
1

4 sierpnia 
  Początki pierwszego klubu sportowego  

we Wrocławiu

WROCŁAWSKIE HISTORIE 

W tym roku mija 75 lat od momentu, gdy  

wraz z przemieszczaniem się Armii Czerwonej 

w stronę Berlina, Rząd Tymczasowy rozpoczął 

akcję objęcia polską administracją terenów 

poniemieckich mających znaleźć się w obrębie 

przesuniętego na zachód terytorium państwa 

polskiego. Do Wrocławia bardzo szybko, bo 

już kilka dni po kapitulacji Festung Breslau, 

wysłano grupy złożone z urzędników, których 

misją było przejęcie oraz uruchomienie insty-

tucji i urzędów, wysiedlenie Niemców oraz 

zorganizowanie polskiego osadnictwa. Jednym 

z przedsięwzięć, którym zajęto się już na samym 

początku, było zabezpieczenie obiektów spor- 

towych i organizacja życia sportowego. Zda-

wano sobie sprawę z tego, jak ważne miejsce 

sport zajmuje w integracji tak różnych grup 

osadników przybywających do miasta. To wła-

śnie sportowa rywalizacja i uczestnictwo w za- 

wodach budowały nowe, silne więzi między 

nowymi mieszkańcami. 

W tych okolicznościach przybywający do Wroc-

ławia sportowcy i działacze zaangażowani przez  

mjr. Jana Gorgosa, naczelnika Wydziału Wojsko- 

wego Zarządu Miejskiego, podczas posiedzenia 

w hotelu „Polonia” postanowili założyć pierwszy  

w mieście klub sportowy. Wobec faktu, że po- 

wstawał jako pierwszy, został nazwany po pro- 

stu I Klub Sportowy (w skrócie nazywany IKS). 

Gruzy i ruiny, a pośród nich – coraz więcej Polaków. W sierpniu 1945 r. trwała intensywna 
akcja obejmowania Wrocławia przez polską administrację i jego odgruzowywania. Ale 
oprócz wytężonej pracy był też czas na odpoczynek i sportową rywalizację integrującą 
nowych mieszkańców, we Wrocławiu od połowy czerwca działał już bowiem I Klub 
Sportowy nazwany później „Ślęza”. Grano w piłkę nożną, tenisa stołowego, a także 
pływano i boksowano, i to z dużymi sukcesami… Po 75 latach istnienia Klub ten uważany 
jest za jeden z najważniejszych klubów sportowych w powojennej historii Wrocławia. 
Jak wyglądały jego początki? Jacy słynni sportowcy byli z nim związani? Przedstawiciele 

jakich dyscyplin w początkowych latach działalności byli szczególnie utytułowani?

Co ciekawe, wydarzenie to miało miejsce już  

16 czerwca 1945 r. Tak szybka organizacja klu- 

bów sportowych była jednak cechą charakte-

rystyczną dla całych Ziem Zachodnich i Pół-

nocnych. Prezesem klubu został wiceprezydent 

Wrocławia Jan Drobut, a jego zastępcą wspo- 

mniany mjr Gorgos. Udział wojska w założeniu 

klubu nie powinien dziwić. Wynikało to z faktu,  

iż liczni wojskowi posiadali jeszcze przedwo-

jenne doświadczenie w zakresie wychowania 

fizycznego w wojsku, a część z nich działała  

w związkach sportowych.
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Siedzibę nowego klubu zlokalizowano przy 

ul. Kasprowicza na Karłowicach. Z powodu 

przydzielonego boiska na Zaciszu, które na 

tle innych obiektów w mieście zachowało się 

w stosunkowo dobrym stanie, jako pierwsza 

powstała sekcja piłki nożnej. Szybki rozwój 

tej dyscypliny umożliwił zorganizowanie już  

w 1946 r. mistrzostw Dolnego Śląska. Drużyna 

IKS niestety nie zdobyła medalu i tylko na je- 

den sezon awansowała do drugiej ligi. Po sekcji 

piłkarskiej utworzono pływacką i – wyjątkowo  

popularną, jak się szybko okazało – bokserską. 

Na przestrzeni lat w klubie trenowano też wiele  

innych dyscyplin, np. koszykówkę, której kobie- 

ca drużyna była dwukrotnie mistrzem Polski. 

Pierwsze zawody z udziałem członków założo-

nego zaledwie kilka dni wcześniej IKS odbyły 

się już 29 czerwca z okazji „Dni Morza”. Były 

to zawody pływackie na Odrze. Rok później 

mistrzem kraju w tej dyscyplinie został przed-

stawiciel klubu – Anatol Iwanowski. Sekcja 

rozwijała się dynamicznie i m.in. dzięki słynnej 

parze trenerskiej – Alfredzie i Zdzisławowi Na- 

borczykom, pływacy zdobyli do 1965 r. ponad 

100 medali na mistrzostwach Polski.

Kolejną dyscypliną, w której IKS miał silną re- 

prezentację był boks. W pierwszych powojen- 

nych latach pięściarstwo było popularniejsze 

wśród wrocławian nawet od piłki nożnej. W gło-

sowaniu zorganizowanym przez dziennikarzy 

„Słowa Polskiego” w 1949 r. zwyciężyło liczbą 

1766 głosów, gdy piłka nożna zdobyła ich 1623.  

Taka popularność boksu wynikała z doskona-

łych wyników przedstawicieli IKS, którzy bar- 

dzo szybko zaczęli liczyć się na arenie krajowej.  

Zawodnicy musieli wykazać się dużą determi-

nacją z powodu trudnych początków sekcji. 

Pierwsze treningi odbywali w piekarni Albina  

Kulca, pośród worków mąki i koszy pełnych  

bochenków chleba, a później – w zdewastowa-

nym pokoju hotelu „Polonia” i pomieszczeniu 

przy ul. Kuźniczej, gdzie ponoć deszcz lał się  

na trenujących przez dziurawy sufit. Najsłyn-

niejszym pięściarzem IKS był walczący w wadze 

lekkiej Ryszard Waluga. Doceniony został też 

przez dziennikarzy „Słowa Polskiego”, którzy  

w 1970 r. uznali go za bezsprzecznie najlepszego  

w tej wadze po 1945 r. Należy również wymie-

nić Stefana Kurandę, Edwarda Kurowskiego, 

Edwarda Symonowicza, a także Kiszkę i Misz- 

czuka, którzy tworzyli z nim drużynę pokonują- 

cą w sparingach nawet ówczesnych mistrzów 

Polski. 

Nie można też zapominać o nader popularnym 

w tamtym czasie tenisie stołowym. Na występy 

najlepszych reprezentantów IKS – Tadeusza 

Ciupryka, Antoniego Arbacha i Waldemara 

Roslana, którzy pojedynkowali się w sali przy 

ul. Łowieckiej, przychodziły tłumy. Tenisiści za- 

chwycali mieszkańców Wrocławia swoim talen-

tem, zdobywając tytuły mistrzowskie.

I Klub Sportowy, któremu w późniejszym cza- 

sie dodano przydomek „Ślęza”, mimo powstania 

w niezwykle trudnych warunkach, wychował 

licznych solidnych zawodników, którzy niejed-

nokrotnie sięgali po medale mistrzowskie. Rów- 

nież dzisiaj, 75 lat po założeniu, możemy być 

dumni z reprezentantów klubu grających w pił- 

kę nożną i koszykówkę.
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Reprezentacja IKS Ślęza przed meczem bokserskim z KS Pafawag 
rozegranym w ramach Wystawy Ziem Odzyskanych, 1948 r.; pierwszy od 
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