
Od autora
Nie jestem z urodzenia ani poznaniakiem, ani nawet Wielkopolaninem. Przez pół życia 
Warta była mi klubem takim samym, jak mnóstwo innych w całym kraju – obojętnym. Tak 
się jednak złożyło, że zamieszkałem w Poznaniu akurat wtedy, gdy Zieloni rozgrywali swój 
pierwszy po 40-letniej przerwie sezon w ekstraklasie. Stadion im. Edmunda Szyca odwie-
dzałem więc często. Po dwóch latach futboliści spadli z ligi, ale pozostała mi do Warty sym-
patia. Z biegiem lat moje więzy z klubem zacieśniały się tak pod względem zawodowym, 
jak i emocjonalnym.
Kiedy zbliżał się czas wspaniałego jubileuszu Warty, zapadła decyzja o stworzeniu okolicz-
nościowego wydawnictwa. Zarząd klubu właśnie mi powierzył to zadanie, co przyjąłem 
z radością, ale i z obawami. To duża przyjemność, móc zmierzyć się ze wspaniałą historią 
Zielonych i spróbować przedstawić ją w ciekawy sposób. To jednak także wielka odpowie-
dzialność. Més que un club – to motto przyświeca słynnemu FC Barcelona. Więcej, niż klub – 
tak o Warcie myśli i mówi wielu byłych i obecnych działaczy, sportowców, kibiców Warty... 
Jak sprawić, by możliwie wielu z nich było zadowolonych z jubileuszowej publikacji?
Długo zastanawialiśmy się, jaką formułę powinno mieć to wydawnictwo. Wspólnie doszli-
śmy do wniosku, że dzieje Warty opisywane były już wielokrotnie, i to w bardzo obszernym 
zakresie, natomiast nigdy nie były one w zadowalający sposób pokazane. To dlatego księga, 
którą trzymają Państwo w rękach, nie jest monografią. Liczby i fakty przedstawione w al-
bumie są jedynie dopełnieniem zdjęć – nie odwrotnie.
Podczas pracy wielokrotnie nachodziły mnie poważne wątpliwości. W albumach ze zdję-
ciami, których całkiem sporo zachowało się w klubowych archiwach, po wielu fotografiach 
pozostały tylko ślady zaschniętego kleju i podpisy. Szukać tych zdjęć w innych źródłach, 
czy może pokazywać inne, równie atrakcyjne, lecz wcześniej niepublikowane? Czy foto-
grafie, które w albumie sprzed pół wieku podpisane są jako pochodzące z 1912 roku, rze-
czywiście właśnie wtedy były wykonane? Czy opisane na odwrocie wydarzenia i postaci 
rzeczywiście nimi są, czy może wkradły się tam błędy? Pokazywać znanych sportowców 
na kiepskiej jakości fotografiach, czy może anonimowych, ale w ładnych ujęciach? Przy 
rozstrzyganiu wielu tego typu dylematów kierowałem się intuicją i mam nadzieję, że mnie 
ona nie zawiodła.
Innego rodzaju rozterki związane były ze skomplikowaną, powojenną historią klubu. 
A właściwie dwóch klubów, bo przecież w dziejach Warty istotną rolę odegrał przyfabrycz-
ny klub Zakładów H. Cegielskiego. Weźmy więc za przykład sekcję kajakową, która w tym 
klubie powstała, zanim w 1950 roku doszło do fuzji Warty i KS HCP. To właśnie na bazie tej 
sekcji Warta zbudowała później swoją kajakową potęgę, przejęła też jej tradycje. Przyjęło 
się stawiać Czesława Sobieraja – który startował na Igrzyskach w Londynie w 1948 roku 
– w gronie olimpijczyków Warty i z tym nie zamierzałem polemizować. Z drugiej jednak 
strony były sekcje, które w KS HCP miały rodowód krótszy niż te istniejące w Warcie. Po 
połączeniu obu klubów dość przeciętni, generalnie, gracze HCP nie wzmocnili w sposób 
znaczący wciąż mocnej sekcji piłkarskiej Warty. Pewnie dlatego klub z Dolnej Wildy ni-
gdy nie „przyznał się” do olimpijczyka Walentego Musielaka, który na Igrzyska w Berlinie 

w 1936 roku pojechał jako gracz HCP. Również tego poglądu nie podważyłem na kartach 
albumu, choć wątpliwości pozostały...
Lista osób, które miały wpływ na ostateczny kształt jubileuszowego wydawnictwa, jest bar-
dzo długa – jestem im wszystkim bardzo wdzięczny. Kilku osobom chcę jednak podzięko-
wać w sposób szczególny.
Dziękuję więc Marcinowi Pawlickiemu, przyjacielowi od czasów studenckich, który był mi 
przewodnikiem po sportowych arenach Poznania, a zwłaszcza po Stadionie im. 22 Lipca 
(potem im. Edmunda Szyca) i „ogródku” przy Drodze Dębińskiej. Robert Jankowiak był 
tym, który formalnie wprowadził mnie w struktury KS Warta. Bardzo wiele zawdzięczam 
dyrektor sportowej Wiesławie Adamskiej i prezesowi zarządu KS Warta Markowi Łbikowi, 
którzy nie tylko okazali mi zaufanie, ale również świadczyli wszelką niezbędną pomoc na 
każdym etapie powstawania tego albumu. Mnóstwo cennych, merytorycznych – nierzadko 
krytycznych – uwag otrzymałem od Romana Lutego, autora monografii sekcji lekkoatle-
tycznej, a także wytrawnego znawcy historii całego klubu. Moich podziękowań nie prze-
czyta, niestety, Zbigniew Siadak. Ten były sportowiec, a potem działacz i kronikarz Warty, 
zawsze z życzliwością pomagał mi w archiwalnych poszukiwaniach. Pożegnaliśmy go
15 czerwca na cmentarzu przy ul. Bluszczowej – dokładnie 100 lat po założeniu Warty, 
nieopodal miejsca, w którym piłkarze święcili swe największe triumfy...
Pomoc, za którą uprzejmie dziękuję, okazali trenerzy i działacze zarówno wciąż istnieją-
cych, jak i byłych sekcji sportowych Warty, a szczególnie: rzecznik prasowy klubu Hubert 
Niedzielski, Zbigniew Śmiglak, Andrzej Żurawski, Arkadiusz Miklosik, Karol i Konrad Ma-
jewscy (wszyscy z sekcji piłki nożnej), Ryszard Oborski i Zbigniew Dolata (kajaki), Leszek 
Jarosławski i Mateusz Witkowski (szermierka), Jerzy Wybieralski i Hieronim Stawujak 
(hokej na trawie), Maciej Jagielski, Jacek i Piotr Gąsiorkowie (tenis), Tadeusz Lenartow-
ski (gimnastyka), Marian Trojanek (koszykówka), Marian Klorek (zapasy), Dariusz Preiss 
i Radosław Laskowski (kickboxing). Za udostępnienie cennych zdjęć i pamiątek dzięku-
ję: Stanisławowi Wiktorowi, Stanisławowi Przychodzkiemu (synowi fotografa Kazimierza 
Przychodzkiego), Gabrieli Rompalskiej (córce lekkoatlety Klemensa Biniakowskiego), Ma-
ciejowi Zatorskiemu, Jerzemu Skrzypińskiemu, Jarosławowi Rybackiemu i Sławomirowi 
Sobkowiakowi. Dziękuję pięknie paniom Barbarze Spychale i Katarzynie Dolacie z klubo-
wego sekretariatu oraz wszystkim byłym i obecnym pracownikom KS Warta, którzy choćby 
i symbolicznie pomogli przy powstaniu jubileuszowego wydawnictwa.
Last, but not least, szczególne podziękowania kieruję do moich ukochanych dziewczyn – 
Pauli i Malwiny. Bez Waszego wsparcia ten album nigdy by nie powstał.
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