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Historia kolejowych klubów sportowych
   VI wyk³ad z cyklu „Historia i ochrona za-
bytków kolejowych na ziemiach polskich” 
odby³ siê 25 stycznia br. Prelekcjê wyg³osi³  
pracownik naukowy Uniwersytetu War-
szawskiego, historyk kultury fizycznej dr  
Robert Gawkowski, zaœ tematem by³a  „Hi-
storia kolejowych klubów sportowych”.

   Pocz¹tki polskiego sportu siêgaj¹ 1867 
roku, kiedy to 7 lutego we Lwowie po-
wsta³o pierwsze gniazdo Towarzystwa 
Gimnastycznego „Sokó³”. Po odzyskaniu 
niepodleg³oœci na warszawskiej Pradze 
utworzono w 1920 r. VI gniazdo „Soko-
³a”, a jego trzon stanowili kolejarze z pra-
skiego wêz³a kolejowego. Choæ kolejarze 
byli bardzo aktywnymi cz³onkami „Soko-
³a”, to pierwsze kolejowe kluby sportowe 
powstaj¹ w oparciu o Kolejowe Przyspo-
sobienie Wojskowe – powsta³ej w 1927 
roku bran¿owej organizacji paramilitarnej 
zrzeszaj¹cej pracowników PKP. Na jej 
czele, do wybuchu II wojny œwiatowej, 
sta³ W³adys³aw Starzak. Wœród pierw-
szych klubów zwi¹zanych z pracownika-
mi bran¿y kolejarskiej dr Gawkowski wy-
mieni³ m.in. KPW Olsza Kraków, KPW 
Wilno i KS KPW Poznañ (dzisiaj Lech). 
W latach 30. ubieg³ego wieku – na bazie 
KPW – powstawa³y kluby przy du¿ych 
wêz³ach kolejowych, m.in w Warszawie, 
Katowicach, Bydgoszczy, Toruniu, Brze-
œciu czy Baranowiczach. Sporo uwagi dr 
Gawkowski poœwiêci³ znanym sportow-
com i zespo³om wywodz¹cym siê z kole-

jowych klubów. Wiele ciekawych w¹tków 
dotyczy³o równie¿ uwarunkowañ poli-
tycznych, które wp³ywa³y na dzia³alnoœæ 
kolejowych klubów – zarówno w okresie 
miêdzywojennych, jaki i po 1945 roku. Tu 
doskona³ym przyk³adem by³a historia Po-
lonii Warszawa. Wyk³ad zakoñczy³ siê in-
teresuj¹c¹ dyskusj¹, jak na tematykê spor-
tow¹ przysta³o.
   Niew¹tpliw¹ ciekawostkê wpisuj¹c¹ siê 
w tematykê wyk³adu przygotowa³ jeden 
z jego uczestników – Micha³ Jerzy Chro-
miñski – na co dzieñ pracownik Wojsko-
wego Biura Historycznego w Warszawie. 
To srebrny medal (awers i rewers na zdjê-
ciu poni¿e) za zajêcie drugiego miejsca 
w biegu na 800 m przez Jana Zajewskiego 
z wileñskiego Ogniska KPW podczas roz-
grywanych w dniach 8-9 wrzeœnia 1934 
roku w Stanis³awowie G³ównych Zawo-

dów Sportowych Kolejowego Przysposo-
bienia Wojskowego z okazji Dnia Koleja-
rza Polskiego.
   Na zakoñczenie Andrzej Walczyk – or-
ganizator cyklu – rozlosowa³ wœród uczest-
ników wyk³adu kalendarze SKSTiK „Ko-
lejarz” oraz ksi¹¿kê autorstwa dr Roberta 
Gawkowskiego – „Encyklopedia klubów 
sportowych Warszawy i jej najbli¿szych 
okolic w latach 1918-39”.
   Kolejny wyk³ad ju¿ 22 lutego, szczegó³y 
poni¿ej.


