
„Historia gliwickiej piłki noż-
nej“ to wystawa przygotowa-
na z okazji święta wszystkich 
fanów futbolu – Euro 2012. 
Zgromadzone na  niej foto-
grafie, wycinki prasowe, pa-
miątkowe znaczki czy klubo-
we szaliki tworzą opowieść o 
miejscowych klubach piłkar-
skich i ludziach, dla których 
piłka nożna jest czymś więcej 
niż tylko dyscypliną sportową. 
Bogactwo prezentowanych 
materiałów zawdzięczamy 
bezinteresownej pomocy wie-
lu entuzjastów piłki nożnej 
- kibiców, działaczy, piłkarzy 
i gliwickich klubów sporto-
wych. 

Jej wernisaż odbę-
dzie się 15 czerwca 
w Willi Caro, a 
swoją obecnością 
uświetnią go legen-
dy gliwickiej piłki 
nożnej – Kazimierz 
Przybylski, Lesław 
Dunajczyk, Marek 
Majka, Ryszard 
Majka, Ryszard Ka-
łużyński i Jarosław 
Kaszowski. Zapro-
szenie otrzymali 
również piłkarze 
Piasta, którzy wy-
walczyli awans do 
Ekstraklasy.

Ta wystawa jest bezprecedensowa nie tylko dlatego, że nigdy wcześniej 
w naszym mieście piłka nożna nie stała się tematem muzealnej ekspozycji, 
ale również dlatego, że powstała przy ogromnym i bezinteresownym wsparciu 
bardzo wielu osób, pasjonatów lokalnego futbolu.

Piłka w Muzeum
Piłka nożna znana w obec-
nej formie jest stosunkowo 
młodą dyscypliną sportową. 
Pierwsze rozgrywki zainaugu-
rowano w połowie XIX wieku 
w Anglii. Na terenach dzi-
siejszej Polski dyscyplina ta 
zaczęła się rozwijać z począt-

kiem XX wieku. Piłka nożna 
błyskawicznie zdobywała co-
raz większą popularność. 

Śląsk był jednym z tych regio-
nów w których piłkarskie klu-
by powstawały najwcześniej. 
Pierwszy zorganizowany klub 

piłkarski w Gliwicach — SC 
Teutonia Gleiwitz — powstał 
już w roku 1905 – opowiada-
ją kuratorzy wystawy Grzegorz 
Muzia i Andrzej Oksztul.  - Po 
zakończeniu II wojny świato-
wej, kiedy Gliwice znalazły 
się w granicach Polski, bar-

dzo szybko zaczęto tworzyć 
organizacje, w których powo-
ływano do życia sekcje piłki 
nożnej. Pierwszym piłkarskim 
klubem, który został formal-
nie zarejestrowany w Urzę-
dzie Miasta, był Piast Gliwice. 
Stało się to 18 czerwca 1945 
roku. Dwa miesiące później 
powołano do życia Kolejarza 
Gliwice.  „Historia gliwickiej 
piłki nożnej” przywołuje jed-
nak nie tylko fakty, ale oddaje 
także niepowtarzalną atmos-
ferę, za którą fani futbolu ko-
chają ten sport.

Na wystawie znaj-
dziemy murawę 
oraz fragment ory-
ginalnych trybun. 
Całość dopełnią stadionowe 
odgłosy, filmy prezentujące 
fragmenty meczów oraz inne 
zabytki związane z kibicami, 
piłkarzami i wybitnymi działa-
czami gliwickiej piłki nożnej. 
Tylko w naszym Muzeum moż-
na będzie zwiedzić szatnię 
piłkarską, którą zaaranżowa-
no w jednej z sal wystawienni-
czych – opowiada Sonia Oga-
za, wspierająca kuratorów z 
ramienia Muzeum. W szatni 
zobaczymy oryginalne ławki 
czy tablicę do rozrysowywa-
nia strategii meczu. Będzie 
można również usłyszeć pio-
senki śpiewane przez fanów 
gliwickiego futbolu oraz za-
poznać się z „działalnością” 

tzw. pseudokibiców. W jednej 
z sal ekspozycji zobaczymy 
graffiti autorstwa kibiców gli-
wickiego Piasta. 
- Mural w sali wystawowej to 
nie jedyny wątek łączący fut-
bol ze sztuką ulicy w ramach 
„Historii gliwickiej piłki noż-

Kolejarz Gliwice i Stal przed zawodami
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nej” – mówi Ewa Chudyba z 
Działu Upowszechniania Mu-
zeum – w sobotę, 16 czerw-
ca zapraszamy wszystkich do 
ogrodu Willi Caro na Piłkar-
ski Street Art. Uznani twórcy 
murali, najlepsi śląscy „gra-
ficiarze”: Magda Drobczyk, 

Stadion przy 
ul. Robotniczej

Mona Tusz, Gelok, Kot i Mysz 
–  przedstawiciele grupy 007, 
Marcin Malik Malicki i  Raspa-
zjan  na specjalnie zaaran-

żowanych ścianach stworzą 
prace inspirowane piłkarskim 
szaleństwem. Zainteresowa-
ni będą mogli wziąć udział w 
warsztatach ze street artu, a 
wszystkiemu muzycznie towa-
rzyszyć będzie dj Sebastian 
Sibi Podwysocki.

Tego dnia będzie 
można także wziąć 
udział w specjal-
nych, kuratorskich 
oprowadzaniach po 
wystawie.
Formę ekspozycji wyjątko-
wo unowocześnia materiał 
multimedialny. Oprócz stan-
dardowych plansz z informa-
cjami, na wystawie będzie 
można obejrzeć wywiady ze 
znanymi z minionych lat pił-
karzami „Piasta” jak np.: Ry-
szardem Majką, Ryszardem 
Kałużyńskim czy Jarosławem 
Kaszowskim, film ukazujący 
historie gliwickich stadionów, 
czy radość kibiców z wejścia 
drużyny Piasta do Ekstrakla-
sy.

- Cieszy nas szeroki odzew i 
zainteresowanie przygotowy-
waną przez Muzeum wysta-
wą, bo dzięki niemu wiemy, 
że  historia gliwickiej piłki 
nożnej jest  historią, z którą 
mieszkańcy miasta są zwią-
zani i za którą czują się od-
powiedzialni – mówi dyrektor 
Muzeum w Gliwicach, Grze-
gorz Krawczyk.

15 czerwca (piątek),  
Willa Caro,  godz. 17.00 
– wernisaż „Historii 
gliwickiej piłki nożnej”

Marcin „Malik” Malicki 
             „Przy fajce”


