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Werner Józef Grundmann – związany z Wrocławiem kolarz torowy i trener, 
wielokrotny rekordzista i mistrz Polski. Kim był i jakie sukcesy odnosił, że ćwierć 
wieku temu, 27 czerwca 1995 r., postanowiono uczynić go patronem wrocławskiego 
toru kolarskiego na Poświętnem? Dlaczego zabytkowy i niepozorny wrocławski 

welodrom to dziś już unikat?

27 CzerWCa 
  Grundmann, welodrom i kolarstwo

WrOCŁaWSKIe HISTOrIe 

Osiem tygodni – zaledwie tyle w 1929 r. trwała 

sfinansowana przez Niemiecką Unię Cyklistów 

budowa wrocławskiego welodromu, czyli be- 

tonowego toru kolarskiego. Ulokowano go na 

osiedlu Lilienthal (ob. Poświętne), czyli terenie 

zaledwie dwa lata wcześniej włączonym w gra- 

nice miasta i dlatego jeszcze słabo zurbanizo-

wanym. Dlaczego właśnie tam? Bo z łatwością 

można było tam znaleźć działkę, na której zapro- 

jektowany przez Clemensa Schürmana obiekt, 

choć mały, zmieściłby się bez problemu. Poza  

tym na terenie miasta działały w tym czasie już  

dwa inne tory: jeden na Grüneiche, czyli dzisiej-

szym Dąbiu, a drugi, sezonowy w Hali Stulecia.

Clemens Schürman (1888–1957) był niemiec-

kim kolarzem torowym odnoszącym liczne 

sukcesy w latach 1907–1923. Po zakończeniu 

kariery zajął się projektowaniem torów kolar-

skich, bo jako kolarz sam najlepiej wiedział, jak 

powinny wyglądać. Według jego projektów 

wzniesiono kilkadziesiąt welodromów – więk-

szość w Niemczech, ale też i poza nimi. Ten dla 

Breslau zaprojektował w 1929 r.  

Wrocławski welodrom ma długość 200 m. Jego  

wewnętrzny obwód liczy 180 m, a zewnętrzny 

– 220 m. Taki rozmiar toru sprawia, że jest to 

jeden z najkrótszych i najtrudniejszych tech-

nicznie welodromów w Europie. Nawierzchnia 

wykonana jest z betonu, przez co dziś jest to 

już unikalny tor, gdyż większość współczesnych 

welodromów jest drewniana, co pozwala na  

rozwinięcie większej prędkości. Oprócz głów-

nego toru obiekt obejmował pierwotnie także 

całą dodatkową infrastrukturę, w tym dwa 

budynki pełniące funkcję restauracji i zaplecza 

Tor kolarski Radrennbahn Grüneiche (Dąbie) na przełomie XIX i XX w.  
Powstał w latach 1886 r. Zlikwidowano go pod koniec 1935 r., gdy powięk-
szano tereny wystawowe przy Hali Stulecia. Dziś na jego terenie mieści się 

wschodnia część Ogrodu Zoologicznego, fot. za: www.polska-org.pl
Drewniany tor kolarski funkcjonujący w latach 30. XX w. w sezonie 

zimowym w Hali Stulecia, 1931 r., fot. za: www.polska-org.pl
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dla kolarzy oraz trybuny, które do dziś mogą 

pomieścić ok. 200–250 osób. Co ciekawe,  

z uwagi na dużą popularność kolarstwa torowe- 

go w latach 30. XX w., Schürman tak zaprojek-

tował skarpy wokół toru i przy wirażach pod-

niesionych w najwyższym miejscu na 3,25 m,  

by mogło się na nich zmieścić nawet 2000 

widzów. 

W latach 30. XX w., a także w czasie II wojny 

światowej na torze rozgrywane były różne za- 

wody, tu trenowali kolarze, tu ścigali się m.in. 

członkowie Hitlerjugend. Pod koniec wojny 

obiekt ucierpiał tylko nieznacznie, choć i tak  

wymagał naprawy. W ramach czynu społeczne- 

go tor odbudowali pracownicy Pafawagu i już 

w lipcu 1947 r. wjechali na niego piersi polscy 

kolarze. Tu rozgrywane były wysokiej rangi 

zawody, tu trenowali zawodnicy m.in. „Sparty” 

oraz „Dolmelu”.

Szczególne miejsce w historii wrocławskiego 

welodromu zajmuje Józef (właśc. Werner) 

Grundmann (1934–1991) – czołowy polski 

kolarz torowy, a następnie trener, uchodzący  

w latach 50. za najwybitniejszego sportowca  

w tej dyscyplinie. Przygodę z kolarstwem rozpo- 

czął w 1948 r., startując w kolarskich wyścigach 

ulicznych, które we Wrocławiu organizowała 

redakcja „Słowa Polskiego”. Rok później wygrał 

wyścig ogólnopolski, a już w 1951 r. został po- 

wołany do reprezentacji Polski, zostając po raz  

pierwszy mistrzem Polski juniorów na 50 km. 

W 1954 r. dokonał rzeczy niebywałej i trudno 

osiągalnej: zdobył wszystkie tytuły mistrza 

Polski, jakie były wówczas do osiągnięcia na  

torze: w sprincie, na 1 km ze startu zatrzyman-

ego, na 4000 m indywidualnie oraz w składzie 

drużyny; ponadto wygrał wyścig dystansowy 

na 50 km. Rok później razem ze Zbysławem 

Zającem był pierwszym polskim kolarzem to- 

rowym, który po II wojnie światowej wystąpił 

na mistrzostwach świata w kolarstwie torowym 

(1955). Wielokrotnie bił rekordy Polski, wie- 

lokrotnie stawał także na najwyższym podium  

na mistrzostwach Polski. W sumie zdobył aż  

23 tytuły mistrza Polski, ostatni w 1962 r., 

startując w barwach wrocławskiej „Sparty”. 

Kilkukrotnie reprezentował Polskę na mistrzo-

stwach świata i najczęściej plasował się w czo-

łowej ósemce. Oprócz tego zdobywał rozmaite 

nagrody na zawodach zagranicznych. 

W 1961 r. Grundmann został trenerem sekcji 

kolarstwa torowego wrocławskiej „Sparty”, 

gdzie w czasie dziesięciu lat pracy wykształcił 

wielu uznanych i utytułowanych kolarzy. Od 

1970 r. trenował zawodników KS „Dolmel”. 

Ponadto przez wiele lat był trenerem kadry 

narodowej Polskiego Związku Kolarskiego. To  

właśnie Grundmann uchodzi za ojca sukcesów 

wrocławskich kolarzy. W 1968 i 1973 r. w ple-

biscycie „Słowa Polskiego” został wybrany naj-

lepszym trenerem Dolnego Śląska.

Niewątpliwie największym osiągnięciem tre-

nerskim Grundmanna był Janusz Kierzkowski  

(1947–2011) – brązowy medalista olimpijski XIX  

 Nowo wybudowany tor kolarski na Poświętnem, 1929 r., fot. Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego  
za: www.polska-org.pl
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Letnich Igrzysk Olimpijskich w Meksyku (1968), 

mistrz świata w 1973 r. i 27-krotny mistrz Pol-

ski. To właśnie Kierzkowski, trenujący m.in. na  

wrocławskim welodromie na Poświętnem, uwa- 

żany jest za najwybitniejszego kolarza torowego  

w historii polskiego sportu.

Józef Grundmann nie doczekał generalnego re- 

montu wrocławskiego welodromu, który prze-

prowadzono w 1998 r., zmarł bowiem w 1991 r.  

Rok później zainicjowany został odbywający się  

każdego roku Memoriał im. Wernera Józefa 

Grundmanna, zaś w 1995 r. wrocławski welo-

drom, na którym przez wiele lat trenował 

wrocławskich kolarzy, a wcześniej sam dosko-

nalił swoje umiejętności, nazwany został jego  

imieniem. Obecnie trenują na nim m.in. zawod-

nicy Wrocławskiego Klubu Kolarskiego. Oby 

treningi na torze, po którym niegdyś jeździły  

sławy polskiego sportu, i im przyniosły mi- 

strzowskie tytuły…

Tablica z nazwą toru umieszczona jest nad tunelem 
wjazdowym na tor, fot. Michał Karczmarek 
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Wrocławski Welodrom im. Wernera Józefa Grundmann, fot. Michał Karczmarek



4Polecamy artykuł „Zerwano tu wiele metrów skóry”. Historia Wrocławskiego Toru Kolarskiego. 4

Wrocławski Welodrom im. Wernera Józefa Grundmanna podczas treningu młodych kolarzy, fot. Michał Karczmarek

https://tvn24.pl/wroclaw/zerwano-tu-wiele-metrow-skory-historia-wroclawskiego-toru-kolarskiego-ra371993-3449626

