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Kazimierz Fia³ka (1907-1970) na linii mety biegu „Quer durch Berlin” („Na
prze³aj przez Berlin”), 2 maja 1937 roku. Zwyciê¿y³ z czasem 1:26:37,2. Polak
bieg³ w koszulce „Cracovii”, poniewa¿ sanacyjni dzia³acze sportowi zakazali

mu wystêpu w koszulce z bia³ym or³em.
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„Fia³ka... Fia³ka? Kazimierz Fia³ka? A kto to by³?” – pew-

    nie teraz takie pytania zadaj¹ sobie ci, którzy przeczy

    tali tytu³ niniejszego rozdzia³u. No, mo¿e nie wszyst-

   kim Czytelnikom to nazwisko jest zupe³nie obce; fani

„Cracovii” i znawcy historii polskiego sportu doskonale wiedz¹, i¿

Fia³ka by³ obok Janusza Kusociñskiego, Wac³awa Soldana i Józefa

Nojiego jednym z najlepszych biegaczy na d³ugich dystansach

w okresie dwudziestolecia miêdzywojennego. Urodzi³ siê 2 lipca

1907 roku w Krakowie. Przez ca³¹ swoj¹ karierê sportow¹ zwi¹za-

ny by³ z „Cracovi¹”. W barwach swojego ukochanego klubu oœmio-

krotnie zdobywa³ mistrzostwo kraju (w biegu na 5 km w 1933

i 1934 r.; na 10 km w 1933, 1934 i 1935 r.; w biegu prze³ajowym

– w 1934 i 1935; w hali w sztafecie 3 x 800 m w 1934 r.), dwukrot-

nie wicemistrzostwo (w biegu na 10 km w 1932 r. i biegu prze³ajo-

wym w 1936 r.) oraz dwukrotnie pobi³ rekord Polski (w biegu na

20 km i biegu godzinnym).

W czerwcu 1936 roku Fia³ka w imponuj¹cym stylu wygra³ dwa

biegi: najpierw 14 czerwca na mistrzostwach Krakowa pokona³ ry-

wali na dystansie 20 km, jednoczeœnie poprawiaj¹c rekord Polski

o ponad dwie minuty (rekord Fia³ki to 1:07:56), a dwa tygodnie póŸ-

niej w Warszawie nie da³ szans rywalom w biegu na 35 km, prowa-

dz¹c od startu do mety. Dzia³acze podjêli decyzjê o w³¹czeniu Fia³ki

do reprezentacji na XI Igrzyska Olimpijskie w Berlinie. On, a tak¿e

Bronis³aw Gancarz, po raz pierwszy w historii wystêpów bia³o-czer-

wonych na igrzyskach, mieli wystartowaæ w biegu maratoñskim.
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Maraton odby³ siê 9 sierpnia po po³udniu. Upalna pogoda i tru-

dy trasy da³y siê we znaki wielu biegaczom. Swoj¹ dramaturgi¹ bieg

rozpala³ emocje widzów i s³uchaczy transmisji radiowych. Od star-

tu prowadzi³ Juan Carlos Zabala – chor¹¿y ekipy argentyñskiej

i zwyciêzca maratonu na X Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles

– lecz kiedy na trzydziestym trzecim  kilometrze do³¹czy³a do nie-

go grupa poœcigowa, postanowi³ zejœæ z trasy. Za Zabal¹ bieg³ Por-

tugalczyk Dias, który oko³o dwudziestego kilometra zacz¹³ wyraŸ-

nie utykaæ. Okaza³o siê, ¿e Dias – co by³o fataln¹ decyzj¹ – wystar-

towa³  w nowych butach. W pewnym momencie zatrzyma³ siê i...

po¿yczy³ od porz¹dkowego z Hitlerjugend trzewiki, w których do-

bieg³ do mety na siedemnastej pozycji! Na piêædziesiêciu szeœciu

startuj¹cych zawodników maraton ukoñczy³o czterdziestu dwóch.

Zwyciê¿y³ z nowym rekordem olimpijskim (2:29:19,2) reprezen-

tant Japonii Son Kitei. Tak naprawdê Son Kitei nazywa³ siê Sohn

Kee-chung i podobnie jak zdobywca br¹zowego medalu Nan Sho-

ryu (w³aœciwie: Nam Sung-yong) by³ Koreañczykiem. Jednak

w zwi¹zku z tym, ¿e wówczas Korea znajdowa³a siê pod okupacj¹

japoñsk¹, wszyscy koreañscy sportowcy zostali zobowi¹zani do re-

prezentowania Kraju Kwitn¹cej Wiœni oraz do u¿ywania zjaponi-

zowanych imion i nazwisk.

Nasi maratoñczycy, niestety, wypadli s³abo. Bronis³aw Gancarz

dobieg³ do mety z czasem 3:03:11 jako trzydziesty trzeci zawodnik.

Po biegu powiedzia³, ¿e dozna³ kontuzji œciêgna Achillesa. Nie chc¹c

jednak sprawiæ zawodu kibicom i dzia³aczom, podj¹³ decyzjê o ukoñ-

czeniu maratonu. Natomiast Kazimierz Fia³ka, z powodu naderwa-

nia œciêgna Achillesa, wycofa³ siê po dwudziestym kilometrze i zo-

sta³ przewieziony karetk¹ do szpitala. Obaj zawodnicy byli przed

olimpiad¹ w doskona³ej formie, apetyty na sukces rozbudzone, a tu...

taki zawód! Ktoœ musia³ byæ winien tej kompromitacji i dzia³acze
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postanowili obsadziæ w roli czarnego luda Fia³kê. Ich tok rozumo-

wania by³ nastêpuj¹cy: skoro i Gancarz, i Fia³ka mieli tê sam¹ kontu-

zjê, ale Gancarz zacisn¹³ zêby i kontynuowa³ bieg, a Fia³ka zszed³

z trasy, no to ten drugi zachowa³ siê niehonorowo, niegodnie pol-

skiego sportowca i nie powinien ju¿ nigdy reprezentowaæ Polski. Ma-

luczko, a pad³yby oskar¿enia o zdradê ojczyzny. Na nic zda³y siê ar-

gumenty, ¿e przecie¿ kontuzja kontuzji nierówna, ¿e nie mo¿na biec

z naderwanym œciêgnem Achillesa itd. Dzia³acze wiedzieli lepiej...

Piszemy ci¹gle o tych „dzia³aczach”, lecz jeszcze nie wyjaœnili-

œmy, kto przed wojn¹ „robi³ za dzia³acza”. W okresie rz¹dów sanacji

fotele prezesów, wiceprezesów zwi¹zków sportowych i wielu klu-

bów zarezerwowano, a jak¿e, dla trepów. Prezesem Polskiego Komi-

tetu Olimpijskiego od 1929 do 1939 roku by³ pu³kownik Kazimierz

Pu³kownik Kazimierz Glabisz (1893-
-1981) by³ w latach 1929-1939
prezesem Polskiego Komitetu

Olimpijskiego.

Genera³ W³adys³aw
Boñcza-Uzdowski (1887-1957).
W latach 1928-1937 zasiada³ w

fotelu prezesa PZPN.

Rozdzia³ XVI
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Glabisz, dwójkarz, oficer do zleceñ generalnego inspektora si³ zbroj-

nych, czyli najpierw Pi³sudskiego, a potem Rydza-Œmig³ego. Na dzie-

wiêæ lat (1928-1937) prezesem Polskiego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej mia-

nowano genera³a W³adys³awa Boñczy-Uzdowskiego, legionistê,

a przed I wojn¹ œwiatow¹ bojówkarza i pepeesowca. Pu³kownik

Stefan Rowecki (póŸniejszy legendarny komendant g³ówny Armii

Krajowej, pseudonim „Grot”) w swoich prywatnych notatkach pod

dat¹ 22 maja 1939 roku napisa³ o Uzdowskim, ¿e „dowodzi ponad

dziesiêæ lat dywizj¹, z czego ju¿ piêæ lat niczym siê (...) nie zajmuje

poza polowaniem, piciem i gr¹ w karty. (…) Obecnie nerwus, przy-

kry dla otoczenia, widaæ, ¿e czas mu na emeryturê. Szkoda, ¿eby ja-

kie miejsce w wojsku zabiera³”. Po up³ywie czterech miesiêcy opinia

Roweckiego znalaz³a potwierdzenie w rzeczywistoœci – podczas kam-

panii wrzeœniowej Boñcza-Uzdowski skompromitowa³ siê ucieczk¹

z pola walki... W 1937 roku prezesem PZPN zosta³ nasz znajomy

z Polskiego Komitetu Olimpijskiego, p³k Glabisz. Z kolei Lidze Pi³ki

No¿nej (dzisiejsza Ekstraklasa) prezesowali w kolejnoœci: genera³

Roman Górecki  (wszechw³adny prezes Banku Gospodarstwa Krajo-

wego), pu³kownik Zygmunt Wasserab, podpu³kownik Ignacy Izdeb-

ski, pu³kownik Zygmunt ¯o³êdziowski, pu³kownik Juliusz Geib, ge-

nera³ Karol Stefan Rudolf. Polskim Zwi¹zkiem Lekkiej Atletyki kie-

rowa³ kapitan Jerzy Misiñski, a po nim kapitan Wac³aw Znajdowski.

Itd., itp. Pytanie: „Czy sanatorzy sprawowali prezesury spo³ecznie,

dla idei i bezinteresownie?” – pozostawiam bez odpowiedzi, licz¹c

na domyœlnoœæ Czytelników.

Kazimierz Fia³ka po powrocie z olimpiady do Krakowa zdo³a³

wyleczyæ kontuzjê. Rozpocz¹³ treningi i powoli, krok po kroku, od-

budowywa³ formê. Marzy³ o startach w zawodach miêdzynarodo-

wych, marzy³ o reprezentowaniu Polski; przecie¿ w latach 1933-1935

z powodzeniem oœmiokrotnie wystêpowa³ w dru¿ynie bia³o-czerwo-
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nych w meczach miêdzypañstwowych. Jednak Warszawa milcza³a

w jego sprawie, powo³añ do kadry jak nie by³o, tak nie by³o, a „dzia-

³acze” traktowali Fia³kê jak zad¿umionego. Na szczêœcie Fia³ka siê

nie za³ama³. Ka¿dego dnia trenowa³ i pracowa³ na posadzie woŸne-

go w Fabryce Chemiczno-Farmaceutycznej Dr A. Wander S.A., produ-

kuj¹cej m.in. ovomaltinê, s³ynn¹ na ca³ym œwiecie szwajcarsk¹ od¿yw-

kê. Pracowa³, trenowa³ i cierpliwie czeka³, a¿ los siê do niego uœmiech-

nie, a¿ osi¹gnie ¿yciowy sukces. W marcu 1937 po konsultacji z trene-

rem i zarz¹dem klubu „Cracovia” podj¹³ decyzjê o starcie w niezwykle

presti¿owym biegu „Quer durch Berlin” („Na prze³aj przez Berlin”).

„Dzia³acze” warszawscy powiadomili Fia³kê, ¿e, owszem, mo¿e sobie

pobiec w tym Berlinie, ale – uwaga! – musi wyst¹piæ w koszulce „Cra-

covii”, a nie w koszulce z bia³ym or³em, ¿eby w razie, jak „spuchnie”,

nie przyniós³ Polsce wstydu, ¿eby jej nie skompromitowa³. Có¿, Fia³ka

prze³kn¹³ tê gorzk¹ pigu³kê... „Cracovia” wys³a³a list do Konsulatu Ge-

neralnego RP w Berlinie z proœb¹  o zaopiekowanie siê zawodnikiem

oraz wykupi³a dla niego bilety kolejowe.

W niedzielê rano 2 maja 1937 roku Kazimierz Fia³ka wysiad³

z poci¹gu na dworcu w stolicy III Rzeszy. Zapewne myœla³ sobie: „List

wys³any, Konsulat powiadomiony, to pewnie urzêdnicy pomog¹”. List

z pewnoœci¹ doszed³ do adresata, lecz nikt z Konsulatu nie pojawi³

siê na peronie. Ha! Trudno, do odwa¿nych œwiat nale¿y. Choæ Fia³ka

nie mia³ przy sobie nawet z³amanego feniga i nie zna³ jêzyka nie-

mieckiego – jak to siê mówi: ani be, ani me – to uda³o mu siê jednak

jakoœ na migi wyt³umaczyæ taksówkarzowi, dok¹d chce jechaæ „na

krydê” (na kredyt). Przyjechali na Kurfürstenstraße 137, a tu nikt

spoœród trzydziestu kilku urzêdników nie chcia³ pomóc zawodniko-

wi! W koñcu ulitowa³ siê nad nim woŸny – po¿yczy³ mu pieni¹dze na

taksówkê i jeszcze da³ dwie marki na œniadanie. W barze Fia³ka zjad³

kilka kromek chleba z margaryn¹, popi³ kaw¹ zbo¿ow¹ i pomaszero-

Rozdzia³ XVI
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wa³ na miejsce startu, co jakiœ czas pokazuj¹c kartkê z adresem ¿ycz-

liwym berliñczykom, którzy pomogli mu dotrzeæ na miejsce. Przed

startem panu Kazimierzowi zrobi³o siê trochê markotno, bo rozgl¹-

da siê na prawo i na lewo, i có¿ widzi? Ano widzi wielu zawodników

– z Niemiec, Austrii, W³och, Czechos³owacji, £otwy, Wielkiej Bryta-

nii, Australii i z innych krajów. Wszystkim towarzysz¹ urzêdnicy

z konsulatów b¹dŸ ambasad, tylko on stoi samotny jak ten palec; po

koszulkach widaæ, kto reprezentuje jaki kraj, tylko on ma na sobie

koszulkê klubow¹.

Wreszcie w samo po³udnie sêdzia da³ sygna³ do startu. Ruszyli.

Kilkuset zawodników. Do przebiegniêcia dystans dwudziestu piêciu

kilometrów. Od Poststadion do Görlitzer Bahnhof i z powrotem.

Wzd³u¿ trasy zgromadzi³o siê ponad sto tysiêcy widzów! Trzeba

walczyæ z rywalami, sakramenckim upa³em – zupe³nie jakby to nie

by³ pocz¹tek maja, tylko œrodek lata – no i ze swoimi s³aboœciami. Od

pocz¹tku Fia³ka narzuci³ ostre tempo i bez problemu wyprzedzi³

harcuj¹cego Niemca Andersa. Prowadzi³; nie chcia³ ¿eby mu ktoœ

depta³ po piêtach. Skutecznie odpiera³  wszystkie ataki: Niemców

Braeseckego i Bertscha oraz Anglika Sullivana. Jego przewaga syste-

matycznie ros³a. Trzydzieœci... piêædziesi¹t... sto dwadzieœcia... dwie-

œcie metrów. Na pó³metku Polak mia³ ju¿ nad drugim biegaczem trzy-

sta metrów przewagi! „Byleby tylko nic siê nie sta³o” – myœla³ – „by-

leby nie by³o ¿adnej kontuzji, to na pewno wygram”. Nagle us³ysza³

okrzyki wyzwalaj¹ce w nim kolejne pok³ady energii: „Kazeeek!

Te, Fia³ka, nie daj siê!”. Tak, to po polsku, przecie¿ siê nie przes³ysza³.

A¿ siê b³ogo zrobi³o na sercu. Kochani rodacy, polscy robociarze,

których bieda w kraju wygna³a do Niemiec. Oni wiedzieli, ¿e tutaj

biegnie ich rodak i dopingowali go ze wszystkich si³. A pan ambasa-

dor? A pan konsul generalny? A panowie urzêdnicy polskich placó-

wek dyplomatycznych? Ech, co tam, niewa¿ne! Jeden z widzów zain-
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trygowany liter¹ „C” na koszulce Fia³ki, zapyta³ siê któregoœ z pol-

skich kibiców, co to „C” oznacza. Ten mu wyt³umaczy³, ¿e chodzi

o „Cracoviê”, klub z Krakowa, i ju¿ po chwili Niemcy skandowali:

„Krakau! Bravo Krakau!”. Ktoœ siê zreflektowa³ – przecie¿ Kraków le¿y

w Polsce, wiêc Niemcy zaczynaj¹ krzyczeæ: „Pole! Pole! Bravo!”. I kie-

dy w koñcu na mecie Fia³ka przerwa³ taœmê jako pierwszy, zerwa³

siê huragan oklasków, a okrzykom: „Es lebe! Polen hoch!” („Niech ¿yje!

Wiwat Polska!”) nie by³o koñca.

Polak zwyciê¿y³ z czasem 1:26:37,2. Drugi by³ Anglik Sullivan

(1:28:31), a trzeci Niemiec Bertsch (1:28:42,2). Wszyscy fetowali

Fia³kê – uœciski, gratulacje, zdjêcia i toasty. Raptem konsternacja, bo

zbli¿a³a siê ceremonia wrêczania wieñców, podnoszenia flag (pol-

skiej, brytyjskiej i niemieckiej) i grania hymnów, a tu nie ma pol-

skich oficjeli. Byli lordowie z ambasady Wielkiej Brytanii, byli przed-

stawiciele niemieckich w³adz, a Polaków ani widu, ani s³ychu. Co

prawda zjawi³ siê jakiœ urzêdnik Konsulatu Generalnego RP, ale nie-

oficjalnie, jako kibic, bez cylindra czy melonika. Oficjele ³otewscy (ich

rodak zaj¹³ trzecie miejsce w chodzie), którym ¿al siê zrobi³o Fia³ki,

poszli zatelefonowaæ do Konsulatu Generalnego RP, jednak¿e nie

sk³oni³o to naszych dygnitarzy do przybycia na Poststadion. Trudno.

Granie polskiego hymnu obesz³o siê bez polskiej asysty...

Zwyciêstwo Fia³ki odbi³o siê g³oœnym echem w ca³ych Niem-

czech. Praktycznie ka¿de znacz¹ce czasopismo odnotowa³o to spor-

towe wydarzenie; na przyk³ad w wychodz¹cym w niedzielê wieczo-

rem tygodniku „Der Montag” odnajdujemy nastêpuj¹c¹ ocenê biegu

krakowianina: „Polak Fia³ka (…) nada³ biegowi od pocz¹tku ostre

tempo. Biegn¹c z energi¹, lecz równoczeœnie bardzo elastycznie, jak

na sprê¿ynach, wysun¹³ siê szybko na czo³o. Ju¿ na ulicy Inwalidów

od³¹czy³ siê od (…) [reszty – S.S.] biegaczy i zyska³ odstêp od 40 do

50 m. W tym momencie berliñczyk Braesecke spróbowa³ doœcign¹æ

Rozdzia³ XVI
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Polaka, ale okaza³o siê, ¿e wymaga³ zbyt wiele od w³asnych si³. (…)

[Na – S.S.] pó³metku w okolicy placu £u¿yckiego Fia³ka ma ju¿ 300 m

przewagi nad drugim biegaczem. (…) Polak wpad³ zupe³nie œwie¿y

na stadion Pocztowy, maj¹c za sob¹ Sullivana o 600 m, a na ostatnim

okr¹¿eniu zdoby³ siê na finisz, który ze wzglêdu na 25-kilometrowy

przedbieg by³ istotnie czymœ zadziwiaj¹cym” (cyt. za artyku³em Wspa-

nia³y sukces Fia³ki w Berlinie zamieszczonym w „Ilustrowanym Ku-

rierze Codziennym”, nr 122 z 4 maja 1937 r.). Proszê sobie wyobra-

ziæ, ¿e pomimo tak znacz¹cego sukcesu sportowego rozs³awiaj¹ce-

go – nie bêdziemy siê k³óciæ czy w wiêkszym, czy te¿ mniejszym stop-

niu – imiê Polski w Niemczech, nasz konsul generalny i ambasador

nie raczyli zaprosiæ Fia³ki na galê z okazji Œwiêta Narodowego Trze-

ciego Maja. Tê bulwersuj¹c¹ sprawê naœwietli³ w felietonie Ovomal-

tina? dr Zygmunt Nowakowski: „A nastêpnego dnia to by³ 3 Maj, œwiê-

to narodowe, które w salonach ambasady gromadzi ca³¹ Poloniê ber-

liñsk¹, tê lepiej ubran¹... We wszystkich gazetach (…) by³y na pierw-

szej stronie fotografie polskiego zwyciêzcy, ale jakoœ nasi referenci

prasowi przeoczyli to i p. Fia³ki nikt do ambasady nie zaprosi³ (…).

By³oby dobrze, gdyby casus p. Fia³ki zakoñczy³ seriê niedo³êstw, po-

my³ek i fuszerek [polskich placówek dyplomatycznych – S.S.]. Bo

wyobraziæ sobie mo¿na, jak tacy np. Czesi potrafiliby rozd¹æ w Berli-

nie wspania³e zwyciêstwo swego rodaka!” („Ilustrowany Kurier Co-

dzienny”, nr 135 z 17 maja 1937). Moim zdaniem to nie by³o wcale

przeoczenie referentów prasowych, lecz œwiadome dzia³anie kon-

sula generalnego lub ambasadora (tak im nakaza³a „góra”), a Nowa-

kowski nie móg³ o tym napisaæ w obawie przed ingerencj¹ cenzury.

Kl¹twa rzucona na Fia³kê przez „czynniki wy¿sze”, przez sanacyjnych

dzia³aczy sportowych, po nieudanym biegu maratoñskim na Igrzy-

skach Olimpijskich w 1936 roku, nie zosta³a zdjêta. No bo jak¿e ina-

czej wyt³umaczyæ postêpowanie konsula generalnego w Berlinie, dra
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Adama Kruczkiewicza: 2 maja nie pojawi³ siê na ceremonii dekora-

cji Fia³ki po jego wygranej w presti¿owych zawodach „Quer durch

Berlin”, ale za to pojawi³ siê 24 lipca na zawodach kajakarskich i do-

pingowa³ polskich zawodników!

Po powrocie do Krakowa, niewiele siê zmieni³o w ¿yciu Kazi-

mierza Fia³ki. Ot, mo¿e tylko tyle, ¿e udzieli³ kilku wywiadów. A tak,

to codzienny ko³owrót: praca-trening-trening-praca... Nigdy ju¿ nie

zosta³ powo³any do reprezentacji Polski. Ten skromny cz³owiek nie

chowa³ o to do nikogo urazy, nie skar¿y³ siê, nie narzeka³. Po napaœci

III Rzeszy na Polskê walczy³ podczas wojny obronnej w 1939 roku.

Przedosta³ siê na Wêgry, gdzie zosta³ internowany. Po ucieczce z obo-

zu internowania trafi³ do Polskich Si³ Zbrojnych. Jako ¿o³nierz 1 Dy-

wizji Pancernej genera³a Stanis³awa Maczka walczy³ we Francji, Bel-

gii, Holandii i w Niemczech. Za dzieln¹ postawê na polu walki zosta³

odznaczony Krzy¿em Walecznych. Po zakoñczeniu wojny powróci³

do rodzinnego Krakowa i przez wiele lat udziela³ siê spo³ecznie w

swojej ukochanej „Cracovii”. Kazmierz Fia³ka zmar³ 25 wrzeœnia 1970

roku. Grób tego wybitnego sportowca, ¿o³nierza, patrioty i spo³ecz-

nika znajduje siê na Cmentarzu Rakowickim.

Rozdzia³ XVI
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