
Krzysztof 
Surlit

Z
marł nagle w wieku 
52 lat podczas meczu 
oldboyów Szczecina 
i Łodzi. Poczuł się źle 
już na początku spot-
kania. Karetka zabrała 
go na pogotowie. Gdy 

zaniepokojeni koledzy zadzwonili 
w przerwie do żony, z dramatycznym 
pytaniem, co dzieje się z Krzyśkiem, ta 
zapłakana nie była w stanie wydobyć 
z siebie słowa.

– Wiadomość, że nie żyje spadła na 
nas jak grom z jasnego nieba – mówi 
Mirosław Bulzacki, który był kapitanem 
łódzkiej drużyny w tym pojedynku 
– Nikt nie mógł uwierzyć w to, co się 
stało. Mecz przerwano. Byliśmy tak 
wstrząśnięci, że w milczeniu wrócili-
śmy do Łodzi.

– Jako osiemnastolatek Krzysztof 
Surlit trafił do naszej drużyny. Od razu 
zdominował zespół, bo nikt nie miał 
takiego silnego charakteru. A jego 
strzały z dystansu budziły uznanie nie 
tylko w Łodzi – wspomina kierownik 
drużyny Widzewa Taduesz Gapiński.

A Zbigniew Boniek dodaje:
– Grałem z nim kilka lat w Widze-

wie. To był wspaniały kumpel na 
boisku, a także rewelacyjny piłkarz. 
Siła jego strzału była niesamowita. 
Zawsze współczułem bramkarzowi 
rywala, kiedy musiał odbić piłkę po 
silnym uderzeniu Krzyśka.

– Już za życia stał się legendą. 
A legendy trwają ponad wszystkim – 
jakże trafnie powiedział na pogrzebie 
piłkarza kapelan sportu łódzkiego 
ksiądz Paweł Miziołek.

KRZYSZTOF SURLIT 

WIDZEWSKI 
WOJOWNIK
Od ciągłego używania określenie widzewski charakter 
straciło swój pierwotny sens. Odnosiło się do ludzi, którzy 
nie padali na kolana przed żadną futbolową świętością, 
zostawiali zdrowie na boisku, walczyli o każdy centymetr 
murawy. Jednym z widzewskich wojowników był 
Krzysztof Surlit.

Tak na boisku, jak i poza nim Surlit 
był prawdziwym twardzielem. Nigdy 
się nie skarżył, nie płakał. Zawsze 
do końca bronił swoich racji. Zapalał 
się w dyskusji, mówił często pod-
niesionym głosem. Rzadko dawał się 
przekonywać. Często dlatego, że po 
prostu miał rację. Gdy opadały emocje 
znów stawał się miłym sympatycznym 
facetem, do rany przyłóż. Pozostawał 
wierny przyjaciołom i zasadom.

Krzysztof Surlit imponował siłą 
fizyczną. Wymiana uścisku ręki 
z Krzyśkiem była ogromnym wyzwa-
niem. Tylko dwie osoby w Polsce nie 
krzyczały z bólu, gdy podawały mu 
rękę. Pierwszym, który stawiał mu 
czoło, był były senator Tomasz Jago-
dziński. Ich siłowe pojedynki zawsze 
stanowiły ozdobę piłkarskich spotkań. 
Drugim, który nie obawiał się jego 
ogromnej siły, był brat Wiesław, który 
należał do najlepszych bramkarzy 
swojego pokolenia.

Gdyby dziś taki piłkarz biegał po 
polskich boiskach, nie mógłby się 
opędzić od propozycji gry w zachod-
nim klubie za pieniądze, które 
uczyniłyby go od razu milionerem. 
Surlit żył w innych czasach. Tylko 
nielicznym z wielkiej drużyny udało 
się przełożyć sukces sportowy na 
finansowy i życiowy. On żył skrom-
nie z renty, którą jak sam stwierdził 
„zawdzięczał” sportowi i przebytym 
urazom. Mieszkał z żoną w bloku na 
osiedlu Widzew Wschód. Młodszy 
syn Bartłomiej próbował grać w piłkę, 
ale miał kłopoty z sercem, jest alergi-
kiem. To uniemożliwiło mu zrobienie 

kariery. – I bardzo dobrze – zwykł 
mawiać jego ojciec – bo futbol to 
wyjątkowo ciężki kawałek chleba.

Krzysiek próbował dorabiać do 
renty jako trener. Był jednak za 
impulsywny, gdy patrzył na to, co 
wyczyniają jego podopieczni. Nie 
mógł się pogodzić, że młodzi chłopcy 
umieją zdecydowanie mniej od niego. 
Jedynym jego szkoleniową zdobyczą 
była... przedwczesna siwizna. Trochę 
grosza dawały mu występy w Orłach 
Górskiego. Rozegrał w nich ponad 90 
spotkań.

Pytany czy jest szczęśliwy mówił: – 
Zawsze może być lepiej...            �

PAWEŁ STRZELECKI
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