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„Raz, Dwa, Trzy” – ilustrowany tygodnik sportowy wydawany w Krakowie w latach 1931–1939.

Ruch Wielkie Hajduki – jeden z najbardziej utytułowanych klubów piłkarskich w Polsce (od kwietnia 
1939 r. Ruch Chorzów). Mistrz Polski w latach 1933–1936 oraz w roku 1938.

Adam Papée – jeden z pionierów szermierki w Polsce, dwukrotny brązowy medalista (z drużyną) 
igrzysk olimpijskich (Amsterdam 1928, Los Angeles 1932).

Akiba Rubinstein – wybitny polski szachista, najlepszy zawodnik olimpiady szachowej w 1930 r. 
w Hamburgu, na której Polacy, na czele z nim, zdobyli złoty medal.

Aleksander Kowalski – hokeista, dwukrotny olimpijczyk (Sankt Moritz 1928, Lake Placid 1932); 
zamordowany przez Sowietów w Katyniu.

Amatorski Klub Sportowy Chorzów – (do 1934 AKS Królewska Huta) wicemistrz Polski 
w piłce nożnej w 1937 r.

Antoni Czortek „Kajtek” – bokser, olimpijczyk (Berlin 1936), wicemistrz Europy (Dublin 1939), 
więzień KL Auschwitz. W obozie koncentracyjnym zmuszany do udziału w walkach bokserskich.

Akademicki Związek Sportowy Kraków – utworzony w 1909 r.; jego zawodnikami byli m.in. 
narciarz Bronisław Czech, szermierz Adam Papée i wioślarz Roger Verey.

Akademicki Związek Sportowy Lwów – klub wielosekcyjny działający od 1922 r. 

Roman Bocheński – pływak, olimpijczyk (Berlin 1936). Jeniec obozu w Starobielsku, 
prawdopodobnie zamordowany przez Sowietów w 1940 r.

„Przegląd Sportowy” – najstarszy w Polsce dziennik sportowy. W latach 1921–1925 wydawany 
w Krakowie, od 1925 r. w Warszawie.

Bolesław Orliński – pilot; wspólnie z mechanikiem Leonardem Kubiakiem na seryjnym samolocie 
Bréguet 19 A2 w ciągu miesiąca pokonał trasę Warszawa–Tokio–Warszawa w 1926 r.

„Przegląd Sportowy” – najstarszy w Polsce dziennik sportowy. W latach 1921–1925 wydawany 
w Krakowie, od 1925 r. w Warszawie.

Bronisław Czech – narciarz, reprezentant Polski na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w 1928, 1932 
i 1936 r. W czasie wojny konspiracyjny kurier na Węgry. Zamęczony przez Niemców w KL Auschwitz w 1944 r.

Eugeniusz Lokajski – lekkoatleta, wicemistrz świata w pięcioboju (Budapeszt 1935), uczestnik 
IO w Berlinie (1936) w rzucie oszczepem. Poległ w Powstaniu Warszawskim; fotoreporter AK.

Bydgoskie Towarzystwo Wioślarskie – założone z inicjatywy działaczy Towarzystwa Gimnastycznego 
„Sokół”. W okresie międzywojennym wioślarze odnosili sukcesy krajowe i międzynarodowe.

Ernest Wilimowski – wybitny piłkarz ze Śląska. Na mistrzostwach świata (Francja 1938) 
strzelił cztery bramki w meczu Polska–Brazylia (5:6). W czasie okupacji grał w reprezentacji III Rzeszy.

FC Katowice – w okresie międzywojennym klub mniejszości niemieckiej, jeden z najsilniejszych klubów 
piłkarskich w kraju. Wicemistrz Polski w 1927 r. Wychowankiem był m.in. Ernest Wilimowski.

Franciszek Brożek – współzałożyciel Towarzystwa Sportowego Wisła Kraków, bramkarz Wisły, 
strzelec sportowy na IO (Paryż 1924), o� ara Zbrodni Katyńskiej w 1940 r.

Gedania Gdańsk – polski klub sportowy w Wolnym Mieście Gdańsku. W czerwcu 1939 r. nazistowskie 
władze Gdańska zawiesiły działalność klubu.

Halina Konopacka – rekordzistka świata w rzucie dyskiem i zdobywczyni pierwszego polskiego 
złotego medalu olimpijskiego (Amsterdam 1928); poetka i malarka. 

Harcerski Klub Sportowy Łódź – klub wielosekcyjny. W latach 30. powstały w nim silne kobiece drużyny 
siatkówki (mistrzostwo Polski 1937) i piłki ręcznej (mistrzostwo Polski 1939).

Helena Marusarzówna – narciarka, wielokrotna mistrzyni Polski w biegu zjazdowym, kombinacji 
alpejskiej i slalomie. W czasie wojny konspiracyjna kurierka. Rozstrzelana przez Niemców w 1941 r.

Henryk Chmielewski – bokser, olimpijczyk (Berlin 1936), mistrz Europy w wadze średniej 
(Mediolan 1937). W 1938 r. wyjechał do USA i przeszedł na zawodowstwo.

„Przegląd Sportowy” – najstarszy w Polsce dziennik sportowy. W latach 1921–1925 wydawany 
w Krakowie, od 1925 r. w Warszawie.

Klub Sportowy Cracovia – mistrz Polski w piłce nożnej (1921, 1930, 1932, 1937), koszykówce (1929, 
1938), piłce siatkowej (1933), piłce ręcznej (1930, 1933) i hokeju na lodzie (1937).

Klub Sportowy Legia Poznań – w okresie międzywojennym dziesięciokrotny mistrz okręgu 
wielkopolskiego w piłce nożnej.

Leszek Lubicz-Nycz – szermierz, brązowy medalista olimpijski (Los Angeles 1932) w turnieju 
drużynowym w szabli. Poległ w kampanii wrześniowej 1939 r.

Lwowski Klub Sportowy Pogoń Lwów – klub wielosekcyjny; czterokrotny mistrz Polski w piłce nożnej 
(1922, 1923, 1925, 1926).

Lwowski Klub Sportowy Lechia Lwów – jeden z najstarszych polskich klubów piłkarskich, w okresie 
międzywojennym klub wielosekcyjny. Piłkarze nożni w 1931 r. grali w lidze państwowej.

Łódzki Klub Sportowy – klub wielosekcyjny. W okresie międzywojennym mistrz Polski w piłce 
siatkowej (1931, 1932) i piłce ręcznej (1939); piłkarze nożni grali w lidze państwowej.

Maria Kwaśniewska – wybitna lekkoatletka. Brązowa medalistka olimpijska w rzucie oszczepem 
(Berlin 1936), wielokrotna mistrzyni Polski m.in. w rzucie oszczepem, trójboju i pięcioboju.

Marian Spojda – piłkarz Warty Poznań (mistrz Polski 1929), olimpijczyk (Paryż 1924); zamordowany 
przez Sowietów w Katyniu w 1940 r.

Władysław Dobrowolski – lekkoatleta i szermierz. Uczestnik IO w Paryżu (1924) w biegu na 100 m, 
w Los Angeles (1932) i Berlinie (1934) w szabli. W Polskim Radiu prowadził gimnastykę poranną.

Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej Francja 1938 – pierwsze mistrzostwa, na których 
wystąpili Polacy. Rozegrali znakomity mecz z Brazylią (po dogrywce przegrali 5 : 6).

Olimpiada obozowa w Norymberdze 1940– tajne igrzyska w niemieckim obozie jenieckim. 
Bieg na 50 m „karną żabką” wygrał Polak, Teodor Niewiadomski. 
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„Przegląd Sportowy” – najstarszy w Polsce dziennik sportowy. W latach 1921–1925 wydawany 
w Krakowie, od 1925 r. w Warszawie.

Wojskowy Klub Sportowy Unia Lublin – mistrz Polski juniorów w piłce nożnej w 1938 r. 
W czasie okupacji niemieckiej piłkarze uczestniczyli w konspiracyjnych rozgrywkach.

Olimpijski Tydzień Sportów Zimowych w Chamonix 1924 – pierwsze zimowe igrzyska 
olimpijskie. Uczestniczyła w nich także reprezentacja Polski.

Państwowa Odznaka Sportowa – ustanowiona w 1930 r., przyznawana za zaliczenie okresowej 
próby sprawności � zycznej.

Państwowy Urząd Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego – 
utworzony w 1927 r. 

Policyjny Klub Sportowy Katowice – drużynowy wicemistrz Polski w boksie (1933). Zawodnik 
klubu, Antoni Sobik był mistrzem Polski w szpadzie (1936, 1938) i w szabli (1936, 1937, 1939). 

Klub Sportowy Polonia Bytom – klub zapaśniczy i piłkarski, utworzony w 1920 r. po apelu Polskiego 
Komisariatu Plebiscytowego zachęcającym do zakładania polskich organizacji, m.in. sportowych.

Klub Sportowy Polonia Warszawa – powstał przed I wojną światową, o� cjalnie działał od 1915 r. 
Dwukrotny wicemistrz Polski w piłce nożnej (1921, 1926), zdobywca Pucharu Polski w koszykówce (1934).

Stanisław Urban – wioślarz, olimpijczyk (Amsterdam 1928, Los Angeles 1932). Walczył 
w kampanii wrześniowej 1939 r., tra� ł do niewoli sowieckiej, zaginął na Wschodzie.

Polski Związek Piłki Nożnej – utworzony w grudniu 1919 r. w Warszawie; pierwszą siedzibą był 
Kraków, a pierwszym prezesem – działacz Cracovii Edward Cetnarowski.

Robotniczy Klub Sportowy Lwów – klub piłkarski związany ze środowiskiem tramwajarskim, 
grający w lidze okręgowej. Jego najbardziej znanym wychowankiem był trener Kazimierz Górski.

Roger Verey – wioślarz, 22-krotny mistrz Polski, 3-krotny mistrz Europy. Brązowy medalista 
w dwójkach podwójnych (z Jerzym Ustupskim) na IO w Berlinie (1936).

„Przegląd Sportowy” – najstarszy w Polsce dziennik sportowy. W latach 1921–1925 wydawany 
w Krakowie, od 1925 r. w Warszawie.

Rekord Tadeusza Góry – w 1938 r., lecąc polskim szybowcem PWS-101, Góra pokonał 577,8 km. 
Za to osiągnięcie jako pierwszy w historii został odznaczony medalem Lilienthala.

Robotniczy Klub Sportowy Bałtyk Gdynia – klub wielosekcyjny. W 1935 r. awansował do 
piłkarskiej A klasy. W 1939 r. dochody z wielu meczów przeznaczył na dozbrojenie WP.

Stanisław Marusarz – narciarz, wielokrotny mistrz Polski w skokach, uczestnik zimowych IO (1932, 
1936). W czasie okupacji konspiracyjny kurier. Zasłynął ucieczką z więzienia Montelupich w Krakowie.

Stanisława Walasiewicz – złota medalistka IO (Los Angeles 1932) i srebrna (Berlin 1936) w biegu na 
100 m. Na Mistrzostwach Europy w Wiedniu (1938) zdobyła dwa złote i dwa srebrne medale.

Challenge 1932 – Międzynarodowe Zawody Samolotów Turystycznych w Berlinie, w których 
zwyciężyła polska załoga: pilot Franciszek Żwirko i mechanik Stanisław Wigura na samolocie RWD-6.

Polski Komitet Olimpijski – istniejący od 1925 r., spadkobierca Polskiego Komitetu Igrzysk 
Olimpijskich.

Rekord Skarżyńskiego – 7 maja 1933 r. Stanisław Skarżyński przeleciał nad Atlantykiem na 
samolocie RWD-5 bis. Do dziś żaden inny tak lekki samolot nie pokonał tej trasy.

Wielka Honorowa Nagroda Sportowa – ustanowiona w 1927 r. jako „wyróżnienie najbardziej 
wybitnego, a zarazem najbardziej wartościowego czynu sportowego – indywidualnego lub zespołowego”.

Polski Związek Towarzystw Wioślarskich – organizacja zrzeszająca zawodników, trenerów 
i działaczy polskiego wioślarstwa, utworzona w 1919 r. w Poznaniu.

Związek Polskich Związków Sportowych – utworzony w 1922 r. miał kierować rozwojem 
sportu amatorskiego i koordynować działalność związków sportowych. W 1925 r. połączony z PKOl.

Klub Wioślarski w Poznaniu (KW 04) – założone w 1904 r. pierwsze polskie towarzystwo 
wioślarskie na terenie zaboru pruskiego. Wielokrotny mistrz Polski w różnych dyscyplinach wioślarskich.

„Raz, Dwa, Trzy” – ilustrowany tygodnik sportowy wydawany w Krakowie w latach 1931–1939.

Bronisław Czech – narciarz, reprezentant Polski na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w 1928, 1932 
i 1936 r. W czasie wojny konspiracyjny kurier na Węgry. Zamęczony przez Niemców w KL Auschwitz w 1944 r.

Henryk Dobrzański – jeździec, o� cer kawalerii WP. Zdobywca pierwszego w historii polskiego 
jeździectwa Pucharu Narodów (Nicea 1925). Poległ w 1940 r. jako legendarny dowódca partyzancki „Hubal”.

Jadwiga Jędrzejowska – znakomita tenisistka, � nalistka Wimbledonu (1937), US Open (1937) 
i French Open (1939), wielokrotna mistrzyni Polski.

Józef Lange – kolarz, dwukrotny olimpijczyk (Paryż 1924, Amsterdam 1928). W 1924 r. zdobył 
drużynowo srebrny medal olimpijski w biegu kolarskim na 4000 m.

Klub Sportowy Cracovia – mistrz Polski w piłce nożnej (1921, 1930, 1932, 1937), koszykówce (1929, 
1938), piłce siatkowej (1933), piłce ręcznej (1930, 1933) i hokeju na lodzie (1937).

Wojskowy Klub Sportowy Unia Lublin – mistrz Polski juniorów w piłce nożnej w 1938 r. 
W czasie okupacji niemieckiej piłkarze uczestniczyli w konspiracyjnych rozgrywkach.

Rekord Tadeusza Góry – w 1938 r., lecąc polskim szybowcem PWS-101, Góra pokonał 577,8 km. 
Za to osiągnięcie jako pierwszy w historii został odznaczony medalem Lilienthala.

Śląsk Świętochłowice – klub utworzony w 1920 r. z inicjatywy Polskiego Komisariatu 
Plebiscytowego. W okresie międzywojennym piłkarze klubu przez kilka sezonów grali w lidze państwowej.

Wojskowo-Cywilny Klub Sportowy Junak Drohobycz – klub piłkarski założony w 1931 r., 
mistrz okręgu lwowskiego w 1939 r. 

Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce – utworzony w 1919 r., 
prowadził działalność patriotyczno-wychowawczą oraz sportową. 

Robotnicze Stowarzyszenie Wychowania Fizycznego Gwiazda (Sztern) Warszawa – klub 
wielosekcyjny. Ulubieńcem kibiców był bokser Szapsel Rotholc, mistrz Polski w wadze muszej (1933). 
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„Raz, Dwa, Trzy” – ilustrowany tygodnik sportowy wydawany w Krakowie w latach 1931–1939.

Bydgoskie Towarzystwo Wioślarskie – założone z inicjatywy działaczy Towarzystwa Gimnastycznego 
„Sokół”. W okresie międzywojennym wioślarze odnosili sukcesy krajowe i międzynarodowe.

I Bieg Kolarski Dookoła Polski – wyścig kolarski (później znany jako Tour de Pologne) 
zorganizowany w 1928 r.

Jagiellonia Białystok – klub wielosekcyjny, w okresie międzywojennym sukcesy krajowe odnosili 
m.in. lekkoatleci i bokserzy; piłkarze grali w lidze okręgowej.

Klub Pracowników Zjednoczonych Zakładów Włókienniczych K. Scheiblera 
i L. Grohmana – wielosekcyjny klub sportowy. W 1930 r. kolarz Jan Jędrzejewski został wicemistrzem Polski.

Leszek Lubicz-Nycz – szermierz, brązowy medalista olimpijski (Los Angeles 1932) w turnieju 
drużynowym w szabli. Poległ w kampanii wrześniowej 1939 r.

Państwowa Odznaka Sportowa – ustanowiona w 1930 r., przyznawana za zaliczenie okresowej 
próby sprawności � zycznej.

Stanisław Marusarz – narciarz, wielokrotny mistrz Polski w skokach, uczestnik zimowych IO (1932, 
1936). W czasie okupacji konspiracyjny kurier. Zasłynął ucieczką z więzienia Montelupich w Krakowie.

Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie – najstarsze polskie stowarzyszenie sportowe, 
założone w Warszawie w 1878 r. Propagowało także m.in. pływanie, kolarstwo, gimnastykę.

Wojskowy Klub Sportowy Gryf Toruń – klub piłkarski założony w 1921 r.; w okresie międzywojennym 
sześciokrotny mistrz okręgu toruńskiego.

Żydowski Klub Sportowy Hasmonea Lwów – najlepszy żydowski klub w historii polskiego futbolu, 
grał w lidze państwowej. Tenisista stołowy Alojzy Ehrlich był trzykrotnym wicemistrzem świata. 

Klub Turystów Łódź – utworzony w 1895 r. przez mniejszość niemiecką jako klub kolarski Touring 
Club. W 1921 r. wznowił działalność pod polską nazwą. Piłkarze grali w lidze państwowej (1927–1929).

„Raz, Dwa, Trzy” – ilustrowany tygodnik sportowy wydawany w Krakowie w latach 1931–1939.

FC Katowice – w okresie międzywojennym klub mniejszości niemieckiej, jeden z najsilniejszych klubów 
piłkarskich w kraju. Wicemistrz Polski w 1927 r. Wychowankiem był m.in. Ernest Wilimowski.

I Lwowski Klub Sportowy Czarni Lwów – piłkarski, a później wielosekcyjny klub sportowy. Hokeiści 
zdobyli mistrzostwo Polski w 1935 r.

Janina Kurkowska-Spychajowa – najbardziej utytułowana polska łuczniczka. W okresie między-
wojennym zdobyła cztery medale mistrzostw świata w wieloboju indywidualnym (1933, 1934, 1936, 1939).

Klub Sportowy Korona Kraków – wielosekcyjny klub sportowy. W czasie okupacji piłkarze 
uczestniczyli w Konspiracyjnych Mistrzostwach Krakowa.

Lwowski Klub Sportowy Lechia Lwów – jeden z najstarszych polskich klubów piłkarskich, w okresie 
międzywojennym klub wielosekcyjny. Piłkarze nożni w 1931 r. grali w lidze państwowej.

Policyjny Klub Sportowy Katowice – drużynowy wicemistrz Polski w boksie (1933). Zawodnik 
klubu, Antoni Sobik był mistrzem Polski w szpadzie (1936, 1938) i w szabli (1936, 1937, 1939). 

Challenge 1932 – Międzynarodowe Zawody Samolotów Turystycznych w Berlinie, w których 
zwyciężyła polska załoga: pilot Franciszek Żwirko i mechanik Stanisław Wigura na samolocie RWD-6.

Toruński Klub Sportowy – klub wielosekcyjny. Piłkarze nożni w 1927 i 1928 r. występowali 
w lidze państwowej.

Wojskowy Klub Sportowy Wawel Kraków – klub wielosekcyjny. Jego zawodnikiem był m.in. 
Mieczysław Chrostek, dwukrotny mistrz Polski w boksie (1936, 1937).

Żydowskie Towarzystwo Gimnastyczno-Sportowe Makabi Warszawa – największy wielosekcyjny 
żydowski klub w II Rzeczypospolitej. Drużynowy wicemistrz Polski w boksie (1935).

Lwowski Klub Sportowy Sparta – utworzony w 1910 r. Finalista jedynego przed wojną Pucharu Polski 
PZPN w piłce nożnej w 1926 r. W meczu � nałowym Sparta przegrała z Wisłą Kraków (1:2).

„Raz, Dwa, Trzy” – ilustrowany tygodnik sportowy wydawany w Krakowie w latach 1931–1939.

Gedania Gdańsk – polski klub sportowy w Wolnym Mieście Gdańsku. W czerwcu 1939 r. nazistowskie 
władze Gdańska zawiesiły działalność klubu.

Igrzyska Olimpijskie Antwerpia 1920 – igrzyska, w których po raz pierwszy mieli wziąć udział 
reprezentanci Polski. Na przeszkodzie stanęła wojna polsko-bolszewicka.

Challenge 1934 – rozgrywane w Polsce Międzynarodowe Zawody Samolotów Turystycznych, 
w których zwyciężyła polska załoga: pilot Jerzy Bajan i mechanik Gustaw Pokrzywka na samolocie RWD-9.

Klub Sportowy Concordia Knurów – działający od 1923 r.; największe sukcesy odnosiła sekcja piłki 
palantowej.

Maria Kwaśniewska – wybitna lekkoatletka. Brązowa medalistka olimpijska w rzucie oszczepem 
(Berlin 1936), wielokrotna mistrzyni Polski m.in. w rzucie oszczepem, trójboju i pięcioboju.

Klub Sportowy Polonia Warszawa – powstał przed I wojną światową, o� cjalnie działał od 1915 r. 
Dwukrotny wicemistrz Polski w piłce nożnej (1921, 1926), zdobywca Pucharu Polski w koszykówce (1934).

Rekord Skarżyńskiego – 7 maja 1933 r. Stanisław Skarżyński przeleciał nad Atlantykiem na 
samolocie RWD-5 bis. Do dziś żaden inny tak lekki samolot nie pokonał tej trasy.

Wacław Kuchar – piłkarz, lekkoatleta, hokeista, tenisista, łucznik. Wielokrotny mistrz Polski w różnych 
dyscyplinach, najlepszy sportowiec kraju w pierwszym plebiscycie „Przeglądu Sportowego” (1926). 

Wojskowy Klub Sportowy Grodno – klub piłkarski miejscowego garnizonu WP, wielokrotny mistrz 
okręgu białostockiego. 

Grodzieński Klub Sportowy Cresovia – klub piłkarski, mistrz okręgu białostockiego (1929). Z połączenia 
Cresovii i WKS 76 pp. Grodno powstał w 1934 r. WKS Grodno.

Stryjski Klub Sportowy Pogoń – utworzony w 1906 r.; mistrz okręgu stanisławowskiego 
w piłce nożnej w 1936 r. W okresie nauki w gimnazjum w piłkę grał w nim poeta Kazimierz Wierzyński.



4

„Raz, Dwa, Trzy” – ilustrowany tygodnik sportowy wydawany w Krakowie w latach 1931–1939.

Helena Marusarzówna – narciarka, wielokrotna mistrzyni Polski w biegu zjazdowym, kombinacji 
alpejskiej i slalomie. W czasie wojny konspiracyjna kurierka. Rozstrzelana przez Niemców w 1941 r.

Igrzyska Olimpijskie Paryż 1924 – pierwsze, w których uczestniczyli reprezentanci Polski, zdobywając 
jeden medal srebrny (kolarstwo) i jeden brązowy (jeździectwo).

Józef Baran-Bilewski – o� cer WP, reprezentował Polskę na IO w Amsterdamie (1928) w rzucie 
dyskiem. Zamordowany przez Sowietów w Katyniu.

Klub Sportowy Warta Poznań – mistrz Polski w piłce nożnej w 1929 r.

Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej Francja 1938 – pierwsze mistrzostwa, na których 
wystąpili Polacy. Rozegrali znakomity mecz z Brazylią (po dogrywce przegrali 5 : 6).

Robotniczy Klub Sportowy Lwów – klub piłkarski związany ze środowiskiem tramwajarskim, 
grający w lidze okręgowej. Jego najbardziej znanym wychowankiem był trener Kazimierz Górski.

Związek Polskich Związków Sportowych – utworzony w 1922 r. miał kierować rozwojem 
sportu amatorskiego i koordynować działalność związków sportowych. W 1925 r. połączony z PKOl.

Wielka Krokiew – skocznia narciarska zbudowana w Zakopanem według projektu Karola 
Stryjeńskiego. Jej uroczyste otwarcie nastąpiło 22 marca 1925 r.

Zdzisław Dziadulski – jeździec, o� cer kawalerii WP, olimpijczyk (Paryż 1924). Zamordowany przez 
Sowietów w Charkowie w 1940 r.

Wojskowy Klub Sportowy Kotwica Pińsk – klub sportowy marynarzy Flotylli Rzecznej Marynarki 
Wojennej; mistrz okręgu poleskiego w piłce nożnej w 1935 r.

Klub Sportowy Podgórze Kraków – klub wielosekcyjny; m.in. sekcje: piłki nożnej, lekkoatletyczna, 
żeglarska, tenisa stołowego, gier sportowych. W latach 1933-1934 piłkarze grali w lidze państwowej.

Ruch Wielkie Hajduki – jeden z najbardziej utytułowanych klubów piłkarskich w Polsce (od kwietnia 
1939 r. Ruch Chorzów). Mistrz Polski w latach 1933–1936 oraz w roku 1938.

Eugeniusz Lokajski – lekkoatleta, wicemistrz świata w pięcioboju (Budapeszt 1935), uczestnik 
IO w Berlinie (1936) w rzucie oszczepem. Poległ w Powstaniu Warszawskim; fotoreporter AK.

I Bieg Kolarski Dookoła Polski – wyścig kolarski (później znany jako Tour de Pologne) 
zorganizowany w 1928 r.

Janina Lewandowska – szybowniczka, spadochroniarka, pilotka Aeroklubu Poznańskiego, córka 
gen. broni Józefa Dowbora-Muśnickiego; jedyna kobieta zamordowana w Katyniu.

Klub Sportowy Korona Kraków – wielosekcyjny klub sportowy. W czasie okupacji piłkarze 
uczestniczyli w Konspiracyjnych Mistrzostwach Krakowa.

Łódzki Klub Sportowy – klub wielosekcyjny. W okresie międzywojennym mistrz Polski w piłce 
siatkowej (1931, 1932) i piłce ręcznej (1939); piłkarze nożni grali w lidze państwowej.

Klub Sportowy Polonia Warszawa – powstał przed I wojną światową, o� cjalnie działał od 1915 r. 
Dwukrotny wicemistrz Polski w piłce nożnej (1921, 1926), zdobywca Pucharu Polski w koszykówce (1934).

Wielka Honorowa Nagroda Sportowa – ustanowiona w 1927 r. jako „wyróżnienie najbardziej 
wybitnego, a zarazem najbardziej wartościowego czynu sportowego – indywidualnego lub zespołowego”.

Warszawskie Towarzystwo Cyklistów – założone w 1886 r. Prowadziło działalność sportową, 
patriotyczną i kulturalno-oświatową. Członkami byli m.in. Bolesław Prus i Henryk Sienkiewicz.

Zdzisław Dziadulski – jeździec, o� cer kawalerii WP, olimpijczyk (Paryż 1924). Zamordowany przez 
Sowietów w Charkowie w 1940 r.

Robotniczy Klub Sportowy Sarmata Warszawa – klub wielosekcyjny, utworzony w 1921 r. Zdobywca 
I miejsca w piłkarskiej A klasie robotniczej (1935). W 1926 r. w drużynie piłki nożnej grał Janusz Kusociński.

Robotnicze Stowarzyszenie Wychowania Fizycznego Gwiazda (Sztern) Warszawa – klub 
wielosekcyjny. Ulubieńcem kibiców był bokser Szapsel Rotholc, mistrz Polski w wadze muszej (1933). 

Ruch Wielkie Hajduki – jeden z najbardziej utytułowanych klubów piłkarskich w Polsce (od kwietnia 
1939 r. Ruch Chorzów). Mistrz Polski w latach 1933–1936 oraz w roku 1938.

Harcerski Klub Sportowy Łódź – klub wielosekcyjny. W latach 30. powstały w nim silne kobiece drużyny 
siatkówki (mistrzostwo Polski 1937) i piłki ręcznej (mistrzostwo Polski 1939).

Igrzyska Olimpijskie Paryż 1924 – pierwsze, w których uczestniczyli reprezentanci Polski, zdobywając 
jeden medal srebrny (kolarstwo) i jeden brązowy (jeździectwo).

Kazimierz Wierzyński – redaktor naczelny „Przeglądu Sportowego”, poeta, pisarz. 
Zdobył złoty medal w olimpijskim konkursie literackim (Amsterdam 1928).

Józef Lange – kolarz, dwukrotny olimpijczyk (Paryż 1924, Amsterdam 1928). W 1924 r. zdobył 
drużynowo srebrny medal olimpijski w biegu kolarskim na 4000 m.

Klub Sportowy Legia Poznań – w okresie międzywojennym dziesięciokrotny mistrz okręgu 
wielkopolskiego w piłce nożnej.

Państwowa Odznaka Sportowa – ustanowiona w 1930 r., przyznawana za zaliczenie okresowej 
próby sprawności � zycznej.

Stanisława Walasiewicz – złota medalistka IO (Los Angeles 1932) i srebrna (Berlin 1936) w biegu na 
100 m. Na Mistrzostwach Europy w Wiedniu (1938) zdobyła dwa złote i dwa srebrne medale.

Toruński Klub Sportowy – klub wielosekcyjny. Piłkarze nożni w 1927 i 1928 r. występowali 
w lidze państwowej.

Wojskowy Klub Sportowy 22. Pułku Piechoty Siedlce – w 1931 r. piłkarze tego klubu uzyskali 
awans do ligi państwowej.

Grodzieński Klub Sportowy Cresovia – klub piłkarski, mistrz okręgu białostockiego (1929). Z połączenia 
Cresovii i WKS 76 pp. Grodno powstał w 1934 r. WKS Grodno.

Klub Sportowy Fabryki Broni Broń Radom – wielosekcyjny klub utworzony w 1926 r. Michał Sawicki był 
mistrzem świata w wielu dyscyplinach łuczniczych (Lwów 1931, Warszawa 1932).


