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KS Wieczysta Kraków (1942 - 2017) - rakowicki klub z potencjałem cz. I
„Klub Sportowy podobnie jak człowiek posiada swoją własną osobowość, własną historię i charakter, które kształtują się nie od razu.
Historia każdej społeczności ludzkiej, w tym
i Klubu Sportowego, to podstawa jego istnienia, to warunek jego stałego rozwoju, to
szukanie dróg dla coraz to lepszej egzystencji
i wyników jego członków”.

kach w pierwsze zorganizowane grupy piłkarskie na tym terenie i wreszcie w drużynę
o nazwie Wieczyszczanka, która jako niezrzeszona w Polskim Związku Piłki Nożnej
rozgrywała spotkania towarzyskie z istniejącymi już klubami krakowskimi, m.in. z Dąbia,
Grzegórzek i Czyżyn. Po roku bez wsparcia
drużyna rozwiązała się.
1938/39 – Mieszkańcy osiedla bracia
Jan i Tadeusz Wawrowie zakładają niezrzeszoną w PZPN drużynę piłkarską pod nazwą
Ostoja. Rozgrywała ona nadal spotkania

skiego zawiązał się istniejący do dziś klub piłkarski pod nazwą Klub Sportowy Wieczysta
z pierwszym boiskiem przy ul. Czyżyńskiej.
To właśnie dzięki lokalizacji trochę na uboczu
Krakowa, było to miejsce, gdzie na okolicznych łąkach grając w piłkę, choć na chwilę
zapominano o wojennej rzeczywistości.
1942 r. uznany jest za oficjalną datę powstania KS Wieczysta i stworzenia pierwszych struktur organizacyjnych klubu. Przez
Okres przedwojenny, pierwsze kroki
cały ten okres rywalizowano z takimi klubami
(1936 – 1939)
jak: KS Cracovia, TS Wisła, KS Dąbie, KS GrzeW latach przedwojennych minionego
górzecki, Rakowiczanka, Prądniczanka, KS
wieku Wieczysta to odległy od
Bronowianka, Łagiewianka, Modrzejówka,
centrum Krakowa o ok. 6 km przyZwierzyniecki, AKS, Wodociągi, Garbarnia,
siółek wsi Rakowice zlokalizowany
Sparta, Juvenia, Wawel, Groble, Dębniw sąsiedztwie Młyna i Łuszczarni
ki, Kazimierz, Borek, Nadwiślan, Volania,
– jednego z największych zakłaOlsza, Krowodrza i innymi. Po likwidacji
dów przemysłu młynarskiego
przez Niemców boisk Juvenii i Bronowianw Polsce. Otoczony łąkami liczył
ki oraz częstych łapankach życie sportowe
zaledwie kilkadziesiąt parteroprzenosiło się na obrzeża Krakowa, co
wych i piętrowych domków jedrównież wpłynęło na dalszy rozwój naszenorodzinnych. W owym czasie,
go młodego klubu, który dzięki wytrwałojak również w latach powojenści założycieli i ludzi dobrej woli przetrwał
nych, nie było połączenia tramzawieruchę wojenną.
wajowego z miastem, a poza
Warto przy tej okazji ku ich pamięci
nielicznymi drogami funkcjowymienić choć kilku z nich: E. Ignaszewnowała tylko linia kolejowa do
ski, E. Michalik, W. Kurek, B. Kurek, J. SeKocmyrzowa. To właśnie w tak
małym osiedlu mieszkaniowym Drużyna Wieczystej na boisku Rakowiczanki (obecnie te- roczyński, R. Plichta, J. Wolski, B. Omielwyrosła prężna, posiadająca ren Almy) po wygranym meczu z Krowodrzą 3:2 (23 maja ski, J. Skrzeczyński, S. Górecki, Julia
piękne wyniki sportowe działal- 1944 r.). W tle widoczna dawna szkoła w Rakowicach i Tadeusz Janikowie, A. Kowal, T. Krupa,
W. Półtorak, W. Ciesielska, K. Ciesielność piłkarska, a dziś cieszący (obecna szkoła muzyczna przy ul. Pilotów).
ski, J. Ciesielski, S. Ciesielski, P. Kijania,
się chlubną tradycją Klub Spor- Fot. archiwum KS Wieczysta
M,Marzec, J, Marzec, Z. Dwernicki, W.
towy Wieczysta Kraków. Choć
w porównaniu do klubowych prekursorów towarzyskie już z takimi klubami, jak m.in.: Banach, A. Górecki, S. Tomczyk i wielu ini nestorów piłkarstwa w Krakowie byliśmy Rakowiczanka, Prądniczanka, Dąbski, Grze- nych.
klubową młodzieżą, to z dumą zaliczamy się górzecki oraz drużynami z Czyżyn i Olszy.
Artur Cybulski
do grupy klubów sportowych, których po- Wybuch II wojny przerwał jej działalność.
prezes KS Wieczysta Kraków
wstanie datuje się na okres międzywojenny,
Okres II wojny światowej (1939 – 1945).
czas powstawania piłkarstwa w Krakowie
Okres okupacji był bardzo trudny, kiedy Źródło:
i w Polsce.
to wszelkie formy organizowania się były Edward Ignaszewski, Edward Nocek „HistoPrzytoczę kilka istotnych dat:
– 1936 – Stanisław Górecki gromadzi nie lada wyczynem, ale to właśnie wtedy ria Międzyzakładowego Klubu Sportowego
dzieci kopiące w piłkę na okolicznych łą- w 1942 r. z inicjatywy Edwarda Ignaszew- Wieczysta Kraków lata 1936 -1992”

Poszukiwane pamiątki i wspomnienia z Rakowic
pamiątki (zdjęcia, narzędzia, dawne stroRakowice – miejsce znane chyba
je, sprzęty domowe itp.) lub chcące się
każdemu mieszkańcowi Krakowa, ale czy
podzielić opowieściami, informacjami
na pewno? Jeśli zapytamy Krakusa, jak
dotyczącymi Rakowic tak dawnych, jak
dostać się „na Rakowice”, to większość
i współczesnych proszone są o kontakt
wskaże nam cmentarz lub ul. Rakoz kuratorem wystawy Mateuszem
wicką, a przecież zarówno cmentarz,
Niemcem z Muzeum Historycznego
jak i ulica nie maja wiele wspólnego
Miasta Krakowa – mail m.niemiec@
z wsią o tej nazwie. Była ona własnością
mhk.pl, tel. 12 619-23-39. Zapraszam
królewską z folwarkiem i młynem, które to
do naszego stoiska podczas Święta
dostarczały żywność na monarszy stół. W
Dzielnicy III w sobotę 3 czerwca 2017 r.
późniejszym okresie Rakowice zasłynęły z
lotniska. Dziś większość wsi jest zabudoMateusz Niemiec
wane przez bloki, znajdują się tu osiedla:
Kurator wystawy o Rakowicach
Ugorek, Wieczysta, Śliczna, Pszona, Aka- Mieszkańcy Rakowic podczas spotkania
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
cjowa oraz zachodniej części Olszy II – z kuratorem wystawy. Fot. Mateusz Drożdż
a ich mieszkańcy są Rakowiczanami.
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa,
chcąc przypomnieć, gdzie tak naprawdę
W poprzednim numerze „Biuletynu Rady Dzielnicy III Miasta Krakowa” artykuł Mateusza
znajdują się Rakowice, organizuje wystawę
Niemca zamieszczony na str. 13 został omyłkowo zatytułowany. Prawidłowy tytuł artykułu to
pokazującą historię tej wsi. Wszystkie oso„Poszukiwane pamiątki i wspomnienia z Rakowic”. Za pomyłkę przepraszamy.
by czujące się Rakowiczanami, mające jakieś
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