej po owie lat dwudziestych TG „Sokó ” prze ywa o kryzys. Ak-

tywni do tej pory dzia acze wyst powali z jego szeregów, przechodz c do in-

nych organizacji. Dzi ki du emu zaanga owaniu kilku spo eczników stagnacj  

uda o si  za egna  i odbudowa  utracon  pozycj  tej organizacji w mie cie38.  

Z nadej ciem kolejnej dekady problemy, które dotkn y „Soko a”, nie omi-

n y równie  NKT i KS „Huragan”. Obie organizacje nastawione by y na rozwój 

jednej dyscypliny sportowej: NKT tenisa ziemnego, a „Huragan” pi ki no nej. 

Hamowa o to rozwój sportowców, chc cych realizowa  si  w innych dyscypli-

nach. Dochodzi o do sytuacji, w której czo owi zawodnicy NKT i „Huraganu” 

reprezentowali oba kluby39. 

W 1932 roku, wychodz c naprzeciw zapotrzebowaniu spo ecznemu, NKT 

utworzy  sekcje lekkiej atletyki oraz pi ki koszykowej. W tym czasie kryzys or-

ganizacyjny nie omin  równie  „Huraganu”. Dru yna tego ostatniego nie 

uczestniczy a w treningach. Jednak przyk ad NKT wp yn  mobilizuj co na cz on-

ków klubu. Wkrótce uda o si  zorganizowa  nawet dwa zespo y pi karskie40.  

W kwietniu 1932 roku dzia acze NKT zaproponowali Klubowi Sportowemu 

„Huragan” fuzj  i utworzenie jednego, wielosekcyjnego klubu. Kierownictwa 

obu organizacji sportowych w dniu 15 kwietnia 1932 roku powo a y Klub Spor-

towy „Polonia”. Zarz d ukonstytuowa  si  w sk adzie: prezes Zygmunt Fabrow-

ski, wiceprezes Eligiusz Preisler, II wiceprezes Bronis aw Koz owski, skarbnik 

Leon Budzy ski i sekretarz Teodor Pohl. W dniu powstania „Polonia” liczy a 

oko o 40 cz onków czynnych i 20 cz onków tzw. Przyjació  Sportu. Statut za-

wiera  istnienie sekcji gier ruchowych, kolarstwa turystycznego, lekkiej atletyki, 

pi ki no nej oraz tenisa ziemnego. Stworzono równie  mo liwo  uprawiania 

koszykówki i tenisa ziemnego przez kobiety41. 

Pierwszy mecz pi ki no nej dru yna „Polonii” rozegra a 17 kwietnia 1932 

roku. Przeciwnikiem by  zespó  Seminarium Nauczycielskiego z Wolsztyna. 

Mecz zako czy  si  niestety pora k  pi karzy „Polonii” a  0:6. Wyniki kolej-

                                                 
36  APP. Akta Starostwa Powiatowego Nowy Tomy l 1919–1939, sygn. 717, k. 69. 
37  „Kurjer Zachodni” 1930, nr 74, s. 1. 
38  „Przewodnik Gimnastyczny «Sokó »” 1928, nr 14/15, s. 168. 
39  Kronika Klubu Sportowego Polonia w Nowym Tomy lu. 
40  „Or downik Nowotomyski” 1932, nr 31, s. 1. 
41  „Or downik Nowotomyski” 1932, nr 32, s. 4. 
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nych spotka  by y ju  bardziej korzystne, a mianowicie zwyci stwa w stosunku 

7:2 nad zespo em „Korony” Bukowiec i 5:1 „Promienia” Opalenica. Wa nym 

wydarzeniem dla dzia aczy KS „Polonia” by  akces do Pozna skiego Zwi zku 

Okr gowego Pi ki No nej w lipcu 1932 roku42. 

Likwidacja powiatu grodziskiego z dniem 1 kwietnia 1932 roku i w czanie 

go do powiatu nowotomyskiego sprzyja a nawi zaniu bli szych kontaktów „Po-

lonii” Nowy Tomy l z Klubem Sportowym „Dyskobolia” z Grodziska Wielko-

polskiego. Ju  26 czerwca tego samego roku w Grodzisku Wlkp. odby y si  za-

wody pomi dzy „Poloni ” a „Dyskoboli ”. Udzia  w nich wzi o oko o 100 

sympatyków ró nych sportów, a w ród nich zawodnicy trzech sekcji: pi ki no -

nej, pi ki siatkowej kobiet oraz tenisa ziemnego. Poziom wspó zawodnictwa by  

wyrównany, mecz tenisowy zako czy  si  wynikiem 2:2, a spotkanie pi karskie 

1:1. Jedynie w meczu siatkówki „Dyskobolia” wygra a 2:143.  

Zawody pomi dzy „Poloni ” i „Dyskoboli ” z regu y odbywa y si  – na 

otwartym w 1925 roku – grodziskim „Stadionie Powiatowym”. Mieszka cy 

Grodziska Wlkp. sprzeciwiali si  takiemu nazewnictwu tego obiektu, a w cze-

nie powiatu grodziskiego do nowotomyskiego i ustanowienie lokalizacji siedzi-

by powiatu w Nowym Tomy lu doprowadzi o do wieloletnich animozji pomi -

dzy mieszka cami obu miast, równie  na p aszczy nie sportowej44.  

W sierpniu 1932 roku po raz pierwszy odby  si  „Dzie  Sportowy” nawi zu-

j cy do organizowanych wcze niej „Olimpiad Wiosennych”. W latach pó niej-

szych zawody nazywano „Dniem Sportu Klubu Sportowego Polonia”45. Wa -

nym punktem programu pierwszego „Dnia Sportu” by  mecz pi karski pomi dzy 

„Poloni ” a „Wart ” III Pozna . Przyjazd pozna skiej dru yny, w sk adzie któ-

rej wyst pili równie  zawodnicy graj cy w I lidze, by  du ym wydarzeniem  

w mie cie, a wynik 4:4 uznano za dobr  prognoz  przed rozpocz ciem rozgry-

wek pi karskiej klasy „C”46.  

Zespó  „Polonii” w pierwszym sezonie gry, w rozgrywkach organizowanych 

przez PZOPN, zosta  zakwalifikowany do grupy III klasy „C”, obok takich klu-

bów jak: „Sokó ” Opalenica, „Promie ” Opalenica i „Dyskobolia II” Grodzisk 

Wlkp.47 Inauguracyjny sezon by  dla „Polonii” udany. Dru yna zaj a pierwsze 

miejsce i awansowa a do grupy zespo ów rywalizuj cych w spotkaniach bara-

owych o awans do klasy „B”. Niestety zawodnicy „Polonii” musieli uzna  

wy szo  dru yn z bardziej do wiadczonych klubów, m.in. pozna skiej „Admi-

ry” czy „Posnanii”48. 

                                                 
42  „Or downik Nowotomyski” 1932, nr 69, s. 4. 
43  „Or downik Nowotomyski” 1932, nr 53, s. 4. 
44  A. Hojan, KS Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski 1922–1997, Pozna  1997, s. 82. 
45  „Or downik Nowotomyski” 1932, nr 66, s. 1. 
46  „Or downik Nowotomyski” 1932, nr 68, s. 1. 
47  „Or downik Nowotomyski” 1933, nr 26, s. 4. 
48  „Or downik Nowotomyski” 1933, nr 78, s. 4. 
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W latach 1934 i 1935 „Polonia” nie zdo a a awansowa  do klasy „B”. Dzia o 

si  to w atmosferze skandali i odwo a  klubu od decyzji PZOPN49. 

Dzia acze „Polonii” dbali o poziom sportowy pi karzy, zapraszaj c do No-

wego Tomy la wy ej notowane i do wiadczone zespo y z Poznania50, a tak e 

grodzisk  „Dyskoboli ”. W pa dzierniku 1934 roku, na zaproszenie „Polonii”, 

do Nowego Tomy la przyby a niemiecka dru yna „Preußen” z Mi dzyrzecza. 

By o to pierwsze mi dzynarodowe spotkanie „Polonii”. Niemcy zostali przyj ci 

bardzo go cinnie, a mecz mia  nale yt  opraw . Specjalnie na t  okoliczno  za-

proszono s dziego zwi zkowego, którym by  Roman Dabert – wcze niej zna-

komity pi karz „Warty” Pozna , a pó niej arbiter s dziuj cy mecze z udzia em 

zespo ów pierwszoligowych51. Spotkanie rozegrano w przyjaznej atmosferze. 

Pi karzy obu dru yn dopingowali zarówno polscy, jak i niemieccy kibice, którzy 

stawili si  na mecz w liczbie 500 osób52. Spotkanie zako czy o si  rezultatem 

3:3, cho  do przerwy to zespó  „Polonii” prowadzi  z wy ej notowanym rywa-

lem 2:053. 

W 1938 roku „Polonia” zaj a I miejsce w klasie „C” i uzyska a promocj  do 

wy szej klasy rozgrywkowej54. Klub z Nowego Tomy la w rozgrywkach klasy 

„B” rywalizowa  z „Soko em” Wolsztyn, „Pogoni ” migiel i „Obr ” Zb szy 55. 

Oprócz pi ki no nej w KS „Polonia” dzia a y inne sekcje. W 1934 roku 

sprowadzono z „Warty” Pozna  trenera Jerzego Temme, który w „Polonii” by  

odpowiedzialny g ównie za szkolenie lekkoatletów. W 1938 roku za o ono sek-

cj  boksersk 56. 

Na pocz tku lat trzydziestych uaktywni o si  Katolickie Stowarzyszenie 

M odzie y M skiej (KSMM), którego dzia acze organizowali zawody lekkoatle-

tyczne oraz letnie zloty. KSMM od 1932 roku propagowa o równie  tenis sto o-

wy, organizuj c mistrzostwa sekcji, a od 1935 roku coroczne mistrzostwa powiatu 

w tej dyscyplinie57. W 1936 roku m odzie , w asnym sumptem, zorganizowa a na 

jednym z placów mieszcz cych si  przy kamienicach w centrum miasta boisko do 

uprawiania lekkiej atletyki oraz sportów dru ynowych. KSMM by o organizato-

rem mi dzymiastowych zawodów w pi cioboju, siatkówce i koszykówce oraz 

biegach. Stowarzyszenie m odzie owe zach ca o równie  do gry w szachy58. 

                                                 
49  „Komunikaty Wydzia u Gier i Dyscypliny Pozna skiego Zwi zku Okr gowego Pi ki No nej” 

1934–1935. 
50  M.in. w czerwcu 1937 roku „Polonia” rozegra a mecz z KPW Pozna  (dzisiejszy Lech Po-

zna ), czo owym zespo em pozna skim, niestety, przegrana by a wysoka 2:10. 
51  J. Owsia ski, T. Siwi ski, Historia futbolu wielkopolskiego, Pozna  2013, s. 1032. 
52  APP. Akta Starostwa Powiatowego Nowy Tomy l 1919–1939, sygn. 717, k. 94. 
53  „Or downik Nowotomyski” 1934,  nr 34, s. 4. 
54  „Or downik na powiaty nowotomyski i wolszty ski” 1938, nr 65, s. 4. 
55  „Or downik na powiaty Nowy Tomy l, Wolsztyn i Mi dzychód” 1938, nr 96, s. 4. 
56  „Or downik na powiaty nowotomyski i wolszty ski” 1938, nr 21, s. 3. 
57  „Or downik Nowotomyski” 1935, nr 34, s. 3. 
58  „Or downik Nowotomyski” 1935, nr 17, s. 3. 
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Harcerze z dru yny im. J. S owackiego popularyzowali gr  w tenisa sto o-

wego. Od 1934 roku odbywa y si  zaj cia z tej dyscypliny sportowej. W 1935 

roku zorganizowali pierwsze mistrzostwa Nowego Tomy la w tenisie sto o-

wym59. W marcu 1939 roku, w budynku strzelnicy, nowotomyscy harcerze zor-

ganizowali mecz bokserski z harcerzami z Grodziska Wlkp. By o to pierwszy 

mecz bokserski Polaków na terenie miasta. Wcze niej kontakty z sekcj  bokser-

sk  pozna skiej „Warty” nawi zali Niemcy z „Männer-Turn-Verein”60. 

Wa nym wydarzeniem dla Nowego Tomy la w 1936 roku by  „Zlot Soko a” 

okr gu lwóweckiego, w którym uczestniczy o ponad 1500 osób. W trakcie za-

wodów mo na by o podziwia  m.in.: wiczenia wolne wszechs owia skie druhen, 

wiczenia wolne druhów, wiczenia na sprz tach, piramidy oraz krakowiaka.  

W 1937 roku zawi za  si  Policyjny Klub Sportowy, blisko wspó pracuj cy 

ze stowarzyszeniem Rodzina Policyjna. Klub organizowa  wycieczki, bra  udzia  

w konkursach strzeleckich, a tak e w wiczeniach fizycznych61. 

W tym samym roku utworzono Powiatowy Oddzia  Polskiego Zwi zku 

Strzelectwa Sportowego, którego za o ycielami by y nowotomyskie organizacje: 

Bractwo Kurkowe, Pocztowe Przysposobienie Wojskowe, ZHP, Zwi zek Pra-

cowników Skarbowych, a tak e organizacje strzeleckie ze Zb szynia62. 

W 1939 roku ludno  Nowego Tomy la m.in. dzi ki cyklicznym wydarze-

niom sportowym oddala a cie  nadchodz cej wojny. Jeszcze w sierpniu,  

w przededniu rozpocz cia dzia a  wojennych, organizowane by y konkursy 

strzelectwa sportowego z okazji zako czonych niw, a „Polonia” zwyci y a 5:2 

w meczu z „Promieniem” Opalenica63. By y to ostatnie, przed wybuchem  

II wojny wiatowej, wydarzenia sportowe na terenie Nowego Tomy la organi-

zowane przez Polaków. 

Zako czenie 

Analiza wydarze  sportowych z udzia em sportowców z Nowego Tomy la 

do 1939 roku pozwala stwierdzi , i  znacz cy wp yw na post p w tej dziedzinie 

mia y uwarunkowania spo eczne. Polscy mieszka cy miasta (wówczas przygra-

nicznego i zamieszkanego w wi kszo ci przez ludno  narodowo ci niemiec-

kiej) po odzyskaniu niepodleg o ci w 1919 roku nieustannie manifestowali swo-

j  polsko  i patriotyzm. Spo eczno  ta by a równie  aktywna w wielu dziedzi-

nach ycia, które dotychczas by y zwalczane przez zaborców. Polacy zak adali 

wi c towarzystwa, uprawiali sport i organizowali imprezy masowe.  

                                                 
59  „Or downik Nowotomyski” 1935, nr 43, s. 3. 
60  APP. Akta Starostwa Powiatowego Nowy Tomy l 1919–1939, sygn. 717, k. 28. 
61  „Or downik na powiaty nowotomyski i wolszty ski” 1937, nr 133, s. 3. 
62  „Or downik na powiaty nowotomyski i wolszty ski” 1937, nr 28, s. 4. 
63  „Or downik na powiaty Nowy Tomy l, Wolsztyn i Mi dzychód” 1939, nr 91, s. 4. 
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Nie bez znaczenia by a te  rywalizacja z towarzystwami niemieckimi, 

zw aszcza na polu organizacyjnym. Znacz cy wp yw na rozwój sportu wywar y 

migracje ludno ci polskiej do Nowego Tomy la po 1919 roku, gdy  nowi 

mieszka cy, m.in. Z. Fabrowski, Z. Kabza oraz cz onkowie rodziny Preislerów, 

posiadali ju  do wiadczenie w pracy organizacyjnej towarzystw. Cechy te oka-

za y si  pomocne w szybkim i harmonijnym rozwoju sportu na terenie miasta. 

Dojrza o  spo eczna oraz patriotyzm pionierów nowotomyskiego sportu by-

y czynnikami wp ywaj cymi na ci g e i systematyczne dzia ania, które prowa-

dzi y do powstawania i wzmocnienia pozycji towarzystw sportowych. Organiza-

cje prosportowe zach ca y do uczestnictwa w sporcie i rekreacji m odzie  m sk  

i e sk , zach cano do uczestnictwa w nieuprawianych dotychczas w mie cie 

nowych dyscyplinach sportowych. Sprzyja o to narodzinom kolejnych sekcji 

sportowych. Wizyty w Nowym Tomy lu wy ej klasyfikowanych rywali, zatrud-

nianie trenerów, podnoszenie kwalifikacji rodzimych szkoleniowców, czy orga-

nizowanie mi dzymiastowych turniejów, wp ywa y znacz co na rozwój organi-

zacji sportowych w mie cie i wzrost poziomu sportowego zawodników. 

W okresie dwudziestolecia mi dzywojennego w Nowym Tomy lu, wraz  

z sukcesami sportowymi, powstawa a i stopniowo rozwija a si  infrastruktura 

sportowa. Zbudowano boisko do pi ki no nej, siatkówki, koszykówki, lekkiej 

atletyki oraz korty tenisowe. Z powsta ych obiektów sportowych korzysta y nie 

tylko osoby uprawiaj ce sport, ale równie  uczniowie szkó  i osoby prywatne. 

Korzy ci , wynikaj c  z dzia alno ci sportowej towarzystw i klubów, by o tak e 

organizowanie czasu wolnego mieszka ców, którzy mogli bra  udzia  w szeregu 

imprez – zarówno kameralnych, jak i masowych. By y to nie tylko zawody spor-

towe, ale równie  wydarzenia kulturalne i patriotyczne. Cz onkowie towarzystw 

i klubów sportowych uczestniczyli w procesie wychowania i kszta towania po-

staw patriotycznych i obywatelskich Polaków zamieszkuj cych Nowy Tomy l  

w latach 1919–1939. 
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Abstract 

From the History of Sport in Nowy Tomysl before 1939 

This article describes the beginnings of sport in Nowy Tomysl up to 1939, focusing mainly on 

Polish-born people with reference to established earlier marksmen’s society and other German so-

cieties. At the beginning of this paper the results of previous investigations were described togeth-

er with the presentation of the town’s history and the research question. The primary focus is put 

on the interwar period during which the origins and later development of sports organisations 

could be observed.  

The important fact is that Polish people were in the minority in Nowy Tomysl in 1919 and 

that is why sport became one of the ways to demonstrate their national identity. Moreover, this ar-

ticle describes the societies which were geared towards physical development of individuals. This 

work also mentions the evolution of sport infrastructure and sports disciplines as well as the influ-

ence of sport societies on social relations at that time.  

Keywords: Nowy Tomysl, sport, organizations. 

 

 

 


