
KAZIMIERZ  LASKOWSKI   (1899 – 1961) 

Notka  biograficzna 

Kazimierz Laskowski urodził się 7 listopada 1899r. w Troicku na 

Syberii (gubernia orenburska), w patriotycznej rodzinie polskiej 

szlachty (herbu Korab). Jego dziadkowie byli uczestnikami powstania 

styczniowego 1864r. Natomiast rodzice za działalność przeciwko 

władzy carskiej zostali zesłani na Sybir.   

Kazimierz początkowo uczył się w domu rodzinnym, a następnie  

w latach 1910 - 1914 w gimnazjach w Troicku i Witebsku . W 1914 

roku Laskowscy powrócili z zesłania i zamieszkali w Warszawie.  

Kazimierz kontynuował naukę w Gimnazjum Towarzystwa Ziemi 

Mazowieckiej w Warszawie przy ulicy Klonowej (1914–1918).   

Od 1916 r. był członkiem warszawskiego gniazda Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego 

„Sokół” oraz równolegle Warszawskiego Koła Sportowego „Agrykola”, gdzie rozpoczął 

treningi boksu i szermierki.  Jesienią 1918 r. brał czynny udział w rozbrajaniu Niemców na 

ulicach Warszawy.  W listopadzie 1918r wstąpił Szkoły Podchorążych Piechoty (Ostrów 

Mazowiecka i Warszawa), którą ukończył 24 czerwca 1919 r. w stopniu podporucznika.  

Uczestniczył w wojnie polsko – bolszewickiej 1920 r., jako dowódca plutonu i kompanii 

w 44 Pułku Strzelców Kresowych.   

        Po wojnie już w stopniu porucznika pozostał w wojsku w służbie czynnej. W latach 

1921–1922 uczestniczył w pierwszym kursie dla nauczycieli wychowania fizycznego 

zorganizowanym wspólnie przez Centralną Wojskową Szkołę Gimnastyki i Sportów oraz 

Studium Wychowania Fizycznego przy Uniwersytecie Poznańskim, który ukończył we 

wrześniu 1922.  Następnie przez rok był instruktorem boksu i szermierki w CWSGiS 

w Poznaniu. Od 1923 do 1926 r. pełnił funkcje szefa pionu  wychowania fizycznego w Szkole 

Podchorążych Piechoty w Warszawie. Równolegle był instruktorem sportu w Państwowym 

Instytucie Wychowania Fizycznego w Warszawie (późniejsza AWF).  Sport był Jego pasją. 

Uprawiał czynnie i z powodzeniem głównie sporty walki – 

boks, japońskie ju-jitsu, francuską odmianę kickboxingu 

savate, szermierkę.  Przejawiał dużą aktywność w tym 

obszarze  pogłębiając swoją wiedzę na licznych kursach 

i stażach w najsłynniejszych ośrodkach sportowych Niemiec, 

Francji, Włoch i Węgier. Jako zawodnik zdobył  w 1925 r. 

mistrzostwo Polski w boksie w wadze półśredniej. 

Kilkakrotnie zdobywał też tytuły mistrzowskie w szermierce 

we wszystkich konkurencjach (w szabli, w szpadzie i we 

florecie). Jednak największy sportowy triumf Kazimierz 

Laskowski odniósł w szermierce, na Olimpiadzie w Amsterdamie w 1928r zdobywając 

brązowy medal w drużynowych zawodach w szabli.  W spragnionym sukcesów kraju, medal 

ten przyjęto z ogromnym entuzjazmem.                
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 Niestety po Olimpiadzie popadł w konflikt z Polskim Związkiem Szermierczym, który 

kwestionował jego status jako amatora. W konsekwencji czego nie mógł wziąć udziału 

w następnych Igrzyskach Olimpijskich w 1932 r. w Los Angeles i w 1936r w Berlinie.  To też 

spowodowało że Kazimierz Laskowski coraz mocniej angażował się w działalność trenerską 

i szkoleniową. W tym czasie sędziował również mecze bokserskie. W 1930 roku został 

kierownikiem dwuletnich kursów fechmistrzowskich zorganizowanych na terenie CIWF 

(późniejsza AWF). Trenował tam nie tylko zawodników dla potrzeb sportu wyczynowego, 

lecz także kadry instruktorskie dla wojska. W latach 1931-1939 prowadził też dział 

wychowania fizycznego i sportu w wydawanej przez swojego brata Ottona Laskowskiego 

Encyklopedii Wojskowej.  W 1937 roku uzyskał awans do stopnia kapitana WP.    

       W kampanii wrześniowej kpt. Kazimierz Laskowski dowodził kompanią 95 pułku piechoty 

w składzie 39 Dywizji Piechoty Rezerwowej (Armia „Prusy”). 27 września 1939 dostał się do 

niewoli niemieckiej. Przetrzymywany był najpierw w obozie przejściowym Hoyersvelde, 

a następnie w oflagu IXC Rotenburg już jako jeniec wojenny nr 127/IXC, w oflagu XIB 

Braunschweig, oraz od wiosny 1940r w oflagu IIC Woldenberg.  Mając tak wspaniałe 

przygotowanie zawodowe i osiągnięcia sportowe kpt. Kazimierz Laskowski w oflagu 

natychmiast włączył się  w działalność Koła Nauczycieli WF. Prowadził szeroką działalność 

propagatorską i dydaktyczną. Był inicjatorem ogólnych, wszechstronnych ćwiczeń fizycznych 

wśród jeńców.  Ponieważ w oflagu uprawianie szermierki było zakazane, swoją wiedzę 

i aktywność sportową skierował na propagandę boksu, trenując zawodników i organizując 

zawody bokserskie. Czyli – kolokwialnie mówiąc - ukochaną szermierkę zamienił na 

„szermierkę na pięści”. 

 Pod koniec wojny zbliżający się front wschodni spowodował ewakuację Oflagu IIC, która 

nastąpiła 25 stycznia 1945r. Niemcy sześć obozowych batalionów jeńców podzielili na dwie 

grupy: obóz „wschód” i obóz „zachód”, każda po ok 3000 jeńców, które przy siarczystym 

mrozie zostały pognane w głąb Niemiec. To była prawdziwa gehenna jeńców. Grupa w której 

znalazł się kpt Kazimierz Laskowski (obozowy V batalion) przeszła całe prawie Niemcy 

i wolność swoją odzyskała po akcji oddziałów kanadyjskich 2 maja 1945 r. w okolicach 

Lubeki. 

Kpt. Kazimierz Laskowski pozostał na terenie Niemiec, przyjmując pracę na rzecz UNRRA. 

W latach 1945–1946 był komendantem OXFORD CAMP – obozu dla tzw. Dipisów (Displaced 

Persons) narodowości litewskiej, łotewskiej i estońskiej w brytyjskiej strefie okupacyjnej.  

Od połowy 1946 przeszedł do Polskiej Misji Wojskowej, a następnie do Konsulatu RP 

w Berlinie, jako kierownik referatu transportowego oraz przedstawiciel Polski 

w Zjednoczonej Egzekutywie Repatriacyjnej przy Sojuszniczej Radzie Kontroli Niemiec.  

        Do Polski powrócił w maju 1948 w stopniu majora.  W grudniu 1948 skierowany do 

pracy w Komendzie Głównej organizacji paramilitarnej „Służba Polsce”.  W 1949 r. jako 

pięćdziesięciolatek na krótko wrócił do czynnego uprawiania szermierki, częstokroć bijąc 

dwukrotnie młodszych rywali i zdobywając z drużyną CWKS Legia Warszawa tytuł 

drużynowego wicemistrza  Polski w szabli i szpadzie.   
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W grudniu 1949 przeniesiony do AWF w Warszawie, gdzie jako ekstern ukończył studia 

i otrzymał tytuł magistra wychowania fizycznego.  Pozostał na AWF pracując początkowo jako 

adiunkt Działu Ciężkiej Atletyki, następnie jako adiunkt Ośrodka Metodycznego Wydziału 

Wojskowego AWF. Od 1951 kierował  Zakładem Szermierki i Boksu. Natomiast w styczniu 

1954 objął stanowisko kierownika Katedry Szermierki, Boksu i Strzelectwa Sportowego. oraz 

Kierownika Zakładu Szermierki, które pełnił do 1961r.  Równolegle do roku 1959 pracował 

też w sztabie trenerskim reprezentacji Polski w szermierce. Był to okres największych 

sukcesów tej dyscypliny. 

Kazimierz Laskowski pracując naukowo na AWF, jako jeden 

z przedstawicieli najstarszego pokolenia wykładowców – 

praktyków, wraz ze swoim przyjacielem Otto Fińskim 

(współwięźniem Oflagu IIC  Woldenberg), Feliksem Stammem 

(słynnym trenerem boksu „Papa” Stammem), Władysławem 

Dobrowolskim i Janem Fazanowiczem, stworzyli trzon tzw. 

Bielańskiej Szkoły Trenerskiej, których cechowała dogłębna 

znajomość sportu, oddanie wybranej dyscyplinie sportu, stałe 

doskonalenie kunsztu trenerskiego, przestrzeganie zasad 

treningu, usprawnienie metodyki treningu, wzbogacanie 

środków treningowych i systematyczność pracy.  

Wypracowane wtedy przez tą nieformalną Bielańską Szkołę Trenerską zasady, mają 

charakter uniwersalny i w wielu obszarach są aktualne do dziś. 

         W życiu rodzinnym Kazimierz Laskowski był dwukrotnie żonaty – pierwszy raz w 1929 r. 

z Amelią Gabrielą Pawicką (z Podczaskich), która w okresie międzywojennym była znaną 

florecistką; drugi raz z Marią Teresą z Rychterów. Z drugą żoną miał dwóch synów: 

Kazimierza Wacława  i  Wacława Ottona.  

         Niestety Kazimierz Laskowski swoje wspaniałe, bogate życie zakończył zdecydowanie 

przedwcześnie.   Zmarł  20 października 1961r w Warszawie, w wieku 62 lat. 
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