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Aeroklub Warszawski

Aeroklub

Powsta³ w 1927 z inicjatywy A. Karpiñskiego jako Aeroklub Akademicki. Zrzesza³ m³odych
entuzjastów lotnictwa sportowego, g³ównie absolwentów Politechniki Warszawskiej, gdzie ju¿
w 1922 dzia³a³a Sekcja Lotnicza Studentów PW. W 1929 Aeroklub by³ wspó³za³o¿ycielem Zwi¹z-
ku Polskich Aeroklubów Akademickich. W 1930, po po³¹czeniu ze Sto³ecznym Klubem Lotni-
czym, przyj¹³ obowi¹zuj¹c¹ nazwê.19

W klubie uprawiano ró¿ne odmiany
sportu lotniczego: samolotowy, szy-
bowcowy, balonowy i spadochroniar-
stwo. Dzia³a³a tak¿e sekcja turystyki
samolotowej i tenisowa. Wraz z rozwo-
jem polskiego przemys³u lotniczego
klub stawa³ siê coraz popularniejszy;
w 1939 zrzesza³ ponad 400 cz³onków. 

Prezes: Jerzy Osiñski. 
Barwy: bia³o-czerwona szachow-

nica. 
Siedziby: ul. Lwowska (1933-37), 

Al. Niepodleg³oœci. Aeroklub korzysta³
z lotniska Okêcie. Posiada³ te¿ 2 korty
przy ul. Wawelskiej. 

Wiod¹ca dyscyplina. Sport lotniczy
— na potrzeby klubu funkcjonowa³o 50
samolotów sportowych, 6 szybowców
i 4 balony. Aeroklub organizowa³
I Mityng Lotniczy w Warszawie w 1932.
Stale dzia³a³y liczne kursy pilota¿u spor-
towego. Od 1935 w fili w Legionowie
za³o¿ono Klub Balonowy. 

Najlepsi piloci: Jerzy Drzewiecki
(rekord prêdkoœci na RWD-7 — 179
km/godz. w 1931 i rekord wysokoœci

Stanis³aw Wigura i kpt. Franciszek ¯wirko — zwyciêzcy œwiatowego
challenge’u w lotnictwie sportowym. 1932 rok.

fot. zbiory autora

19 Polskie lotnictwo sportowe — almanach, KAW 1987, s. 82 i 96 oraz „M³ody lotnik” 1927, nr 10, s. 228.
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— 6023 m w 1932), Franciszek ¯wirko (zwyciêzca
wraz z nawigatorem Stanis³awem Wigur¹ zawodów
lotniczych Challenge w Berlinie w 1932), Stanis³aw
Skar¿yñski (rekordowy przelot na trasie 3582 km w 30
godz. i 30 min w 1932). Wyró¿niaj¹cy siê lotnicy: Fran-
ciszek Janik, Antoni Kocjan, Stefan Iwanowski, Stani-
s³aw Abramski, Andrzej Anczukin.

Aeroklub Warszawski zrzesza³ te¿ kobiety. W 1936
roku wystêpowa³y tu pionierki sportu spadochrono-
wego i szybowcowego: Wies³awa Koziarska i Stefania
Wojtulanis.

16

Kobiecy Klub Sportowy

Ad Astra

Franciszek ¯wirko i Stanis³aw Wigura na znaczku
wydanym przez Pocztê Polsk¹ w 1932 roku.

fot. zbiory autora

Powsta³ w 1929 z inicjatywy ¿ydowskiego Ko³a Sportowego Kobiet Pracuj¹cych w Zawodach
Wyzwolonych. Cz³onkini¹ klubu mog³a byæ kobieta wykszta³cona (co najmniej ukoñczone 3 la-
ta studiów) lub posiadaj¹ca mê¿a z wy¿szym wykszta³ceniem. „Ad Astra” (po ³acinie — „ku
gwiazdom”) by³a drugim ¿ydowskim klubem kobiecym po „Ewie”. Oba kluby wspó³pracowa³y
ze sob¹ i znajdowa³y opiekê medialn¹ w tygodniku dla pañ „Ewa”.20

Klub zrzesza³ od 40 do niespe³na 100 cz³onkiñ mog¹cych uprawiaæ sporty w sekcjach: gimna-
stycznej, gier sportowych, sportów zimowych, tenisa, p³ywania. Krótko dzia³a³a tak¿e (od 1931) sek-
cja automobilowa. 

Prezeska (sekretarz): M. Stuckgold.
Siedziby: ul. Orla 6/25 (do 1930), ul. Miodowa 6/1 — w siedzibie Zwi¹zku Lekarzy Dentystów

(1931), ul. Królewska 23/22 — w siedzibie Zwi¹zku Lekarzy i In¿ynierów (od 1935). 
Wiod¹ce dyscypliny. Gimnastyka — zajêcia odbywa³y siê w wynajmowanej sali szkolnej przy 

ul. Leszno 40 lub w Ogrodach Raua w Parku Saskim. 
P³ywanie — sekcja mia³a charakter rekreacyjny. Korzystaj¹c z basenów „Legii” i zimowego przy

ul. Wolskiej, uczono cz³onkinie „Ad Astra” (lub ich dzieci) p³ywania. 
¯adna z sekcji nie uczestniczy³a w rozgrywkach o MW.21

20 „Ewa” tygodnik dla pañ, Warszawa 1928-33. Tam¿e podawane wyniki klubu.
21 J. Rokicki, ¯ydowskie…, s. 691.

encyklopedia do druku.qxd  07-12-15  21:43  Page 16



17

Powsta³ w 1925 w œródmiejskiej dzielnicy Warszawy. Do 1930 by³ zwi¹zany ze œrodowiskiem
polskiej prawicy i w 1927 klub w³¹czono do Ko³a M³odzie¿y Wszechpolskiej.22 Ju¿ jednak 3 lata
póŸniej klub w gazecie podkreœla³ sw¹ niezale¿noœæ polityczn¹: „Amatorski KS to nie ¿aden RKS
znajduj¹cy oparcie w partii, to nie ¿aden klub frakistów mog¹cych liczyæ na pomoc rz¹du, to nie
¿aden stary klub posiadaj¹cy ju¿ wyrobion¹ markê i tradycjê”.23 Niezale¿noœæ nie trwa³a zbyt d³u-
go, gdy¿ od 1932 w sprawozdaniach AKS figuruje jako organizacja Zwi¹zku Strzeleckiego. 

AKS szczyci³ siê prowadzeniem o¿ywionej dzia³alnoœci kulturalno-oœwiatowej, ale nie wydaje siê,
aby by³a ona czymœ wyj¹tkowym. Klub posiada³ sekcje: lekkoatletyczn¹, kolarsk¹, pi³ki no¿nej oraz
przez krótki czas boksersk¹ i ³y¿wiarsk¹. £¹cznie zrzesza³ ok. 100 cz³onków. W 1930 w klubie zorga-
nizowano obchody „5-lecia istnienia AKS”,
na które sk³ada³y siê turnieje i wyœcigi.24 

W 1936 AKS prze¿ywa³ finansowe trudno-
œci, czego efektem by³o odejœcie lekkoatle-
tów i rozpad klubu. 

Prezes: Eugeniusz Pobudejski (1927).
Barwy: po 1931 bia³o-zielone. 
Siedziby: w lokalu Polskiej Macierzy

Szkolnej (1926-29), przy ul. Marsza³kowskiej
(1931) oraz przy ul. Œliskiej 9 (od 1931).
Swojego boiska klub nie posiada³, a mecze
najchêtniej rozgrywa³ na stadionach pra-
skich: „Or³a”, „Domu Ludowego” i AZS. 

Wiod¹ce dyscypliny. Kolarstwo — sek-
cja rozpoczê³a dzia³alnoœæ w 1925, a rok
póŸniej samodzielnie organizowa³a zawo-
dy.25 Do najwiêkszych sukcesów nale¿a³y:
I miejsce dru¿ynowo w Wyœcigu Dooko³a

22 Komunikaty Informacyjne Komisariatu Rz¹du m.st. Warszawy 1927, nr 18 z dnia 14 IV, a tak¿e z 24 VII, Warszawa 1992, s. 234.
23 „Gazeta Warszawska” 1931, nr 137, s. 6.
24 „Stadjon” 1930, nr 16, s. 15 i nr 22, s. 2. Urz¹dzono wyœcigi kolarskie i bieg prze³ajowy, a pi³karze zorganizowali turniej jubileuszowy

z udzia³em „Drukarza”, „Sokol¹t” i „Soleckiego”.
25 Pierwsz¹ wzmiankê o organizacji wyœcigu przez AKS znajdujemy w gazetach sportowych w 1926. „Stadjon”, 2 X 1926, nr 40, s. 7.

Prezes AKS-u Eugeniusz Pobudejski z czo³owymi kolarzami klubu:
Józefem Stefañskim, Zygmuntem Wisznickim, Janem G³owackim 
i Julianem Krawczykiem. 

fot. „Stadjon”

Amatorski Klub Sportowy

AKS
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Polski w 1928 (dru¿yna w sk³adzie: Józef Stefañski, Ju-
lian Krawczyk, Zygmunt Wisznicki)26, I miejsce w Pu-
charze Dru¿ynowym PUWFiPW w 1929. Indywidualnie
liderem dru¿yny by³ J. Stefañski, a¿ czterokrotnie szo-
sowy mistrz kraju (w 1928-31), zwyciêzca Wyœcigu Do-
oko³a Polski w 1929. 

Do najlepszych kolarzy nale¿eli: Jan G³owacki (prze-
³ajowy mistrz w 1928 i wicemistrz kraju w 1929), Feliks
Brymas, Józef Lipiñski, Roman Sobol (powo³any do ka-
dry w 1935) oraz mistrz Polski z 1934 Franciszek Kie³-
basa. Sekcja kolarska posiada³a znaczne wp³ywy we
w³adzach PZTKol., gdzie zasiadali dzia³acze AKS: Ste-
fan Radwañski i Eugeniusz Pobudejski. Klub wielokrot-
nie organizowa³ wyœcigi kolarskie szosowe w stolicy.27

Pi³ka no¿na — zg³oszeni do WOZPN w 1926.
W 1931 awansowali do B-klasy. Najlepszy pi³karz: Wa-
c³aw Zgliñski.28 PóŸniej bez sukcesów.

Lekkoatletyka — za³o¿ona w 1926. Od 1927 AKS roz-
grywa³ tradycyjne trójmecze z „Or³em”, „G³uchoniemymi”
lub PKS. Rezultaty zawodników AKS przed 1930 trudno
by³o uznaæ za dobre:
na 400 m — 60.0 s,
w dal — 5,07 m. 
Ok. 1935 sekcja osi¹-

ga³a wyniki na poziomie B-klasy. Najlepsi zawodnicy: sprinter Jan £o-
puszyñski (100 m — 11,1 s) oraz d³ugodystansowscy Zembrowski
(2000 m — 6:14.0) i Konrad Maliszewski. Dwaj pierwsi zdobyli zimowe
mistrzostwo Warszawy w 1936.29 Opiekunem zespo³u by³ Mieczys³aw
Klimecki. W kwietniu 1936 ca³a dru¿yna przesz³a do KS „Polonia”.30

Uwaga! W 1925 powsta³ w stolicy ¯ydowski Klub Sportowy
„Amatorzy” powszechnie mylony z AKS. Aby odró¿niæ siê, dzia³a-
cze AKS do nazwy do³¹czyli datê swej rejestracji i formalnie dzia³a-
li jako „AKS 26”. ¯ydowscy „Amatorzy” po dwóch latach przestali
dzia³aæ i to ró¿nicowanie sta³o siê od 1928 ju¿ niepotrzebne. 

26 Bogdan Tuszyñski, 70 lat Tour de Pologne 1928-1998, Warszawa 1999, s. 27.
27 CAW: PUWFiPW: 300.69.136. S. Radwañski by³ w latach trzydziestych wiceprezesem PZTKol., a E. Pobudejski kapitanem zwi¹zkowym. 
28 Polonia, Warszawianka, Gwardia, Encyklopedia Fuji 2003, s. 276. W. Zgliñski wst¹pi³ do AKS by uprawiaæ kolarstwo, ale do najwiêkszych

sukcesów doszed³ jako pi³karz (od 1931 w „Polonii”) i koszykarz (od 1928 w „Varsovii”). 
29 „Komunikat WOZLA 1936”, BN Warszawa.  
30 „Nowy Sportowiec” 1936, nr 34, s. 6, a tak¿e S. Sieniarski, KKS Polonia..., s. 115.

Kolarskie asy AKS Warszawa, reprezentanci Polski.
Józef Stefañski i Jan G³owacki. 

fot. album S. Sieniarskiego „75 lat Czarnych Koszul”

Bieg prze³ajowy AKS Warszawa 
w 1927 roku. 

fot. „Stadjon”
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