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kumentacji Czynu Niepodległościowego ; Biblioteka Jagiellońska. 
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Broszura pt. Sport w Krakowie 1939-1945 : dokumenty i fotografie ze zbio-

rów Stanisława Chemicza : wystawa jest folderem ekspozycji mającej miejsce w 

dniach 27 V – 30 VI 2004 w Bibliotece Jagiellońskiej. Pozycja stanowi krótkie, 

syntetyczne wprowadzenie w zagadnienie kultury fizycznej w Krakowie podczas 

okupacji niemieckiej. Publikacja została przygotowana przez Grzegorza Siuduta, 

krakowskiego historyka i bibliotekarza, na podstawie książki Stanisława Chemicza 

pt. Sport w Krakowie w latach 1939-1945 (Kraków 2003). Tekst opracowania jest 

podzielony na cztery krótkie nienumerowane rozdziały: I. U progu wojny, II. 

Okupant niemiecki wobec sportu polskiego, III. Zorganizowana polska działalność 

sportowa w okupowanym Krakowie (tu wyodrębniono trzy nienumerowane pod-

rozdziały dotyczące poszczególnych okresów wskazanych w tytułach: 1. Jesień 

1939, 2. 1940, 3. Lata 1941-1944), IV. Straty sportu krakowskiego 1939-1945. 

Broszura ma walor poglądowy, edukacyjny, propedeutyczny. Może być użyteczna 

dla działaczy sportowych, miłośników sportu, zwłaszcza piłki nożnej, nauczycieli 

historii, nauczycieli wychowania fizycznego, instruktorów, trenerów, uczniów, 

studentów, miłośników polskiej historii – jako przykład woli walki, ilustracja tezy, 

że sport może pełnić funkcje wychowawczo-patriotyczne nawet w najtrudniejszym 

dla narodu okresie utraty niepodległości państwowości polskiej w okresie II wojny 

światowej. Folder zawiera pięć ilustracji (sepiowych).  

 

Tytuł w języku angielskim (the title in English): 
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Abstract (Summary): 
 

A brochure entitled “Sport in Krakow : 1939-1945, Documents and Photographs 

from the Collection of Stanislaw Chomicz : an Exhibition” (in Polish Sport w 

Krakowie 1939-1945 : dokumenty i fotografie ze zbiorów Stanisława Chemicza : 

wystawa) is a catalogue of the exhibition that took place in the Jagiellonian Library 

in Krakow. The publication is concerned with sport (mainly football) in Cracow 

during the German occupation in 1939-1945. It contains information about the 

exhibited documents and photographs from the collections of Stanisław Chemicz. 

The brochure also contains a short history of football which was practiced in two 

forms - both officially and in conspiration in Cracow during the German occupa-

tion. The catalogue has been published in Polish. 
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