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Stulecie Jagiellonii Białystok – 100 lat temu
żołnierze 42 Pułku Piechoty rozegrali swój
pierwszy mecz

 

 

42 Pułk Piechoty im. generała Jana Henryka
Dąbrowskiego był jedną z jednostek, która
trwale zapisała się w historii Białegostoku.
Po zakończeniu I wojny światowej trzon
pułku stacjonowała w Twierdzy Osowiec,
część jednak – Batalion Zapasowy 42 PP –
skierowana została do Białegostoku.
Stacjonujący w koszarach przy ul. Traugutta
żołnierze dowodzeni przez mjr. Czesława
Młota-Fijałkowskiego w 1920 r. powołali do
życia Klub Sportowy Batalionu Zapasowego
42 Pułku Piechoty. Pierwszy oficjalny mecz
rozegrali równo 100 lat temu – 30 maja 1920
r. Pokonali wówczas drużynę Kresowców
wynikiem 5:1. Bramki dla KSBZ 42 PP
strzelili: po dwie por. Nowak i plut. Hamczyk
oraz jedną st. szer. Ambrust. Działalność
klubu przerwała wojna polsko-bolszewicka.
Żołnierze-piłkarze zostali powołani na front.
Reaktywacja zespołu nastąpiła w listopadzie
1920 r., kiedy to klub przemianowano na
Wojskowy Klub Sportowy 42 Pułku Piechoty
z siedzibą w koszarach przy ul. Traugutta.
Drużyna początkowo nie uczestniczyła w
rozgrywkach ligowych rozgrywając jedynie
mecze towarzyskie. Żołnierze mieli jednak
okazję rozegrać mecz w obecności
marszałka Józefa Piłsudskiego, 5
października 1921 r. mierząc się z drużyną II
Brygady Piechoty Legionów. Do oficjalnych
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rozgrywek wojskowi przystąpili w 1924 r.
rozgrywając mecze w Wileńskim Okręgu
Związku Piłki Nożnej, a trzy lata później w
Warszawskim Okręgu ZPN.  W 1929 r.
utworzono Białostocki Okręg ZPN, którego
prezesem został były piłkarz WKS 42 PP, kpt.
Julian Buchcik. 27 stycznia 1932 r. na
wniosek dowódcy 42 Pułku Piechoty, ppłk.
Kazimierza Bogaczewicza przekształcono
Wojskowy Klub Sportowy w cywilno-
wojskowy Białostocki Klub Sportowy. Po
wybuchu II wojny światowej wielu żołnierzy-
piłkarzy 42 PP brało udział w walkach, było
ofiarami zbrodni katyńskiej oraz
uczestniczyło w konspiracji
niepodległościowej. Prezydent Białegostoku,
a zarazem wiceprezes klubu (od 1935 r.
występującego pod nazwą WKS Jagiellonia
Białystok), Seweryn Nowakowski  po
wkroczeniu Sowietów został aresztowany
przez NKWD. Jego dalsze losy pozostają
nieznane.


