Z inicjatywy

socjalistycznego Bundu
Stowarzyszenie Robotnicze Wychowania Fizycznego „Jutrznia” (Morgensztern)

Klub powstał w 1922 r. Stowarzyszenia Jutrznia działały na terenie całego kraju,
wszędzie utrzymując ścisły związek z Bundem. Poglądy na sport wytyczał socjalistyczny
światopogląd, w myśl którego kultura fizyczna miała służyć robotniczym masom,
a wszelkie dążenie do rekordów było wręcz szkodliwe. Od ok. 1930 r. radykalne
poglądy Jutrzni przestały być tak dogmatyczne, co spowodowało, że w szeregach klubu
pojawiło się kilku niezłych sportowców (tenisista stołowy Rojzen, lekkoatleta Eichel,
gimnastyczka Rana Szpacenkopf).

Popularność piłki nożnej wśród żydowskich robotników była na tyle duża, że warszawska Jutrznia utworzyła kilka swych
dzielnicowych oddziałów, składających się głównie z miłośników futbolu. Popularność ta nigdy jednak nie przemieniła się
w jakość – piłkarze grali przeważnie na najniższym szczeblu rozgrywkowym. Na zdjęciu drużyna Jutrzni.

Klepfisz Michał
(ur. 17.04.1913 r. Warszawa). Jako student
politechniki
był
kierownikiem
sekcji
lekkoatletycznej SRWF Jutrznia Warszawa
i członkiem organizacji akademickiej
„Ogniwo”. W roku 1934, uczestnicząc
w obozie młodzieżowym organizacji „Cukunft”
w okolicach Nowego Sącza uratował tonące
dziecko. Tego dnia wieczorem o jego wyczynie
zawiadomiło Polskie Radio, otrzymał też
podziękowanie od miejscowego starosty.
W 1937 był kierownikiem sekcji la. SRWF
Jutrznia w Warszawie. W tym czasie część
Michał Klepfisz (1913-1943)
zawodników sekcji la. tego klubu przystąpiło
bojownik getta warszawskiego.
do RKS Skra Warszawa. We wrześniu 1939 r. walczył w Robotniczej Brygadzie Obrony
Warszawy. W 1941 r. nawiązał kontakt z działającym w konspiracji przedwojennym
działaczem Skry Janem Mulakiem oraz z grupą wojskową polskich socjalistów na Pradze.
W 1943 r. w getcie był twórcą konspiracyjnej fabryki granatów i butelek zapalających.
Poległ w walce 20.04.1943 r. Pośmiertnie 18.02.1944 r., z rozkazu Naczelnego Wodza
gen. K. Sosnowskiego został odznaczony Krzyżem Virtuti Militari V klasy.

Ogłoszenie o dorocznym popisie gimnastycznym – 27.04.1929 r. organizowanym przez Stowarzyszenie
Robotnicze Wychowania Fizycznego Jutrznia, oddział w Warszawie.
Plakat organizacji młodzieży związanej z partią Bund – Cukunft JugntBund (jid., związek młodzieżowy przyszłość)

Maurycy Orzech (1891-1943). Ekonomista, publicysta
i działacz partyjny Bundu. W latach dwudziestych był
właścicielem bazaru i kilku sklepów, dzięki czemu
uzyskał mocną pozycję finansową. Nigdy nie porzucił
swych lewicowych poglądów, wspierając Bund
materialnie. Od 1932 r. został prezesem Jutrzni, dzięki
temu klub otrzymywał jego finansowe wsparcie.
Za czasów jego prezesury Jutrznia stała się klubem
prawdziwie masowym. W czasie wojny w getcie
tworzył konspiracyjną prasę partyjną.

Firmówka i sprawozdanie za 1938 r.

Gazeta sportowa
„Arbaiter Sporter”
w jidisz

Pod koniec lat trzydziestych Jutrznia należała do
masowych klubów Warszawy, zrzeszając ponad 1500
sportowców uprawiających sport w 10 dyscyplinach:
lekkoatletyka, gimnastyka, rytmika, piłka nożna,
kolarstwo, boks, tenis stołowy, koszykówka, siatkówka,
pływanie.

