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 Będziemy rozwijać i upowszechniać dobre idee i działania związane z piłką nożną wspólnie ze wszystkimi, dla 

których ta dyscyplina jest źródłem pozytywnych emocji.

Pragniemy wspólnie krzewić i upowszechniać wiedzę o piłce nożnej, wspierając środowisko piłkarskie w dążeniu 

do nieustannego rozwoju. Swoimi działaniami chcemy inspirować społeczności lokalne oraz te środowiska, które 

współtworzą wizerunek  i sukcesy polskiej piłki. Dążymy do wykorzystania najlepszych praktyk światowego biznesu 

piłkarskiego. Ich właściwe ukierunkowanie i wykorzystanie to ważny katalizator przemian. W ramach działań i projektów 

fundacji „Piłka jest Piękna” będziemy m.in. wspierać różne grupy społeczne pod hasłem „Piłka jest piękna” – gramy dla: 

Dzieci, Młodzieży, Kobiet, Kombatantów, aby wskazywać prawdziwe piękno piłki nożnej! 

Zapraszamy do  partnerskiej współpracy wszystkich, dla których„Piłka jest Piękna”

Leszek Rylski

Honorowy Prezes
Rady Fundacji

Krzysztof Bąk

Prezes Fundacji

Fundacja „Piłka jest Piękna” to niezależna pozarządowa organizacja non-profit, 

która cały dochód transparentnie przeznacza na realizację celów statutowych:

Poprawa wizerunku piłki nożnej poprzez promocję jej piękna, historii i tradycji

Wpieranie profesjonalizacji bizesowej i rozwoju piłki nożnej

Propagowanie odpowiedzialności społecznej środowisk piłki i biznesu

POKAŻMY

POLSKIEJ PIŁCE

ZIELONĄ KARTKĘ

Warszawa, 29 września 2011
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Inicjatywa: Piłka jest Piękna - Gramy dla Kombatantów

Mamy to szczęście, iż żyjemy w okresie pokoju. Jednocześnie jesteśmy 

ostatnim pokoleniem, które może bezpośrednio spotkać kombatantów i 

poznać ich historie z okresu  II Wojny Światowej.

Akcja: „Piłka jest piękna – gramy dla Kombatantów” to przede 

wszystkim zwrócenie uwagi na prawdziwych bohaterów, którzy heroicznie 

walczyli o wolność naszego kraju na różnych frontach II wojny światowej i 

podczas Powstania Warszawskiego. 

Dziś nasi bohaterowie często zmagają się z problemami dnia codziennego. 

Gramy dla Kombatantów to turniej piłkarski, który ma na celu zebranie środków 

finansowych przeznaczonych na doraźną pomoc kombatantom, znajdującym się w 

trudnej sytuacji materialnej. Nasza kampania jest wyrazem pamięci, nieustającej 

wdzięczności i  próbą wprowadzenia radości do serc tych, którzy walczyli o niepodległość 

i godne życie dla nas wszystkich.

W kolejnym etapie projektu, pragniemy zainicjować grupę firm „Przyjaciół 

Kombatantów”, której zaangażowanie stanowiłoby regularne wsparcie dla 

zapomnianych bohaterów.

 „Piłka jest piękna – gramy dla Kombatantów” to także działania edukacyjne. W 

trakcie realizacji projektu zbierzemy i udostępnimy informacje o polskiej piłce nożnej w 

latach 1939-1945, kiedy to rozgrywanie meczy piłkarskich, zabronionych w tamtym 

okresie, było jedną z form czynnego oporu wobec agresora.
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Inicjatywa: Piłka jest Piękna 1939-45

Piłka nożna uważana jest za najpopularniejszy sport w Polsce, jednak mało kto, zna historię polskiej piłki. Kibicom 

szczególnie mgliście rysuje się obraz polskiej piłki w najcięższym historycznie czasie – podczas II wojny światowej.

Dzięki akcji „Piłka jest Piękna 1939-45” pragniemy przybliżyć społeczeństwu sylwetki odważnych piłkarzy, 

działaczy i kibiców, którzy mimo ogromnego ryzyka, z jakim wiązało się uprawianie sportu w czasach okupacji, nie 

porzucili swoich pasji. Przez cały okres II wojny światowej trwały w Polsce rozgrywki piłkarskie. Mimo wszystkich 

trudności i okrucieństwa tamtych czasów znaleźli się piłkarze, którzy mieli motywację i siłę, aby stworzyć równoległy świat 

rywalizacji i walki na zupełnie innym poziomie. Grających w czasach wojny piłkarzy cechowało wyjątkowe morale, 

rycerskość, poszanowanie przeciwnika i przepisów. Kontuzje zdarzały się niezwykle rzadko. 

 

Błysk, Szczerbiec i Varsovia – to drużyny, biorące udział w warszawskim 

turnieju „Przy Kopcu” który odbył się w roku 1940. W większości byli to chłopcy ze 

Śródmieścia, Ochoty, Woli, przyszli męczennicy Oświęcimia i egzekucji ulicznych, 

bohaterowie „Parasola Zośki” i barykad warszawskich. Te pierwsze rozgrywki 

generowały energię i inicjatywę działaczy, aktywizowały wielu świetnych piłkarzy, 

powoływały do życia nowe drużyny. Na mecze mimo  urządzanych wówczas 

ulicznych łapanek przychodziło po kilka tysięcy widzów. Widowisko funkcjonowało 

bez radia, prasy i afiszów. Zaufanie i dobre relacje między ludźmi pozwalały trwać z 

sukcesem lidze w okresie wojny. Leszek Rylski, patron kampanii Piłka jest piękna 

1939-1945 oraz uczestnik wojennych rozgrywek piłkarskich motywację do gry 

miał zawsze, gdyż jak twierdzi “piłka nożna zawsze była wolna”.
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Inicjatywa: Piłka jest Piękna 1939-45
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   LESZEK JULIUSZ RYLSKI    UR. 6 GRUDNIA 1919 W SUWAŁKACH

Od najmłodszych lat piłka nożna była i jest jego życiową pasją. Już w szkole podstawowej (powszechnej) grał w piłkę z rówieśnikami. Jesienią 1935 roku, będąc uczniem 

gimnazjum, został przyjęty do sekcji piłki nożnej Klubu Sportowego „Ognisko” w Jarosławiu (województwo lwowskie). W klubie tym jako junior grał do roku 1937, od 

wiosny 1938 był zawodnikiem pierwszej drużyny tego klubu i uczestniczył w rozgrywkach o mistrzostwo Lwowskiej Ligi Okręgowej do czerwca 1939 roku. W latach 1940-

1944 w czasie okupacji niemieckiej mieszkając w Warszawie brał udział (pomimo zakazu uprawiania sportu dla Polaków przez władze niemieckie) w nielegalnych 

(konspiracyjnych) rozgrywkach w piłce nożnej o mistrzostwo Warszawy, w barwach Klubu Sportowego „Błysk” ( 1940-1942), a następnie Klubu Sportowego „Marymont” 

(1943-1944).

Po zakończeniu II wojny światowej był w dalszym ciągu zawodnikiem „Marymontu” od 1945 do 1948 roku. Po zakończeniu czynnego uprawiania sportu rozpoczął 

działalność społeczną w swoim klubie jako kierownik sekcji piłki nożnej i członek Zarządu Klubu od 1949 do 1956 roku. Trzykrotnie był Prezesem tego klubu w latach 1960-1980.

Od roku 1953 do 1956 był członkiem Zarządu i Wiceprezesem Sekcji piłki nożnej przy Głównym Komitecie Kultury Fizycznej i Sportu. W latach 1958-1960 był Prezesem Warszawskiego 

Okręgowego Związku Piłki Nożnej (WOZPN). 

W roku 1959 na Walnym Zgromadzeniu został wybrany Sekretarzem Generalnym Polskiego Związku Piłki Nożnej i pełnił tę funkcję do połowy 1972 roku. Od 1973 do 1980 roku był 

członkiem Komisji Zagranicznej PZPN. W roku 1981 na Walnym Zgromadzeniu został wybrany Wiceprezesem PZPN. Funkcję tę pełnił do 1985 roku. Od 1986 do 1990 był członkiem Zarządu, a w 

latach 1990-94 Przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego. Od 1994 do 2000 roku był Przewodniczącym Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN. Od roku 2001 jest Przewodniczącym komisji ds. 

dokumentacji i zasobów archiwalnych PZPN.    

Poczynając od roku 1955, w ciągu swojej długoletniej działalności w związku, wielokrotnie reprezentował PZPN i brał udział w Kongresach Światowej i Europejskiej Federacji Piłki 

Nożnej. Na II Kongresie Europejskiej Federacji Piłki Nożnej (UEFA) 8 czerwca 1956 roku w Lizbonie został wybrany członkiem Komitetu Wykonawczego tej organizacji. Funkcję tę pełnił w latach 

1956-1964 i 1966-1968. W tym czasie był także członkiem Komisji Organizacyjnej Pucharu Europy Mistrzów Krajowych i  Pucharu Narodów, który później przekształcił się w Mistrzostwa Europy. 

W roku 1966 i 1968 był członkiem Komisji Statutowej, a w okresie 1968 do 1972 członkiem Komisji Finansowej. W latach 1982-1984 był członkiem komisji ds. młodzieży UEFA, a w latach 1984-

1988 członkiem J'ury d'appel UEFA. W latach 1958-1990 wielokrotnie był oficjalnym delegatem UEFA na mecze Pucharu Europy Mistrzów Krajowych, Pucharu Zdobywców Pucharów, a także na 

mecze eliminacyjne mistrzostw Europy reprezentacji narodowych.

Od roku 1986 do chwili obecnej jest członkiem Amicate des Ancien UEFA. Za działalność i pracę na rzecz europejskiego futbolu i w strukturach organizacyjnych UEFA został wyróżniony 

przez tę organizację honorową plakietą w roku 1968, plakietą 25-lecia UEFA w 1976 roku i Dyplomem honorowym 50-lecia UEFA w 2004.

Na Kongresie UEFA w marcu 2009 roku w Kopenhadze otrzymał jedno z najwyższych odznaczeń UEFA Ordre Merite en Rubis UEFA (Rubinowy Order Zasługi UEFA) za długoletnią działalność dla 

polskiej i europejskiej piłki nożnej.

Leszek Rylski jest honorowym członkiem Warszawskiego Związku Piłki Nożnej, Polskiego Związku Piłki Nożnej i Prezesem Honorowym Klubu 

Sportowego „Marymont” Warszawa. Jest odznaczony Złotą honorową odznaką Diamentowym odznaczeniem i Złotym medalem za wybitne osiągnięcia w 

rozwoju piłki nożnej Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Za działalność w sporcie został odznaczony odznaczeniami państwowymi: Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim OOP, Złotym i Srebrnym Krzyżem 

Zasługi Złotą Odznaką Zasłużonego Działacza Kultury Fizycznej i Sportu, Złotą honorową odznaką za zasługi dla m.st Warszawy. Za działalność konspiracyjną 

w Służbie Zwycięstwa Polski, Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej w latach 1939-1944 i udział w Powstaniu Warszawskim odznaczony został Złotym 

Krzyżem Zasługi z Mieczami, Medalem Wojska Polskiego, Krzyżem Powstańczym, Medalem za Warszawą 1939-1945 Odznaczeniem Burza, Odznaką i 

tytułem Weterana Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny, Złotym Medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju. Jest majorem Wojska Polskiego w stanie 

spoczynku.

W 2011 roku został Honorowym Prezesem Rady Fundacji Piłka jest Piękna, popierał jej powstanie oraz wspiera działalność.  We wrześniu 2011 roku 

otrzymał tytuł Honorowego Przyjaciela UEFA EURO 2012.
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