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Historia naszego miasta, począwszy od jego powstania do 
dzisiaj, to miliony różnych działań kolejnych pokoleń słupszczan, 
których wielkość możemy ocenić dopiero po latach, kiedy się już 
„przedmiot świeży, jak figa ucukruje, jak tytoń uleży…” Każda 
książka, która mówi o Słupsku i jego historii otwiera we mnie prze-
strzenie wspomnień i wyobraźni.

Dotyczy to wszystkich dziedzin życia, bo przecież na dzisiejszy obraz Słupska składają się 
wszechstronne dokonania Jego Mieszkańców. Bez wątpienia ten łańcuch pokoleń i istnień, bez 
względu na to, co było przedmiotem ich działań łączy jedno: miłość do naszej wspólnej „Małej 
Ojczyzny”.

Sport w życiu człowieka odgrywa szczególną rolę i to niezależnie od tego, czy jest się sportow-
cem lub kibicem czy nie. Wystarczy być Polakiem, kiedy w trakcie np. igrzysk olimpijskich brzmi 
Mazurek Dąbrowskiego, Dąbrowskiego na maszt wciągana jest biało-czerwona flaga. Nagle poja-
wia się gęsia skórka i trudny do przełknięcia kłębek do waty, w dołku coś ściska, wilgotnieją oczy, 
a ciało przebiega dziwny do wytłumaczenia dreszcz.

Dla wielu osób sport bywa sposobem na życie, jego treścią i sensem istnienia. Takim człowie-
kiem jest Honorowy Obywatel Miasta Słupska Ryszard Ksieniewicz, legenda słupskiego sportu, 
mistrz i rekordzista Polski w dziesięcioboju, trener i wychowawca wielu pokoleń zawodników, w 
tym również reprezentantów Polski. Pan Ryszard jest żywą historią słupskiej „królowej sportu”, a 
tym samym – i Słupska.

Jestem pełen podziwu dla Pana Jana Wodeckiego, że podjął się napisania tego dzieła. Wyob-
rażam sobie, jak mrówcza to była praca, ile wysiłku i benedyktyńskiej cierpliwości musiała koszto-
wać! Bez wątpienia wypełnia pusty obszar w opisanej historii powojennego Słupska, bo przecież 
sportowcy nie działali w próżni, żyli i trenowali w określonej rzeczywistości i przaśnych nieraz 
warunkach. To dzieło Jana Wodeckiego jest znakomitym punktem odniesienia do czasów dzisiej-
szych. Wiele opisywanych przez Autora problemów dla dzisiejszych zawodników jest kompletnie 
niezrozumiałych.

„Rok 1959. Lekkoatleci rozpoczęli przygotowania do nowego sezonu w opłakanych warun-
kach. warunkach związku z remontem rozebrano szatnie. Sam pamiętam jak dziś, gdy nasza grupa 
zawodników albo przychodziła na zajęcia przebrana już w domu, lub przebierała się na mrozie i w 
deszczu w krzakach lub w poskładanych betonowych płytach, które w późniejszym czasie służyły 
do wzmocnienia trybun.” – czytamy w opisie roku 1959. I zaraz po tych informacjach w mało kom-
fortowych warunkach do treningów Autor podaje świetne wyniki startów słupskich lekkoatletów, 
jakby jedno z drugim nie miało nic wspólnego. To jest właśnie Historia, wspaniała Nauczycielka 
Życia. Zapewne nigdy się nie powtórzy, ale warto ją znać, by docenić to, co osiągnęliśmy dzisiaj. 
To jest właśnie siła tego dzieła, za które Autorowi bardzo serdecznie dziękuję!

      Maciej Kobyliński
              Prezydent Miasta Słupska

        Słupsk, sierpień 2008 roku
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Od autora

Dlaczego powstała ta monografia? Powodów jest kilka. Przede wszystkim słupska lekka 
atletyka, jej powstanie, problemy z bazą, duże sukcesy zawodników na arenach międzyna-
rodowych i ogólnopolskich w pełni zasługuje na tego rodzaju pracę. Przyglądałem się od 
wielu lat, poczynaniami kronikarskimi w klubach. Stwierdziłem, że jakoś nikomu nie przyszło 
do głowy, by sukcesy sportowe lekkoatletów przelać na papier w postaci skromnej mono-
grafii. Ukazywały się w Słupsku w przeszłości wydawnictwa, które dokumentowały w spo-
sób chronologiczny wiele osiągnięć. Do takich trzeba zaliczyć wydanie książki „Sport słupski 
1945 – 1995” autorstwa znanego działacza kultury fizycznej na ziemi słupskiej Andrzeja Szy-
mańskiego. Ponadto bardzo ciekawie pokazali sukcesy lekkoatletów na przestrzeni lat 1974 
– 1994 autorzy wydawnictwa „XX-lecie sekcji lekkoatletyki KS „Gryf” Słupsk”. Z tych też źródeł, 
wiele skorzystałem, przy opracowywaniu tej monografii.

Zabierając się do opracowywania powyższego wydawnictwa, nie przepusz-czałem, ja-
kie mogę spotkać trudności w znalezieniu materiałów źródłowych. Jak wiadomo, w latach 
1945 – 1974 wszystkie tzw. centrale wojewódzkie znajdowały się w Koszalinie, a w przypad-
ku lekkoatletów, nawet w Białogardzie. Udałem się więc do Koszalina z nadzieją, że gdzie 
jak gdzie, ale w koszalińskim Okręgowym Związku Lekkiej Atletyki na pewno udostępnią mi 
potrzebne materiały. Pomimo dobrej znajomości z obecnym sekretarzem OZLA Edwardem 
Jacewiczem (w przeszłości wspólnie rywalizowaliśmy jako zawodnicy), nie udało mi się pra-
wie nic załatwić. Powód był prosty: nikt z pracujących i odpowiedzialnych w przeszłości ludzi 
nie archiwizował dla potomnych żadnych materiałów, komunikatów rocznych, nie mówiąc 
już o fotografiach. Zresztą podobne zderzenie z rzeczywistością miałem również w słupskim 
OZLA. Moje załamanie tym stanem rzeczy było krótkie. Przecież jeszcze żyją w Słupsku lu-
dzie, którzy w pewien sposób mogą mi pomóc przy opracowywaniu monografii. Do takich 
można zaliczyć, przede wszystkim Mieczysława Szefera i Ryszarda Ksieniewicza, którzy w la-
tach powojennych tworzyli podwaliny słupskiej lekkiej atletyki. I nie zawiodłem się. Ponadto 
liczyłem na byłych zawodników, którzy mieszkają w naszym mieście. Dużo też skorzystałem 
z kronik fotograficznych ludzi, którzy teraz przebywają poza granicami naszego kraju (Miro-
sław Mozdyniewicz z USA, Ryszard Orłowski i Jan Motek z Niemiec czy Marcin Klinkosz z Irlan-
dii.) W większości udało mi się zebrać poważną ilość materiałów zdjęciowych, chociaż i z tym 
bywały problemy. Aby zgromadzić potrzebną ilość fotografii, musiałem wykonać setki telefo-
nów, przeprowadzić wiele rozmów, chociaż i tak nie jestem w pełni usatysfakcjonowany. Wie-
le moich próśb do wielu osób nie zostało zrealizowanych z różnych względów - a szkoda.

By zebrać w miarę dużo wiadomości potrzebnych do tego opracowania, setki godzin spę-
dziłem w Archiwum Państwowym w Słupsku, w redakcji „Głosu Pomorza”, jak również w ar-
chiwum Miejskiej Biblioteki Publicznej. Wiele też skorzystałem z kroniki ZGKS „Gryf”, która 
była prowadzona w latach  1974 – 1993, jak również z kronik sportowych klubu SKLA M&S 
Słupsk. Niniejsza publikacja nie pretenduje do przedstawienia wyczerpującego opracowania 
tematu, chociaż starałem się w miarę szczegółowo przedstawić zaistniałe fakty, wyniki i wy-
wiady. Nie jest to opracowanie ściśle akademickie. Analizy i wnioski zostawiłem dla czytelni-
ka. Sądzę, że moja praca może być wykorzystana celem jeszcze szerszego opracowania przez 
środowiska akademickie. Słupska lekka atletyka w pełni na to zasługuje.
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Pragnę serdecznie podziękować moim wszystkim respondentom, którzy w sposób bezin-
teresowny udostępnili swoje prywatne archiwa fotograficzne. Dla infor-macji, dodam tylko, 
że w ciągu prawie dwóch lat udało mi się zebrać do tego opra-cowania ponad tysiąc zdjęć.

Praca ta jest jednocześnie podsumowaniem mojej 50-letniej działalności w słupskim 
sporcie, w tym 25 lat w samej lekkiej atletyce.

Wszystkim tym, którzy pomogli w gromadzeniu materiałów, udzielili wiele cennych in-
formacji oraz wspierali na co dzień, życzliwie odnosząc się do samej idei opracowania, autor 
składa gorące słowa podziękowania. 
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Wstęp

„Lekka atletyka” to jedna z najstarszych dyscyplin sportu, oparta na natural-nym ruchu. 
Podstawowe konkurencje lekkoatletyczne: biegi, skoki, rzuty i chód mają swój początek w za-
chowaniach pradawnych ludzi. Były one w naturalny sposób uprawiane i trenowane przez 
człowieka, który polując musiał biegać, skakać przez przeszkody terenowe oraz rzucać osz-
czepem czy kamieniem. Z biegiem lat, dla rozrywki, człowiek zaczął stosować różne formy 
rywalizacji i wtedy obok sportów walki pojawiły się konkurencje lekkoatletyczne. Starożytni 
Grecy podczas igrzysk wprowadzili konkurencje – rzut dyskiem i biegi na krótkim dystansie, 
nieco później skok w dal z miejsca. Bieg maratoński jest konkurencją olimpijską od czasów 
pierwszej nowożytnej olimpiady. Wprowadzono ją dla upamiętnienia wyczynu Filipiadesa, 
który po zwycięstwie Greków nad Persami w bitwie pod Maratonem pobiegł do Aten zanieść 
radosną nowinę.

Obecnie uprawiana przez kobiety i mężczyzn indywidualnie i zespołowo. Sta-nowi także 
podstawę nowoczesnego wychowania fizycznego i treningu w innych dyscyplinach sportu.

Lekka atletyka nazywana jest również „królową sportu” ze względu na wszechstronność 
i różnorodność konkurencji.
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Słupska lekka atletyka w latach 1945 – 1956

Słupsk został wyzwolony w marcu 1945 r. W śródmieściu panował chaos. Hale, stadiony 
nie uległy zniszczeniu, natomiast brak było organizatorów i sędziów sportowych. Ówczes-
ny sport był biedny. Odpowiadał jednak najbardziej naturalnym potrzebom ludzi, szczegól-
nie młodych, którzy po latach okupacji chcieli wreszcie żyć zwyczajnie. Wraz z pierwszą falą 
osadników przybywali do Słupska przedwojenni działacze sportowi, zawodnicy, kibice. Byli 
wśród nich ludzie, którzy pracując zawodowo zajęli się organizacją sportu. Kultura fizyczna 
była formą integracji społeczeństwa, ludzi przybywających ze wszystkich stron kraju. Z chwi-
lą utworzenia w Słupsku CWMO napływali z całego kraju słuchacze, którzy mieli do czynienia 
ze sportem w latach przedwojennych. Organizowano z różnych okazji biegi uliczne, biegi na-
rodowe, z udziałem młodzieży szkolnej, słuchaczy CWMO, junaków Służby Polsce i żołnierzy 
z jednostek słupskich. Jeżeli pojawiały się talenty lekkoatletyczne, to były to tzw. samorodki. 
W mieście objawiali się entuzjaści la, którzy brali udział w imprezach. Do takich można zali-
czyć: H. Marciniaka – sprint, M. Możdżyńską – rzuty, M. Tuzika – skoki – z sekcji KKS „Ogniwo”, 
później KS „Kolejarz”, Z. Torbickiego z CWMO. W latach 1947 – 55 brali udział w zawodach 
w skali ogólnopolskiej. Duży sukces w eliminacjach do Mistrzostw Polski odnieśli: M. Tuzik, 
który zwyciężył w skoku w dal, wzwyż i w pchnięciu kulą. M. Marciniak zwyciężył w biegu na 
100 m i 200 m. M. Górecki natomiast był pierwszy na 400 m i w rzucie oszczepem. Susul był 
bezkonkurencyjny w biegu na 1500 m.

W maju 1948 r. na III Igrzyskach Ziem Odzyskanych we Wrocławiu M. Tuzik z wynikiem 
12,81 m w trójskoku zajął I miejsce i sukces ten powtórzył rok później. 

Wiosną 1952 roku odbyły się w Koszalinie biegi przełajowe na szczeblu województwa. 
Dobrze zaprezentował się w kategorii juniorów słupszczanin z „Ogniwa” Słupsk Leopold La-
zarini, który zajął drugie miejsce.

W roku 1953 odbyła się we Wrocławiu I Spartakiada SKS Szkół Średnich Ministerstwa Oświa-
ty. Uczeń Liceum Pedagogicznego ze Słupska Stanisław Dąbrowa zdobył złoty medal w rzucie 
oszczepem wynikiem 57,63. Rok później w podobnych zawodach rozegranych w Poznaniu, Lu-
cjan Jureko z TPD Słupsk zdobył złoty medal w rzucie oszczepem, osiągając wynik 51,82.

W latach pięćdziesiątych podjęto próbę zorganizowania jednej słupskiej sekcji lekkiej at-
letyki w klubie KS „Kolejarz”. Dotychczas zawodnicy reprezentowali różne środowiska spor-
towe. Mieczysław Szefer, specjalista rzutu młotem, występował jako zawodnik KS „Kolejarz”. 
Sekcję KS „Ogniwo” reprezentowali: Mirosław Mozdyniewicz – tyczka, Ryszard Sak – biegi 
i rzut oszczepem i Józef Turczyn – biegi długie, a KS „Start” - Ryszard Ksieniewicz. Istniały rów-
nież sekcje lekkoatletyczne w słupskich szkołach, które reprezentowali L. Jureko i S. Dąbrowa 
i sekcje wiejskie, skąd pochodził miotacz Rybak. 

W roku 1956 Ryszard Ksieniewicz zadebiutował w mistrzostwach Polski w dziesięcioboju 
zajmując VIII miejsce.

Od kiedy datuje się początek słupskiej lekkiej atletyki? Wiemy, że napływająca ludność 
na Ziemie Zachodnie, pochodziła z różnych zakątków kraju, a w szczególności z kresów. Na 
pewno nie byli to doświadczeni organizatorzy sportu czy szkoleniowcy.

O początku lekkiej atletyki w Słupsku opowiadał Ryszard Ksieniewicz, wyjaśniając jednocześ-
nie jak się zaczęła jego przygoda ze sportem. Tuż po wojnie wraz z rodziną osiedlił się w Słupsku. 
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Zamieszkał na ul. Teatralnej, za budynkiem poczty. Naprzeciw jego domu stacjonowali rosyjscy 
żołnierze. Często wieczorami słychać było śpiewy i granie na akordeonie. W ciągu dnia w sta-
rym garażu, za ogrodzeniem żołnierze wykonywali rózne ćwiczenia sportowe, szczególnie na 
drążku, który mieli tam zamontowany. Wymyki i podciągania imponowały młodym chłopcom 
z sąsiedztwa – nigdy tego nie widzieli. Pewnego dnia uradzili, że podobne urządzenia moż-
na zrobić samemu. Po drugiej stronie ul. Jagiełły (obecnie teatr) mieszkali bracia W. i R. Racek. 
Wokół ich gospodarstwa rosły potężne drzewa, które idealnie nadawały się do umieszczenia 
różnych przyrządów. Wokół były same gruzy zwalonych budynków, więc ze znalezieniem rur 
czy innych przedmiotów nie było problemów. Utworzyli tzw. „małpi gaj”. Był to rok 1951. Zaraz 
po zakończonych zajęciach szkolnych (uczęszczali do Szkoły Przemysłowej przy „Famarolu”) 
zbierali się razem, by ćwiczyć. Tuż obok mieścił się Stary Teatr i na jego zapleczu znaleźli starą, 
poniemiecką piaskownicę, służącą im za skocznię w dal i wzwyż. Najpopularniejszym zajęciem 
były tzw. wieloboje rzutowe. Do tego służył kamień, przypominający kulę. Wymyślali różnego 
rodzaju rzuty, np. lewą i prawą ręką, do tyłu i do przodu. Przy teatrze stał betonowy płot, na 
którym narysowali olbrzymią tabelę punktową. I tak zaczęły się rozgrywki. Do rzutów dołączyli 
również skoki: w dal z miejsca, rozbiegu, wieloskoki na lewej i prawej nodze. W zależności od ilo-
ści biorących udział w rozgrywkach ustalało się punktację. Później doszły wyścigi wokół parku 
przy ul Jagiełły. Były to m. in. biegi na wytrzymałość (kto przebiegnie najwięcej kółek). Dołączali 
do nich chłopcy z różnych nawet odległych ulic, np. Heniek Biernacki, który potem przeszedł do 
boksu. Nie zdawali sobie sprawy z tego, że ćwiczyli tzw. ogólnorozwojówkę. Któregoś dnia na-
uczyciel wychowania fizycznego p. T. Gwiżdż zaproponował Ryśkowi i kolegom, by wzięli udział 
w zawodach międzyszkolnych. Ryśka i Z. Pacholczyka wystawił do skoku w dal. Podczas zawo-
dów obaj zajęli pierwsze miejsce skacząc w dal 5,10. Jak dziś pamięta, na stadionie miejskim 
rozgrywano także zawody w dziesięcioboju. W 1953 roku podczas zawodów w Ustce Ryszard 
skoczył w dal ponad 6 m. Pierwszym jego opiekunem i szkoleniowcem był Aleksander Kwapi-
siewicz, który niestety przeprowadził się do Szczecina. Trzeba zaznaczyć, że w owych czasach 
sprzęt lekkoatletyczny posiadali tylko nieliczni, np. kolce biegowe, które slużyły do konkurencji 
biegowych i skoków, były z tzw. odzysku – poniemieckie. Niestety, z chwilą powołania Ryśka do 
wojska, jego styczność ze sportem została przerwana. Służył w jednostce w Bydgoszczy, ale nie 
miał możliwości uprawiania  sportu w sposób regularny. Czasami w wolnych chwilach ćwiczył 
na ulubionym drążku czy biegał. Dopiero w ostatnich miesiącach służby dowództwo jednostki 
musiało wyłonić reprezentację na mistrzostwa Pomorskiego Okręgu Wojskowego. Pod okiem 
opiekuna przygotowywał się solidnie ćwicząc na pobliskim stadionie. Wziął udział w elimina-
cjach w dziesięcioboju i zajął II miejsce. Do mistrzostw Wojska Polskiego był przygotowywany 
na obozie w Budowie k/ Złocieńca. Tam dopiero zaczęto ich lepiej odżywiać, podając np. po-
dwójne porcje dla miotaczy i wieloboistów. Po mistrzostwach dowództwo proponowało mu 
pozostanie w wojsku i trenowanie w dobrych warunkach, jednak tęsknota za rodziną i kolega-
mi ze Słupska przeważyła i wrócił do domu. W roku 1956 Ryśkiem i jego kolegami zainteresował 
się trener H. Młynarczyk, który zaoferował im współpracę i pomoc szkoleniową oraz startową 
w „Iskrze” Białogard.

W roku 1956 większość słupskich zawodników zdecydowała się przejść do Kolejowego 
Klubu Sportowego „Iskra” Białogard,bowiem tam znaleźli opiekę szkoleniową i możliwość 
częstszych udziałów w zawodach. 
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Monografia jest poświęcona nie tylko zawodnikom pochodzącym ze Słupska, mieszkają-
cym w naszym mieście, bez względu na przynależność klubową (np. do „Iskry” Białogard) czy 
innych klubów, w których kontynuowali swoją karierę. Ci zawodnicy, pomimo zmian klubo-
wych, trenowali w Słupsku i byli kołem napędowym do rozwoju słupskiej lekkiej atletyki oraz 
wzorem dla początkujących. Słupsk zawsze posiadał wspaniałe warunki naturalne do szko-
lenia lekkoatletów: stadion i tereny leśne urozma-icone pagórkami i wspaniałymi ścieżkami 
ciągnącymi się się kilometrami w Lasku Północnym, oddalo-nym od kolejnego – Południo-
wego – zaledwie kilkaset metrów, doskonale nadają się do biegania. W tych właśnie ostę-
pach leśnych wychowywało się kilka pokoleń słupskich lekkoatletów. Rzadko które miasto 
w Polsce posiada tak wspaniałe warunki treningowe.
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Na słupskim stadionie w pozycji siedzącej od prawej Mieczysław Szefer, po lewej Leopold Lazarini.

Start do biegu na 100 m, na drugim planie Mirosław Mozdyniewicz.
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Grupa słupskich lekkoatletów podczas zawodów w Koszalinie.

W skoku wzwyż Mirosław Mozdyniewicz.
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Mirosław Mozdyniewicz pokonuje poprzeczkę w skoku o tyczce.

Pamiątkowe zdjęcie podczas zawodów. Od prawej Waldemar Racek, Mirosław Mozdyniewicz i Jerzy Tworkowski.
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Słupska grupa podczas mistrzostw Polski juniorów w Poznaniu – 1952 r. 
Siedzą – pierwszy od prawej Ryszard Sak, drugi Leopold Lazarini; 

stoją – pierwszy od prawej Waldemar Racek, pierwszy od lewej Ryszard Ksieniewicz.
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Rok 1957

1957 rok przebiegał pod znakiem daleko idących zmian w strukturach organizacyjnych 
w sporcie. Powstawały nowe związki sportowe i kluby, a to sprzyjało dalszemu rozwojowi 
sportu. Oto największe sukcesy tego roku:

– Z okazji 1 Maja zorganizowano w Słupsku zawody lekkoatletyczne. Z lepszych wyników 
należy zanotować: 54,2 s na 400 m Ryszarda Saka oraz 6,45 m w skoku w dal Ryszarda Ksienie-
wicza. W dniu 20 maja w Szczecinku odbyły się Wojewódzkie Biegi Narodowe. Duży sukces 
odniósł słupszczanin Jankowski, który zajął II miejsce na dystansie 1000 m seniorów.

– W biegu ulicami Słupska na dystansie 1000 m zwyciężył W. Soroko, a dystans 2500 m 
najszybciej pokonał R. Sak.

– W dniu 3 czerwca słupszczanie występowali jako reprezentanci woj. koszalińskiego 
w meczu z Zieloną Górą. Oto wyniki naszych zawodników: Ryszard Sak uzyskał wynik 52,6 
s w biegu na 400 m, Ryszard Ksieniewicz w trójskoku osiągnął wynik 13,72 m oraz w skoku 
o tyczce 3,20 m; Waldemar Racek pchnął kulą na odległość 11,56 m; Mieczysław Szefer w rzu-
cie młotem uzyskał wynik 37,87 m.

– W zawodach w Koszalinie w ramach ligi wiejskiej wartościowy wynik osiągnął Wł. Czar-
nota w skoku wzwyż skacząc 167 cm. 

– W mistrzostwach województwa federacji ZS Zryw i ZS Start, które odbyły się 17.06  
w Szczecinku okrasą zawodów był występ Ryszarda Ksieniewicza, który zwyciężył w trójsko-
ku z wynikiem 13,50 m i w skoku w dal 6,65 m. Natomiast Ryszard Sak w mistrzostwach fede-
racji „Kolejarz” w Białogardzie w biegu na 800 m osiągnął wynik 1,57,9 min.

– W Sławnie (25.08) podczas zawodów la słupszczanie osiągnęli następujące wyniki: 100 
m młodzików K. Szyjewski - 12,0 s; 800 m -  R.Sak - 2.06,6 min. Wśród kobiet najlepiej wypadła 
K. Pietkiewicz zwyciężając na 100 m z wynikiem 14,5 s i w skoku w dal 4,86 m.

– W sierpniu ukazał się artykuł w „Głosie Koszalińskim” o problemach ze stadionem przy ul. 
Madalińskiego. Dotychczasowy zarządca stadionu ZS „Gwardia” chciał zrezygnować z opieki 
nad stadionem. Obiekt był zaniedbany, ulegał dalszej dewastacji. Remont i konserwacja były 
konieczne i wymagały ogromnych nakładów finansowych, ale po należytym „zabiegu” sta-
dion ten mógł stać się najpiękniejszym w województwie.

– 2 września w Sławnie odbyła się I Wojewódzka Spartakiada LZS. Słupszczanin Rybak 
wygrał w rzucie oszczepem wynikiem 50,98 m, natomiast Heinrich zwyciężył w biegu na 200 
m z wynikiem 24,6 s.

– W Poznaniu odbyły się Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce. Wielką niespodzian-
kę sprawił czołowy lekkoatleta naszego okręgu Ryszard Ksieniewicz zdobywając tytuł 
wicemistrza Polski w najtrudniejszej konkurencji - dziesięcioboju. Zgromadził 5.204 
pkt. Oto poszczególne wyniki konkurencji: 100 m - 11,8 s; skok w dal - 6,53 m; rzut osz-
czepem - 48,38 m; skok o tyczce - 3,60 m; rzut dyskiem - 35,50 m; pchnięcie kulą - 12,05 
m;  bieg na 400 m - 53,7 s; bieg na 110 pł. - 18,3 s; bieg na 1500 m - 4.56,8 min.

– W mistrzostwach województwa młodzików dobrze wypadli młodzi słupscy lekkoatleci. 
W kat. dziewcząt Krystyna Pietkiewicz osiągnęła wynik 14,3 s w biegu na 100m i w skoku 
w dal - 4,33 m, a w dysku Kośnik rzuciła na odległość 22,94 m. W kat. chłopców Rożniatowski 
uzyskał w skoku w dal wynik 5,30 m, natomiast Lisiecki w oszczepie - 36,60 m.
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Jesień 1957 r. można uznać za okres przełomowy w sprawach organizacyjnych. Powołano 
„Palestrę” jako międzyszkolny klub sportowy. Opiekunem sekcji la został Teodor Jankowski 
– nauczyciel wychowania fizycznego z II LO. 
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Rok 1958

– W dniu 4 maja w Koszalinie odbyły się zawody lekkoatletyczne w tzw. trójboju sprinter-
skim (60m, 100m i skok w dal). Wśród kobiet zwyciężyła K. Pietkiewicz ze Słupska. W innych 
konkurencjach Ryszard Sak triumfował w rzucie oszczepem 53,17m, w biegu na 1000 m zwy-
ciężył R. Shaparis z wynikiem 2,50,4 min.

– Podczas rozgrywania meczu la Koszalin-Poznań K. Pietkiewicz pobiła rekord okręgu 
w skoku w dal wynikiem 4,97m.

– W Olsztynie w trakcie zawodów ligowych R. Sak przebiegł 400m w czasie 50,9 s bijąc 
również rekord okręgu.

– W Koszalinie odbyły się mistrzostwa szkół średnich woj. koszalińskiego. Dobrze wypadli 
słupszczanie. W skoku wzwyż zwyciężył Weraksa – 160 cm; w sztafecie 4x100 chł. uzyskano 
wynik 49,6 s. Romuald Shaparis przebiegł 800 m w czasie 2.04,2 min.

– Ryszard Ksieniewicz wraz z grupą zawodników „Iskry” został powołany na mistrzostwa 
Europy Federacji „Kolejarz”, które będą odbywały w Brukseli. Przed wyjazdem redaktor „Głosu 
Koszalińskiego” przeprowadził z Ryśkiem krótki wywiad.
Znanego lekkoatletę Ryszarda Ksieniewicza spotykamy na treningu. Po twarzy obficie spły-
wa pot. Solidnie pracuje on na codziennych treningach.
Panie Ryszardzie, kiedy wyjeżdża Pan do Brukseli?
Już za kilka dni spotykamy się z kolegami w Warszawie. Następnie, przypuszczalnie 6 czerwca, 
wyjeżdżamy do Brukseli.
W jakiej konkurencji będzie Pan startował na zawodach w Brukseli?
Przypuszczam, że zostanę wystawiony do trójskoku. Ale może również będę skakać w dal.
Czy to jest pierwszy pański wyjazd za granicę?
Tak. W związku z tym już dziś czuję pewną tremę.
A jak z kondycją i samopoczuciem?
Dużo trenuję i jestem w formie. Na ostatnich jednak zawodach nie mogłem dokładnie skontrolo-
wać siebie, bo albo nie było odpowiedniej pogody, albo też stadion był słabo do zawodów przy-
gotowany.
Czy w drodze powrotnej zatrzymujecie się gdzieś na zawodach?
Owszem. Będziemy startować we Francji i w NRD. Do kraju przypuszczalnie powrócimy około 20 
czerwca.
Powróćmy jeszcze do rzeczy nam bliższych, do słupskiej lekkoatletyki. Czy ci młodzi sportow-
cy, którzy obok trenują są Pana wychowankami?
O nie, to przeważnie moi koledzy klubowi, przyszli rywale. Wszystkich nas trenuje p. H. Młynar-
czyk z Białogardu, a ja z tytułu starszeństwa opiekuję się młodzieżą. Dużo wśród nich jest utalen-
towanych sportowców.
Niech Pan mi powie, czy w Słupsku naprawdę nie można zorganizować klubu lekkoatletycznego?
Któż tak powiedział? Można, na pewno można, tylko niestety, nie ma kompletnie żadnego zain-
teresowania „królową sportów” ze strony władz miejskich.
Kończymy, żegnamy i życzymy sukcesów za granicą a później w kraju.

– W Brukseli na mistrzostwach Europy Federacji „Kolejarz” Ryszard Ksieniewicz zdobył ty-
tuł wicemistrza w skoku w dal wynikiem 6,86 m.
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– W Gdańsku na mityngu la. K. Pietkiewicz uzyskała na 100 m -13,5 s; 200 m - 28,5 s i skoku 
w dal - 4,77 m. W kat. młodzików M. Miller w skoku wzwyż osiągnął wynik 165 cm.

– Na zawodach lekkoatletycznych młodziutki Henryk Kopyto z Bierkowa/k Słupska uzy-
skał w rzucie oszczepem wynik 60,12 m. Był to szósty wynik w Polsce w roku 1958. Warto 
zaznaczyć, że jego starszy brat Jan był olimpijczykiem i reprezentantem kraju w rzucie osz-
czepem. H. Kopyto został powołany na obóz kadry i trenował pod okiem Z. Szelesta. Niestety 
nie mógł dalej rozwijać swojego talentu w rzucie oszczepem. Na zlecenie trenera przeszedł 
specjalne badania, które wykonał dr. W. Sidorowicz. Wykazały one, że kolana H. Kopyto, były 
zbyt słabe i jeżeli dalej chciałby uprawiać rzut oszczepem, to mogło się to skończyć jego 
kalectwem. H. Kopyto jeszcze kilkakrotnie uczestniczył w obozach kadry, m. in. w Przesiece, 
Warszawie i Gdańsku.

– 6 lipca w Koszalinie przeprowadzono zawody la. W Oto wyniki słupskich zawodników: 
K. Pietkiewicz na 100 m -13,3 s; w dal - 4,88 m. R. Ksieniewicz w skoku w dal - 6,81 m; R. Sak 
na 800 m - 2.01,2 s.

– Wielki sukces w mistrzostwach Polski w dziesięcioboju odniósł słupszczanin Ryszard 
Ksieniewicz, który zdobywając tytuł mistrzowski wynikiem 6.219 pkt. pobił dotychcza-
sowy rekord Polski, należący od 1938 r. do Witolda Gerutto. Na rekord złożyły się nastę-
pujące wyniki: 100 m – 11,6 s; skok w dal – 6,85 m; kula – 13,01 m; skok wzwyż – 170 cm; 
400 m – 50,8 s; 110 pł. – 16,3 s; dysk – 39,28 m; tyczka – 3,70 m; oszczep – 49,71 m; 1500 
m – 4.42,0 min.

Oto jak relacjonował walkę dziesięcioboistów podczas mistrzostw Polski w Bydgoszczy 
„Przegląd Sportowy”. W artykule „Nareszcie rekord w dziesięcioboju” czytamy:
Wielką rewelacją zakończyły się tegoroczne mistrzostwa Polski w dziesięcioboju. Liczyliśmy co 
prawda na rekord, ale miał go pobić reprezentant warszawskiej Sparty Mankiewicz. Tymczasem 
już po pierwszych konkurencjach widać było, że groźnym rywalem Mankiewicza jest reprezen-
tant Iskry z Białogardu Ryszard Ksieniewicz, który też po pierwszym dniu dziesięcioboju objął pro-
wadzenie uzyskując 3.560 pkt.
W drugim dniu po konkurencjach porannych widać było, że Ksieniewicz ma nie tylko wielkie 
szanse na zdobycie tytułu mistrzowskiego, ale również i na ustanowienie rekordu Polski w tej 
konkurencji, najstarszego rekordu w konkurencjach olimpijskich, bo ustanowionego jeszcze 
w 1938 r. przez Witolda Gerutto (6.181 pkt). Rozegrane rano 110 m ppł. i rzut dyskiem zwiększy-
ły dorobek punktowy Ksieniewicza, do 4.705 pkt. Teraz już „zabrano się do rzeczy” i Ksieniewiczo-
wi opracowano harmonogram, według którego miał pobić rekord.
Do wymazania z tabeli wyniku Gerutty wystarczyło zawodnikowi białogardzkiemu uzyskanie 
3,70 w skoku o tyczce, 50 m w oszczepie i 4,48 s na 1500 m. Już w pierwszej konkurencji popo-
łudniowej Ksieniewicz wypełnił normę w 100 procentach, ale kosztowało to, nie tylko jego, 
sporo nerwów. Męczył się już z wysokością 3,30 m przechodząc ją dopiero za trzecim razem. Po-
dobnie było i z następnymi. Ale mimo wszystko udało mu się w końcu skoczyć 3,70 m. W rzucie 
oszczepem kandydat na rekordzistę Polski był pod planem. Zamiast 50 m uzyskał „tylko” 49,71m 
i wobec tego chcąc pobić rekord musiał przebiec 1500 m lepiej niż 4.46,5 min.
Ostatnia konkurencja dziesięcioboju – 1500 m toczyła się przy wielkim napięciu nerwów. Ksie-
niewicz został po starcie daleko w tyle i wydawało się, że marzenia o rekordzie pozostaną tylko 
marzeniami. Na szczęście najlepszy polski wieloboista w tej chwili potrafił znaleźć jeszcze tyle sił, 
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by na ostatnim odcinku tego prawdziwego maratonu dla wieloboistów zdobyć się na potężny 
wysiłek i uzyskać 4.42 min. Po ogłoszeniu tego wyniku na widowni zapanowała radość. Wynik 
– 6.219 pkt. to co prawda w skali międzynarodowej nie jest wiele, ale oznacza zawsze nowy 
rekord Polski.

– „Głos Koszaliński” na swoich łamach również zrelacjonował walkę R. Ksieniewicza o mi-
strzowski tytuł i rekord Polski. W artykule: Wielkie dni Ksieniewicza – 1000 punktów w ciągu 
roku! pisano:
„W sobotę i niedzielę na Stadionie Leśnym w Bydgoszczy walczyli dziesięcioboiści o tytuł „króla lekko-
atletów” na rok 1958. Tak się składa, że ta niezwykle trudna konkurencja nie stoi u nas na nawyższym 
poziomie, co osłabia zainteresowanie nią wśród szerszych rzeszy kibiców. Za granicą natomiast dzie-
sięciobój wchodzi bardzo często w program spotkań międzypaństwowych, mityngów itd.
W tym roku jednak, miłośnicy lekkiej atletyki w Koszalińskiem z dużym zainteresowaniem oczeki-
wali startu dziesięcioboistów. Wiadomym przecież było, że nasz reprezentant Ryszard Ksieniewicz 
właśnie w tej konkurencji może odnieść największy sukces dla naszej skromnej ekipy.
Tak się też stało. Pierwszy dzień był wprawdzie dużo słabszy, za to w niedzielę słupszczanin prze-
szedł samego siebie. Dość powiedzieć, że w drugim dniu pobił cztery rekordy życiowe! Walczył 
z niebywałą ambicją, dopingowany żywo przez widownię. W niedzielę z każdą konkurencją sta-
wało się coraz bardziej widoczne, że Ksieniewicz sięga po rekord Gerutty, rekord liczący sobie 20 
lat, a więc prawie tyle co…Ksieniewicz. Naciskany mocno przez Mankiewicza i Trawkę, którzy po 
pierwszym dniu byli gorsi od niego zaledwie o kilkanaście punktów, musiał dać z siebie wszystko. 
Start Ksieniewicza w Bydgoszczy przeszedł najśmielsze oczekiwania. Zawodnik białogardzkiej 
Iskry został mistrzem Polski i jej rekordzistą z niezłym już wynikiem – 6.219 pkt. W stosunku do 
ubiegłego roku jest to postęp o ok. 1000 pkt.
Nowy rekordzista Polski ma 25 lat. Mieszka i pracuje w Słupsku. Jako sportowiec… zanotowany 
jest w Białogardzie. Jest bowiem członkiem sekcji lekkoatletycznej tamtejszej Iskry. Trenerem Ksie-
niewicza jest Henryk Młynarczyk, który pomógł mu w bardzo trudnym dla niego okresie.
Było to chyba 2 lata temu. Ksieniewicz był bez pracy. Zrzeszenie „Start”, którego był członkiem, 
nie mógł jakoś znaleźć zatrudnienia dla – już wówczas – najlepszego lekkoatlety województwa, 
chociaż znajdował się w tym samym czasie niejeden etat dla znacznie słabszych wyczynowców 
– piłkarzy. W Słupsku Ksieniewicz nie miał również gdzie trenować, bo Słupsk nie posiada sekcji 
lekkoatletycznej z prawdziwego zdarzenia.
Ksieniewicz mówił mi wówczas swoich planach sportowych. Chciał zrealizować się w skoku 
o tyczce. Zresztą… w wielu konkurencjach osiągał niezłe wyniki, które zachęcały do poświęcenia 
się specjalizacji w tej czy innej konkurencji. Ostatecznie został dziesięcioboistą i był to chyba jak 
najbardziej słuszny wybór. 
Słupszczanin jest rekordzistą okręgu w kuli, skoku o tyczce, skoku w dal i trójskoku. W ostatnim 
czasie zrobił wielkie postępy. W tym sezonie wiele pomógł mu obóz w Spale. Jego talent rozwija 
się coraz bardziej. A że pracuje solidnie, można mu wróżyć dalsze postępy. Oby jak największe.

Muszę zwrócić uwagę, że w owym czasie żaden słupski obiekt nie posiadał specjalistycz-
nego sprzętu lekkoatletycznego typu: płotki, tyczka, bloki startowe. Zawodnicy łącznie z Ksie-
niewiczem biegali, skakali w kolcach, które w niczym nie przypominają dzisiejszego sprzętu. 
R. Ksieniewicz zdobywając tytuł mistrzowski miał do dyspozycji jedną parę kolcy, w których 
biegał, skakał czy rzucał oszczepem.
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– We wrześniowym numerze „Głosu Koszalińskiego” ukazał się artykuł pod tytułem Szkół-
ka lekkoatletyczna w Słupsku? Pisano w nim, iż z cenną inicjatywą wystąpił ostatnio wiceprze-
wodniczący Prezydium MRN w Słupsku Ludwik Zapolski. Zaproponował on mianowicie dzia-
łaczom słupskiej lekkoatletyki założenie szkółki. Chociaż nie zapadła ostateczna decyzja w tej 
sprawie, opracowano już dość szczegółowe założenia programowe szkółki. Będzie ona opierała 
się przede wszystkim na dzieciach szkół podstawowych w wieku 13-15 lat, przy czym w pierw-
szym okresie zajęcia będą miały na celu wyrobienie u ćwiczących ogólnej sprawności. Dopiero 
w późniejszym okresie nastąpi specjalizacja. Kadrę instruktorską stanowić będą słupscy nauczy-
ciele w-f. Jeśli chodzi o fundusze, to część ich przekaże Prezydium MRN. A dalsze fundusze? W tej 
właśnie sprawie w piątek odbędzie się w Słupsku narada kierowniczego aktywu sportowego. Na 
naradzie tej zapadnie ostateczna decyzja. Szkółka la zrobiłaby wiele dobrego dla nadal kulejącej 
„królowej sportu” w Słupsku. Wydaje się też, że opierając w dużej mierze działalność szkółki na 
pracy społecznej, przy pewnej pomocy władz sportowych województwa, uda się już podczas ferii 
letnich zakończyć prace przygotowawcze i z początkiem roku szkolnego szkółka zacznie przyj-
mować pierwszych kandydatów. Słupsk zacząłby wówczas własnymi siłami dorabiać się narybku 
lekkoatletycznego.

– Na początku października odbył się na stadionie w Słupsku „I Czwartek la” z czynnym 
udziałem mistrza Polski w 10-boju Ryszarda Ksieniewicza. Zgromadził on wielu młodych 
słupszczan. Następne ”czwartki” miały być kontynuowane wiosną przyszłego roku.

– W Koszalinie gościła delegacja aktywu sportowego miasta Słupska. Ustalano wysokość 
dotacji na remont stadionu przy ul. Madalińskiego. Do końca roku przeznaczono do wyko-
rzystania 120 tys. zł. Na rok przyszły WKKF obiecał już 220 tys. zł. Dalsze 100 tys. miało wpły-
nąć z konta SFOS, a pozostałe fundusze postanowiono przyznać po przedłożeniu kompletnej 
dokumentacji. Podczas koszalińskich rozmów naszej delegacji przew. WKKF Kwiecień, powie-
dział: 
Wspaniale położony stadion Słupska ma wszelkie dane, aby już w roku przyszłym stać się repre-
zentacyjnym obiektem sportowym województwa koszalińskiego. Miejmy nadzieję, że nie były to 
słowa rzucone na wiatr. Dla naszego aktywu sportowego powinny ono być dodatkowym bodź-
cem do ofiarnej pracy. W dniu dzisiejszym nastąpi zmiana Społecznego Komitetu Odbudowy Sta-
dionu. Obecny jego zarząd nie przejawiał dotąd żadnej działalności. Miejmy nadzieję, że nowo 
powołany komitet znajdzie więcej czasu na rzecz stadionu, że potrafi urzeczywistnić dzisiejszą 
wizję naszych marzeń.



27

Zmagania Ryszarda Ksieniewicza podczas bicia 
rekordu Polski w dziesięcioboju:
rzut oszczepem

rzut dyskiem
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bieg na 1500 m. 

W czasie zawodów najbardziej przeszkadzał nieznośny upał. 
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Zadowolona mina Ryszarda Ksieniewicz po zwycięstwie 
i rekordzie Polski. 

Na zdjęciu z odwiecznym rywalem Andrzejem Mankiewiczem.
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Widoczni na zdjęciu: Leszek Tyzenhaus, Waldemar Racek, Krystyna Pietkiewicz i Ryszard Ksieniwicz.

 Henryk Kopyto w pchnięciu kulą.
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Rok 1959

– Lekkoatleci rozpoczęli przygotowania do nowego sezonu w opłakanych warunkach. 
W związku z remontem stadionu rozebrano szatnie. Pamiętam jak dziś, gdy nasza grupa za-
wodników albo przychodziła na zajęcia przebrana już w domu, albo przebierała się na mrozie 
i w deszczu, w krzakach lub w poskładanych betonowych płytach, które w późniejszym cza-
sie służyły do wzmocnienia trybun. W roku 1959 wszystkie zawody lekkoatletyczne w Słup-
sku były rozgrywane na stadionie KS „Kolejarz” przy ul. Krzywoustego.

– W mistrzostwach okręgu w biegach przełajowych dobrze wypadł R. Sak zwyciężając 
w biegu na dystansie 2000 m. 

– W Słupsku otwarto Ośrodek Wychowania Fizycznego z dwiema sekcjami: siatkówki i lek-
kiej atletyki. Zajęcia prowadzili instruktorzy i nauczyciele w-f ze słupskich szkół. Główną bazą 
szkoleniową była sala gimnastyczna LO II przy ul. Mickiewicza. Ponadto z inicjatywy MKKF 
w Słupsku celem lepszego przygotowania słupszczan (niestowarzyszonych i amatorów) do 
Wojewódzkich Biegów Narodowych, zajęcia szkoleniowe dla tej grupy miał prowadzić Ry-
szard Sak, znany słupski średniodystansowiec.

– W połowie maja odbyły się w Koszalinie mistrzostwa okręgu. Oto wyniki słupszczan: 
kobiety – 2) K. Pietkiewicz w biegu na 100 m - 13,6 s oraz 3) w skoku w dal – 4,56 m. Mężczyź-
ni: 2) W. Soroko na 200 m – 24,2 s i 3) na 400 m – 53,2 s. R. Sak zwyciężył w biegu na 800 m 
– 2.00,8 min przed R. Shaparisem – 2.01,8 min.  W biegu na 1500 m wygrał R. Shaparis – 4.16,6 
min przed J. Turczynem 4.28,4 min. W biegu na 400 m pł. najlepszy okazał się R. Sak – 60,9 s. 
R. Ksieniewicz został zwycięzcą dwóch konkurencji, w skoku w dal – 6,65 m i w kuli 11,69 m. 
W oszczepie triumfował H. Kopyto – 53,88 m, natomiast w rzucie młotem najlepsi byli słup-
szczanie M. Szefer – 41,31 m i W. Racek – 38,70 m.

– W dniach 23-24 maja w Gdańsku rozgrywano mistrzostwa grupy północnej II ligi. Pod-
czas tych zawodów pobito kilka rekordów okręgu: R. Sak w biegu na 400 m pł. – 59,0 s. M. 
Szefer w rzucie młotem – 47,86 m, R. Ksieniewicz w pchnięciu kulą – 14,02 m, R. Sak w rzucie 
oszczepem – 56,45 m. Ponadto R. Ksieniewicz w rzucie dyskiem zwyciężył wynikiem 42,64 m, 
a W. Racek był trzeci w rzucie młotem z wynikiem 42,01 m.

– 30-31 maja w Bydgoszczy podczas trójmeczu la R. Sak pobił rekord okręgu na 400 m pł. 
wynikiem 58,3 s, natomiast W. Soroko pobiegł 800 m – 1.58,3 min.

– Od początku sezonu lekkoatletycznego pisano z uznaniem o zawodnikach „Iskry” Biało-
gard. Próbowali im dorównywać zawodnicy LZS i MKS Słupsk. Pozostałe kluby pozostawały 
wyraźnie w tyle. Dowodem tego były m. in. II Dzielnicowe Mistrzostwa Polski. Podczas tych 
zawodów R. Ksieniewicz pobił rekord okręgu w skoku w dal wynikiem 7,10 m oraz wyrównał 
rekord okręgu w skoku o tyczce – 3,70 m.

– W połowie czerwca rozegrano wojewódzkie zawody szkolnych klubów sportowych. 
Zawodnicy ze słupskiej „Palestry” pokazali się z dobrej strony. W pchnięciu kulą młodzików 
rekord okręgu pobił E. Natoniewski – 13,34 m. W skoku wzwyż juniorów  F. Weraksa osiągnął 
– 167 cm, a w biegu na 500 m młodziczek H. Aszkiełowicz uzyskała 1.32,9 min, 100 m mło-
dziczek - Trojanowska – 14,1 s, 100 m młodzików – R. Chmara - 12,3 s (w eliminacjach 12,1 s 
– rekord okręgu młodzików). Rzut dyskiem wygrał W. Łada – 39,87 m, a  E. Turska była najlep-
sza na 60 m pł. – 11,5 s.
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– W „Głosie Koszalińskim” ukazał się artykuł pod tytułem „Prezydium MRN, KM PZPR 
i „Głos” organizują jutro wielka akcję: Pomagamy w odbudowie stadionu.” Zanotowano 
w nim, iż prace przy remoncie stadionu miejskiego wloką się w żółwim tempie, do chwili obecnej 
na płytę boiska nawieziono zaledwie jedną trzecią ziemi. Oznacza to, że nie będzie gwarancji od-
dania do użytku stadionu na uroczystość 650-lecia miasta. Zwrócono się z apelem do zakładów 
pracy o społeczną akcję pomocy. M. in. zaproponowano, aby każdy pracownik słupskiego zakła-
du przepracował społecznie jeden dzień. Przyspieszyłoby to oddanie obiektu do użytku. Łącznie 
na apel odpowiedziały 32 instytucje, które wypożyczyły 80 pojazdów mechanicznych. Przy dowo-
żeniu ziemi pracowało 363 ludzi. 

– Tuż przed mistrzostwami Polski w lekkiej atletyce w Gdańsku odbyła się rozmowa red. 
M. Boratyńskiego z Ryszardem Ksieniewiczem, który miał bronić tytułu mistrza Polski w dzie-
sięcioboju. 
Wiem, że byłeś w Niemczech i na kilku obozach, ale poza suchymi wynikami nic o tobie nie 
można się było dowiedzieć, tymczasem mistrzostwa Polski za pasem. Jak z przygotowania-
mi?   
Rozpocząłem je od połowy listopada. Trenowałem solidnie dwa razy tygodniowo w sali oraz 
w terenie wg recepty trenera Młynarczyka. Dziś po serii startów czuję, że wszystko idzie zgodnie 
planem i do mistrzostw będę „gotowy”. Pobiłem szereg rek. życiowych, z których kilka jest no-
wymi rekordami okręgu. M. in. w skoku w dal uzyskałem – 7,10 m, w skoku o tyczce – 3,80 m, 
w pchnięciu kulą – 14,02 m, w rzucie dyskiem 44.21 m, w biegach – 100 m – 11,3 i 110 m przez 
płotki 16,1… Gdyby tak wyniki zebrać razem – byłby przyzwoity rezultat. Na razie mam jednak 
urlop i wyjeżdżam.
Na wczasy?
Tak, tylko bardzo specyficzne. W czasie urlopu urządzam w Białogardzie pod czujnym okiem tre-
nera Młynarczyka specjalny obóz treningowy. Będzie to mój ostatni szlif przed rozpoczynającymi 
się 23.08 w Gdańsku mistrzostwami Polski. Słupsk leży daleko poza zasięgiem wzroku widzów 
naszej „królowej sportu”. Z tej racji większość o mnie zapomniała. W Gdańsku będę właśnie chciał 
przypomnieć im o swoim istnieniu. Poza tym jestem obrońcą tytułu, a to przecież zobowiązuje. 
Łatwo skóry nie sprzedam.

– Największym sukcesem słupskich lekkoatletów w roku 1959 było ponowne zdoby-
cie tytułu mistrza Poiski w dziesięcioboju przez Ryszarda Ksieniewicza, który zgromadził 
6.005 pkt. Oto wyniki poszczególnych konkurencji: 100m – 11,4 s; - skok w dal – 6,70 m; 
kula – 12,58 m; wzwyż – 170 cm; 400 m – 52,4 s; 110 pł. – 16,3 s; dysk – 40.59 m; tyczka 
– 3,70 m; oszczep – 47,24 m; 1500 m – 4,52,4 min. 

– Kolejny artykuł, który ukazał się w „Głosie Koszalińskim” pt. „Najlepszy – najbardziej 
zapomniany” był poświęcony Ryszardowi Ksieniewiczowi. Oto jego fragment:
Pomimo zdobycia drugi raz zaszczytnego tytułu mistrza Polski w dziesięcioboju, nie ma najlep-
szych warunków do uprawiania sportu i to zarówno fizycznych jak i materialnych, ale Rysiek 
ma zacięty charakter i twardo chodzi po ziemi. Odmówił sobie wiele rzeczy, aby mieć możliwość 
uprawiania sportu. Ksieniewicz jest cichy, skromny i skryty w sobie. Nikogo o nic nie prosił. A lu-
dzie sami niewiele dostrzegają. W Słupsku, gdzie mieszka, ani władze miejskie, ani działacze nie 
kiwnęli palcem, aby mu dopomóc. Trenuje wg wskazówek p. Młynarczyka z Białogardu, który je-
den raz w tygodniu przyjeżdża do Słupska na konsultacje. W pozostałe dni tygodnia Rysiek tre-
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nuje wraz z kolegami bez opieki szkoleniowej. Największą ironią losu, jest to, że Słupsk mając 
mistrza Polski, nie posiada bieżni i urządzeń lekkoatletycznych. Żeby się lepiej przygotować do 
mistrzostw, w ramach urlopu wypoczynkowego z zakładu pracy wyjechał na trzy tygodnie do 
Białogardu. Pomimo przebytej tam choroby, nie chciał zrezygnować ze startu w Gdańsku, chciał 
bronić ponownie ubiegłorocznego tytułu. Szkoda, że władze miasta nie dostrzegają problemów 
lekkoatletów w Słupsku. Czy słupscy zawodnicy muszą szukać klubu w innych miastach. Kiedy to 
się skończy?

– Przez dwa dni trwały mistrzowskie boje w kategorii młodzików. Zawodnicy MKS „Pale-
stra” spisali się w tej imprezie na medal. W kat. dziewcząt Z. Rumaczyk zwyciężyła w skoku 
wzwyż - 125 cm. Natomiast chłopcy nadawali ton tym mistrzostwom. R. Chmara w biegu na 
100 m uzyskał 11,7 s, na 300 m – 38,5 s i w skoku w dal 5,81 m. Wśród miotaczy najlepiej spisał 
się Edward Natoniewski, który był drugi w rzucie oszczepem – 47,60 m i drugi w pchnięciu 
kulą 12,84 m. W rzucie dyskiem W. Zieliński był drugi z wynikiem 45,10 m. W łącznej punktacji 
drużynowej MKS „Palestra” była zdecydowanie najlepsza.

– Centralne mistrzostwa Szkolnego Związku Sportowego odbyły się w Zielonej Górze. R. 
Chmara był czwarty w kat. młodzików z czasem 11,7 s bijąc rekord okręgu. Edward Nato-
niewski był trzeci w pchnięciu kulą z wynikiem 12,97 m. Władysław Soroko zajął trzecie 
miejsce w biegu na 800 m z czasem 1.58,4 min.

– Przyjemną niespodziankę sprawiły władze miasta Słupska. Ryszard Ksieniewicz został 
zaproszony do Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Ryszard opowiedział o swoich dotych-
czasowych osiągnięciach i poruszył temat rozwoju lekkiej atletyki w mieście. Zarówno człon-
kowie Prezydium jak i Ksieniewicz zgodni byli co do tego, że po całkowitym wyremontowa-
niu stadionu zaistnieją wszelkie warunki do rozwoju „królowej sportu” w Słupsku. Ksieniewicz 
przyrzekł swą pomoc w pracach związanych z budową bieżni, jak i trenowaniem młodzieży. 
Pod koniec spotkania wręczono R. Ksieniewiczowi dyplom, na którym napisano: „Ryszardowi 
Ksieniewiczowi w uznaniu sukcesów sportowych, za godne reprezento-wanie Słupska w kraju i za 
granicą – Prezydium MRN w Słupsku”.

– W mistrzostwach powiatów rozegranych w Koszalinie dwaj słupszczanie pobili rekordy 
okręgu. R. Sak w rzucie oszczepem – 62,18 m oraz M. Szefer w rzucie młotem 49,22 m.

– Ostatnie zawody lekkoatletyczne, jakie rozegrano w 1959 r. w naszym okręgu, odbyły 
się w Koszalinie. W konkurencjach męskich, zwłaszcza w biegach, klasą dla siebie byli słup-
szczanie, którzy wywalczyli większość pierwszych miejsc. Jedynie bieg na 1500 m wygrał 
reprezentant Sławna. Oto wyniki: 100 m - Staniszewski – 11,9 s, 400 m – Władysław Soroka 
– 53,7 s, 3000 m - Koszykowski – 9.39,6 s, 4x100 m – 46,0 s. W skoku w dal zwyciężył Michalski 
– 6,32 m, w trójskoku Jezierski – 13,08 m, a skok wzwyż wygrał M. Miller – 170 cm. Drużynowo 
w konkurencjach męskich zdecydowane zwycięstwo odniósł Słupsk.
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Po treningu: pierwszy od lewej trener Henryk Młynarczyk, obok Ryszard Sak, Roman Wiśniewski i Ryszard Ksieniewicz.

 Od prawej Roman Shaparis, Ryszard Ksieniewicz
i Józef Turczyn.
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Od prawej: Ryszard Sak, w głębi Zygmunt Kruszyński, Ryszard Ksieniewicz.

Na podium. Pierwszy od lewej Henryk Kopyto.
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Na najwyższym podium zwycięzca dziesięcioboju na mistrzostwach Polski w Zielonej Górze – Ryszard Ksieniewicz.
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Rok 1960

– W Koszalinie z okazji 1 Maja odbył się mityng la. Jak zwykle największe zainteresowa-
nie budził występ popularnego „Ksienia”. Pomimo dotkliwego zimna i przeciwnego wiatru 
R. Ksieniewicz - dwukrotny mistrz Polski w dziesięcioboju nie zawiódł. Wygrał bieg na 100 m 
– 11,7 s, pchnięcie kulą 12,90 m i skok w dal – 6,68 m.  Wśród młodzików wyróżnić trzeba R. 
Chmarę, który przebiegł 100 m w czasie 11,8 s.

– W dalszym ciągu trwały prace remontowe stadionu na ul. Madalińskiego. Gospodarze 
miasta chcieli rozegrać na nim w czerwcu 1960 roku Spartakiadę Powiatową, ale nie było na 
to szans. Remont posuwał się w żółwim tempie. Przewodniczący Prezydium MRN powołał spe-
cjalną komisję, której zadaniem była ocena prac i wskazanie przyczyn błędów popełnianych 
w trakcie budowy. Okazało się, że brakuje fachowców, którzy poradziliby sobie z budową tak 
ważnego obiektu. Wówczas podjęto decyzję, że dla ratowania sytuacji najlepiej będzie zaprosić 
do Słupska przedstawicieli Departamentu Urządzeń Spor-towych przy GKKFiT w Warszawie, 
co też niezwłocznie uczyniono. Wyznaczony pierwotnie termin oddania stadionu do użytku 
okazał się nierealny. W związku z tym władze sportowe Słupska postanowiły, że Powiatowa 
Spartakiada odbędzie się na stadionie „Czarnych” przy ul. Grottgera. Spartakiada rozegrana zo-
stała w dziesięciu dyscyplinach, w tym w lekkiej atletyce. Swój udział potwierdził dwukrotny 
mistrz Polski w dziesięcioboju R. Ksieniewicz. Wyznaczenie stadionu „Czarnych” na zawody nie 
było zbyt szczęśliwym pociągnięcie. Okazało się, że był on kompletnie nie był przygotowany do 
tego rodzaju zawodów – brakowało jakichkolwiek urządzeń la, a bieżnia była w złym stanie.

– 14-15 maja na stadionie „Bałtyku” Koszalin rozegrano I Wojewódzką Spartakiadę. W kat. 
kobiet na 100 m K. Pietkiewicz osiągnęła wynik 13,6 s, na 200 m Z. Rumaczyk 28,8 s. W kat. 
mężczyzn najlepiej spisał się R. Ksieniewicz. W skoku w dal uzyskał 6,91 m, w kuli 12,43 m, 
w rzucie dyskiem 41,16 m. R. Sak przebiegł 400 m pł w czasie 61,8 s.  R. Chmara na 100 m 
– 11,9 s, R. Shaparis na 1500 m - 4.16,4 s. H. Kopyto w kuli osiągnął wynik 11,51 m. W zawo-
dach uczestniczyli młodzi zawodnicy „Palestry”.  Furorę zrobiły siostry W i Z. Rumaczyk. Zdo-
były łącznie 5 medali. Największy sukces odniosły w sztafecie 4x100 m. W polu zostawiły m. 
in. faworyta tej konkurencji – zespół „Iskry” Białogard. Na podium zwycięzców medale ode-
brały jednak zawodniczki Iskry. Sędziowie zdyskwalifikowali naszą sztafetę twierdząc, że na 
drugiej zmianie słupszczanka po odebraniu pałeczki przebiegła z II toru na… VI i następnie 
ponownie wróciła na II, aby dokonać resztę zmiany. Rzecz niewiarygodna, tym bardziej, że  
nasza sztafeta pierwsza zameldowała się na mecie. Gdyby nasze dziewczęta popełniły zarzu-
cane im przekroczenie, nie byłyby w stanie wygrać konkurencji. Do tego trzeba było być na 
przykład Gizelą Birkemeyer, a nasze dziewczęta, niestety, tak dobrze jeszcze nie biegają. Na 
marginesie warto dodać, że nasza ekipa pojechała do Koszalina bez żadnej opieki. Nie było 
trenera ani kierownika. Chłopcy i dziewczęta nie mieli pieniędzy na podróż ani na wyżywie-
nie. Nie zarezerwowano im noclegów. Nic dziwnego, że po ogłoszeniu dyskwalifikacji naszej 
sztafety, nie było komu założyć protestu. 

– W Słupsku na stadionie Szkoły Podstawowej nr 4 rozegrano korespondencyjny pięcio-
bój lekkoatletyczny szkół średnich woj. koszalińskiego. Indywidualnie najwięcej punktów 
uzyskała Zenona Rumaczyk (Technikum Gastronomiczne). W skoku w dal zawodniczka ta 
pobiła rekord okręgu juniorek wynikiem 5,10 m. W biegu na 60 m osiągnęła 8,1 s.
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– W Słupsku została rozegrana Spartakiada Powiatowa. Pomimo zimna i padającego 
deszczu zdołano rozegrać większość konkurencji. Najwięcej problemów stworzyli sędziowie, 
a właściwie ich brak. Mylono zawodników na mecie, wypisywano dyplomy za miejsca I-III 
zawodnikom, których nie było w finale. Np. w kuli zwyciężył R. Ksieniewicz, ale nagrodę za 
pierwsze miejsce otrzymał W. Racek. Wyniki zawodów były więcej niż przeciętne. Na szcze-
gólną uwagę zasługuje start sióstr Rumaczyk, które wygrały sześć z siedmiu konkurencji. 16-
letnia Weronika była pierwsza na 60 m i w skoku wzwyż oraz druga w skoku w dal. Dwa lata 
starsza siostra Zenona triumfowała na 200 m, w pchnięciu kulą, skoku w dal i rzucie dyskiem. 
Poza tym obie siostry startowały w zwycięskiej sztafecie Palestry 4x100 m. Wśród mężczyzn 
dwa zwycięstwa (800 m i oszczep) odniósł Ryszard Sak, a Ryszard Ksieniewicz startował tylko 
w kuli.

– W Dreźnie (Niemcy) rozegrano międzynarodowe zawody w dziesięcioboju. Liczono, że 
R. Ksieniewicz poprawi rekord Polski. Niestety, zarówno R. Ksieniewicz jak i Mankiewicz osiąg-
nęli słabe rezultaty.

– Uroczyste oddanie stadionu na ul. Madalińskiego zaplanowano na dzień 22 lipca. Wy-
nikałoby z tego, że dobiegła końca historia odbudowy sztandarowego obiektu słupskiego 
jubileuszu. Z tego względu stadion miał otrzymać nazwę „Stadion 650-lecia”.

– Istotnie, w dniu 22 lipca oddano do użytku stadion miejski. Po dwuletnich pracach re-
montowych obiekt mógł przyjąć sportowców, którzy rozegrali mecz piłkarski Słupsk – Łódź. 

– Zawodnik MKS „Palestra” Słupsk Robert Chmara odniósł duży międzynarodowy sukces. 
Startując w zawodach Szkolnych Klubów Sportowych w Miskolcu (Węgry) zwyciężył w biegu 
na 100 m młodzików wynikiem 11,6 s oraz w skoku w dal 5,88 m.

– W Poznaniu odbyły się mistrzostwa Polski SZS. Robert Chmara przebiegł 100 m  w 11,7 
s oraz 300 m  w 38,7 s.

– We wrześniu odbyły się mistrzostwa okręgu juniorów w Wałczu. Ze słupskich zawodni-
ków najlepiej spisał się W. Bielec zwyciężając na 200 m – 24,5 m.

– Ryszard Ksieniewicz zdobył tytuł wicemistrza Polski w dziesięcioboju.
– W październiku w Koszalinie odbyły się zawody la. Dobrze wypadli słupszczanie, którzy 

osiągnęli kilka niezłych rezultatów. Juniorka Z. Rumaczyk przebiegła 100 m w czasie 13,8 
i 200 m w 28,8 s. W kat. młodzików w biegu na 300 m zwyciężył J. Wodecki w czasie 39,6 s, 
Pozostałe wyniki: W. Rumaczyk na 100 m – 13,6 s, H. Aszkiełowicz – 500 m – 1.29,8 min, T. 
Grzenkowicz w kuli – 9,50 m. Bardzo pocieszające było to, że w Słupsku coraz popularniejsza 
stawała się lekka atletyka. Pojawiły się talenty, które rokowały duże nadzieje. Do nich należą: 
Ryszard Adkonis, Zbigniew Pabis, Wiktor Sosnowski, Zbigniew Wiktorzak, Janina Kruk i inni. 
Ponadto Słupsk bardzo dobrze wypadł w zawodach typu 4-bój lekkoatletyczny. W latach 
1959 i 1960 zajmowaliśmy czołowe miejsca w kraju. 

– Problemy, z jakimi borykała się słupska lekka atletyka w istotny sposóbporuszył artykuł 
zamieszczony w „Głosie Koszalińskim” pod tytułem „Pałac bez królowej”. 
Mamy wreszcie stadion i to piękny!. Obiektu tego już dziś zazdroszczą nam kibice wielu innych 
miast w kraju. Czas chyba pomyśleć, co będziemy na nim robili?. Od kilku lat mówi się tu i ówdzie 
o odrodzeniu słupskiej lekkoatletyki. Cała rzecz polega na tym, że tylko się mówi, ale nic nie robi. 
Do niedawna w lekkoatletów bawili się gryfiści. Obiecywali, mówili i nic oczywiście nie zrobili. 
Reaktywowane ostatnio „Ogniwo” też miało (i podobno dalej nosi się z tym zamiarem) zająć się 
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królową sportu. Czy można jednak wierzyć działaczom klubu, skoro do chwili obecnej nie za-
rejestrowali swej placówki? Prezes klubu dyr. Aleksandrowicz sam przyznaje: „Rzeczywiście nic 
jeszcze nie zrobiliśmy, głównie z uwagi na nawał pracy z racji jubileuszu miasta”. Nie może nam 
to jednak przesłaniać innych, pilnych zadań, które oczekują na rozwiązanie. A do takich należy 
właśnie nasza, słupska lekkoatletyka.
Mamy całą plejadę utalentowanej młodzieży z siostrami Rumaczyk i Chmarą na czele. Ze 
„starej” gwardii jest Ksieniewicz, Sak, Racek i kilku innych. Są więc zawodnicy, ale nie ma się 
kto nimi zająć. Przede wszystkim potrzebny jest trener z prawdziwego zdarzenia. A właśnie 
jest taki. Trener II-ligowej Iskry Białogard – Henryk Młynarczyk sam wyraził chęć przeniesie-
nia się do Słupska. Prez. MRN obiecało mu nawet mieszkanie i pracę. Wydawało się, że już, 
już wszystko się dobrze ułoży. Niestety, ktoś, gdzieś zapomniał o tych obietnicach i sprawa 
utknęła w martwym punkcie.
Jakie jest wyjście z tej sytuacji? Przeprowadziłem szereg rozmów z wieloma ludźmi zaintereso-
wanymi tą sprawą. Nikt nie neguje konieczności odrodzenia w naszym mieście lekkiej atletyki. 
Ksieniewicz uważa jednak, że sprawą jej rozwoju powinna zając się Gwardia lub Czarni, kluby 
posiadające trochę działaczy i środki lokomocji, co poważnie obniży koszty utrzymania sekcji. Na 
nadmiar pieniędzy nikt nigdy nie narzeka, a tutaj będą one wręcz nieodzowne. Trzeba więc zwró-
cić się z apelem do zakładów pracy o pomoc finansową. Szesnaście spółdzielń Słupska co roku 
odprowadza 1 procent czystego zysku, na konto koszalińskiego „Startu”. Z jakiej racji? Sprawa jest 
wprawdzie mocno obwarowana przepisami, ale przecież można chyba pieniądze te przeznaczyć 
np. na lekką atletykę?! Poza tym nie można czekać aż przyjedzie Młynarczyk! Ksieniewicz wyraził 
zgodę poprowadzić do tego czasu treningi. Jemu też nie brakuje doświadczenia.
Co zrobić, aby ruszyć z miejsca? Wydaje się, że MKKFiT lub Komisja Sportowa przy KM PZPR 
winny w jak najkrótszym czasie zorganizować w tej sprawie naradę z udziałem wszystkich 
zainteresowanych. Trzeba, więc zaprosić dyrektorów większych zakładów pracy, trenera 
Młynarczyka, przedstawicieli klubów, kilku starszych zawodników i wspólnie omówić całą 
sprawę. Trzeba też, aby rozwojem lekkiej atletyki w naszym mieście zainteresowali się, tak 
„od serca” gospodarze miasta. A wtedy uwierzę, że bliski jest dzień, kiedy i naszym stadionem 
zawładnie „królowa sportu”. Oby stało się to jak najszybciej. Choćby jutro.”
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Ryszard Ksieniewicz w skoku w dal.

Henryk Kopyto w rzucie dyskiem.
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Na koszalińskim stadionie, pierwszy od lewej Włodzimierz 
Czarnota, obok Ryszard Ksieniewicz. 

Henryk Kopyto i Jarosław Jureko.
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Rok 1961

– Słupscy działacze popisali się słabą organizacją zawodów lekkoatletycznych szkół 
średnich. Pomimo tego młodzi zawodnicy osiągnęli kilka wartościowych rezultatów. W kat. 
dziewcząt w biegu na 100 m Z. Rumaczyk uzyskała wynik 13,1 s, a w skoku w dal - 4,64 m. 
W kat. Chłopców: 100 m – Głąb 11,9 s, 1000 m  - Z. Pabis – 2.58,0 min, skok w dal – Wazacz  
– 5,71 m, trójskok - R. Belgrau – 12,30 m,  kula - E. Trzeciak – 13,17 m, rzut dyskiem - E. Nato-
niewski – 38,92 m.

– W okręgowych mistrzostwach w lekkiej atletyce, które zostały rozegrane w Koszalinie, 
w kat. juniorów bardzo dobrze spisali się słupszczanie. W kat. dziewcząt w biegu na 100 m T. 
Górecka była druga z wynikiem 13,4 s, a na 200 m pierwsza osiągając wynik 28,3 s przed W. 
Rumaczyk 28,8 s. H. Aszkiełowicz zwyciężyła w biegu na 500 m wynikiem 1.31,2 min. W kat. 
chłopców w biegu na 100 m i 200 m R. Chmara był drugi z wynikiem 11,5 s i 23,8 s,  a na dy-
stansie 400 m zwyciężył Głąb wynikiem 54,2 s. 

– W Słupsku odbyło się wyjazdowe posiedzenie Prezydium Wojewódzkiego Komitetu 
Kultury Fizycznej i Turystyki. Stwierdzono, że Miejski Komitet Kultury Fizycznej i Tury-
styki przestał być kierownikiem życia sportowego w Słupsku, dlatego wszelkie zawody 
w mieście powinny być koordynowane przez MKKFiT. Członkowie Prezydium zwrócili 
także uwagę na znikome zainteresowanie rozwojem sportu ze strony gospodarzy na-
szego miasta oraz brak fachowego nadzoru nad urządzeniami sportowymi. Jak stwier-
dził goszczący niedawno w Słupsku kierownik Stadionu Dziesięciolecia w Warszawie 
– inż. Bronisław Żaba, słupski Stadion 650-lecia został wyremontowany wbrew wszelkim 
przepisom międzynarodowym i z wyjątkiem płyty boiska piłkarskiego nie nadaje się do 
użytku! Nakazano zmianę nawierzchni, bieżni, rozbiegów do skoczni. Warto dodać, że 
biegnąc w sztafecie 4 x 100 m na ostatnim wirażu, nie sposób było utrzymać się na swoim 
torze. Wiraże były zbyt ostre.

– W Bydgoszczy na stadionie Zawiszy odbyły się zawody la. Ze słupszczan startujących 
w barwach „Iskry” Białogard najlepiej wypadli: Z. Rumaczyk w skoku w dal kobiet – 5,19 m, R. 
Ksieniewicz w skoku w dal mężczyzn – 6,86 m, R. Sak w oszczepie – 55,63 m, M. Szefer w rzu-
cie młotem – 44,64 m, R. Shaparis na 800 m – 2.00,0 min

– W Koszalinie odbyły się zawody lekkoatletyczne z udziałem zawodników kilku powia-
tów. Uzyskano niezłe rezultaty. Na wyróżnienie zasługuje wynik Zenony Rumaczyk w skoku 
w dal, która rezultatem 5,25 m ustanowiła rekord okręgu. Biorąc pod uwagę fatalny stan ko-
szalińskiej skoczni, wynik ten należy uznać za bardzo dobry. Z innych rezultatów uzyskanych 
podczas zawodów na wyróżnienie zasługują: Z. Rumaczyk na 100 m – 13,0 s; R. Saka na 800 
m – 2.03,1 min.

– Miejska Spartakiada 1000-lecia wypadła w Słupsku pod każdym względem doskonale. 
Najlepszy wynik w zawodach uzyskała Zenona Rumaczyk, która w biegu na 200 m zwyciężyła 
w czasie 26,4 s. Rezultat ten jest lepszy od najstarszego rekordu okręgu. Z. Rumaczyk wygrała 
także bieg na 100 m w czasie 12,8 s. A oto inne, ciekawsze wyniki: - mężczyźni 100 m 1) R. Ku-
kla – 11,4 s; 2) R. Chmara – 11,5 s; 200 m 1) R. Kukla 23,4, 2 s) R. Chmara 23,8 s. rzut dyskiem 1) 
R. Ksieniewicz – 41,36 m, skok w dal 1) Zb. Kostecki – 6,30 m; rzut oszczepem 1) R. Sak – 53,26 
m; 800 m 1) J. Turczyn – 2.04,0 min.
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– Na łamach „Głosu Koszalińskiego” ukazał się artykuł pod tytułem „Opłakana królowa”, 
poświęcony Miejskiej Spartakiadzie w lekkiej atletyce. Z analizy przebiegu zawodów wynika-
ło, że wprawdzie zawody nie były masowe tak, jak to poprzednio zapowiadano, ale niemniej 
odbyły się z wielką pompą. Królowa sportu - lekkoatletyka – przeżywała na przemian sukcesy 
organizatorów oraz porażki zawodników. Na bieżniach, rzutniach i skoczniach, oglądaliśmy 
takich sportowców jak Rumaczykówna, Sak, Ksieniewicz, Kopyto, Kukla czy Chmara. Ich wy-
niki świadczą o przygotowaniu, a to z kolei daje dobre świadectwo pracy trenerów. W trakcie 
trwania zawodów, można było ujrzeć nieudolność młodych sportowców, którzy nie wiedzieli 
jak wystartować z bloków startowych. Tylko dzięki pomocy startera większość zapoznała się 
z obsługą bloków. Z kolei na skoczni w dal większość startujących w tej konkurencji nie miało 
pojęcia jak dobrze wymierzyć rozbieg i trafić na belkę. Niezbyt dobrze świadczy to o nauczy-
cielach w-f, którzy zgłosili swoich pupilków do zawodów. 

– Podczas wojewódzkich dożynek w Damnicy rozegrano zawody lekkoatletyczne dla spor-
towców wiejskich. Z ciekawszych wyników należy odnotować: 100 m mężczyzn – Bolda – 11,8 
s. Ten sam zawodnik zwyciężył w skoku w dal wynikiem 6,01 m. H. Kopyto z Bierkowa zwyciężył 
w rzucie dyskiem - 35,82 m oraz w pchnięciu kulą - 11,50 m. Wśród kobiet 200 m i skok w dal 
wygrała Hanna Swojczyk – 30,7s oraz 4,67 m, a skok wzwyż – H. Jedynak – 128 cm.

– Podczas trójmeczu lekkoatletycznego juniorów pomiędzy Bydgoszczą, Gdańskiem i Ko-
szalinem, słupscy zawodnicy osiągnęli następujące wyniki: chłopcy 100 m – R. Chmara – 11,6 
s i 200m – 23,9 s.

– „Głos Koszaliński” jak co roku wraz z czytelnikami wybierał 5 najlepszych sportowców 
naszego województwa. Wśród kandydatów do grona najlepszych należała lekkoatletka Ze-
nona Rumaczyk. Wprawdzie Z. Rumaczyk startowała w barwach „Iskry” Białogard, ale miesz-
kała i pracowała w Słupsku. Rok 1961 przyniósł Zenonie Rumaczyk największe sukcesy. 
Zdobyła wysoką formę, bijąc wszystkie swoje rekordy życiowe i okręgu. W biegu na 100 m 
najlepszy jej wynik wyniósł 12,8 s. W skoku w dal, wielokrotnie lądując poza granicą pięciu 
metrów, wynikiem 5,25 m ustanowiła nowy rekord województwa. Największy sukces zdoby-
ła w Szczecinie biegnąc na dystansie 200 m w czasie 25,9 s. Wynikiem tym nasza doskonała 
zawodniczka pobiła najstarszy rekord okręgu i jako jedyna z koszalińskich lekkoatletek zdo-
była I klasę państwową. Poza tym Zenona Rumaczyk biegała w sztafecie 4x100 m, startując 
również w pchnięciu kulą i rzucie oszczepem, a w przyszłości postanowiła również biegać 
przez płotki. Wszystko wskazywało na to, że w przyszłości będziemy mieli z niej wysokiej 
klasy pięcioboistkę. Dwudziestoletnia Zenona Rumaczyk, absolwentka technikum Gastro-
nomicznego zasłużyła na tę nagrodę także za swoją postawę. Skromna, pracowita, wśród 
zawodnikółw i działaczy cieszyła się sympatią i szacunkiem. Mimo przygotowań do kolej-
negfo sezonu pod okiem H. Młynarczyka, znajdowała czas na grę w koszykówkę w drużynie 
słupskiej „Palestry”, której była kapitanem.  
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Ryszard Ksieniewicz po treningu na terenie dzisiejszego 
Parku Kultury i Wypoczynku.

Na najwyższym stopniu podium Zenona Rumaczyk, na drugim 
miejscu Teresa Górecka.
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Końcówka biegu na 100 m podczas rozgrywania Powiatowej Spartakiady – pierwszy na mecie Jan Wodecki.
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Rok 1962

– Otwarcie sezonu la odbyło się w Białogardzie. W dokuczliwym zimnie nie osiągnięto 
zbyt dobrych wyników. Pomimo tego słupszczanie zaprezentowali się nieźle. W kat. kobiet Z. 
Rumaczyk w skoku w dal skoczyła 4,64 m. Mężczyźni osiągnęli następujące wyniki: R. Chmara 
w biegu na 100 m – 11,5 s; 400 m - W. Bebech – 54,6 s; 1000 m - R. Shaparis – 2.43,3min; w sko-
ku wzwyż - R. Chmara – 160 cm; w kuli J. Moliński – 13,40 m.

– W Białogardzie rozegrano mistrzostwa okręgu seniorów w la. Bardzo dobrze zaprezen-
towali się słupszczanie. R. Kukla zwyciężył w biegu na 100 m z czasem 11,1 s. Na 200 m zwy-
cięstwo odniósł R. Chmara osiągając wynik 23,4 s. W skoku w dal zwyciężył Zb. Kostecki wyni-
kiem 6,51 m oraz w trójskoku wynikiem 14,26 m ( rekord okręgu). W kuli najlepszy okazał się 
J. Moliński - 13,85 m. Wśród kobiet Z. Rumaczyk wygrała na 100 i 200 m z czasem 12,8 s i 28,8 
s oraz zwyciężyła w skoku w dal osiągając 5,22 m.

– Nowe rekordy okręgu pobili słupscy lekkoatleci. J. Moliński w pchnięciu kulą osiągnął 
odległość 14,03 m. R. Ksieniewicz w skoku o tyczce uzyskał wynik 3,85 m. Natomiast R. Chma-
ra w biegu na 100 m wyrównał najstarszy rekord juniorów z 1956 r. w czasie 11,1 s.

– II Spartakiadę w lekkiej atletyce w kat. seniorów,  juniorów i młodzików rozegrano w Ko-
szalinie. Impreza przebiegała pod znakiem ataków młodzieży na rekordy seniorów. Na szcze-
gólne wyróżnienie zasługuje rezultat R. Chmary w biegu na 200 m w konkurencji juniorów. 
Zawodnik MKS „Palestra” ustanowił nowy rekord okręgu wynikiem 22,7 s. Rekord okręgu 
ustanowiła również Z. Rumaczyk w skoku w dal wynikiem 5,26 m. Pozostałe wyniki słup-
szczan: kobiety: Z. Rumaczyk – 200 m – 27,1 s i 80 m pł – 15,0 s. Wśród mężczyzn: Zb. Kostecki 
w trójskoku – 14,07 m, J. Moliński w kuli – 13,15 m. Juniorzy: 100 i 200 m – R. Chmara – 11,4 
s i 22,7 s. 400 m – W. Bebech – 53,0 s, trójskok i skok w dal – R. Belgrau – 13,41 m i 6,09 m. 
Młodziczki: pchnięcie kulą - H. Hetman – 8,37 m. 

– W Gdańsku rozegrano zawody o wejście do II ligi. Słupszczanie, którzy bronili barw „Isk-
ry” osiągnęli kilka niezłych rezultatów. Z. Rumaczyk w biegu na 100 m poprawiła rekord okrę-
gu wynikiem 12,5 s. R. Ksieniewicz osiągnął w skoku w dal wynik 7,05 m, a w rzucie dyskiem 
43,07 m. J. Moliński pchnął kulę na odległość 13,96 m. R. Sak w oszczepie uzyskał 50,14 m 
oraz M. Szefer w młocie 45,31 m.

– W dniach 2-3 czerwca odbyły się w Białogardzie mistrzostwa okręgu w kat. juniorek 
i juniorów. Oto wyniki słupszczan: wśród dziewcząt w biegu na 200 m H. Swojczyk osiągnęła 
wynik 28,7 s, a w pchnięciu kulą E. Krupiczojć  9,05 m. W kat. chłopców R. Chmara zwyciężył 
w biegu na 100 i 200 m z czasem 11,4 s i 23,9 s. W. Baniewicz w biegu na 100m uzyskał wynik 
11,6 s, W. Bebech wygrał 400 i 800 m w czasie 53,7 s i 2.05,7 min. W biegu na 200 m pł I miej-
sce zajął J. Wodecki z czasem 27,5s. W skoku w dal W. Baniewicz zwyciężył wynikiem 6,12 m, 
natomiast w trójskoku R. Belgrau osiągając 12,87 m. W pchnięciu kulą E. Natoniewski miał 
wynik 12,55 m. W rzucie młotem J. Leper zwyciężył wynikiem 35,97 m.

– Podczas zawodów drużynowych, które odbyły się w Białogardzie osiągnięto następują-
ce rezultaty. Wśród kobiet Z. Rumaczyk na 100 m – 13,4 s i 200 m - 28,1 s, oraz w skoku w dal 
– 5,18 m. Mężczyźni: R. Ksieniewicz w biegu na 200 m – 23,8 s; R. Sak na 3000 m – 9,28,6 min; 
w skoku wzwyż R. Ksieniewicz – 170 cm oraz w skoku w dal 6,68 m; w pchnięciu kulą J. Moliń-
ski – 13,73 m; w rzucie dyskiem R. Ksieniewicz – 42,0 m.
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– W zawodach kontrolnych rozegranych w Białogardzie, R. Chmara w biegu na 100 m 
osiągnął wynik 11,3 s.

– Tradycyjny mityng lekkoatletyczny odbył się w Białogardzie. Najcenniejszym osiągnię-
ciem był nowy rekord okręgu w pchnięciu kulą - 14,25 m, ustanowiony przez J. Molińskiego. 
Dobre wyniki uzyskali skoczkowie w dal. Zwyciężył R. Ksieniewicz wynikiem  6,61 m przed Zb. 
Kosteckim – 6,53 m.

–  Zawody kontrolne w Białogardzie przyniosły następujące wyniki: 200 m kobiet – Z. Ruma-
czyk – 26,9 s, 100 m juniorów - R. Chmara – 11,4 s oraz  200 m – 23,0 s. Zb. Kostecki zwyciężył 
w biegu na 100 m – 11,7 s, a na 200 m R. Ksieniewicz – 24,0 s.

– W kolejnych zawodach rozegranych w Białogardzie w biegu na 100 m kobiet zwyciężyła 
Z. Rumaczyk – 12,8 s oraz w skoku w dal – 5,19 m. Dobrze zaprezentował się R. Chmara, który 
wygrał w biegu juniorów na 100 m – 11,1 s i w skoku w dal – 6,27 m. R. Ksieniewicz triumfował 
w biegu na 100 m seniorów – 11,4 s. Ten sam zawodnik wygrał skok w dal 6,40 m i zajął drugie 
miejsce w pchnięciu kulą – 12,99 m za J. Molińskim – 13,84 m.

– W Kołobrzegu odbyły się Wojewódzkie Biegi Narodowe. W kat. młodzików Zb. Pabis był dru-
gi w biegu na 1000 m, a W. Bebech zajął trzecie miejsce w biegu na 1500 m w kat. juniorów.

– Udaną imprezę biegową ulicami miasta mogli obejrzeć mieszkańcy Słupska. Zgroma-
dziła ona wielu zawodników i kibiców. W biegu głównym na 3000 m zwyciężył J. Turczyn.

– J. Moliński ustanowił rekord okręgu w pchnięciu kulą. Na zawodach w Słupsku osiągnął 
wynik 14,44 m. Wynik ten był lepszy od dotychczasowego rekordu, należącego również do 
tego samego zawodnika.

– Podczas zawodów o wejście do II ligi w la, reprezentacja „Iskry” Białogard odniosła duży 
sukces zajmując I miejsce. Oznacza to, że w 1963 roku klub będzie występowal w II lidze. Do 
tego sukcesu walnie przyczynili się słupszczanie, którzy na co dzień bronili jego barw. W kat. 
kobiet Z. Rumaczyk skoczyła w dal 5,23 m oraz przebiegła 200 m w czasie 26,4 s. Wśród męż-
czyzn R. Chmara w biegu na 100 m uzyskał czas 11,3 s i 200 m – 22,9 s. Pozostałe wyniki: R. 
Ksieniewicz w skoku o tyczce – 3,60 m, w rzucie dyskiem – 41,91 m. J. Moliński w pchnięciu 
kulą - 13,58 m, Zb. Kostecki w trójskoku – 13,83 m i w dal 6,36 m. J. Turczyn przebiegł 5000 m 
w czasie 16.10,0 min, a R. Sak wystąpił w biegu na 1500 m z prz. osiągając wynik 4,56,0 min. 
W rzucie oszczepem  R. Sak  uzyskał wynik 57,36 m.

– W Gdańsku rozegrane zostały zawody między federacjami „Kolejarza” i „Sparty”. Dobry 
rezultat osiągnęła sztafeta „Kolejarza” 4x100 m kobiet – 49,0 s. W składzie sztafety pobiegły 
m.in. Z. Rumaczyk i I. Kirszenstein. W biegu na 200 kobiet Z. Rumaczyk uzyskała wynik 26,0 s, 
a w skoku w dal 5,23 m.

– W roku 1962 odbywała się kontrola Urzędu Miejskiego w słupskich klubach. Zarzucono 
działaczom klubów, że byli „zakochani” po uszy w piłce nożnej i nie zorganizowali silnej sek-
cji lekkoatletycznej. Tymczasem spora grupa słupskich lekkoatletów dojeżdżała na treningi 
i zawody do Białogardu. 

– W Białogardzie odbyły się mistrzostwa okręgu w wielobojach kobiet i mężczyzn. Zawody te 
kończyły sezon lekkoatletyczny. W 5-cio boju seniorek zwyciężyła Z. Rumaczyk. Natomiast w 6-boju 
juniorów sukces odniósł R. Chmara, który osiągnął następujące wyniki: 100m – 11,4 s, skok w dal - 
6,37 m, skok o tyczce - 2,20 m, pchnięcie kulą (6kg) – 11,39 m, bieg na 200 m pł. – 27,0 s; oraz w rzut 
oszczepem 34,00 m. Udziałem w tych zawodach nasi lekkoatleci zakończyli sezon 1962 r.
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Jedną z najlepszych miotaczek
w województwie była Halina Hetman, pierwsza od lewej.

Jeden z najbardziej stylowo biegających sprinterów 
– Robert Chmara.
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Jedną ulubionych konkurencji Ryszarda Ksieniewicza był skok o tyczce.

Z dużą przewagą na mecie 100 m finiszuje Robert Chmara.
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Również w biegu na 200 m Robert Chmara nie miał sobie równych.

Z nr 99 zwycięzca biegu ulicznego w Słupsku Józef Turczyn.
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Pałeczkę w biegu sztafetowym odbiera Zenona Rumaczyk.

Podczas trwania Powiatowej Spartakiady w biegu na 200 m zwyciężyła zdecydowanie Zenona Rumaczyk.
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Rok 1963

– Z początkiem sezonu grupa słupskich młodych lekkoatletów MKS „Palestra” zasiliła sze-
regi Iskry Białogard. Powód: brak pieniędzy na wyjazdy na zawody, brak zgrupowań oraz 
opieki szkoleniowej.

– W kwietniu lekkoatleci odbyli sprawdzian formy. Na stadionie „Iskry” sprintarzy biegali 
pojedynczo na nietypowych dystansach (jardy). Rezultaty Słupszczan: kobiety – Z. Rumaczyk 
- 50 y – 7,1 s, 300 y – 40,9 s. mężczyźni: 300 y juniorów – R. Chmara – 35,3 s, 60 y seniorów – R. 
Ksieniewicz – 7,1 s. Ponadto J. Moliński uzyskał dobry wynik w kuli – 14,50 m.

– W Białogardzie odbyły się kontrolne zawody z udziałem kadry woj. koszalińskiego. Na 
wyróżnienie w kategorii kobiet zasłużyła Z. Rumaczyk w skoku w dal – 5,10 m,  a wśród męż-
czyzn w skoku w dal R. Ksieniewicz – 6,69 m  i  R. Chmara – 6,32 m.

– W pierwszych dniach maja lekkoatleci oficjalnie otworzyli nowy sezon la. Na zawodach 
w Białogardzie uzyskano kilka wartościowych wyników. Kobiety: 100 m – Z. Rumaczyk – 13,0 
s. Mężczyźni: 100 m R. Chmara – 11,2 s, skok w dal – Z. Kostecki – 6,44 m, kula – J. Moliński 
– 13,78 m, młot – M. Szefer – 45,18 m.

– Na łamach „Głosu Koszalińskiego” opublikowano artykuł z cyklu sportowych pretensji 
pt. „Uwaga – trawa rośnie”

Sezon sportowy rozpoczął się już kilka tygodni temu, a tymczasem nasz reprezentacyjny Sta-
dion 650-lecia, rzec można, leży odłogiem. Na stadion nie mogą wejść piłkarze ani lekkoatleci. 
Nie tylko my, ale również zawodnicy i liczne rzesze kibiców zapytują, dlaczego tak jest? Władze 
sportowe natomiast odpowiadają, że na boisku… trawa rośnie. Argument nie do zbicia, bowiem, 
któż ośmieliłby się przeszkadzać trawie w jej spokojnym podrastaniu. Rośnie więc trawa na boi-
sku, na skarpach, kortach i skoczniach. Niebawem, jak można przypuszczać, zamiast stadionu 
będziemy mieli w mieście sportową łąkę imieniem 650-lecia. Żarty, żartami – ale warto chyba za-
stanowić się, w jakim celu remontowano, kosztem kilkuset tysięcy złotych, słupski stadion? Chyba 
nie po to, by dwukrotnie w roku robić na nim pokos trawy. Zajrzeliśmy kilka dni temu na stadion 
i – nie przesadzając – załamaliśmy ręce. Bieżnia w ramach wiosennej konserwacji, została prze-
gracowana, jak ogródkowe grządki i nie nadaje się obecnie do rozgrywania konkurencji biego-
wych, lecz po prostu można na nich siać warzywa. Taki sam stan przedstawiają skocznie i rzutnie. 
Zasiana kilka tygodni temu, jeszcze nie zdążyła zakiełkować. Być może za kilka miesięcy, będzie 
się nadawała do przeprowadzenia zawodów lekkoatletycznych. Czyż, więc do tego czasu stadion 
będzie niedostępny? – Oj, trawą zaczyna zarastać słupski sport. Niedobrze....

– Generalny przegląd lekkoatletów LZS odbywał się na stadionie w Białogardzie. Poza 
konkursem startowali zawodnicy II-ligowej „Iskry”. W biegu na 100 m kobiet – Z. Rumaczyk 
uzyskała czas 13,0 s, zaś na tym samym dystansie wśród mężczyzn R. Chmara 11,4 s.

– W Szczecinie odbyły się zawody w II lidze. Uzyskano szereg dobrych rezultatów : w trój-
skoku Z.Kostecki – 14,69 m i R. Belgrau – 13,86 m. W biegu na 100 m i 200 m kobiet Z. Ruma-
czyk – 12,7 s i 26,8 s. Wśród mężczyzn w biegu na 100 i 200 m R. Chmara osiągnął czasy 11,4 
s i 23,6 s.

– W Słupsku rozegrano zawody LZS. Zawodnicy ze Słupska  zanotowali zwycięstwa w kil-
ku konkurencjach. W biegu na 100 m mężczyzn zwyciężył Faculak – 11,7 s, a na 400 m – Ksep-
ka – 55,0 s.
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– Lekkoatleci „Iskry” rozegrali kolejne spotkanie o mistrzostwa II ligi. W Bydgoszczy naj-
lepiej zaprezentowali się: Z. Rumaczyk na 100 m – 12,9 s, na 200 m – 26,5 s i w skoku w dal 
5,25 m. R. Chmara – 100 m – 11,2 s, skok w dal - R. Ksieniewicz – 6,80 m,  trójskok – Z. Kostecki 
– 13,87 m.

– Mistrzostwa okręgu seniorów odbyły się w Białogardzie. Z. Rumaczyk zwyciężyła w bie-
gu na 100 i 200 m w czasie 12,8 s i 27,0 s. Natomiast wśród mężczyzn na 100 i 200 mtriumfo-
wał R. Chmara – 11,0 s i 23,0 s. W biegu na 400 m W. Bebech uzyskał wynik 52,4 s, na 200 m ppł 
J. Wodecki – 27,4 s. Pozostałe wyniki: w rzucie dyskiem R. Ksieniewicz – 42,97 m, w trójskoku 
– Z. Kostecki – 14,42 m przed R. Belgrau – 13,68 m.

– W Słupsku odbyły się Powiatowe Biegi Narodowe. Kobiety: w biegu na 500 m  zwycięży-
ła U. Głąb, a na dystansie 800 m – B. Kura. Mężczyźni: 1000 m – trzy pierwsze miejsca zajęli R. 
Mąka, Cz. Rzeczkowski i B. Opaszowski. Na dystansie 1500 m zwyciężył M. Rut. 

– W Wałczu odbyły się Mistrzostwa okręgu SZS. Z młodych słupszczan najlepiej wypadli: 
w kat. młodzików – R. Mąka w skoku w dal – 5,67 m, w kat. juniorów: W. Bebech na 200 m 
– 24,0 s, w skoku wzwyż – Wołejko – 160 cm, w oszczepie – Rokosz – 56,14 m.

– W Białogardzie odbyły się mistrzostwa okręgu juniorów. Zwycięstwa odnieśli: 100  i 200 
m – R. Chmara - 11,0 s i 23,4 s, 400 m – W. Bebech – 53,6 s, 200 m pł – J. Wodecki – 27,8 s.

– Podczas mistrzostw CRZZ w Wałbrzychu najlepiej zaprezentował się R. Chmara. W biegu 
na 100 m uzyskał czas 10,9 s (nowy rek. okręgu juniorów i wyrównany seniorów), natomiast 
w biegu na 200 m 22,6 s. Ponadto Z. Rumaczyk przebiegła 100 m w 12,9 s,  a Z. Kostecki w trój-
skoku skoczył na odle-głość 14,21 m.

– Podczas zgrupowania kadry juniorów w Białogardzie odbyły się zawody kontrolne. 
Wśród chłopców w biegu na 200 m R. Chmara uzyskał czas 22,7 s i skoczył w dal  6,43 m.

– „Dzień sportu”. Pod takim tytułem ukazał się artykuł na stronie słupskiej „Głosu Kosza-
lińskiego”. 

Z rozwojem sportu masowego w naszym mieście nie jest najlepiej. W ciągu roku szkolnego 
młodzież przynajmniej uczy się skakać przez kozła. Ale kiedy nastaną wakacje – nikt nawet nie 
pomyśli o sportowej rozrywce dla tej części młodzieży, która nie wyjechała na kolonie i obozy. 
A przecież wzorem innych miast można by w okresie wakacji (w ciągu roku szkolnego ponoć nie 
ma na to czasu), organizować na przykład czwartki lekkoatletyczne. Udział młodzieży – zagwa-
rantowany. Problem tylko w tym, kto ma się zająć organizacją tych czwartków? Sądzimy, że ini-
cjatywę winien przejąć KKFiT w Słupsku.

Po notatce w prasie o nudzącej się młodzieży podczas wakacji, Studium Nauczycielskie 
w Słupsku ogłosiło, iż na swoim stadioniku organizować będzie „czwartki lekkoatletyczne” 

– Międzynarodowy mityng z udziałem zawodników z Neubrandenburga rozegrano w Bia-
łogardzie. Słupszczanie uzyskali następujące wyniki: kobiety: Z. Rumaczyk na 100 m – 12,8 
s oraz w skoku w dal 5,44 m. Natomiast wśród mężczyzn: R. Ksieniewicz w dysku 42,28 m, Z. 
Kostecki w trójskoku – 14,10 m i J. Moliński w kuli – 14,21 m.

– Lekkoatleci woj. koszalińskiego wzięli udział w mistrzostwach Polski w Bydgoszczy. W bie-
gu na 200 m kobiet sukces odniosła Z. Rumaczyk, zajmując VI miejsce z wynikiem 26,6 s.

– Podczas mityngu z okazji „Dnia Kolejarza” w Białogardzie dobrze spisali się trójskoczko-
wie ze Słupska. Zbigniew Kostecki uzyskał wynik 14,31 m wyprzedzając swego kolegę Ry-
szarda Belgrau, który uzyskał odległość 14,00 m.
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– W mistrzostwach młodzików zanotowano jedynie pojedyncze sukcesy słupszczan. 
Wśród dziewcząt H. Hetman zwyciężyła w kuli – 9,26 m, natomiast w rzucie dyskiem chłop-
ców najlepszy był Pilawski osiągając 41,48 m.

– O problemach słupskiej lekkiej atletyki nadal pisano w prasie lokalnej. Artykuł „Bez kró-
lowej” zamieszczono w „Głosie Koszalińskim”. 

Zacząć należy od stwierdzenia, że pomimo wielu naszych apelów – żaden z klubów spor-
towych nie zorganizował sekcji lekkoatletycznej. Dlaczego? Po prostu sport w naszym mieście 
traktowany jest jako źródło dochodów. A ponieważ królowa sportów jest dyscypliną niekasową 
– wobec tego nikt z działaczy nie kwapi się zawrzeć z nią przymierza. Niewiele również w tym kie-
runku robi Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki. Na ogół nie szuka się żadnego wyjścia z tej nieco 
kłopotliwej i dziwnej sytuacji. Najwygodniejsze jest milczenie – dlatego też władze sportowe jak 
również działacze nabrali wody w usta i na temat lekkoatletyki w Słupsku nie zabierają głosu.
My natomiast nie zamierzamy milczeć. Bez tej dyscypliny sportowej nie będzie nigdy w mieście 
dobrej piłki nożnej, nie będzie innych dyscyplin. Dotychczas tłumaczono się, że żaden słupski klub 
nie jest w stanie utrzymać sekcji la ponieważ nie ma na to funduszy. Rzeczywiście lekka atletyka 
jest kosztowną dyscypliną, ale z funduszami to jest nieco inaczej. Co roku słupskie spółdzielnie 
pracy odprowadzają do federacji Zrzeszenia Sportowego „Start” sporą kwotę, która z powodze-
niem pokryłaby utrzymanie sekcji la w naszym mieście. Paradoks polega jednakże na tym, że 
te pieniądze nigdy do Słupska nie wracają, ponieważ w mieście nie ma klubu o nazwie „Start”. 
Wielokrotnie słyszeliśmy zdanie „sportowych bo-gów”, że należałoby ów klub powołać do życia. 
Na cóż więc czekamy?
Mgr Jerzy Krzysztofowicz z SN zapoczątkował lekkoatletyczne czwartki. Impreza na razie ma-
łych rozmiarów, ale na boisku nie brak talentów. Cóż jednak dzieje się z talentem, który zabłyśnie 
w biegu lub skoku? Pakuje swój własny sprzęt i zamiast do klubu na trening, wędruje do domu. 
Główny cel lekkoatletycznych czwartków zostaje pogrzebany. I w dalszym ciągu, kiedy zbliżają 
się wojewódzkie imprezy lekkoatletyczne – brak na nich zawodników słupskich. Może nie do-
słownie, bowiem Rumaczyk, Ksieniewicz, Chmara, Bebech czy inni to przecież słupszczanie star-
tujący w barwach Iskry.
Z rozmowy z Ksieniewiczem wiemy, że wielu tym zawodnikom znudziło się już dojeżdżanie do 
Białogardu. Ale przecież Ksieniewicz i spółka nie zorganizują sekcji w Słupsku. Inspiratorem po-
winien być KKFiT. Nie chcemy na tym zakończyć rozważań na temat królowej sportu. Nie stawia-
my żadnych postulatów, nie podajemy konkretnych propozycji. Pozostawiamy sprawę otwartą. 
Chcemy by wzorem „Głosu Koszalińskiego” na łamach „Kroniki” wypowiedzieli się działacze spor-
towi, zawodnicy oraz władze sportowe. Może wspólnymi siłami znajdziemy wyjście. Koniecznie 
trzeba odnowić dawne tradycje słupskiej lekkoatletyki.

– III Wojewódzka Spartakiada w la odbyła się w Białogardzie. Silny przeciwny wiatr wpły-
nął ujemnie na wyniki w biegach sprinterskich. Oto wyniki słupszczan: kobiety: 100 m – Z. 
Rumaczyk – 13,4 s, skok w dal – Z. Rumaczyk – 5,01 m. juniorzy: 1500 m – G. Turczyn – 4.25,2 
min, trójskok – Wilczewski – 12,90 m, skok wzwyż – R. Ksieniewicz – 171 cm,  rzut dyskiem R. 
Ksieniewicz – 44,07 m,  trójskok – Z. Kostecki – 14,26 m i R. Belgrau – 13,56 m, kula – J. Moliń-
ski – 14,23 m przed R. Ksieniewiczem – 13,25 m,  oszczep – R. Sak – 59,30 m.

– Tradycyjny bieg o Puchar Kroniki Słupska rozegrano na ul Sienkiewicza. Zgromadził on 
ok. 3 tys. widzów. Na starcie stanęli najlepsi biegacze naszego województwa. Bieg główny zo-
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stał poprzedzony wyścigiem juniorów na dystansie 1200 m. Najlepszym w tym biegu okazał 
się Wacław Bebech z Technikum Drzewnego w Słupsku. Wsród biegaczy w biegu głównym 
na dystansie 3000 m wystartował obrońca pucharu, ubiegłoroczny jego zdobywca Józef Tur-
czyn. Niestety, po przebiegnięciu 2 okrążeń J. Turczyn nie wytrzymał tempa biegu i zszedł 
z trasy. Z przewagą ok. 70 m zwyciężył Józef Rysula z Zakopanego,znany biegacz narciarski. 
Puchar Kroniki powędrował znad morza w Tatry.
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Grupa słupskich lekkoatletów startujących w barwach „Iskry” Białogard, oczekujących na dworcu, od prawej: stoją Janusz Moliński, 
Zbigniew Kostecki, siedzą Ryszard Ksieniewicz, zasłonięty Robert Chmara, Jan Wodecki i Ryszard Belgrau.

Na mecie Robert Chmara.
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Teresa Rubaj w rozmowie 
z Ryszardem Ksieniewiczem.

Robert Chmara podczas treningu na sali.

Czołowy trójskoczek Ryszard Belgrau.
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Rok 1964

– Na stadionie białogardzkiej „Iskry” odbyły się I eliminacje przed Centralną Spartakia-
dą. Słupszczanie zasygnalizowali dobrą formę. Na wyróżnienie zasłużyli: R. Chmara – 100 m 
– 11,7 s i 200 m pł. – 27,6 s, 300 m – W. Bebech – 37,2 s, skok w dal – R. Belgrau – 6,13 m, R. 
Ksieniewicz – kula 13,71 m i dysk – 42,99 m, R. Sak – oszczep – 53,61 m.

– W trakcie rozgrywania mistrzostw ligi okręgowej w la na podkreślenie zasługują nastę-
pujące wyniki: kobiety:100 m -  Z.Rumaczyk – 13,1 s, 200 m – 27,0 s i w skoku w dal – 5,03 m. 
Mężczyźni: R. Chmara – 100 m – 11,1 s, skok w dal -  Z. Kostecki – 6,18 m i trójskok – 13,89 m, 
R. Ksieniewicz w kuli – 13,89 m, M. Szefer – młot – 40,30 m.

– W Koszalinie odbyły się zawody wojewódzkie LZS. Oto wyniki: kobiety: H. Hetman – dysk 
– 29,16 m. mężczyźni: Faculak – 100 m – 11,4 s, dysk – H. Kopyto – 36,40 m, L. Jureko – oszczep 
– 51,90 m.

– Podczas mistrzostwa okręgu w kategorii seniorów i juniorów rozegranych w Białogar-
dzie padly nastepujące rezultaty: seniorki: Z. Rumaczyk – 200 m – 25,4 s (rekord okręgu) i 100 
m – 12,7 s. seniorzy: R. Chmara – 100 m – 11,0 s i 200 m – 22,5 s, W. Bebech – 400 m – 52,1 s, 
J. Wodecki – 200 m pł. - 27,9 s, Z. Kostecki – w dal – 6,57 m i trójskok – 14,28 m. juniorki: H. 
Hetman – kula – 9,24 m. 

– Na łamach „Głosu Koszalińskiego” znowu zasygnalizowano kłopoty na słupskim stadio-
nie. W artykule Stadion ginie z pragnienia napisano: 

Na stadionie 650-lecia od lat wszystko dzieje się na opak. Można to było zaobserwować pod-
czas trwającego zbyt długo remontu, obecnie zaś przy budowie pawilonu. Rozpoczynając tę 
inwestycję odcięto dopływ wody. W rezultacie niszczeje płyta boiska i skarpy. Wielka szkoda, że 
wiosną nikt z osób kompetentnych nie pomyślał o tym, by ponownie podłączyć wodę.
Dopiero teraz, kiedy boisko zaczęło zmieniać się w twardą skorupę, a trawa na nim wyschła – 
zaczęto gorączkowo poszukiwać planów zaworów i instalacji wodociągowej. Zanosi się na to, 
że nieprędko zo-staną one odnalezione, a tymczasem stadion zginie „z pragnienia”. Warto więc 
chyba, zastanowić się nad innym sposobem zraszania boiska. Nie możemy ponadto zrozumieć 
dlaczego obecnie nie konser-wuje się bieżni, kortów i innych urządzeń stadionu? Czyżby po za-
kończeniu budowy pawilonu planowa-no remont kapitalny płyty boiska oraz bieżni?

– Tradycyjny trójmecz la pomiędzy Z. Górą, Szczecinem i Koszalinem odbył się w Białogar-
dzie. Z wyników zasługujących na uwagę należy odnotować: Z. Rumaczyk – 200 m – 27,0 s, R. 
Chmara na 100 i 200 m – 11,1 s i 22,6 s, W. Bebech na 400 m – 52,2 s, R. Ksieniewicz – tyczka 
– 3,80 m, kula – 13,58 m, dysk – 43,96 m, Z. Kostecki – trójskok – 14,11 m.

– Przez dwa dni toczyli w Białogardzie zacięte boje o mistrzowskie tytuły juniorzy i senio-
rzy naszego okręgu. Na wyróżnienie zasługuje wynik Z. Rumaczyk w biegu na 200 m – 25,4 
s, którym ustanowiła nowy rekord okręgu. Rezultatem tym zdobyła pierwszą klasę sportową.  
Oto pozostałe wyniki w kat. seniorów: Z. Rumaczyk – 100 m – 12,7 s, R. Chmara - 100 i 200 m 
– 11,0 s i 22,5 s, W. Bebech – 400 m – 52,1 s, J. Wodecki – 200 m pł. – 28,2 s, Z. Kostecki – skok 
w dal oraz  trójskok – 6,57 m i 14,28 m. W kat. juniorów: H. Hetman – kula – 9,24 m.

– W Gdańsku lekkoatleci białogardzkiej „Iskry” walczyli o awans do II ligi. Słupscy zawod-
nicy zasygnalizowali dobrą formę. R. Chmara na 100 m osiągnął bardzo dobry wynik 10,9 s i 
na 200 m – 22,5 s, Z. Rumaczyk startując w trzech konkurencjach osiągnęła rezultaty: 100 m 
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- 12,8 s, 200 m – 26,3 s i skok w dal 5,13 m. M. Szefer – młot – 42,76 m, R. Ksieniewicz – tyczka 
– 3,60 m, Z. Kostecki –  trójskok – 14,09 m.

– W zawodach kontrolnych przed wyjazdem na Centralną Spartakiadę słupszczanie osiąg-
nęli następujące wyniki: Z. Rumaczyk – 100 m – 12,7 s, R. Chmara – 100 m – 11,9 s, R. Belgrau 
– trójskok – 13,85 m.

– Na Centralnej Spartakiadzie w Warszawie dobrze spisali się nasi zawodnicy: Z. Rumaczyk 
– 100 i 200 m – 12,3 s i 26,4 s, R. Chmara na 100 i 200 m – 10,8 s i 22,2 s, Z. Kostecki – trójskok 
– 14,20 m. Żaden z wymienionych zawodników nie zakwalifikował się do ścisłego finału. 

– W zawodach kontrolnych w Białogardzie osiągnięto następujące rezultaty: Z. Rumaczyk 
– 100 m – 12,7 s i 500 m – 1.22,0 min, R. Chmara – 200 m – 22,5 s.

– Na zakończenie zgrupowania juniorów i młodzików odbyły się zawody kontrolne. Z cie-
kawszych wyników należy odnotować rezultat: W. Bebecha w biegu na 400 m - 51,0 s.

– Z okazji „Dnia Kolejarza” odbył się w Białogardzie mityng la. Pomimo zimna i padającego 
deszczu osiągnięto niezłe rezultaty: R. Chmara – 100 i 200 m – 10,9 s i 22,3 s, W. Bebech – 200 
m – 22,9 s.

– Podczas rozgrywania zawodów o wejście do II ligi, które odbyły się w Kielcach trzy zwy-
cięstwa odniosła Z. Rumaczyk: na 100 i 200 m – 12,6 s i 26,2 s oraz w skoku w dal – 5,44 m. 
Wśród mężczyzn R. Chmara przebiegł 100 m w czasie 10,8 s i 200 m – 22,0 s. R. Ksieniewicz 
rzucił dyskiem na odległość 41,75 m, R. Sak  oszczepem – 57,42 m.

– W Toruniu podczas Memoriału Duneckiego w trójboju sprinterskim dobrze wypadł R. 
Chmara, który zajął III miejsce. Wyniki poszczególnych konkurencji: 60 m – 7,0 s, 100 m – 11,0 
s, 200 m –22,2 s

– W Słupsku z okazji 1000 – lecia Państwa Polskiego odbyła się Powiatowa Spartakiada.  
Na słabej bieżni jedynie R. Chmara osiągnął bardzo dobre wyniki: na 100 m – 10,9 s i na 200 
m – 22,2 s.

– W dniach 3-4 października odbyły się w Kielcach Mistrzostwa Polski CRZZ. Słupscy lek-
koatleci osiągnęli bardzo dobre wyniki. W biegu na 100 i 200 m kobiet Z. Rumaczyk – 12,8 s 
i 26,2 s, R. Ksieniewicz w skoku w dal – 7,02 m. R. Chmara w biegu na 100 m – 10,8 s i 200 m 
– 22,0 s. R. Sak w oszczepie – 61,83 m, Z. Kostecki – w trójskoku – 14,18 m.
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Na treningu zimowym w ćwiczeniu na „równoważni” Zenona 
Rumaczyk, asekurują: po prawej Gabriel Turczyn, po lewej 
Jan Wodecki.

Słupszczanie na obozie zimowym w Szczawnicy, stoją od prawej: Michał Cudo, Jan Wodecki, Robert Chmara, 
w pozycji leżącej Benedykt Opaszowski.
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Dekoracja zwycięzców. Na najwyższym stopniu Ryszard Ksieniewicz, drugi Henryk Kopyto.

Na zdjęciu Michał Cudo i Robert Chmara.
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Ryszard Ksieniewicz w rzucie dyskiem.
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Rok 1965

– W dniach 13-14 lutego w Szczecinie odbyły się halowe zawody w la. Biegi rozgrywano 
w hali o drewnianym podłożu, a zawodnicy biegali w trampkach – stąd wyniki słabsze. W kat. 
kobiet Z. Rumaczyk skoczyła w dal 5,06 m. w kat mężczyzn: R. Chmara przebiegł 50 m  w cza-
sie 6,1 s. R. Belgrau w trójskoku osiągnąl 13,28 m.

– Z opieką lekarską nad słupskimi sportowcami zawsze były problemy. Na ostatnim posie-
dzeniu KK-FiT wiele gorzkich słów skierowano pod adresem Przychodni Sportowo-Lekarskiej 
w Słupsku, która ostatnio częściej była zamknięta niż czynna. Również częste zmiany perso-
nelu nie wpływały dodatnio na pracę tej placówki. Sporą winę za ten stan rzeczy ponosiły 
także słupskie kluby sportowe. Przychodnia Sportowo-Lekarska mogła być czynna codzien-
nie i mogło w niej przyjmować dwóch lekarzy. Przyjmować? Właśnie! Kogo przyjmować? 
Okazało się bowiem, że przychodnia w okresie swojej działalności niemal świeciła pustkami. 
Wiadomo, że piłkarze ligi okręgowej, a także bokserzy i lekkoatleci broniący barw „Iskry” ba-
dani byli w Przychodni Wojewódzkiej, która mieściła się w Koszalinie. Ale w Słupsku i w Ustce 
były przecież trzy zespoły klasy A, kilka drużyn juniorów, trampkarzy, poza tym siatkarze, 
koszykarze, młodzi lekkoatleci, piłkarze ręczni. Okazło się, że większość tych zawodników nie 
była badana w słupskiej przychodni. Po prostu nasze kluby nie przywiązywały większego 
znaczenia do współpracy z lekarzem. Stan ten powinien był jak najszybciej ulec poprawie. 
Na posiedzeniu uzgodniono, że do dnia 3 kwietnia przychodnia czynna będzie tymczasowo 
w godz. od 16 do 17, a następnie normalnie od godz. 14 do 16. Niepokoił fakt, że obsada 
przychodni była przypadkowa. Najczęściej zatrudniano felczerów, a jeżeli był lekarz, to nie 
miał specjalizacji lekarza sportowego. 

– W Białogardzie rozegrano Ogólnopolski mityng lekkoatletyczny. Wzięli w nich udział 
zawodnicy Kadry Polski w biegach średnich i długich, którzy przebywali na obozie w Wałczu-
Bukowinie. Takie znane nazwiska jak: K. Zimny, K. Podolak, Z. Krzyszkowiak, Zb. Orywał nie 
często byli widziani w Białogardzie. Nieźle wypadli lekkoatleci ze Słupska. Wśród kobiet Z. 
Rumaczyk przebiegła 100 m w czasie 12,6 s oraz skoczyła w dal 5,27 m. Mężczyźni: R. Chmara 
przebiegł 100 i 200 m  w czasia 11,0 s i  22,5 s. R. Ksieniewicz uzyskał w kuli wynik 12,90 m , 
a R. Sak w oszczepie – 55,84 m.

– Na stadionie białogardzkiej „Iskry” odbyły się mistrzostwa klubowe lekkoatletów. Wyniki 
slupskich zawodników: kobiety: Z. Rumaczyk – 100 m – 12,6 s. mężczyźni: R. Chmara – 100 
i 200 m – 11,1 s i 22,6 s; R. Ksieniewicz - 110 m ppł -  16,8 s i skok wzwyż – 172 cm; R. Belgrau 
– trójskok – 13,36 m.

– Nauczyciele wychowania fizycznego w szkołach podstawowych w Słupsku zorganizo-
wali ciekawą imprezę sportową. Były to biegi sztafetowe 4 x 60 m, którym patronował wielki 
polski sportowiec Janusz Kusociński. W biegach uczestniczyły drużyny wszystkich słupskich 
szkół podstawowych. Pierwsze miejsce w grupie dziewcząt zajęła szkoła nr 1 przed „trójką” 
i „czwórką”. Wśród chłopców najszybciej biegała reprezentacja szkoły nr 2. Drugie miejsce 
zajęli uczniowie szkoły nr 3, a trzecie – szkoły nr 1.

– W Szczecinie odbyły się zawody ligowe. Słupszczanie wystapili w barwach „Iskry” Biało-
gard. Najwartościowszym wynikiem był czas uzyskany na 400 m przez debiutującego na tym 
dystansie R. Chmarę – 50,6 s. Był to nowy rekord okręgu. Ponadto ten zawodnik wypadł do-
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skonale w biegu na 100 i 200 m, uzyskując czas 10,8 s i 22,0 s, tuż za W. Maniakiem. R. Belgrau 
uzyskał w trójskoku odległość 14,11 m.

– Lekkoatletyczne mistrzostwa związkowców rozegrano w Białogardzie. Wśród słupskich 
lekkoatletów najlepiej wypadli: kobiety: 100 m – Z. Rumaczyk - 12,8 s, skok w dal - Z. Ruma-
czyk – 5,23 m. W kat. mężczyzn: 100 m – R. Chmara – 11,0 s, 400 m – W. Bebech – 53,0 s, 110 
m ppł. – R. Ksieniewicz – 16,2 m, skok o tyczce – 3,54 m, rzut dyskiem – 39,92 m, skokw dal - R. 
Orłowski – 6,02 m, trójskok – M. Cudo – 12,99 m.

– W Gdańsku odbyły się lekkoatletyczne mistrzostwa Centralnej Rady Związków Zawodo-
wych. Dobrze wypadł R. Ksieniewicz, który zdobył tytuł wicemistrzowski w 10-boju. Ponadto 
ciekawsze rezultaty uzyskali: Z. Rumaczyk w biegu na 400 m – 59,4 s i  R. Chmara w biegu na 
100 m - 10,9 s.

– W Szczecinie rozegrano lekkoatletyczne mistrzostwa Polski. Dobrze spisała się Z. Ruma-
czyk w biegu na 400 m uzyskując czas 58,8 s, który był nowym rekordem okręgu. Słabiej niż 
oczekiwano wypadł R. Chmara w biegu na 100 m. R. Ksieniewicz zajął ósme miejsce w dzie-
sięcioboju z wynikiem 6.237 pkt.

– Bardzo dobrą formę utrzymuje Z. Rumaczyk. Tuż po mistrzostwach Polski wystąpiła 
w meczu lekkoatletycznym Polska Północna – Litewska Socjalistyczna Republika Radziecka, 
który się odbył w Gdańsku. W biegu na 400 m ponownie ustanowiła nowy rekord okręgu 
z czasem 58,5 s.

– Z okazji 50-lecia „Poloni” Warszawa rozegrano mityng la. Zaproszona imiennie Zenona 
Rumaczyk pobiegła na dystansie 200 m zwyciężając z czasem 25,8 s.

– W Białogardzie rozegrano międzynarodowy mityng la. W biegu na 100 i 200 m zwycię-
żyła Z. Rumaczyk z czasem 12,7 s i 26,2 s. Drugie miejsce na 200 m kobiet zajęła T. Rubaj – 27,7 
s. Wśród mężczyzn R. Ksieniewicz w kuli był drugi z wynikiem 13,06 s.

– W Słupsku rozegrano zawody lekkoatletyczne w ramach VI Powiatowej Spartakiady. Oto 
wyniki: juniorki: 100 m – Dubrowicz – 14,1 s, 200 m – T. Rubaj – 27,3 s, 400 m Struś – 70,4 s, 
w dal – Rączka – 4,30 m, wzwyż – K. Tuzik – 120 cm,  kula i oszczep – Trajer – 8,82 m i 30,15 m, 
dysk – W. Cybula – 24,45 m.

– W Ostrowie Wlkp. rozegrano mistrzostwa Federacji „Kolejarz”. Zawodnicy ze Słupska 
uzyskali nastepujące wyniki: kobiety: 100 m i 200 m – T. Rubaj – 12,9 s i 26,7 s, 200 m – Z. Ru-
maczyk – 26,1 s, 400 m – Z. Rumaczyk – 58,4 s (rekord okręgu), mężczyxni: rzut dyskiem -  R. 
Ksieniewicz – 41,50 m, 400 m ppł. – J. Wodecki – 59,6 s.

– Na stadionie białogardzkiej „Iskry” lekkoatleci walczyli o tytuły mistrzów okręgu w wie-
lobojach. Podczas tych zawodów 32-letni Ryszard Ksieniewicz pobił rekord okręgu w rzucie 
dyskiem uzyskując wynik 44,90 m.

– Na stadionie bydgoskiej „Zawiszy” odbyły się zawody ligowe. Oto wyniki słupskich za-
wodników: w konkurencji kobiet Zenona Rumaczyk zdobyła pierwsze miejsce w pięcioboju, 
uzyskując wynik 3.562 pkt. (wyniki konkurencji): 80 m ppł. – 12,5 s; kula – 8,24 m; wzwyż – 139 
cm; w dal – 5,23 m; 200 m – 26,0 s). 

– Corocznie OZLA zamieszczała na łamach „Głosu Koszalińskiego” tabelę 10 najlepszych 
wyników w kategoriach seniorów, seniorek, juniorek i juniorów. W kat. seniorek słupskie lek-
koatletki zajęły czołowe miejsca w poszczególnych konkurencjach: 100 m – Z. Rumaczyk - 
12,5 s, T. Rubaj – 12,9 s. 200 m – Z. Rumaczyk – 25,7 s, T. Rubaj – 26,7 s. 400 m – Z. Rumaczyk 



67

– 58,4 s.  80 m ppł. – Z. Rumaczyk – 12,5 s, skok w dal – Z. Rumaczyk – 5,25 m, skok wzwyż – Z. 
Rumaczyk – 139 cm, pchnięcie kulą – H. Hetman – 10,23 m.

Seniorzy: 100 m – R. Chmara – 10,8 s, R. Ksieniewicz – 11,3 s. 200 m – R. Chmara – 22,0 s, 
400 m – R. Chmara – 50,6 s, W. Bebech – 51,5 s, M. Cudo – 51,7 s. 3000 m – G. Turczyn – 9,26,8 
min, 110 m ppł. R. Ksieniewicz – 16,1 s, J. Wodecki – 17,3 s, 400 m ppł. – J. Wodecki – 59,6 s, 
skok w dal – R. Ksieniewicz – 6,72 m,  skok w wzwyż – R. Ksieniewicz – 180 cm, trójskok – R. 
Belgrau – 14,11 m, Zb. Kostecki - 13,95 m, M. Cudo – 12,99 m, tyczka – R. Ksieniewicz – 3,64 
m, kula – R. Ksieniewicz – 13,70 m, J. Moliński – 12,71 m, dysk – R. Ksieniewicz – 44,90 m, 
H. Kopyto – 37,90 m, oszczep – R. Sak – 55,82 m, R. Ksieniewicz – 55,71 m, młot – M. Szefer 
– 44,67 m.
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Start do biegu na 100 m – pierwszy z prawej Ryszard Ksieniewicz.

Na trybunach stadionu w Białogardzie: od prawej: Jan Wodecki, Ryszard Ksieniewicz, Stanisław Girsa, tyłem Robert Chmara.
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Zenona Rumaczyk podczas startu w biegu na 400 m.

W blokach Wacław Bebech czołowy 400-metrowiec.
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Wacław Bebech podczas rozgrywania ligi nie gardził również startem 
w biegu na 10.000 m.

Pamiątkowe zdjęcie z obozu w górach. Stoją: Benedykt Opaszowski i Robert Chmara,
w pozycji kuczej po prawej Jan Wodecki, poniżej Ryszard Orłowski.
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Rok 1966

– W wywiadzie zamieszczonym w „Głosie Koszalińskim” – kierownik KKFiT w Słupsku – 
Henryk Grądzki wypowiedział się na temat perspektyw rozwoju sportu słupskiego w roku 
1966. Na pytanie – „Czy w Słupsku będzie reaktywowana sekcja lekkoatletyiczna?” – odpo-
wiedział: 
Jesienią ubiegłego roku (1965) miała powstać szkółka la przy Inspektoracie Oświaty. Jak dotąd, 
nic w tym kierunku nie zrobiono. Być może powstanie sekcja la w klubie Czarnych. W sumie jed-
nak w tej dyscyplinie sportu rok bieżący nie zapowiada się obiecująco.

– W Słupsku odbyły się wiosenne biegi przełajowe. Mimo, niesprzyjających warunków at-
mosferycznych na starcie imprezy stanęło ponad 130 biegaczy. Oto wyniki: dziewczęta: 500 
m – 1) Rojek „LO Ustka”, 2) Dutkiewicz „LO Ustka”. Juniorki. 500 m – 1) Rubaj (LP), 2) Batuk „LZS 
Słupsk”. Chłopcy. 1000 m – 1) Sobierajski „LZS Słupsk”, 2) Klejnszmidt „LO Ustka”. Juniorzy. 
1000 m – 1) M. Cudo „LO II Słupsk”, 2) B. Opaszowski „LO I Słupsk”.

– Otwarcie sezonu la odbyło się na stadionie „Iskry” w Białogardzie. Uzyskano nastepujące 
wyniki: Z. Rumaczyk w biegu na 100 m – 12,8 s oraz w skoku w dal 5,46 m; R. Chmara na 100 
m – 11,1 s; R. Ksieniewicz w skoku w dal – 6,46 m oraz w rzucie dyskiem 40,17 m.

– W Słupsku odbyły się pierwsze zawody lekkoatletyczne. Rozegrano 7 konkurencji. W bie-
gach: 100 m zwyciężył Romanek - 11,8 s przed B. Wróblem – 11,8 s; 200 m 1) B. Cudo 24,3 s;  
800 m – Cerowski – 2.14,2 min; skok w dal - R. Wlazło – 6,14 m przed A. Olczykiem – 5,85 m. 
W kuli (5 kg) zwyciężył J. Lebiedziewicz – 13,50 m.

– W Białogardzie rozegrano zawody la o puchar przewodniczącego WRZZ. Z. Rumaczyk 
zwyciężyła na 100 i 200 m – 12,4 s i 25,6 s oraz w skoku w dal 5,25 m.  W kategorii mężczyzn 
zanotowano następujące wyniki: R. Chmara na 100 m – 11,2 s; trójskok – R. Belgrau – 13,58 m.

– Z okazji Dni Słupska odbył się tradycyjny bieg uliczny o puchar KKFiT. Na dystansie 1200 
m pierwszy był Bernard Cudo, drugi Ryszard Orłowski, trzeci Ryszard Pisarek, czwarty Sta-
nisław Girsa. Seniorzy mieli do pokonania dystans dwukrotnie dłuższy – 2400 m. Pierwsze 
miejsce zdobył Z. Sikorski przed R. Lewandowskim.

– Drużynowe mistrzostwa okręgu rozegrane zostały w Białogardzie. W biegu na 100 m 
i 200 m zwyciężył R. Chmara – 11,0 s i 22,6 s; na 400 m 1) B. Cudo – 52,7 s; skok w dal 1) R. 
Orłowski – 6,42 m; trójskok 1) Zb Kostecki – 13,42 m; tyczka 1) R. Ksieniewicz – 3,40 m;

– Kolejne zawody lekkoatletyczne w ramach „czwartków la” rozegrano w Słupsku. A oto 
ciekawsze wyniki: 100 m – R. Chmara – 11,8 s i na 200 m - 24,4 s; skok w dal – R. Belgrau – 6,12 
m; kula (5 kg) - J. Lebiedziewicz – 13,89 m;  rzut dyskiem (1 kg)  J. Lebiedziewicz - 41,30 m.

– Lekkoatletyczne „czwartki” organizowane przez Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki sta-
ły się imprezą tradycyjną. Co dwa tygodnie na stadionie zjawiali się młodzi lekkoatleci, którzy 
próbowali swych sił w poszczególnych konkurencjach. Podczas zawodów uzyskano następu-
jące wyniki: 100 m – R. Chmara – 11,1 s przed B. Wróblem – 11,5 s; 1000 m – G. Turczyn – 2.44,9 
min przed Cerowskim 2.48,0 min, oszczep – R. Sak – 52,73 m; wzwyż – R. Chmara – 162 cm; 
trójskok – Byczkowski (15 letni uczeń LO I) – 12,41 m przed Kowalikiem – 12,34. m Na  „czwart-
kowych” zawodach  brakowało kobiet. Skoro zawody miały spełniać rolę popularyzowania 
tej dyscypliny sportu, organizatorzy powinni zatroszczyć się o udział w nich przynajmniej 
uczennic szkół średnich. Nie zjawiali się także nauczyciele wf, którzy przecież domagali się 
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tego typu imprez. Jedynie nauczyciel z Technikum Rolniczego – Stanisław Płończak wraz ze 
swoją młodzieżą uczestniczył we wszystkich tego typu imprezach. Pomagał organizatorom, 
a uczniowie jego szkoły z braku nauczycieli musieli zajmować się sędziowaniem. 

– Na stadionie 650-lecia odbyły się zawody szkół podstawowych ze Słupska w czwórboju 
la. Startowało w nich ogółem 180 zawodników. W poszczególnych konkurencjach zwyciężyli: 
dziewczęta: skok w dal – Jadwiga Turek ze Szkoły Ćwiczeń SN – 4,16 m; skok wzwyż – Teresa 
Stankiewicz – „jedynka” – 135 cm; rzut piłką palantową – Jadwiga Turek ze Szkoły Ćwiczeń SN 
– 47 m; bieg na 60 m – Danuta Bronicka z „trójki” – 8,1 s. Chłopcy: skok w dal – Roman Baro-
nowski z „jedynki”- 5,20 m; skok wzwyż – Mariusz Batura z „szóstki” - 140 cm; rzut piłką palan-
tową – Bernard Kawałkowski  z „trójki” - 61 m; bieg na 60 m – Wiesław Poleszak z „trójki” – 8,0 
s. W biegu sztafetowym 4 x 60 m zwyciężyli: dziewczęta – szkoła nr 6; chłopcy – szkoła nr 2.
– W Białogardzie rozegrano mityng la. Oto wyniki słupskich zawodników: 400 m – Z. Ruma-
czyk – 58,6 s; R. Chmara 100 m – 11,0 s 400 m – B. Cudo – 52,4 s; skok w dal – R. Ksieniewicz 
– 6,58 m.
– W Szczecinku w ramach IV Wojewódzkiej Spartakiady przeprowadzono zawody lekkoat-
letyczne. Bardzo dobry wynik osiągnęła w skoku w dal Zenona Rumaczyk uzyskując 5,55 m. 
Robert Chmara zwyciężył w biegu na 200 m – 23,3 s; R. Ksieniewicz w rzucie dyskiem osiągnął 
wynik 41,39 m.
– W „Głosie Koszalińskim” ukazała się kolejna notatka na temat niedociągnięć na stadionie 
650-lecia. 
Ten piękny obiekt od wielu lat nie może się doczekać konserwatora z prawdziwego zdarzenia jak 
i właściwej opieki. Zarząd Zieleni Miejskiej, pod pieczą, którego znajduje się stadion – nie wyka-
zuje zbyt wielkiej troski o utrzymanie go we właściwym stanie. Dlatego tym razem gospodarzom 
miasta i KKFiT podajemy do wiadomości niektóre zauważone przez nas usterki: z powodu braku 
rozpryskiwaczy wody do zwilżania boiska jest ono zbyt twarde, bramki mają stare, kompletnie 
zniszczone siatki, w pawilonie sportowym widać skandaliczne brudy, w szatniach rury odpływo-
we w umywalniach pozatykane i stoi w nich brudna woda, prysznice posiadają jedynie zimną 
wodę, drzwi do szatni nie posiadają patentowych zamków, w szatni dla sędziów nie ma wiesza-
ków, krzeseł i stołu. Sędziowie międzynarodowi z braku pomieszczenia zmuszeni są korzystać 
z szatni sportowców.
Wymieniliśmy jedynie najbardziej rażące zaniedbania na stadionie 650-lecia. Przypuszczamy, że 
w wyniku interwencji władz miejskich wszystkie tam istniejące usterki zostaną szybko usunięte. 
Czekamy na taką wiadomość. 

– Podczas mistrzostw CRZZ w Zielonej Górze nowy rekord okręgu ustanowiła Zenona Ru-
maczyk w biegu na 400 m. W tej konkurencji zajęła czwarte miejsce z czasem 58,2 s. Również 
dobrze pobiegła na 200 m osiągając wynik 25,7 s. Sztafeta „Iskry” 4 x 400 m mężczyzn, w któ-
rej składzie pobiegli dwaj słupszczanie – Chmara i Cudo pobiła rekord okręgu osiągając czas 
3.23,3 min.

– W Białogardzie rozegrano wojewódzkie zawody kontrolne. Oto osiągnięte wyniki: M. 
Cudo – 100 m – 11,5 s i 200 pł. – 27,6 s.

– Podczas rozgrywania Mistrzostw Polski w Poznaniu Zenona Rumaczyk  ustanowiła nowy 
rekord okręgu w biegu na 400 m z czasem 56,7 s. Warto dodać, że Z. Rumaczyk przegrała 
brązowy medal dosłownie o pół metra. R. Chmara pobiegł 200 m w czasie 22,3 s, natomiast 
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sztafeta „Iskry” 4 x 100 m osiągnęła czas 42,9 s (rekord okręgu). W jej składzie pobiegli M. 
Cudo i R. Chmara.

– W myśl hasła „Nie próżnujemy w czasie wakacji” sztab Lata – 66 zorganizował wspólnie 
z KKFiT pięciobój lekkoatletyczny. W imprezie tej startowało siedem zespołów ze słupskich 
i usteckich zakładów pracy. W punktacji zespołowej pierwsze miejsce zdobyło SPMO, drugie 
– „Mechanik”, a trzecie –  POM. Indywidualnie najlepiej wypadł w konkurencjach pięcioboju 
A. Piwko wyprzedzając R. Orłowskiego i R. Wlazło. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzy-
mali nagrody i kwiaty. Impreza była udana i jej organizatorom, a szczególnie inicjatorom, 
należą się słowa uznania.

– Z okazji 20-lecia białogardzkiej „Iskry” odbył się dobrze zorganizowany mityng ogólno-
polski. Wśród kobiet Z. Rumaczyk pobiegła 100 m w czasie 12,3 s (rekord okręgu). W kat. męż-
czyzn R. Chmara na 100 i 200 m osiągnął czas – 10,8 s i 22,2 s. R. Ksieniewicz zwyciężył w kuli 
– 13,16 m i był drugi w dysku i w skoku w dal, ustępując tylko zawodnikom warszawskim. 
Dobrze to świadczy o formie Ksieniewicza, źle o postępach młodzieży.

– W mityngu „Pożegnanie wakacji” w Białogardzie pomimo złych warunków atmosferycz-
nych osiągnięto kilka niezłych rezultatów. W biegu na 100 i 200 m kobiet Z. Rumaczyk – 12,4 s 
i 25,6 s. Wśród mężczyzn w biegu na 100 i 200 m zwyciężył R. Chmara – 11,3 s i 23,5 s; M. Cudo 
na 100 i 200 m – 11,6 s i 23,7 s. R. Ksieniewicz skoczył wzwyż – 170 cm.

– W pięciomeczu lekkoatletycznym o wejście do II ligi rozegranym w Bydgoszczy udział 
w barwach „Iskry” wzięli słupszczanie. Podczas tych zawodów Robert Chmara w biegu na 100 
m pobił nowy rekorg okręgu z czasem 10,6 s. Na 200 m osiągnął czas 22,2 s; Wśród kobiet do-
brze pobiegła T. Rubaj, która pobiegła 400 m w czasie 60,4 s. W skoku o tyczce R. Ksieniewicz 
osiągnął wysokość 3,71 m.  

– W mityngu rozegranym w Białogardzie uzyskano kilka niezłych wyników. Kobiety: 100 
m – Z. Rumaczyk – 12,5 s; T. Rubaj – 12,9 s; 200 m – T. Rubaj – 27,0 s; 80 m pł. Z. Rumaczyk 
– 12,9 s. Mężczyźni: 100 m – M. Cudo – 11,5 s; 1000 m – B. Kordas – 2,40,5 min;  200 m pł. R. 
Orłowski -  28,0 s; skok w dal – R. Ksieniewicz – 6,47 m oraz w dysku i kuli 41,21 m i 13,11 m.

– W Białogardzie rozegrano trójmecz la pomiędzy „Iskrą” a koszalińskim „Bałtykiem” i „Tech-
nikiem” Świdwin. W biegu na 100 m kobiet Z. Rumaczyk uzyskała czas – 12,5 s. W biegu na 
100 i 200 m mężczyzn zwyciężył R. Chmara – 10,9 s i 22,5 s; M. Cudo zwyciężył w biegu na 400 
m – 51,3 s; R. Ksieniewicz wygrał w kuli – 13,01 m.

– W Słupsku dorocznym zwyczajem odbyły się zawody czwórboju lekkoatletycznego dla 
uczniów szkół podstawowych. Startowali oni w dwóch kategoriach wiekowych. Ogółem na 
starcie stanęło 124 zawodników. W grupie starszej (13-14 lat) zwyciężyła Szkoła Podstawo-
wa nr 1 przed Szkołą Podstawową nr 3 i 7. W grupie dzieci młodszych (11-12 lat) pierwsze 
miejsce zdobyła „trójka”, drugie „siódemka” i trzecie „jedynka”. Przed zawodami powiatowymi 
przeprowadzone były zawody międzyklasowe we wszystkich szkołach. Startowało w nich 
prawie 5,5 tys. dzieci.

– Zakończyły się ostatnie konkurencje lekkoatletyczne VII Spartakiady Powiatowej. Tego. 
Spartakiada 1966 roku przewyższała poziomem sportowym rozegrane w poprzednich la-
tach. Oto wyniki poszczególnych konkurencji: kobiety: 100 m – Z. Rumaczyk 12,5 s; 200 m Z. 
Rumaczyk – 26,0 s; skok wzwyż – Rojek – 127 cm; kula – H. Hetman – 10,32 m; dysk – Wiśniew-
ski – 31,42 m; oszczep – H. Hetman – 30,00 m. Juniorzy: 100 m – M. Cudo – 11,0 s; A. Olczyk 
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– 11,2 s; 200 m – A. Szwerbel – 24,0 s; 400 m – M. Cudo – 52,9 s; 800 m – Sobierajski – 2.10,0 
min; 3000 m – St. Girsa – 9.32,2 min; skok w dal – M. Cudo – 6,43 m; skok wzwyż – R. Orłowski 
– 164 cm, trójskok - Byczkowski – 12,65 m; dysk – R. Orłowski – 42,53 m; oszczep – Ziembacz 
– 48,60 m; kula – J. Lebiedziewicz – 14,57 m. Seniorzy: 100 m – R. Chmara – 11,0 s; 200 m 
– R. Chmara – 23,0 s; 400 m – R. Chmara – 53,8 s; 800 m – W. Bebech – 2.06,1 min; 1500 m 
– Mikulski – 4.29,9 min ; skok w dal – Romanek – 6,31 m; skok wzwyż – Dąbrowski – 159 cm; 
trójskok - Romanek – 13,59 m;  R. Wlazło – 13,20 m; kula – R. Ksieniewicz – 12,49 m; dysk – R. 
Ksieniewicz – 41,05 m.

– W Białogardzie odbyły się drużynowe mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce. A oto wyniki: 
kobiety: 100 m – Z. Rumaczyk – 12,5 s; 200 m – Z. Rumaczyk – 25,6 s; skok w dal – Z. Rumaczyk 
– 5,19 m. mężczyźni: 100 m – R. Chmara – 11,0 s; 200 m – R. Chmara – 22,6 s; 400 m – B. Kordas 
– 52,0 s;  5000 m – St. Girsa – 17.15,3 min; 110  m ppł. – R. Orłowski – 17,2 s; 400 m pł. – J. Wo-
decki – 60,2 s; 3000 m z prz. – St. Girsa - 4.58,8 min; dysk – R. Ksieniewicz – 41,56 m.

– Na stadionie 650-lecia odbył się mecz lekkoatletyczny pomiędzy Studium Nauczyciel-
skim w Słupsku i Studium Nauczycielskim  w Kołobrzegu. Zdecydowane zwycięstwo odniósł 
SN Słupsk. O oto wyniki poszczególnych konkurencji: kobiety – 100 m – G. Placak (Słupsk) 
– 14,0 s; 200 m – G. Placak – 29,8 s; skok w dal - G. Placak – 4,00 m. Wszystkie konkurencje 
w kategorii mężczyzn wygrali studenci ze Słupska i tak: 100 m Giłka – 11,7 s; 200 m – A. 
Szwerbel – 24,4 s; 400 m – A. Nakonieczny – 56,2 s; 1000 m A. Piekarski – 2.48,3 min; skok 
w dal – A. Szwerbel – 6,13 m; skok wzwyż – Dąbrowski – 156 cm; trójskok – Dąbrowski – 12,31 
m; pchnięcie kulą – Rawicki – 11,76 m; rzut dyskiem – Ziembacz – 39,97 m.
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Pierwsza od prawej Zenona Rumaczyk z koleżankami na obozie Kadry Narodowej 400 m kobiet.

Gratulacje za zwycięstwo odbiera Teresa Rubaj.
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Teresa Rubaj na mecie.

Bieg prowadzi Marek Nowak.
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Rok 1967

– W Miastku odbyły się mistrzostwa okręgu w biegach przełajowych. W biegu dziewcząt 
na dystansie 600 m trzecie miejsce zajęła Rojek. W biegu juniorów na dystansie 2.500 m St. 
Girsa uplasował się na drugim miejscu. W kat. seniorów na dystansie 3.000 m Mikulski był 
trzeci.

– Na ten moment bardzo długo czekali słupscy lekkoatleci i ich kibice. Na wniosek ówczes-
nego dyrektora Państwowego Ośrodka Maszynowego Mariana Piotrowskiego, Powiatowego 
Zarządu LZS, dyrektorów przedsiębiorstw rolnych oraz związanych z rolnictwem powołano 
dnia 4 kwietnia br. Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy „Piast”, w którym dominującą 
dyscypliną była lekkoatletyka. 

– W „Głosie Koszalińskim” ukazała się krótka notatka pt. „Renesans LA”. 
Sekcja LA przy MLKS.„Piast” już pracuje. Zajęcia prowadzą i zapisy przyjmują na lotnisku cywilnym 
przy ul. Grottgera p. St. Płończak w poniedziałki o godz.12:00 oraz czwartki o godz. 14:30. Ryszard 
Ksieniewicz i Zbigniew Kostecki w każdy wtorek i piątek o godz. 1800 w sali gimnastycznej szkoły 
podstawowej przy ul. Małachowskiego. Zgłaszać się mogą zarówno chłopcy jak i dziewczęta. Od 
maja do grupy szkoleniowców dołączył Jan Wodecki.

– Na stadionie „Iskry” Białogard odbyły się zawody kontrolne kadry okręgu. W biegu ko-
biet na 300 m Z. Rumaczyk uzyskała czas 43,0 s, a w biegu mężczyzn M. Cudo – 37,5 s; Wyniki 
R. Ksieniewicza: w kuli - 13,12 m m oraz w dysku – 40,28 m.

– MLKS „Piast” zorganizował zawody lekkoatletyczne na stadioniku SN. Startowało ponad 
80 zawodników ze słupskich szkół. Podczas zawodów szkoleniowcy nowego klubu mieli możli-
wość naboru utalentowanej młodzieży. A oto wyniki: kobiety: 60 i 100 m – H. Nalewajek – 9,2 s 
i 14,6 s; w dal – Kalusa – 4,05 m; kula i dysk – Trojaczek – 8,75 m i 22,70 m. Mężczyźni: 100 m – W. 
Sienkiewicz – 11,6 s; 400 m – Piekarski – 55,2 s; skok w dal - Zb. Kostecki – 6,15 m; skok wzwyż 
– Radziszewski – 155 cm; kula – Dłubanek – 11,72 m; dysk – Ziembacz – 41,45 m.

– Pod kierownictwem MLKS „Piast” zorganizowano zawody kontrolne dla lekkoatletów 
naszego miasta. W poszczególnych konkurencjach zwyciężyli: kobiety: - 100 m – U. Bebech 
(TE) – 14,9 s; 500 m – U. Bebech – 1.47,0 min; skok wzwyż – D. Michalska (ZSO) 125 cm; kula 
– W. Błażejów – 7,96 m; oszczep – W. Błażejów – 33,04 m. Mężczyźni: skok w dal – Rogoś (SN) 
– 5,60 m; kula i dysk  – R. Orłowski (TE) – 13,61 m i 39,75 m.

– Przez dwa dni zespoły lekkoatletyczne naszego okręgu toczyły zacięty pojedynek o ty-
tuł mistrza okręgu, a tym samym o prawo uczestniczenia w rozgrywkach o wejście do II ligi.  
Oto wyniki słupskich zawodników: kobiety: 100 i 200 m – Z. Rumaczyk – 12,9 s i 26,4 s; kula 
– H. Hetman – 10,77 m; mężczyźni: 200 m – R. Chmara – 22,7 s; 400 m – B. Kordas – 51,4 s; 
trójskok – Z. Kostecki – 14,01 m; tyczka – R. Ksieniewicz – 3,30 m; kula i dysk – R. Ksieniewicz 
– 12,92 m i 42,88 m.

– W Słupsku odbyły się zawody o puchar Rady Wojewódzkiej LZS w Koszalinie. W trój-
meczu zwyciężył MLKS „Piast” Słupsk przed LZS Drawsko i LZS Świdwin. Na wyróżnienie 
zasługuje wynik R. Chmary (poza konkursem) w biegu na 100 m – 10,8 s. A oto ciekawsze 
wyniki trójmeczu: kobiety: 100 m – D. Bronicka – 13,3 s; 400 m – Kmiotek – 1.07.4 min; skok 
wzwyż - Rojek – 135 cm; kula – Z. Wiśniewski – 10,89 m; dysk – Z. Wiśniewski – 33,06 m; 
oszczep – H. Hetman – 23,07 m. Mężczyźni: 100 m – B. Wróbel – 11,2 s; 200 m – B. Wróbel 
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– 23,4 s; 400 m ppł. – Bąkowski – 57,4 s; 3.000 m – Zb. Zaręba – 10.35,2 min; skok w dal – A. 
Olczyk – 5,95 m.

– Na stadionie „Iskry” w Białogardzie odbyły się mistrzostwa okręgu. Dobrze zaprezento-
wali się zawodnicy ze Słupska. A oto wyniki: kobiety: kula – H. Hetman – 10,73 m; mężczyźni: 
100 m – R. Chmara – 10,8 s, B. Wróbel – 11,0 s; 200 m – R. Chmara – 22,5 s; trójskok – Zb. Ko-
stecki – 13,61 m; tyczka – R. Ksieniewicz – 3,50 m; kula – R. Ksieniewicz – 13,45 m; dysk – R. 
Ksieniewicz – 40,09 m.

– Oddział Powiatowy SZS wspólnie z KKFiT w Słupsku zorganizował mistrzostwa szkół 
średnich w lekkiej atletyce. W czasie zawodów bardziej utalentowana młodzież uzyskała do-
bre wyniki. Na przykład w biegu młodziczek H. Nalewajek w biegu na 100 m uzyskała czas 
13,6 s. T. Rojek skoczyła w dal - 4,36 m, a wzwyż – 128 cm. W kategorii juniorek dobry wynik 
na 100 m uzyskała T. Rubaj. Ta sama zawodniczka przebiegła 200 m w czasie 27,6 s. W grupie 
młodzików wyróżnił się Krzysztof Teodorowicz, który przebiegł 100 m w czasie 11,7 s. Dobre 
wyniki uzyskano w trójskoku. L. Laskowski skoczył 12,38 m. W kategorii juniorów B. Cudo 
uzyskał na 100 m czas 11,8 , a R. Orłowski osiągnął wynik 13,83 m w pchnięciu kulą i 38,07 m 
w rzucie dyskiem.

– Podczas IV Okręgowych Mistrzostw Szkół Średnich w lekkiej atletyce dobrze zaprezen-
towali się młodzi sprinterzy ze Słupska. K. Teodorowicz przebiegł 100 m w czasie 11,7 s przed 
Radtke 11,9 s.

– Na łamach „Głosu Koszalińskiego” ukazał się artykuł pod tytułem Fachowiec na Stadionie 
650-lecia. W związku z przygotowaniami do organizacji etapu kolarskiego Wyścigu Pokoju, 
komitet organizacyjny w Słupsku zaprosił wybitnego znawcę urządzeń sportowych, kierow-
nika Stadionu X-lecia Franciszka Żabę z Warszawy. Opracował ona na zlecenie MRN w Słupsku 
plan modernizacji bieżni, płyty oraz dokładny program bieżących prac konserwacyjnych.

– Podczas zgrupowania lekkoatletów w Białogardzie, którzy przygotowywali się do IV 
Centralnej Spartakiady w Chorzowie odbyły się zawody kontrolne. A oto ciekawsze wyniki 
zawodów: kobiety: 200 m – Z. Rumaczyk – 26,5 s przed T. Rubaj – 26,5 s. W pchnięciu  kulą  H. 
Hetman uzyskala wynik 10.78 m. 

– W Białogardzie odbyły się zawody dla zawodników klubu „Iskra”. Bardzo dobrze pobiegły 
na 400 m słupszczanki -  Z. Rumaczyk i T. Rubaj, które osiągnęły czasy 58,5 s i 59,4 s.

– Z okazji Dnia Kolejarza na stadionie białogardzkiej „Iskry” odbył się mityng lekkoatle-
tyczny. A oto ciekawsze wyniki: kobiety: bieg na 400 m – Z. Rumaczyk – 58,5 s. mężczyźni: 110 
m ppł. – R. Orłowski – 16,8 s; 400 m ppł. – B. Opaszowski – 60,3 s; 3000 m – St. Girsa – 9.24,4 
min; pchnięcie kulą – R. Ksieniewicz – 12,83 m oraz rzut dyskien – 40,70 m.

– Podczas rozgrywania mistrzostw okręgu juniorów słupscy zawodnicy osiągnęli bardzo 
dobre wyniki: juniorki: rzut oszczepem – Trojaczek – 28,67m; juniorzy: 3000 m – St. Girsa 
– 9.26,1 min.

– Na Stadionie 650-lecia rozegrano zawody lekkoatletyczne w ramach VIII Spartakiady Po-
wiatowej. Dopisała frekwencja wśród startujących, o czym świadczy udział w zawodach po-
nad 500 zawodniczek i zawodników. A oto wyniki: Seniorki: 100 m – Z. Rumaczyk – 13,4 s; 500 
m – Grad – 1.51,2 min; dysk – H. Hetman – 32,66 m; kula – H. Hetman – 10,65 m; skok w dal 
– Z. Rumaczyk – 4,96 m. Juniorki: 100 i 200 m – D. Bronicka – 13,3 s i 28,8 s; 500 m – Kmiotek 
– 1.28,3 min; skok w dal – D.Frąckowiak – 4,32 m; skok wzwyż - Rojek – 135 cm; rzut dyskiem 
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– Nowak – 28,91 m; kula – W. Cebula – 9,30 m; oszczep – Trojaczek – 29,00 m. Juniorzy: 100 
i 200 m – B. Wróbel – 11,8 s i 24,4 s; 400 m – P. Błażewicz – 54,2 s; 800 m – St. Nakonieczny  
- 2.06,6 min; 1500 m – St. Nakonieczny – 4.22,0 min; dysk – R. Wziątek - 45,22 m; kula – R. 
Wielgus – 13,07 m; skok wzwyż – M. Damski – 158 cm; trójskok – R. Majchrzak – 12,80 m; skok 
w dal – R. Orłowski – 6,49 m. Seniorzy: 100 m – Tokarz – 11,3 s; 200 m – W. Bebech – 24,0s; 400 
m – B. Kordas – 53,6 s; 800 m – Falkowski 2.15,2 min; dysk – Wilczyński – 39,36 m; skok w dal 
– A. Olczyk – 6,09 m.

– Od września do październik w szkołach podstawowych Słupska odbywały się elimina-
cje środowiskowe w ramach sportowej imprezy pn. czwórbój lekkoatletyczny. Ogółem w eli-
minacjach starowało ponad 6400 uczniów. Przeprowadzono finały powiatowe czwórboju. 
W grupie dzieci młodszych I miejsce zajęła szkoła podstawowa nr 3, wyprzedzając szkołę nr 
1. Wśród młodzieży starszej najlepsze wy-niki osiągnęła szkoła nr 1. Drugie miejsce zajęła 
szkoła nr 4, a trzecie nr 3. Puchar przechodni Inspektoratu Oświaty otrzymała szkoła nr 1.

– Kolejną imprezą lekkoatletyczną rozegraną w Słupsku były drużynowe mistrzostwa LA 
szkół rolniczych i leśnych. Wśród dziewcząt drużynowo wygrała PTR Złotów. Drużyna PTR ze 
Słupska wywalczyła V miejsce. Natomiast wśród chłopców bezkonkurencyjni byli uczniowie 
z PTR Słupsk. A oto ciekawsze wyniki słupszczan: dziewczęta: 100 m – Pawlas – 14,0 s; 200 
m – Chmielarz – 29,0 s. chłopcy: 100 i 200 m – B. Wróbel – 11,6 s i 25,1 s; 400 m – Sobierajski 
– 55,4 s; skok wzwyż – Radziszewski – 164 cm; skok w dal – R. Majchrzak – 5,97 m.

Odbyły się też biegi przełajowe dla zawodników powiatu słupskiego. Uzyskano wyniki: 
600 m juniorek – 1) H. Nalewajek – 1.59,8 min; 2) E. Hoppe – 2.00,0 min; 3) D. Bronicka – 2.01,5 
min. 800 m seniorek – 1) Urbanowicz – 3.02,4 min; 2) Gibowska – 3.08,8 min; 3) Musiał – 3.15,5 
min. 1200 m juniorów – 1) Sobierajski – 3.13,9 min; 2) M. Nowak – 3.14,8 min; 3) R. Żylewski 
– 3.17,0 min. 2200 m seniorów – 1) Zb. Zaremba – 6.38,8 min; 2) ST Girsa – 6.38,8 min; 3) Brylla 
– 6.56,4 min.

– Na zakończenie sezonu lekkoatletycznego 1967 r. na stadionie wałeckiego „Orła” odbyły 
się zawody o puchar powiatów. Ciekawsze wyniki słupszczan: kobiety: oszczep – W. Błażejów 
– 32,92 m;  mężczyźni: dysk – R. Wielgus – 35,40 m.

– Zakończył się sezon lekkoatletyczny. Szkoleniowcy MLKS „Piast” Słupsk rozpoczęli poszu-
kiwania „talentów” wśród uczniów słupskich szkół. Ponadto zawodnicy i szkoleniowcy zaczęli 
zimowe przygotowania do sezonu letniego 1968. Treningi skoczków, miotaczy i sprinterów od-
bywały się w sali Studium Nauczycielskiego w poniedziałki i piątki. Płotkarze i „średniacy” mieli 
zajęcia w sali Technikum Rolniczego we wtorki i czwartki, podobnie jak grupa dziewcząt.
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Teresa Rubaj zwycięża w biegu na 400 m.

Na szczecineckim stadionie. Od prawej Piotr Błażewicz, obok Stanisław Girsa.
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Rok 1968

– Poradnia sportowo-lekarska czynna od wczoraj. Pod takim tytułem dnia 15.04.1988 r. 
ukazał się artykuł w „Głosie Koszalińskim”.                                                                                                                     
Od kilku lat nie było w Słupsku poradni sportowo-lekarskiej. Słupskie kluby sportowe (ponosząc 
duże koszty) zmuszone były w takiej sytuacji wysyłać swych zawodników na okresowe badania 
do Koszalina. Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej na Miasto i Powiat jak poinformował nas jego 
kierownik, lek. med. Roman Krywiel – wychodząc naprzeciw takiemu zapotrzebowaniu czynił już 
od kilku tygodni starania o uruchomienie w Słupsku poradni sportowo-lekarskiej. Mimo, że nie 
przewidywały jej tegoroczne plany – od wczoraj jest już czynna. Mieści się ona przy ul. M. Bucz-
ka 1, pierwsze piętro pokój nr 22 i czynna jest codziennie od godz. 8 do 13. Poradnie prowadzi 
lek med. Waldemar Golian. Poradnia chce założyć kartoteki wszystkim czynnym sportowcom ze 
Słupska i powiatu i dlatego prosi kierownictwa klubów, aby dostarczyły aktualne wykazy swych 
zawodników. Przy okazji ustalone zostaną terminy badań sportowców.

– W Słupsku odbyły się wojewódzkie mistrzostwa w biegach przełajowych. Na starcie sta-
nęło 140 zawodników. Trasy poszczególnych biegów były bardzo trudne. A oto wyniki słup-
skich lekkoatletów: 1500 m juniorów – 2) M. Nowak; 2000 m juniorów starszych: 2) St. Nako-
nieczny; 4000 m juniorów starszych: 1) St. Girsa; 2) Zb. Zaremba. Kolejne powiatowe biegi 
przełajowe odbywały się przy pięknej słonecznej pogodzie w Lasku Północnym. Startowało 
ponad 180 osób. A oto zwycięzcy poszczególnych dystansów: 500 m młodziczki - Krystyna 
Kmiotek przed Haliną Nalewajek i Ireną Rojek. 600 m juniorki – Jolanta Eimes przed Danu-
tą Szulc i Jadwigą Różycką. 800 m seniorki – Alina Pawlos przed Krystyną Wełninką i Marią 
Przewłocką. 800 m młodzicy – Henryk Klejnszmidt przed Józefem Sciborowskim i Zenonem 
Zarębą, 1200 m juniorzy - Stanisław Nakonieczny przed Markiem Nowakiem i Wojciechem 
Usnarskim. 2400 m seniorzy – Piotr Błażewicz przed Zbigniewem Zarembą i Zygmuntem Bril-
lem. W punktacji zespołowej wygrało Technikum Rolnicze.

– W Białogardzie odbyły się drużynowe mistrzostwa ligi okręgowej w lekkiej atletyce. 
W kat. mężczyzn P. Błażewicz w biegu na 800 m wygrał w czasie 1.57,5 min; R. Ksieniewicz 
zwyciężył w rzucie dyskiem osiągając wynik 42,61 m.

– Słupska młodzież szkolna startowała w czwórboju oraz w sztafetach. W eliminacjach 
miejskich wzięło udział tylko sześć szkół! Wśród dziewcząt i chłopców pierwsze miejsce zdo-
była szkoła nr 3 wyprzedzając „czwórkę” i „dwójkę”. W sztafetach pierwsze miejsce zajęli ucz-
niowie z SP nr 9, wygrywając z „trójką” i „jedynką”.

– Pod znakiem deszczu i chłodu odbyły się mistrzostwa okręgu w Szczecinku. Wśród męż-
czyzn R. Ksieniewicz zwyciężył w rzucie dyskiem uzyskując odległość 40,57m.

– Na mistrzostwach CRZZ Piotr Błażewicz startując w biegu na 800 m osiągnął wynik 
1.58,0 min.

– W zawodach z cyklu eliminacji do mistrzostw Polski w Bydgoszczy w biegu na 3000 m 
M. Nowak uzyskał czas 9.11,0 min.

– W dniu 8.08. rozpoczęto w Słupsku organizację czwartków lekkoatletycznych. W po-
szczególnych konkurencjach zwyciężyli: kobiety: 100 m i skok w dal – H. Nalewajek – 12,9 s 
i 4,50 m; dysk i oszczep H. Trojaczek – 32,05 m i 29,20 m; kula – W. Błażejów – 8,71 m. Mężczyź-
ni: 100 m i skok w dal wygrał R. Zakrzewski – 11,4 s i 5,91 m; 400 m – St. Nakonieczny – 54,7 s; 
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1000 m – St. Girsa – 2.42,3 min; kula - R. Maciejewski – 10,78 m; dysk – R. Wziątek – 34,82 m; 
oszczep – R. Orłowski – 50,99 m.

– W dniu 15.08. podczas rozgrywania czwartków lekkoatletycznych zwyciężyli: kobiety: 
200 m – H. Nalewajek - 27,7 s; skok wzwyż – H. Nalewajek i D. Michalska – 130 cm; rzut dy-
skiem – H. Trojaczek – 24,83 m; rzut oszczepem i pchnięcie kulą – W. Błażejów – 34,80 m 
i 8,55 m. Mężczyźni: 200 m – R. Zakrzewski – 24,2 s; 800 m – St. Nakonieczny – 2.04,3 min; 
skok wzwyż – R. Mańinski i R. Zakrzewski – 160 cm; rzut dyskiem – Zb. Wilczyński – 35,88 m; 
pchnięcie kulą - Wł. Mazurczyk – 11,05 m.

– Następny czwartek lekkoatletyczny odbył się w dniu 29.08. Oto zwycięzcy poszczegól-
nych konkurencji: kobiety: 100 m – R. Pietrzak – 13,8 s; kula, dysk, oszczep – H. Trojaczek 
– 8,46 m, 30,24 m, 31,06 m; Młodzicy: 100 m – B. Kawałko – 12,0 s Seniorzy: 100 m – W. Be-
bech – 11,3 s; 300 m – B. Kordas – 37,6 s; 1500 m – St. Nakonieczny – 4.15,3 min; skok w dal 
– Wiśniewski – 5,81 m; tyczka – Bronisz – 2,80 m; kula – J. Lebiedziewicz – 11,09 m; dysk – A. 
Szymański – 37,21 m.

– Z okazji Dnia Kolejarza rozegrano zawody w Białogardzie. Słupszczanie wygrali 2 konku-
rencje: 800 m – P. Błażewicz – 1.57,3 min i 1500 m – St. Nakonieczny – 4.07,2 min.

– 3.09. odbył się kolejny czwartek lekkoatletyczny. Oto zwycięzcy: kobiety:skok wzwyż 
– H. Nalewajek – 135 cm; kula i oszczep – W. Błażejów – 8,95 m i 33,33 m. Mężczyźni: 100 m 
– W. Bebech – 11,5 s; 200 m – B. Kordas – 24,2 s; 400 m – Zb. Zaremba – 56,0 s; skok wzwyż – R. 
Orłowski – 170 cm; kula – W. Mazurczyk – 10,30 m; oszczep – R. Wziątek – 49,96 m; dysk – R. 
Ksieniewicz – 39,48 m przed A. Szymańskim – 39,12 m i K. Wiczyńskim – 37,92 m.

– Z okazji dożynek powiatowych na stadionie 650-lecia rozegrano zawody lekkoatletycz-
ne. A oto ciekawsze wyniki zawodów: 100 m – R. Pietrzak – 13,7 s; skok w dal – H. Nalewajek 
– 4,82 m; dysk – H. Hetman – 31,05 m. Mężczyźni: 100 m – W. Bebech – 11,3 s; 400 m – P. Bła-
żewicz – 53,1 s; 3000 m – M. Nowak – 9.19,6 min.

– W Białogardzie rozegrano mityng lekkoatletyczny. Wyniki zwycięskich słupszczan: ko-
biety: oszczep – H. Trojaczek – 36,72 m przed W. Błażejów – 35,24 m. Mężczyźni: 800 m – P. 
Błażewicz – 1.56,9 min; kula – R. Wielgus – 12,02 m; dysk – R. Wielgus – 39,32 m.

– Przez trzy dni walczyli o medale lekkoatleci w ramach Spartakiady Powiatowej. 
A oto ciekawsze wyniki: dziewczęta (szkoły podstawowe): 100 m i skok w dal – I. Kołkie-
wicz – 14,9 s i 4,24 m. juniorki: 100 i 200 m – H. Nalewajek – 13,5 s i 26,9 s; Bieg na 500 
m wygrała H. Ryż – 1.32,9 min. Chłopcy (szkoły podstawowe) – 100 m i skok w dal – B. 
Kawałko – 12,4 s i 5,60 m; juniorzy: 200 m – R. Zakrzewski – 23,5 s; 1000 m – Ściborowski 
– 2.51,0 min; 800 m – P. Błażewicz – 2.02,1 min; 1500 m – P. Błażewicz – 4.19,4 min przed 
St. Nakoniecznym – 4.19,4 min; oszczep – Dąbrowski – 48,00 m; dysk – R. Wziątek – 33,86 
m; kula – W. Mazurczyk – 12,01 m; seniorzy: 400 m – B. Kordas – 53,8 s; 800 m – Ślusar-
czyk – 2.12,6 min; 1500 m – Zb. Zaremba – 4.29,2 min; 3000 m – St. Girsa – 9.33,2 min; 
skok w dal i trójskok – A. Olczyk - 6,22 m i 13,07 m; kula – R. Wielgus – 11,60 m; dysk – Z. 
Wilczyński – 40,13 m.

– Dnia 3.10. odbył się kolejny czwartek lekkoatletyczny. A oto zwycięzcy: kobiety: 100 m 
i skok w dal – H. Nalewajek – 13,0 s i 4,45 m; 300 m – H. Czaja – 53,2 s; kula – Gibowska – 7,65 
m. Mężczyźni: 300 m – P. Błażewicz – 37,4 s; 1000 m – M. Nowak – 2.43,9 min; skok w dal – B. 
Kordas – 5,80 m; dysk i kula – Z. Wilczyński – 39,61 m i 10,72 m.
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– W mistrzostwach okręgu juniorów pierwsze miejsce zajął Marek Nowak w biegu na 3000 
m – 9.27,6 min oraz Ryszard Zakrzewski w biegu na 110 m ppł. – 16,8 s.

– Zakończyły się zawody szkół podstawowych w czwórboju, pięcioboju oraz w sztafetach 
im. J. Kusocińskiego. W czwórboju w grupie starszej pierwsze miejsce zajęła szkoła nr 3 przed 
„czwórką” i „dwójką”. W pięcioboju: dziewczęta: - „trójka” przed szkołą nr 11; chłopcy: - „trój-
ka” przed „dziewiątką” i „jedynką”. Najlepsze wyniki w pięcioboju uzyskały: 60 m – Kośmińska 
– (SP 3) - 8,6 s; 300 m - E. Glinka (SP 3) – 49,8 s; skok w dal – I. Kołkiewicz (SP 3) – 4,41 m; skok 
wzwyż – E. Glinka (SP 3) – 123 cm; kula – Kośmińska – (SP 3) – 7,24 m. Wśród chłopców zwy-
ciężyli: 100 m  - B. Kawałko (SP 9) - 12,1 s; 300 m – B. Kawałko – 42,7 s; skok w dal – B. Kawałko 
– 5,51 m; skok wzwyż – Leoniec (SP 3) – 148 cm; kula – J. Cieśliński (SP 3) – 11,98 m. Kolejność 
miejsc sztafetowych przedstawia się następująco: dziewczęta: 1) SP 3, 2) SP 1, 3) SP 4. Chłop-
cy: 1) SP 2, 2) SP 3, 3) SP 4.

– W Słupsku odbył się mecz lekkoatletyczny pomiędzy reprezentacjami SN z Kołobrzegu 
i Słupska. Wyniki naszych studentów: mężczyźni: 100 m – A. Olczyk – 11,4 s; 200 m – B. Wróbel 
– 24,4 s; 800 m – Ślusarczyk – 2.05,4 min; skok w dal – A. Olczyk – 6,36 m; oszczep – Wójcik 
– 49,75 m.

– Podczas trójmeczu lekkoatletycznego juniorów pomiędzy Szczecinem, Zieloną Górą 
i Koszalinem dobrze wypadł Piotr Błażewicz w biegu na 400 m osiągając czas 50,8 s oraz 
na 800 m – 1.54,6 min. Pozostałe wyniki: 800 m - St. Nakonieczny – 1.59,6 min, 3000 m – M. 
Nowak – 9.00,7 min.

– Na stadionie koszalińskiego „Bałtyku” odbyły się zawody lekkoatletyczne o puchar po-
wiatów. A oto wyniki zawodników reprezentujących powiat słupski: kobiety: 800 m – H. Czaja 
– 2.36,0 min. mężczyźni: 400 m – P. Błażewicz – 51,7 s; 5000 m – M. Nowak – 15.54,8 min (re-
kord okręgu juniorów), 400 m ppł. – R. Orłowski – 60,2 s; skok wzwyż – R. Orłowski – 175 cm; 
trójskok – A. Olczyk – 13,07 m; tyczka – R. Maniński – 3,20 m; kula – R. Ksieniewicz – 13,59 m;

– W zawodach o mistrzostwo okręgu w wielobojach Ryszard Orłowski startując w dziesię-
cioboju uzyskał wynik 5.883 pkt.

– W Lasku Północnym MAKS. „Piast” zorganizował jesienne biegi przełajowe, w których 
ogółem startowało 115 zawodników. W kat. młodzików na dystansie 500 m zwyciężyła Z. 
Hryckowiak, a na 1000 m – M. Kwiatkowski. W grupie juniorów na dystansie 600 m – R. Pie-
trzak, a na 1200 m – St. Nakonieczny. Z seniorów najlepsi byli, na 800 m – H. Ryż, a na 2000 
m – M. Nowak.

– Na zakończenie sezonu lekkoatletycznego 1968 odbyły się w Kołobrzegu zawody o pu-
char ZMW. Podczas zawodów ustanowiony został nowy rekord okręgu juniorów w rzucie dy-
skiem. Jego autorem był Ryszard Wielgus, który uzyskał 41,89 m. A oto pozostałe ciekawsze 
wyniki: kobiety: 100 m – R. Pietrzak – 13,8 s;  200 m – H. Nalewajek – 26,1 s; 800 m – H. Czaja 
– 2.39,0 min. mężczyźni: 100 m – A. Olczyk – 11,4 s; 800 m – ST. Nakonieczny – 2.02,3 min.
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Grupa słupskich lekkoatletów na stadionie w Białogardzie.

Pierwszy od prawej Stanisław Girsa podczas startu na 3000 m.



85

Halina Nalewajek i Bogdan Zakrzewski.

Grupa lekkoatletów podczas Walnego Zebrania klubu „Piast”.
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Przysłuchujący się obradom Walnego Zjazdu klubu. Od prawej Józef Ślusarczyk,
Stanisław Nakonieczny, Jerzy Kurowski i Jan Wodecki.
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Rok 1969

– W szkolnych powiatowych biegach przełajowych zorganizowanych przez Inspektorat 
Oświaty w Słupsku w grupie dziewcząt zwyciężyła E. Glinka, druga była M. Ruchała, a trzecia 
E. Mrówczyńska. W kategorii chłopców pierwsze miejsce zajął R. Kluzik, drugi był Sł. Litwi-
nienko, a trzeci K. Rosikiewicz.

– Na starcie powiatowych biegów przełajowych w Słupsku stanęło 185 osób. Oto zwycięz-
cy: dziewczęta: 500 m – E. Glinka; juniorki: 600 m – H. Nalewajek; seniorki – H. Czaja; chłopcy: 
1000 m – P. Sommer; juniorzy: 2000 m – St. Nakonieczny.

– Na Górze Chełmskiej w Koszalinie rozegrano wojewódzkie biegi przełajowe. Wyniki 
słupskich zawodników: 1200 m seniorek – 2) H. Czaja; 6000 m seniorów 3) St. Girsa.

– W Białogardzie odbyła się Inauguracja sezonu. A oto wyniki zawodów: kobiety: 100 m - H. 
Nalewajek – 13,0 s; mężczyźni: 100 m – R. Chmara – 11,1 s; 1000 m – P. Błażewicz – 2.35,3 min; 
3000 m - M. Nowak - 9.11,5 min; kula – R. Ksieniewicz – 13,28 m; dysk – R. Wielgus – 42,54 m.

– Biegi przełajowe o puchar redakcji „Głosu Koszalińskiego” rozegrano na Górze Chełm-
skiej w Koszalinie. Miejsca słupskich zawodników: kobiety: 1000 m – 1) E. Hoppe; 1500 m – 2) 
R. Pietrzak. W biegu głównym – 6000 m 7) St. Girsa.

– Z okazji 1 Maja w Słupsku odbyły się zawody la. Wyniki: kobiety: 100 m – H. Nalewajek 
– 13,2 s; skok w dal – R. Pietrzak – 4,38 m; dysk – H. Trojaczek – 28,26 m; oszczep – H. Trojaczek 
– 33,76 m. mężczyźni: 100 m – R. Zakrzewski przed R. Chmarą i B. Kawałko – wszyscy w cza-
sie 11,1 s; 200 m – R. Zakrzewski – 23,9 s; 400 m – St. Nakonieczny – 54,2 s; 800 m – St. Girsa 
– 2.16,0 min; kula – R. Wielgus – 12,06 m; juniorzy: skok w dal – A. Olczyk – 6,28 m; dysk – R. 
Wielgus – 43,98 m (rekord okręgu juniorów).

– W czerwcu odbyło się walne zebranie najmłodszego w naszym mieście klubu „Piast” 
Słupsk. Z przebiegu obrad  można było wywnioskować, że nie wszystkie zakłady rolne, które 
miały partycypować w finansowaniu klubu wywiązywały się należycie ze swoich zobowią-
zań. Jedynie Zakłady Naprawcze Mechanizacji Rolnictwa zagwarantowały obiecane fundu-
sze. Brakowało środków na organizację zgrupowań i sprzęt, a przecież szkoleniowcy, jak rów-
nież zawodnicy sekcji la ciągle podnosili swój poziom, bijąc wiele rekordów okręgu w kat. 
juniorów. W sekcji trenowało ponad 60 zawodników w trzech grupach, więc zarząd klubu 
powinien był stworzyć dobre warunki rozwoju młodej sekcji.

– Odbyły się zawody lekkoatletyczne na stadionie „Bałtyku” w Koszalinie. Wyniki słup-
szczan: skok w dal – B. Kawałko – 6,39 m; skok wzwyż – R. Zakrzewski – 168 cm; kula – R. 
Wielgus – 12,00 m; dysk – R. Wielgus - 43,40 m.

– Z inicjatywy MLKS. „Piast” oraz KKFiT w Słupsku odbyły się mistrzostwa miasta i powiatu 
w lekkiej atletyce. W ogólnej ocenie dwudniowa impreza była udana i stanowiła przegląd lekko-
atletycznego dorobku ziemi słupskiej. Oto zwycięzcy w poszczególnych konkurencjach: kobiety: 
100 i 200 m – H. Nalewajek; 400 i 800 m – E. Hoppe; skok wzwyż – H. Rojek; skok w dal – D. Weroni-
ków; kula i dysk – W. Cebula; oszczep – E. Glinka. mężczyźni: 100 i 200 m – R. Zakrzewski; 400 m – P. 
Błażewicz; 800 m – B. Kordas: 1500 m – St. Nakonieczny; 200 m ppł. – K. Korzyński; skok wzwyż – W. 
Zadrożny;  skok w dal – J. Motek; trójskok – R. Belgrau; kula i dysk – R. Wielgus; 3000 m – St. Girsa.

– I Wojewódzką Spartakiadę Młodzieży rozegrano w Koszalinie. Wyniki zawodników ze 
Słupska: chłopcy: 5000 m – M. Nowak – 16.17,0 min;  dysk – R. Wielgus – 41,13 m.



88

– W zawodach federacji LZS w Spale kilka zwycięstw odnieśli lekkoatleci ze Słupska. Uzy-
skanie dobrych wyników utrudniał deszcz i wiatr. Wśród kobiet zwycięstwa odniosły: H. Na-
lewajek na 100 m i H. Czaja na 800 m. Natomiast wśród mężczyzn zwyciężyli: R. Maniński 
w biegu na 110 m ppł. – 17,7 s; St. Nakonieczny w biegu na 1500 m – 4.06,8 min oraz sztafety 
4 x 100 m i 4 x 400 m.

– Duży sukces odniosła słupszczanka Elżbieta Hoppe, która startując w finałach Narodo-
wych Biegów Przełajowych w biegu na 1000 m zajęła drugie miejsce z czasem 3.13,0 min.

– W Centralnych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej rozegranych w Warszawie duży sukces 
odniósł Bogdan Kawałko, który zwyciężył w biegu na 100 m w czasie 11,3 s.

– W Rzeszowie zakończyły się międzynarodowe mistrzostwa Zrzeszenia LZS. Podczas mi-
strzostw doskonale spisał się Bogdan Kawałko, rewelacja Igrzysk Młodzieży Szkolnej w War-
szawie. W Rzeszowie B. Kawałko potwierdził wysoką klasę w swojej konkurencji, zdobywając 
złoty medal w kat. młodzików z czasem 11,3 s. Ponadto wygrał nietypową dla siebie kon-
kurencję – skok wzwyż z wynikiem 155 cm. A oto pozostałe wyniki naszych zawodników: 
kobiety: 100 m – H. Nalewajek – 12,8 s. mężczyźni: 800 m – P. Błażewicz – 1.57,2 min; 1500 m 
– P. Błażewicz – 4.04,4 min; dysk – K. Wilczyński – 40,74 m.

– W Białogardzie odbyły się zawody lekkoatletyczne z udziałem reprezentantów NRD. 
Z ciekawszych wyników należy wymienić: kobiety: oszczep – H. Trojaczek – 34,99 m. męż-
czyźni:  K. Wiczyński – 40,41 m.

– W Białogardzie odbyły się zawody kontrolne przed mistrzostwami Polski seniorów. Wy-
niki słupskich zawodników: kobiety: 400 m – H. Czaja – 66,4 s. mężczyźni: 100 m – R. Chmara 
– 11,3 s; dysk – K. Wiczyński – 42,31 m.

– Podczas mityngu w Bydgoszczy Stanisław Nakonieczny przebiegł 3000 m w czasie 8.50,2 
min a Bolesław Kordas 800 m – 1.55,2 min.

– Międzynarodowy mityng odbył się w Białogardzie i Koszalinie. Ciekawsze wyniki słup-
skich zawodników: kobiety: 100 m – H. Nalewajek – 13,0 s. mężczyźni: 400 m – P. Błażewicz 
– 51,4 s; 800 m – P. Błażewicz – 1.58,8 min; 1500 m – 4.00,1 min; 110 m ppł. – R. Zakrzewski 
– 18,4 s; dysk – R. Wielgus – 39,72 m; kula – K. Wiczyński – 11,17 m.

– W Wałczu odbył się mityng z udziałem zawodników woj. koszalińskiego. Wyniki słup-
szczan: kobiety: 400 m – R. Pietrzak – 64,4 s; 800 m – H. Czaja – 2.33,7 min.

– W Szczecinku rozegrano Puchar Powiatów. Duży sukces odnieśli młodzi zawodnicy „Pia-
sta” Słupsk, którzy w punktacji drużynowej zajęli pierwsze miejsce. A oto wyniki naszych za-
wodników: kobiety: 200 m – H. Nalewajek – 27,4 s; 400 m – R. Pietrzak – 62,8 s; 800 m – H. Cza-
ja – 2.32,0 min; skok w dal – D. Weroników – 5,02 m; kula – H. Hetman – 10,25 m. mężczyźni: 
100 m B. Kawałko – 11,8 s; 400 m – P. Błażewicz – 51,4 s; 800 m – B. Kordas – 2.00,7 min; 1500 
m – St. Nakonieczny – 4.23,8 min; 110 m ppł. – R. Zakrzewski – 17,8 s; dysk – R. Wielgus – 40,55 
m; kula – R. Ksieniewicz – 13,15 m; tyczka – R. Maniński – 3,35 m.

– Zawody o Puchar ZMW rozegrano w Szczecinku. A oto wyniki zasługujące na wyróżnie-
nie: kobiety: 100 m – H. Nalewajek – 13,3 s; skok w dal – D. Weroników – 4,86 m. mężczyźni: 
800 m – B. Kordas – 2.02,9 min; 1500 m pprz. – St. Nakonieczny – 4.22,8 min. (wynik ten był 
nowym rekordem okręgu juniorów) tyczka – R. Maniński – 3,45 m.

– W Wałczu rozegrano Mistrzostwa LA klubów związkowych. Słupszczanie, jeszcze jako zawod-
nicy „Iskry” uzyskali następujące wyniki: w biegu na 100 m - R. Chmara - 11,1 s i 200 m - 23,1 s.
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– Indywidualne mistrzostwa okręgu odbyły się w Białogardzie. Ciekawsze wyniki zawod-
ników Piasta Słupsk: mężczyźni: 800 m - B. Kordas - 1.58,2 min; 110 m ppł. - R. Zakrzewski 
- 16,9 s.

– Mistrzostwa szkół podstawowych woj. koszalińskiego odbyły się w Szczecinku. Wymie-
nić należy duży sukces słupskich zawodników, którzy zajęli pierwsze miejsca: dziewczęta: 80 
m ppł. – Karczmarek – 13,3 s , skok w dal – 5,09 m i skok wzwyż 140 cm. chłopcy: 100 m – W. 
Puchalski – 12,3 s (13-letni).

– Udane występy zanotowali nasi zawodnicy na zawodach w Neubrandenburgu (NRD).  
Plonem zawodów było ustanowienie przez Stanisława Nakoniecznego nowego rekordu 
okręgu juniorów w biegu na 1500 m w czasie 4.01,2 min. Czwarte miejsce w tym biegu zajął 
inny słupszczanin Piotr Błażewicz – 4.02,4 min.

– Mistrzostwa okręgu seniorów odbyły się w Białogardzie. Słupscy lekkoatleci zanotowali 
kilka sukcesów. A oto wyniki: kobiety: 800 m – H. Czaja – 2.31,6 min; dysk – H. Hetman – 29,28 
m. mężczyźni: 400 m – B. Kordas – 53,0  s; 800 m – P. Błażewicz – 1.58,2 min przed B. Kordasem 
ten sam czas; 1500 m pprz. St. Nakonieczny – 4.23,8 min; tyczka – R. Maniński – 3,30 m; kula 
– R. Ksieniewicz – 12,94 m.



90

Ci przystojniacy na zdjęciu to płotkarze: Bogdan Zakrzewski i Zbigniew Motek.

Nad poprzeczką w skoku wzwyż Ryszard Orłowski.
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Na pierwszym planie czołowa sprinterka Danuta Weroników.

Od lewej Paweł Sommer, Bogdan Zakrzewski i Czesław Bedka przed pijalnią wód w Krynicy.
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W dal skacze Halina Nalewajek.

Grupa słupszczan przed stadionem w Mielcu.
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Piotr Błażewicz i Stanisław Nakonieczny przed kaplicą w Spale.

Bieg prowadzi Piotr Błażewicz.
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Rok 1970

– Podczas zawodów w Szczecinku H. Nalewajek przebiegła 200 m w czasie 25,8 s; T. Hływa 
rzuciła oszczepem 33,18 m. Wśród chłopców B. Kawałko w biegu na 200 m osiągnął czas 22,6 
s; M. Nowak przebiegł 3000 m w czasie 9.25,6 min.

– W Białogardzie rozegrano mityng la. A oto wyniki słupskich zawodników: kobiety: R. 
Pietrzak w biegu na 800 m osiągnęła wynik 2.19,4 min; mężczyźni: 100 m – J. Motek – 11,0 s; 
3000 m pprz. M. Nowak – 10.28,8 min; tyczka – R. Maniński – 3,30 m.

– Podczas mityngu na stadionie „Iskry” Białogard dobrze zaprezentowali się zawodnicy ze 
Słupska. A oto wyniki: kobiety: 400 m – R. Pietrzak – 61,0 s; 200 m ppł. – H. Nalewajek – 30,6 s; 
skok w dal – D. Weroników – 5,39 m; skok wzwyż – D. Weroników – 145 cm; mężczyźni: 100 m 
– P. Sommer – 11,4 s; J. Matulewicz – 11,5 s; 1500 m – M. Nowak – 4.14,9 min; skok w dal – J. 
Motek – 6,29 m; młot – R. Wielgus – 38,70 m.

– Na mityngu w Koszalinie w biegu na 200 m mężczyzn J. Motek wygrał w czasie 22,6 s 
wyprzedzając kolegę klubowego P. Sommera – 23,5 s. Pozostałe wyniki; 100 m – B. Kawałko 
– 10,8 s; trójskok – M. Damski – 12,89 m. Wśród kobiet w biegu na 100 m H. Nalewajek osiąg-
nęła czas 12,7 s.

– W Bydgoszczy Stanisław Nakonieczny przebiegł 800 m w czasie 1.58,8 min.
– Grupa słupskich lekkoatletów wzięła udział w mityngu lekkoatletycznym na stadionie 

„Skry”. Warto zaznaczyć, że nasi zawodnicy jadąc prawie całą noc autokarem przyjechali na 
stadion dwie, trzy godziny przed startem. Pomimo zmęczenia podróżą osiągnęli kilka wartoś-
ciowych rezultatów. A oto wyniki: w biegi na 400 m ppł.- B. Kordas – 56,9 s; Cz. Bedka – 59,0 s; 
K. Korzyński – 59.9 s. Bolesław Kordas wystartował również w biegu na 800 m osiągając dobry 
czas 1.53,0 min; Sł. Litwinienko na tym samym dystansie osiągnął wynik 2.01,6 min.

– Podczas mityngu na stadionie 650-lecia w Słupsku słupszczanie zaprezentowali dobrą 
formę. A oto wyniki: kobiety: oszczep – Z. Kowalewska – 35,20 m; K. Tuzik – 34,50 m; mężczyź-
ni: 200 m ppł. – B. Kawałko – 26,0 s; K. Korzyński – 26,2 s; A. Andrzejewski – w dysku 37,90 m 
i w kuli – 11,91 m.

– Udany start mieli nasi zawodnicy podczas mityngu w Bydgoszczy. W biegu na 100 m 
kobiet D. Weroników osiągnęła czas 12,5 s przed J. Stankiewicz – 12,6 s. E. Hoppe – 800 m 
– 2.19,1 min. W biegu na 1500 m mężczyzn St. Nakonieczny osiągnął czas 4.05,6 min.

– Słupscy zawodnicy zawitali na stadion bydgoskiej „Zawiszy”. W biegu na 200 m ppł. J. Mo-
tek osiągnął czas 25,8 s; Cz. Bedka – 27,0 s; a St. Nakonieczny w biegu na 3000 m – 8.46,2 min.

– Podczas zawodów rozegranych w Zielonej Górze M. Nowak pobił rekord okręgu junio-
rów osiągając czas 6.30,0 min. H. Michalski skoczył wzwyż 173 cm.

– Na stadionie 650-lecia w Słupsku odbył się mityng, w którym słupscy zawodnicy osiąg-
nęli następujące wyniki: kobiety: E. Glinka – 800 m – 2.26,7 min; K. Tuzik w dysku – 29,10 m; 
mężczyźni: R. Konfederak – oszczep – 53,96 m; A. Andrzejewski w młocie – 33,24 m.

– W Szczecinku odbyły się zawody lekkoatletyczne. A oto wyniki: kobiety: 100 m – J. Stankie-
wicz – 13,0 s; I. Kołkiewicz – 13,3 s; 200 m – H. Nalewajek – 27,0 s; 400 m – R. Pietrzak – 61,2 s; E. 
Glinka – 64,8 s; skok w dal – J. Stankiewicz – 4,67 m; I. Kołkiewicz – 4,55 m; kula – Z. Kowalewska 
– 10,64 m; K. Tuzik – 9,26 m; oszczep – Z. Kowalewska – 35,20 m; K. Tuzik – 30,16 m; dysk – Z. Kowa-
lewska – 26,24 m; skok wzwyż – K. Trojanowska – 130 cm. Mężczyźni: 100 m – A. Koryzna – 12,3 s; 
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A. Tański – 12,6 s; 400 m – B. Kordas – 51,5 s; P. Sommer – 52,2 s; W. Kidaliński – 54,2 s; Sł. Litwinien-
ko – 54,8 s; kula – R. Ksieniewicz – 13,66 m; A. Andrzejewski – 11.17 m; skok wzwyż – H. Michalski 
– 165 cm; M. Damski – 155 cm;  skok w dal – B. Kawałko – 6,37 m; M. Damski – 6,09 m.

– Puchar powiatów rozegrano w Białogardzie. Pomimo przenikliwego zimna i wiatru uzyska-
no następujące wyniki: kobiety: 100 m – E. Żylewska – 13,9 s; 200 m – I. Kołkiewicz – 29,0 s; 400 m 
– E. Glinka – 65,8 s; 800 m – R. Pietrzak – 2.22,2 min; 1500 m – E. Hoppe – 5.26,0 min; skok w dal 
– D. Weroników – 5,10 m; wskok zwyż – Z. Dynowska – 130 cm; kula – Z. Kowalewska – 10,00 m; 
dysk – K. Tuzik – 28,90 m. Mężczyźni: 100 m – B. Kawałko – 11,0 s; 200 m – J. Motek – 22,8 s; 400 m 
– P. Sommer – 52,6 s; 800 m – B. Kordas – 1.58,0 min; 1500 m – H. Błaszak – 4.11,7 min; 5000 m – M. 
Nowak – 16.50,4 min; 110 m ppł. – Cz. Bedka – 18,4 s; 400 m ppł. K. Korzyński – 60,3 s; 2000 m pprz. 
– Sł. Litwinienko – 6.54,2 min; skok w dal – M. Damski – 6,51 m; skok wzwyż -  T. Modestowicz – 160 
cm; tyczka – R. Orłowski – 2,80 m; kula – R. Ksieniewicz – 13,31 m; dysk – M. Kołaczyński – 30,80 m; 
oszczep – J. Cieśliński – 40,20 m. Drużynowo zdecydowanie wygrał Słupsk.

– Do grupy szkoleniowców w MLKS „Piast” Słupsk dołączył Ryszard Orłowski, który prowa-
dził grupę dziewcząt i chłopców – głównie skoki. 

– Jak co roku przygotowania do następnego sezonu słupscy lekkoatleci rozpoczęli w li-
stopadzie. Grupa sprintu i płotków miała zabezpieczoną salę gimnastyczna w SP 11 przy ul. 
Lotha. Oto wspomnienia jednego z zawodników:  
Około 20 grudnia wracałem wraz z grupą po zajęciach do domu. Wiedzieliśmy, że w Trójmieście są 
już rozruchy. W związku z tym, poprosiłem moich zawodników, aby z zajęć wracać razem w gru-
pie. Idąc razem po drodze odprowadzaliśmy po kolei osoby mieszkające w śródmieściu. Doszliśmy 
do wysokości dzisiejszego sklepu spożywczego ABC. Nagle obok nas z piskiem opon zatrzymał się 
samochód osobowy, z którego wyskoczyło paru milicjantów uzbrojonych po uszy. Podbiegł do nas 
starszy stopniem milicjant i kazał swoim podwładnym przeprowadzić rewizję naszych toreb. Stara-
łem się im wytłumaczyć, że w torbach młodzież ma sprzęt sportowy (trampki, dresy), gdyż wracamy 
z treningu. Niewiele to dało. Rewizji musieli się poddać wszyscy. Na szczęście nic nie znaleziono i 
puszczono nas wolno. Mijaliśmy Stary Rynek z trwogą. Porozbijane wystawy sklepowe wszystkich 
sklepów sprawiło, że nagle zaczęliśmy się obawiać, co napotkamy idąc dalej. W środku Starego 
Rynku minęliśmy milicyjny patrol, który wyglądał niesamowicie. Kaski, bojowe tarcze, długie pały 
i broń. Na co dzień nie oglądało się tak wyposażonych milicjantów. Po minięciu tego patrolu po 
kilku metrach obejrzałem się do tyłu. Ten patrol podążał naszym śladem. Przyspieszyliśmy kroku. 
Następnym razem obejrzeliśmy się dopiero koło hotelu „Piast”. Nagle patrol doszedł do naszej grupy 
w odległości 3-4 metrów i usłyszałem głos milicjanta, który coś do nas mówił. Ze strachu nic nie 
rozumiałem. Przy pomniku H. Sienkiewicza poczułem czyjąś rękę na moim ramieniu. Obejrzałem 
się – to był jeden z milicjantów tegoż patrolu. Spojrzałem mu prosto w oczy, uśmiechnął się do mnie. 
Zbyt dobrze nie mogłem poznać twarzy, gdyż zasłonięta była plastikową zasłoną. Dopiero, gdy mi-
licjant spytał się, kiedy dokładnie jedziemy na obóz do Michałowic poznałem go po głosie. Był to 
znany płotkarz ze Szczecinka, który w tym czasie służył w milicji. Usprawiedliwiał się, że chyba na 
ten obóz nie pojedzie, gdyż jest taka sytuacja na Wybrzeżu, a nie inna. Kamień spadł nam z serca, że 
nie spotkało naszej grupy ze strony tych milicjantów nic gorszego. 

– Rada Główna LZS podsumowała rok 1970 pod względem sportowym i organizacyjnym. 
Duże wyróżnienie spotkało MLKS „Piast” Słupsk, który został laureatem „Sportowego znaku 
jakości”.
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W drodze na zawody. Od prawej Elżbieta Glinka, Zofia Kowalewska, Jan Motek,
Regina Pietrzak, Marek Nowak, poniżej Krzysztof Korzyński.

Na obozie w Ustce od prawej Ryszard 
Wielgus, Regina Pietrzak i Marian Damski.
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Bieg prowadzi Bolesław Kordas przed Wiktorem Kidalińskim.

Na stadionie w Bydgoszczy Bogdan Kawałko i Jan Motek.
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Stanisław Nakonieczny zwycięża w biegu na 1500 m w Spale.

Grupa w drodze na zawody, drugi od lewej Stanisław Płończak.
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Marian Damski i Jan Motek na obozie w Michałowicach.

Na obozie w Bytowie. Od prawej: Elżbieta Hoppe, Regina Pietrzak i Halina Nalewajek.

Zawody sędziuje pan Marian Tuzik.
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Rok 1971

– Biegi przełajowe o puchar redakcji „Głosu Koszalińskiego” odbyły się w Koszalinie na te-
renach Góry Chełmskiej. W biegu na 1000 m kobiet zwyciężyła E. Hoppe, natomiast w biegu 
na 1500 m drugie miejsce zajęła R. Pietrzak.

– W Słupsku zorganizowano Powiatowe Biegi Przełajowe. Na starcie stanęło ponad 220 
zawodników. A oto zdobywcy trzech pierwszych miejsc: Młodziczki: 600 m – A. Witkowska; J. 
Ćwiklinska; L. Melerowska. Juniorki młodsze: 800 m – E. Glinka; W. Rybka; Z. Borowska. Junior-
ki starsze: 1200 m – Z. Mendzelewska; St. Cupiał; K. Gniotek. Seniorki: R. Pietrzak; E. Hoppe; 
K. Kiełbasa. Młodzicy: 800 m – A. Tański; K. Pietrzycki; B. Ciachla. Juniorzy: 1000 m – Sł. Litwi-
nienko; Z. Podgórniak; B. Kawałko. Juniorzy starsi: 1500 m – P. Sommer; E. Orzechowski; M. 
Kwiatkowski. Seniorzy: 2400 m – H. Błaszczyk; W. Kidaliński; Cz. Giemza.

– W Białogardzie rozegrano majowy mityng w którym udział wzięła grupa lekkoatletów 
z Bulzig (NRD). Dobrze wypadł B. Kawałko, który zwyciężył na 100 m – 11,1 s. 

– W Białymstoku odbyły się mistrzostwa Wyższych Szkół Pedagogicznych. Sukces odnio-
sła R. Pietrzak zdobywając I m. w biegu na 400 m z czasem 59,9 s. A. Andrzejewski w pchnię-
ciu kulą i w rzucie dyskiem również zajął I miejsce.

– W drużynowych mistrzostwach okręgu w Białogardzie w biegu na 800 m R. Pietrzak była 
druga z czasem 2.17,1 min.

– W czerwcu w Białogardzie odbyły się mistrzostwa okręgu seniorów. Tytuły mistrzowskie 
zdobyło trzech słupskich lekkoatletów: 800 m – B. Kordas – 1.58,2 min; 110 m ppł. – R. Za-
krzewski – 16,9 s; 400 m ppł. – Cz. Bedka – 57,7 s.

– Ogólnopolski mityng o puchar PKOL odbył się na stadionie „Skry” w Warszawie. Podczas tych 
zawodów słupska ekipa osiągnęła kilka dobrych wyników: kobiety: 400 m – H. Nalewajek – 58,6 
s; 1500 m – R. Pietrzak – 4.44,6 min; skok w dal – D. Weroników – 5,22 m;  mężczyźni: 200 m – B. 
Kawałko – 22,1 s; 400 m ppł. Cz. Bedka – 56,7 s; R. Zakrzewski – 57,1 s; K. Korzyński – 57,9 s; 400 m 
– J. Motek – 48,9 s; P. Sommer – 51,8 s; skok wzwyż – H. Michalski – 186 cm; M. Damski – 180 cm.

– W Poznaniu odbyły się mistrzostwa Polski juniorów. Dobrze wypadł B. Kawałko, który 
w biegu na 100 m był piąty – 10,8 s. W eliminacjach wynikiem 10,7 s ustanowił nowy rekord 
okręgu juniorów. Nasz czołowy sprinter został powołany do reprezentacji Polski na trójmecz 
NRD – Rumunia - Polska.

– Podczas rozgrywanego w Poznaniu międzypaństwowego trójmeczu zadebiutował jako 
reprezentant Polski Bogdan Kawałko. Startował w biegu na 100 i 200 m. W obu biegach zajął 
trzecie miejsce, uzyskując dobre czasy – 10,7 s na 100 m i 22,1 s na 200 m. Bogdan Kawałko jako 
pierwszy ze słupszczan dostąpił zaszczytu reprezentowania barw Polski w kat. juniorów.

– Zakończył się generalny remont stadionu „Czarni” przy ul. Krzywoustego. Według gene-
ralnego wykonawcy stadion spełniał wszystkie warunki, by rozgrywać na nim zawody lekko-
atletyczne.

– Eliminacje do VI Igrzysk Młodzieży Szkolnej odbyły się w Szczecinku. Oto wyniki grupy 
słupskiej: dziewczęta: skok w dal – E. Kacperek – 5,09 m; skok wzwyż – E. Kacperek – 140 cm. 
chłopcy: 100 m – W. Puchalski – 11,6 s; skok w dal – E. Nowak – 5,85 m.

– Na zakończenie zgrupowania lekkoatletów na stadionie w Bytowie odbyły się zawody 
kontrolne. Uzyskano kilka niezłych rezultatów: dziewczęta: 100 m – Selke – 13,2 s; skok w dal 



102

– K. Koluch – 4,98 m; kula – K. Tuzik – 10,12 m. chłopcy: kula – J. Koluch – 13,52 m; dysk – M. 
Kołaczyński – 41,20 m.

– W Koszalinie w ramach otwarcia II Woj. Spartakiady Młodzieży, rozegrano kilka konku-
rencji. Z ciekawszych wyników słupskich lekkoatletów warto odnotować: kobiety: 100 m – D. 
Weroników – 12,9 s. mężczyźni: 100 m - B. Kawałko - 10,9 s; rzut dyskiem – M. Kołaczyński 
– 44,43 m przed J. Cieślińskim – 41,96 m.

– Finały II Wojewódzkiej Spartakiady rozgrywano na stadionie „Bałtyku” Koszalin. Wyniki 
słupszczan: dziewczęta: 100 m – D. Weroników – 12,9 s; 1500 m – E. Glinka – 5.14,4 min; kula – K. 
Tuzik – 10,52 m; chłopcy: 100 i 200 m – B. Kawałko 10,9 s i 23,5 s; 800 m – Sł. Litwinienko – 2.05,0 
min; 110 m ppł. A. Tański – 17,5 s; oszczep – J. Cieśliński – 47,60 m; dysk – M. Kołaczyński – 44,43 
m; J. Cieśliński – 41,96 m; ośmiobój – M. Damski – 3.809 pkt.  Próbę oceny młodych słupskich 
sportowców zamieściła prasa lokalna. Podsumowując występy lekkoatletów, stwierdzono, że 
nasi zawodnicy powinni wypaść korzystniej. Najlepiej spisali się wychowankowie trenerów: R. 
Ksieniewicza – rzuty; J. Wodeckiego – sprinty oraz R. Orłowskiego – skoki. Zawód sprawił R. 
Świątek, który swoimi wychowankami nie obsadził wszystkich konkurencji w biegach średnich 
i długich. W sumie z grupy słupskiej do finału Centralnej Spartakiady Młodzieży zakwalifikowa-
ło się dwóch zawodników: B. Kawałko w sprincie oraz M. Damski w ośmioboju.

– W rozgrywanych w Katowicach zawodach II Ogólnopolskiej Spartakiady Młodzieży do-
brze prezentowali się zawodnicy ze Słupska. Bogdan Kawałko w biegu na 200 m zajął czwarte 
miejsce z czasem 22,5 s, natomiast w biegu na 100 m piąte miejsce z czasem 11,0 s. Bogdan 
Kawałko był bohaterem sztafety 4 x 100 m. Biegnąc na ostatniej zmianie doprowadził 
sztafetę do zdobycia złotego medalu. O przyznaniu medalu zadecydowała fotokomórka. 
Marian Damski startując w ośmioboju zdobył brązowy medal uzyskując wynik 4.752 pkt.

– W czerwcu zorganizowano na słupskim stadionie 650-lecia mityng lekkoatletyczny, 
w którym oprócz czołówki koszalińskiej, udział wzięli zawodnicy z Bydgoszczy i Gdańska. 
Głównymi konkurencjami mityngu były biegi na 800 m kobiet i mężczyzn oraz rzut oszcze-
pem. Bardzo dobrze spisała się w biegu na 800 m reprezentantka słupskiego „Piasta”  Regina 
Pietrzak, wygrywając konkurencję w czasie 2.19,6 min przed E. Hoppe – 2.21,3 min. Bieg męż-
czyzn na 800 m wygrał M. Gliszczyński z „Neptuna” Gdańsk przed B. Kordasem i H. Błaszakiem. 
W rzucie oszczepem kobiet K. Tuzik była druga z wynikiem 34,90 m, natomiast wśród męż-
czyzn zwyciężył Janis z „Zawiszy” Bydgoszcz.

– Podczas rozgrywania Mistrzostw Polski Zrzeszenia LZS w Poznaniu, B. Kawałko zdobył 
trzy brązowe medale: w biegu na 100 m – 10,8 s; 200 m – 22,0 s oraz w sztafecie 4 x 100 m.

– W zawodach o „Srebrny Grot” w Stargardzie Szcz. B. Kawałko zajął III m w bieg na 100 m 
z czasem 11,1 s.

– Podczas rozgrywania wojewódzkich mistrzostw szkół rolniczych i leśnych na stadionie 
650-lecia młodzi słupscy zawodnicy osiągnęli następujące wyniki: dziewczęta: 100 m – R. Sien-
kiewicz – 13,3 s; skok w dal – R. Sienkiewicz – 4,87 m. juniorki: 100 m – D. Weroników – 13,2 s.

– Z okazji Dnia Kolejarza odbył się mityng w Białogardzie. Wyniki słupskich zawodników: 
kobiety: 200 m – H. Nalewajek – 26,9 s; 400 m – I. Kołkiewicz – 63,0 s; kula – Z. Kowalewska - 
11,13 m. mężczyźni: 100 m – B. Kawałko – 10,9 s; J. Motek – 11,2 s; 200 m – J. Motek – 22,4 s.

– Na stadionie w Szczecinie rozegrany został tradycyjny trójmecz lekkoatletyczny junio-
rów reprezentacji Zielonej Góry, Koszalina i Szczecina. Oto wyniki naszych zawodników: ju-
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niorki: 100 m – D. Weloników – 13,1 s; 800 m – E. Hoppe – 2.21,1 min. juniorzy: 100 m – B. 
Kawałko – 11,0 s; 400 m – J. Motek – 50,3 s; 400 m ppł. – Cz. Bedka – 57,4 s.

– Puchar ZW ZMW w lekkiej atletyce rozegrano w Szczecinku. Z ciekawszych wyników 
zanotowano: kobiety: 100 i 200 m – D. Weroników – 13,2 s i 26,7 s; 800 m – R. Pietrzak – 2.19.2 
min; E. Hoppe – 2.24,0 min; mężczyźni: 100 m – W. Puchalski – 11,2 (rekord Polski 14-lat-
ków); 200 m – R. Zakrzewski – 23,5 s; 400 m – P. Sommer – 52,4 s: 3000 m – B. Kordas – 9.06.2 
min; skok w dal – M. Damski – 6,29 m.

– Lekkoatletyczne mistrzostwa młodzików miasta Słupska rozegrano na stadionie 650-
lecia. A oto wyniki: dziewczęta: 100 m – E. Siemion – 13,3 s przed K. Koluch i R. Sienkiewicz 
– 13,4 s; skok w dal – E. Siemion – 4,49 m przed R. Sienkiewicz 4,38 m i A. Witkowską – 4,32 
m; w kuli pierwsza była I. Nowak – 8,08 m przed L. Piątkowską – 7,65 m i E. Ejsmont – 7,54 
m. chłopcy: 100 m – Zb. Pozorski – 12,1 s przed E. Antczakiem i J. Waśniowskim – 12,4 s; skok 
w dal – E. Nowak – 5,25 m przed Wł. Iwatem – 5,22 m i Sł. Leleniewskim – 5,20 m; kula – A. 
Marandowski – 10,80 m; W. Bućko – 10,72 m i F. Rybnik – 10,55 m.

– Międzynarodowe zawody z udziałem ekipy Neubrandenburga (NRD) odbyły się w Ko-
szalinie. Bardzo dobrze wypadł Henryk Michalski, który wynikiem 185 cm w skoku wzwyż 
ustanowił nowy rekord okręgu młodzików.

– W bardzo trudnych warunkach (zimno, deszcz) odbywały się drużynowe mistrzostwa 
juniorów w Koszalinie. Pomimo tego pobito rekord okręgu młodzików w skoku wzwyż wy-
nikiem 186 cm. Autorem tego rekordu był H. Michalski ze Słupska. A oto pozostałe wyniki 
słupszczan: juniorki: 200 m – H. Nalewajek – 28,6 s; 800 m – E. Hoppe – 2.32,6 min; kula – K. 
Tuzik – 10,38 m; oszczep – Z. Kowalewska – 39,38 m. Juniorzy: 200 m – B. Kawałko – 24,1 s; 
400 m ppł. – R. Zakrzewski – 61,1 s przed Cz. Bedką – 61,8 s; 110 m ppł. – A. Tański – 16,9 s; 
dysk – M. Kołaczyński – 42,75 m. 

– Na Górze Chełmskiej rozegrano wojewódzkie finały Narodowych Biegów Przełajowych 
CRZZ.  W biegu na 1000 m młodziczek druga była K. Ratko. W kat. juniorów wygrał P. Sommer; 
trzeci był H. Girsa. W biegu otwartym seniorów St. Girsa był drugi. 

– W sali SP 3 w Słupsku odbyły się halowe mistrzostwa w dwóch konkurencjach: skoku 
w dal i wzwyż. W skoku w dal młodziczek zwyciężyła A. Witkowska przed M. Galas. W kat. mło-
dzików najlepszy był H. Michalski – 5,20 m przed E. Nowakiem – 4,97 m. W grupie juniorek 
zwyciężyła I. Kołkiewicz – 4,17 m, a wśród juniorów M. Damski - 5,82 m przed Z. Kauczukiem. 
Najlepiej wśród seniorów zaprezentował się R. Orłowski – 5,92 m. W skoku wzwyż: młodziczek 
sukces odniosła W. Grygier – 135 cm przed A. Siemion – 130 cm. Wyniki w pozostałych kate-
goriach wiekowych przedstawiały się następująco: młodzicy: H. Michalski – 171 cm przed A. 
Tańskim – 160 cm ; juniorki: H. Nalewajek – 130 cm przed K. Trojanowską – 125 cm; juniorzy: 
M. Damski – 171 cm przed W. Brzóską – 165 cm; seniorzy: R. Orłowski – 184 cm.

– Sportowe podsumowanie roku odbyło się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego 
w Słupsku. Omówiono wszystkie dyscypliny, które były uprawiane w naszym mieście. Po-
zytywnie oceniono lekką atletykę, chociaż jak mówiono, mogło być jeszcze lepiej. Dyskusja 
na spotkaniu dotyczyła rozwoju słupskiego sportu. W najbliższej przyszłości postanowiono 
zwrócić większą uwagę na rozwój dwóch wiodących dyscyplin – lekkoatletyki i judo. Sporo 
wypowiedzi dotyczyło braków w zakresie sprzętu. 
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W biegu na 800 m zwycięża Piotr Błażewicz.

Bogdan Zakrzewski i Andrzej Tański na obozie w Michałowicach.



105

Pamiątkowe zdjęcie zawodników w trakcie obozu zimowego.

Grupa zawodników Ryszarda Ksieniewicza.
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Czołowi miotacze grupy R. Ksieniewicza. Od prawej: Mirosław Kołaczyński, Krystyna Tuzik i Jerzy Koluch.

Na mecie w ciemnej koszulce Bogdan Kawałko. Ewa Baborowska podczas ćwiczeń
z oszczepem.
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Na słupskim stadionie walka 400-metrowców. Drugi od lewej Jan Motek.

Grupa słupszczan powracających ze zwycięskich zawodów.
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Grupa słupskich zawodników podczas pobytu w Bułgarii, zwiedziła również piękny ośrodek nad Morzem Czarnym w Albenie.

Specjalista od biegu na 400 m ppł. 
Andrzej Tański.

Zawodnik „Piasta” Wiesław Wilczyński, studiujący w Słupsku, 
późniejszy minister sportu.
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Rok 1972

– Lekkoatletyczne przełajowe mistrzostwa okręgu odbyły się w Drawsku. Oto wyniki słup-
skich zawodników: kobiety: juniorki starsze: 2000 m – 2) E. Glinka; seniorki: 2500 m – 1) R. 
Pietrzak; 3) E. Hoppe. Mężczyźni: młodzicy: 2500 m – 1) M. Jakubczyk.

– Biegi przełajowe o „Puchar Głosu Koszalińskiego” zostały rozegrane na Górze Chełm-
skiej w Koszalinie. Dobrze zaprezentowały się nasze biegaczki w biegu na 1500 m seniorek. 
Czwarte miejsce zajęła R. Pietrzak; piąta była E. Hoppe. W pokonanym polu zostawiły byłą 
słupszczankę Z. Rumaczyk („Spójnia” Gdańsk).

– Jak poinformowało PZLA, ustalono skład kadry na najbliższy okres. Duże wyróżnienie 
spotkało zawodnika z MLKS „Piast” Słupsk – Bogdana Kawałko. B. Kawałko został objęty przy-
gotowaniami do mistrzostw Europy juniorów, które miały się odbyć w 1973 roku w RFN.

– Lekkoatleci Słupska prowadzili wśród juniorów w Pucharze ZW ZMW po rundzie wio-
sennej. Oto wyniki: kobiety: 100 m – K. Koluch – 12,8 s; 200 m – H. Nalewajek – 26,6 s; 400 
m – E. Hoppe – 63,7 s (poza konkursem R. Pietrzak – 60,9 s); skok w dal – R. Sienkiewicz 
– 5,10 m; skok wzwyż – H. Skóra – 145 cm; kula – K. Tuzik – 11,56 m; oszczep – Z. Kowalew-
ska – 40,60 m. Chłopcy: 100 m – B. Kawałko – 11,0 s przed J. Motkiem – 11,3 s; 200 m - B. 
Kawałko - 22,2 s; 400 m - A. Koryzna - 53,6 s; 110 m ppł. - R. Zakrzewski - 18,2 s; skok wzwyż 
- H. Michalski - 175 cm; kula - J. Koluch - 12,34 m; dysk - M. Kołaczyński - 37,62 m; oszczep 
- B. Głowiński - 54,58 m.

– Trójmecz juniorów pomiędzy Szczecinem, Zieloną Górą i Koszalinem rozegrano w Ko-
szalinie. Najwarościowszym wynikiem słupskich zawodników był rekord okręgu juniorów 
w rzucie dyskiem M. Kołaczyńskiego – 44,00 m. Ponadto zwycięstwa odnieśli: Z. Kowalewska 
w rzucie oszczepem – 39,02 m; J. Motek na 400 m – 51,3 s.

– W mistrzostwach Polski juniorów do lat 19 w Otwocku B. Kawałko zajął 6 miejsce z wy-
nikiem 11,1 s.

– W Poznaniu odbyły się dwudniowe zawody eliminacyjne o puchar GKKFiT juniorów. 
Udział wzięli zawodnicy z siedemiu województw. Mimo nienajlepszych warunków atmosfe-
rycznych uzyskano kilka wartościowych wyników. Najmłodszą ekipą startującą w elimina-
cjach była reprezentacja woj. koszalińskiego. Autorem rekordu Polski młodzików był 15-
letni Wiesław Puchalski, który w biegu na 200 m osiągnął czas 23,0 s. Drugi rekord okręgu 
juniorek w pięcioboju ustanowiła Krystyna Koluch, która zgromadziła 3.127 pkt. K. Koluch 
uzyskała dobre wyniki m.in. w skoku w dal – 5,61 m i na 200 m – 26,5 s. Trzecim rekordem 
okręgu juniorów popisał się brat Krystyny, Jerzy Koluch, który w pchnięciu kula uzyskał 15,38 
m. Ponadto K. Tuzik w kuli juniorek uzyskała 11,47 m.

– Podczas międzynarodowego mityngu w Koszalinie z udziałem okręgu Widin (Bułga-
ria) słupszczanie uzyskali następujące wyniki: H. Nalewajek na 200 m kobiet uzyskała 26,5 s; 
chłopcy: 100 i 200 m – B. Kawałko – 11,2 s i 22,2 s; 400 m ppł. – R. Zakrzewski – 58,5 s; skok 
wzwyż – H. Michalski – 190 cm.

– W Kaliszu odbyły się młodzieżowe mistrzostwa Zrzeszenia LZS. Reprezentacja nasze-
go okręgu składała się głównie z zawodników ze Słupska. Oto wyniki: kobiety: H. Nalewajek 
– 400 m – 58,4 s; Z. Kowalewska w rzucie oszczepem – 43,56 s; mężczyźni: B. Kawałko – 200 m 
– 22,2 s; M. Damski – w dal – 6,68 m.
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– W Międzyrzeczu odbyły się ogólnopolskie zawody w kat. młodzików i juniorów o Puchar 
ZMW. Doskonale spisali się nasi młodzi lekkoatleci. Plonem występów było ustanowienie dwóch 
nowych rekordów okręgu. Najbardziej wartościowy rezultat osiągnął 16-letni Henryk Michalski 
w skoku wzwyż, przechodząc poprzeczkę na wysokości 193 cm. Rezultat ten był nowym rekor-
dem okręgu młodzików, juniorów i seniorów oraz jednym z lepszych rezultatów w kraju uzyska-
nym w tej kategorii wiekowej. Drugi rekord ustanowił Mirosław Kołaczyński w rzucie dyskiem. Za-
wodnik ten wynikiem 43,10 m pobił rekord okręgu juniorów. Z pozostałych naszych zawodników 
na wyróżnienie zasługują rezultaty: dziewczęta: 100 m – D. Weroników – 12,7 s; 800 m – Witkow-
ska – 2.29,5 min; 100 m ppł. – K. Koluch – 16,0 s; skok w dal – K. Koluch – 5,50 m; skok wzwyż – H. 
Skóra – 140 cm; kula i dysk – Z. Kowalewska – 11,16 s i 38,90 s. juniorzy: 100 m – B. Kawałko – 10,9 
s; młodzicy: 100 m W. Puchalski – 11,6 s; 110 m ppł. – A. Tański – 17,3 s; kula – J. Koluch – 13,46 m; 
M. Kołaczyński – 11,56 m; dysk – M. Kołaczyński – 43,10 m; J. Koluch – 39,70 m.

– Z okazji Święta Odrodzenia (22.07) w Słupsku odbył się mityng lekkoatletyczny. Jako 
goście wystąpili zawodnicy z Gabrowa (Bułgaria). Najwartościowszym rezultatem uzyska-
nym podczas tych zawodów był nowy rekord okręgu w skoku wzwyż mężczyzn ustanowiony 
przez Ryszarda Orłowskiego, 194 cm, a więc o 1 cm lepszy niż wynosił dotychczasowy rekord 
ustanowiony dwa tygodnie  wcześniej przez H. Michalskiego. Jako ciekawostkę trzeba podać, 
że Ryszard Orłowski był trenerem Henryka Michalskiego. A oto inne rezultaty: kobiety: 100 
i 200 m – H. Nalewajek – 12,8 s i 26,6 s; 400 m – R. Pietrzak – 61,5 s. mężczyźni: 100 i 200 m – R. 
Zakrzewski – 11,3 s i 22,9 s; dysk – M. Kołaczyński – 47,38 m.

– Podczas zawodów kontrolnych na zgrupowaniu w Bytowie do ciekawego pojedynku 
doszło w rzucie dyskiem chłopców, pomiędzy najlepszymi w naszym województwie dysko-
bolami juniorami. Zwyciężył M. Kołaczyński, który wynikiem 49,60 m ustanowił nowy rekord 
okręgu juniorów. W rzucie dyskiem dziewcząt zwyciężyła J. Lenkiewicz – 35,50 m. W kuli 
chłopców najlepszy był Jerzy Koluch – 15,16 m.

– Na stadionie warszawskiej „Skry” odbyły się mistrzostwa Polski juniorów. Duży suk-
ces odniósł Mirosław Kołaczyński, który zdobył tytuł mistrza Polski w rzucie dyskiem osią-
gając wynik 51,08 m.

– W mistrzostwach województwa będących eliminacją Igrzysk Młodzieży uzyskano kilka 
dobrych wyników: dziewczęta: 400 m – A. Witkowska – 61,5 s. chłopcy: 100 i 200 m – W. Pu-
chalski – 11,8 s i 23,6 s; skok w dal – E. Nowak – 6,19 m; dysk – M. Kowalczyk – 40,64 m.

– Zawody kontrolne przed Igrzyskami Młodzieży rozegrano w Koszalinie. Ważniejsze re-
zultaty: dziewczęta: 300 m – A. Witkowska – 44,4 s. chłopcy: 100 i 300 m – W. Puchalski – 11,7 
s i 38,3 s (rekord okręgu młodzików).

– Podczas rozgrywania Igrzysk Młodzieży Szkolnej W. Puchalski zdobył srebrny medal 
w biegu na 200 m – 23,6 s. Zawodnik osiągnął na 100 m wynik 11,9 s.

– W drużynowych mistrzostwach woj. koszalińskiego uzyskano następujące wyniki: ju-
niorki: 100 m – K. Koluch – 13,0 s; 400 m – H. Nalewajek – 59,6 s; 800 m - R. Pietrzak – 2.15,3 
min; skok w dal – K. Koluch – 5,28 m; skok wzwyż – H. Skóra – 155 cm; kula – Z. Kowalewska 
– 11,98 m; oszczep – Z. Kowalewska – 36,22 m. Juniorzy: 100 m – J. Motek – 11,4 s; 800 m – P. 
Sommer – 1.59,6 min; 400 m ppł. – Cz. Bedka – 59,2 s przed A. Tańskim – 59,3 s; skok w dal 
– M. Damski – 6,27 m; skok wzwyż – H. Michalski – 185 cm; kula – J. Koluch – 14,72 m; dysk 
(1,5 kg) – M. Kołaczyński – 47,56 m.
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– Mistrzostwa okręgu juniorów starszych odbyły się w Białogardzie. Tytuły mistrzowskie 
zdobyli: dziewczęta: 100 m – K. Koluch – 12,8 s; dysk – J. Mazur – 39,22 m. Chłopcy: 100 m – J. 
Motek – 11,4 s; 400 m – P. Sommer – 51,3 s; 400 m ppł. – Cz. Bedka – 58,9 s; skok w dal – M. 
Damski – 6,57 m; skok wzwyż – H. Michalski – 175 cm; kula – J. Koluch – 13,66 s; dysk – M. 
Kołaczyński – 38,80 m.

– Pogoda przeszkodziła w uzyskaniu dobrych wyników podczas rozgrywania drużyno-
wych mistrzostw okręgu juniorów. Na uwagę zasługują: kobiety: oszczep – Z. Kowalewska 
– 46,08 m. mężczyźni: 100 m – B. Kawałko – 11,1 s; 400 m – J. Motek – 50,3 s.

– Słupszczanie wzięli udział w ogólnopolskim mityngu na stadionie „Skry” w Warszawie. 
R. Pietrzak w biegu na 800 m kobiet osiągnęła wynik 2.12,1 min; mężczyźni: J. Motek w biegu 
na 400 m – 49,5 s wyprzedził R. Zakrzewskiego - 50,6 s.

– Podczas zawodów o mistrzostwo szkół rolniczych w Szczecinku uczniowie ze Słupska 
osiągnęli następujące wyniki: dziewczęta: 100 m – E. Siemion – 13,1 s; skok w dal – R. Sienkie-
wicz – 5,15 m wyprzedzając E. Siemion – 5,12 m.

– Z udziałem słupskich lekkoatletów odbyły się zawody w Poznaniu. Oto wyniki: kobiety: 
800 m – R. Pietrzak - 2.13,6 min. mężczyźni: kula – J. Koluch – 14,88 m (rekord okręgu); M. 
Kołaczyński w dysku osiągnął wynik 47,98 m (1,5 kg) – rekord okręgu juniorów.

– Ponownie Mirosław Kołaczyński poprawił rekord okręgu juniorów na zawodach w Ko-
szalinie. Uzyskał on wynik 52,44  m w rzucie dyskiem.

– Podczas mistrzostw Polski seniorów Regina Pietrzak startująca w biegu na 800 m uzy-
skała czas 2.10,5 min.

– Druga runda zawodów o puchar ZW ZMW potwierdziła supremację słupskich zawod-
ników. Wyniki: kobiety: 800 m – R. Pietrzak – 2.20,0 min; skok w dal – R. Sienkiewicz – 5,24 m; 
skok wzwyż – R. Sienkiewicz – 150 cm; oszczep – Z. Kowalewska – 44,06 m. mężczyźni: 200 m 
– J. Motek – 22,8 s; skok wzwyż – H. Michalski – 190 cm; kula – J. Koluch – 13,98 m; dysk – M. 
Kołaczyński – 50,00 m.

– Na zakończenie sezonu lekkoatletycznego odbyły się w Białogardzie zawody o puchar 
powiatów. Pierwsze miejsce wywalczyła reprezentacja powiatu słupskiego. Niesprzyjające 
warunki atmosferyczne spowodowały obniżenie wyników. Oto ciekawsze rezultaty zawodów: 
kobiety: 100 m – D. Weroników – 12,7 s;  400 m – H. Nalewajek – 59,9 s; mężczyźni: 100 m – B. 
Kawałko – 10,9 s; 400 m ppł. – R. Zakrzewski – 57,2 s; skok wzwyż – H. Michalski – 185 cm.

– Bardzo smutny koniec sezonu przeżywał szkoleniowiec Jan Wodecki – grupa sprintu. 
Z powodu braku środków finansowych na udział w zawodach i zgrupowaniach ze słupskiego 
klubu odeszli utalentowani zawodnicy: Bogdan Kawałko, Jan Motek, Paweł Sommer, Krzysz-
tof Korzyński i Wiesław Puchalski. Znaleźli lepsze warunki bytowe w gdyńskiej „Flocie”.
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Bieg na 200 m w wykonaniu pań. Pierwsza na mecie Halina Nalewajek, widoczna po lewej Krystyna Koluch.

Regina Pietrzak kończy zwycięski bieg na 1500 m w Bydgoszczy.
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W drodze na stadion. Od prawej: Ewa Baborowska, Marzena Ruchała, Krystyna Tuzik, Marian Damski, Ryszard Maniński i Zofia 
Kowalewska.

W oczekiwaniu na autokar. Od lewej: Jan Motek, Edward Antczak i Bogdan Zakrzewski.
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Przerwa w podróży. Przed klubowym autokarem grupa udająca się na zawody.

Dekoracja najlepszych w biegu na 1500 m kobiet, podczas mityngu na słupskim stadionie.
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Chwila rozmowy w przerwie między ćwiczeniami. Od prawej: Krystyna Tuzik, Ryszard Ksieniewicz i Ryszard Orłowski.

Grupa Ryszarda Orłowskiego na obozie letnim.
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Rok 1973

– Na łamach „Głosu Koszalińskiego” ukazywała się seria wywiadów z prezesami słupskich 
klubów sportowych. O sukcesach i problemach lekkoatletów wypowiedział się prezes MLKS 
„Piast” Słupsk  Stanisław Płończak. 
Nie dysponujemy żadnymi własnymi obiektami sportowymi, nie otrzymujemy również stałej do-
tacji z federacji LZS. O środki na działalność musimy starać się we własnym zakresie w Radzie 
Powiatowej LZS oraz w zakładach patronackich pionu rolniczego.
Mimo wszystko sukcesów było sporo…
Z pewnością. Dwa lata temu lekkoatleci zdetronizowali „etatowego” mistrza okręgu – Iskrę Biało-
gard. Sukces ten powtórzyli również w roku ubiegłym. Jest to nasza sekcja wiodąca. Mamy dwóch 
zawodników powołanych do kadry narodowej. Poza tym chciałbym wyróżnić: R. Pietrzak (I kl. 
w biegach średnich), H. Michalskiego (17 lat) – rekordzistę okręgu w skoku wzwyż (195) w kat. 
juniorów i seniorów oraz M. Kołaczyńskiego – mistrza Polski juniorów w rzucie dyskiem.
Jakie macie plany na rok 1973?
Chcemy obronić posiadane tytuły mistrzowskie. Na awans lekkoatletów jeszcze nie liczymy.
Ciekawsze imprezy…
W marcu zorganizujemy „Sztafetowe biegi przełajowe”. Jest to impreza masowa „Przeglądu Spor-
towego i Redakcji Sportowej TV. Od maja wznowimy nasze tradycyjne czwartki lekkoatletyczne.
Kiedy drużynowy mistrz okręgu w lekkiej atletyce przedstawi się słupskiej publiczności?
Niestety, przy obecnym stanie urządzeń stadionu 650-lecia w Słupsku nie możemy przeprowa-
dzić żadnych poważniejszych zawodów. Jeżeli chodzi o treningi, to planujemy wybudowanie hali 
z bieżnią 40 m. Być może znajdzie się w niej tartan.

– Z inicjatywy Zarządu Powiatowego TKKF oraz MLKS „Piast” Słupsk ogłoszono na łamach miej-
scowej prasy apel o uczestnictwo mieszkańców naszego miasta w akcji „Bieg po zdrowie”, który od-
był się na terenach Lasku Północnego. Zajęcia prowadzili trenerzy R. Ksieniewicz i Ryszard Orłowski. 
Na pierwszym spotkaniu pomimo dokuczliwego zimna stawiło się ponad 30 osób. Przyszło kilka 
pokoleń od 10-latków do 65-latków. Ustalono, że w każdą niedzielę na zbiórce na stadionie spo-
tykać się będą amatorzy relaksu na świeżym powietrzu. Organizatorzy zorganizowali dwie grupy 
ćwiczących: o godz. 9:30 i 11:00. Po zajęciach na uczestników biegów czekała gorąca herbata.

– Polski Związek Lekkiej Atletyki ustalił skład kadry na pierwszy kwartał 1973 roku. Z re-
prezentantów Słupska powołano Bogdana Kawałko – sprint i Jerzego Kolucha – kula. 

– W Bytowie odbyły się okręgowe mistrzostwa lekkoatletyczne w biegach przełajowych, 
które zgromadziły na starcie zawodników ze wszystkich powiatów. Słupscy biegacze uzyskali 
następujące wyniki: 1500 m młodziczki: 4) Iwona Sienkiewicz; juniorki starsze –  2.500 m – 2) 
A. Witkiewicz; seniorki  - 3000 m – 1) R. Pietrzak; 6000 m seniorzy – 7) L.Lesiak.

– W Słupsku odbyły się halowe zawody w skoku wzwyż. Oto wyniki: młodziczki – H. Dzier-
hawica i M. Wojciechowska – 135 cm; juniorki młodsze – H. Skóra; A. Krzeszowska i K Koluch 
– po 155 cm; młodzicy: Chądzyński i A. Łazarski – 160 cm; junior młodszy: H. Michalski – 185 
cm; junior starszy: M. Damski – 170 cm.

– VII Bieg Przełajowy o Puchar „Głosu Koszalińskiego” odbył się w Koszalinie (Góra Chełm-
ska). Wyniki słupskich biegaczy: seniorki - 1500 m – 3) R. Pietrzak; w biegu głównym zwycię-
żył Bronisław Malinowski. 
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– W Słupsku odbyły się sztafetowe biegi przełajowe o „Puchar Przeglądu Sportowego”. Nie 
obeszło się bez niespodzianek. W pierwszej dziesiątce znalazły się tylko trzy szkoły ze Słupska 
i aż siedem (!) z powiatu. Zdecydowane zwycięstwo odniosła Szkoła Podstawowa nr 3 w Ust-
ce, którą do zawodów świetnie przygotował inż. Orywał. Drugie miejsce wywalczyła szkoła 
nr 7 ze Słupska, przed szkołą nr 1 w Ustce. W kategorii szkół średnich chłopców pierwszeń-
stwo przypadło uczniom Technikum Elektrycznego, którzy wyprzedzili kolegów z Technikum 
Rolniczego w Słupsku i Zasadniczej Szkoły Budowy Okrętów w Ustce. W kategorii dziewcząt 
zwyciężył Zespół Średnich Szkół Medycznych w Słupsku przed Liceum Ogólnokształcącym 
w Ustce i Technikum Rolniczym w Słupsku.

– Powiatowe zawody Lekkoatletycznego Czwórboju Przyjaźni w Słupsku zakończyły się 
zwycięstwem SP nr 3.

– Podczas mityngu w Szczecinku E. Antczak uzyskał w biegu na 200 m – 22,6 s, a J. Koluch 
pchnął kulę na odległość 14,10 m.

– Z udziałem zawodników z Neubrandenburga (NRD) odbył się w Szczecinku mityng lek-
koatletyczny. Wyniki słupskich zawodników: kobiety: 800 m – R. Pietrzak – 2.14,8 min; skok 
w dal – K. Koluch – 5,40 m; skok wzwyż – H Skóra i K. Karpiesiuk – 156 cm; kula – A. Masiukie-
wicz – 10,28 cm; oszczep – I. Żeromska – 32,06 m. mężczyźni: 400 m – E. Antczak – 49,7 s; 110 
m ppł. Z. Motek – 16,9 s; kula seniorów - J. Koluch – 13,77 m. 

– Zawsze uparty „Ksenio” - taki tytuł miał artykuł zamieszczony w „Głosie Koszalińskim”. 
Pisano o jego pracy szkoleniowej: 
R. Ksieniewicz ma za sobą 22 lata startów. Ile w tym czasie przeżył radości, smutków i rozczaro-
wań? Niezliczone kontuzje, ból i cierpienia – nie złamały go. Uparty i zawzięty, sam ze sobą zma-
gał się w walce o poprawienie wyników o centymetry i ułamki sekund. Wychował już całą rzeszę 
dobrych lekkoatletów. Ostatnim jego sukcesem szkoleniowym był mistrz kraju w rzucie dyskiem 
juniorów – Mirosław Kołaczyński. Klub jednak nie stwarza jednak warunków zabezpieczających 
prowadzenie systematycznej pracy szkoleniowej. Tymczasem R. Ksieniewicz pragnie wychować 
swego następcę, który tak, jak on stanie na najwyższym podium mistrzostw kraju i Igrzysk Olim-
pijskich! 

– III Wojewódzka Spartakiada Młodzieży w lekkiej atletyce odbyła się w Koszalinie. Była to 
zarazem eliminacja do Centralnej Spartakiady. Wyniki słupskiej młodzieży: dziewczęta: osz-
czep – I. Żeromska – 33,18 m; 100 m ppł. – L. Melerowska – 17,5 s; skok w dal – A. Krzeszowska 
– 4,59 m; skok wzwyż do pięcioboju – K. Karpiesiuk – 158 cm; K. Koluch – 150 cm; R. Sienkie-
wicz – 145 cm; pięciobój – 1) R. Sienkiewicz; 2) K. Koluch; 4) K. Karpiesiuk. Chłopcy: 110 m ppł. 
– Z. Motek – 16,4 s; A. Tański – 16,8 s; 100 m – J. Waśniowski – 11,4 s; skok w dal – E. Nowak 
– 6,40 m; J. Grzybowski – 5,73 m; 1500 m – R. Joniec – 4.25,7 min. 

– Ponad 300 zawodników startowało w lekkoatletycznych mistrzostwach szkół podstawo-
wych Słupska. Wyniki: 100 i 200 m – H. Dzierhawica – 13,1 s i 27,2 s z SP 3. Ponadto na uwagę 
zasługują zawodniczki: 100 m – Graja – SP 3; 400 m – M. Smal – SP 3; 800 m – D. Borowska – SP 
4; skok w dal – I. Sienkiewicz – SP 3; oszczep – M. Antoszewska – SP 3; kula i dysk – I. Tafelska 
– SP 4; chłopcy: 100 m – S. Rynda – SP 11; 200 m – P. Kliszcz – SP 10; 400 m – R. Szrejner – SP 
7; 1000 m – M. Ciacha – SP 11; w dal – S. Rynda; skok wzwyż. Rosłan – SP 6; trójskok – M. Zna-
mirowski – SP 8; kula – M. Niemir – SP 11; oszczep – M. Lesiak – SP 10; dysk – D. Jankowicz 
– SP 7. Wśród dziewcząt zespołowo zwyciężyła SP 3 (nauczyciele: Paulina Dyczkowska i Jan 
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Steć), natomiast w kategorii chłopców wygrała SP 13 (nauczyciele Barbara Kostka i Wiesław 
Szupelak).

– Podczas zawodów lekkoatletycznych szkół średnich w Białogardzie słupscy zawodnicy 
uzyskali następujące wyniki: dziewczęta: skok w dal i wzwyż – K. Koluch – 5,12 m i 150 cm. 
chłopcy – 100 m – E. Antczak – 11,1 s; skok wzwyż – H. Michalski – 180 cm.

– W mistrzostwach Polski juniorów w Wałbrzychu M. Kołaczyński zajął szóste miejsce 
z wynikiem 47,12 m w rzucie dyskiem.

– Przed III Ogólnopolską Spartakiadą Młodzieży w Krakowie, młodzi lekkoatleci woj. ko-
szalińskiego przygotowywali się na zgrupowaniu w Szczecinku. Na łamach Głosu Koszaliń-
skiego wywiadu udzielili trenerzy: K. Holak z Koszalina i K. Margol ze Szczecinka.
Kto będzie reprezentował nas na spartakiadzie?
K. Holak: - Podstawowym warunkiem uprawniającym do startu jest osiągnięcie minimum. Trze-
ba tu dodać, że PZLA był tym razem niezwykle wymagający. Wyznaczone minima są, jak na 17-
latków wysokie, w większości przypadków sięgają II klasy sportowej.
Jak, na tle tych wymagań prezentują się nasi sportowcy?
K. Margol: - W każdej konkurencji startować może jedynie po 2 zawodników. W niektórych kon-
kurencjach minima uzyskało po kilku zawodników. W skoku wzwyż kilka zawodniczek skacze 
powyżej 160 cm. Halina Skóra i Krystyna Karpiesiuk uzyskały w tym roku po 167 cm. Niewiele 
słabsza jest Alicja Krzeszowska.
Nasze najsilniejsze punkty?
K. Margol: - Liczymy na dobry występ E. Antczaka na 400 m, który w tym roku pokonał 400 m 
poniżej 50 sek., H. Michalskiego w skoku wzwyż – 194 cm i innych.

– W trakcie trwania zgrupowania przed III OSM rozegrano zawody kontrolne. Wyniki słup-
skich zawodników: H. Michalski – wzwyż – 190 cm; E. Antczak – 200 m – 22,9 s; E. Nowak 
– skok w dal – 6,81 m.

– W finałach III OSM w Krakowie dobry występ zanotowali zawodnicy ze Słupska. Me-
dale zdobyli: srebrny - Edward Antczak w biegu na 400 m – 49,3 s; brązowe – Renata Sien-
kiewicz w pięcioboju – 3.277 pkt; Henryk Michalski w skoku wzwyż – 2,00 m. Ponadto 
dobre występy zanotowali inni słupszczanie: M. Jakubczyk (16 lat) w biegu na 800 m - 1.59,6 
min; A. Tański na 400 m ppł. - 56,7 s. Ponadto E. Antczak zdobył brązowy medal w sztafecie 
4x400 m.

– W Bialogardzie odbyly się mistrzostwa okręgu seniorów. Wyniki słupszczan: kobiety: 
skok wzwyż – H. Skóra – 162 cm; kula – K. Tuzik – 11,38 m. mężczyźni: 100 i 200 m – E. Antczak 
– 11,1 si 22,7 s; skok w dal – M. Damski – 6,55 m; skok wzwyż – H. Michalski – 198 cm; kula – J. 
Koluch – 14,15 m; dysk – M. Kołaczyński – 45,20 m.

– Brązowy medalista III OSM w skoku wzwyż H. Michalski udzielił pierwszego w swoim ży-
ciu wywiadu prasowego na łamach „Głosu Koszalińskiego” - Henryk Michalski – koszaliński 
„dwumetrowiec”.
Mierzy zaledwie 177 cm, co – jak na skoczka wzwyż – nie jest wzrostem imponującym. Jest 
szczupły i ma dopiero 17 lat. Wśród finalistów III OSM był zdecydowanie najniższy, a jednak: 
Posłuchajmy co mówi pierwszy dwumetrowiec w historii koszalińskiej lekkoatletyki, zdobywca 
brązowego medalu na III OSM. – Nikt nie spodziewał się, że finałowe skoki będą stały na tak wy-
sokim poziomie. Zwycięzca J. Wrzosek z Gdańska uzyskał 210 cm, co jest najlepszym wynikiem 



120

na świecie w tej kategorii wiekowej. Nie wiele gorszy był J. Wszoła z Warszawy, który uzyskał 
207 cm. W Krakowie czułem się świetnie, skoczyłbym chyba nawet 204 cm. Jednak po udanym 
skoku na wysokości 2 m byłem tak szczęśliwy, że trudno mi było wprost skoncentrować się.
Od kiedy uprawiasz lekkoatletykę?
Jako uczeń Szkoły Podstawowej w Połczynie grałem najpierw w piłkę ręczną. Dopiero w Techni-
kum Elektrycznym w Słupsku zacząłem poważnie myśleć o skoku wzwyż. Do uprawiania lekko-
atletyki namówił mnie mój obecny trener i wychowawca Ryszard Orłowski. Henryk Michalski 
występuje obecnie w barwach LKS Piast Słupsk, bezwzględnie najsilniejszego klubu lekkoatle-
tycznego w naszym województwie. Słupski „dwumetrowiec” skacze, a właściwie prześlizguje się 
nad poprzeczką stylem Dicka Fosburego.
2 metry i co dalej?
Chciałbym wykorzystać swoje predyspozycje, mam na myśli skoczność i gibkość, do uprawiania 
skoku o tyczce. Myślę, że ta konkurencja odpowiadałaby mi również. Sądzę jednak, że na to mam 
jeszcze czas. Na razie pozostanę wierny mojej obecnej specjalności.

– W Koszalinie na stadionie miejscowego „Bałtyku” rozgrywano zawody o wejście do II ligi. 
Niektóre wyniki zawodników słupskiego Piasta: kobiety: 800 m – R. Pietrzak – 2.16,1 min; skok 
wzwyż – H. Skóra – 160 cm; mężczyźni: 400 m – E. Antczak – 49,8 s. kula – J. Koluch – 14,49 m; 
dysk i młot – M. Kołaczyński – 44,64 m i 47,58 m.

– Edward Antczak, utalentowany czterystumetrowiec ze słupskiego klubu „Piast” został 
powołany do kadry narodowej juniorów. Przypomnijmy, że E. Antczak był srebrnym medali-
stą III Ogólnopolskiej Spartakiady Młodzieży i na swoim koronnym dystansie legitymuje się 
rezultatem 49,3 s.

– Podczas ogólnopolskich zawodów o puchar ZMW w Szczecinku, A. Tański wygrał bieg 
na 400 m ppł. wynikiem – 57,7 s.

– W bułgarskiej miejscowości Vidin gościła grupa słupskich lekkoatletów. Przez kilka dni 
nasi reprezentanci trenowali wspólnie z bułgarskimi zawodnikami. Rozegrano zawody, pod-
czas których nasi sportowcy zademonstrowali dobrą formę. Wyniki słupskich zawodników: 
kobiety: 800 m – R. Pietrzak – 2.16,8 min; skok w dal – R. Sienkiewicz – 5,19 m; skok wzwyż 
– H. Skóra i K. Karpiesiuk – 155 cm. Mężczyźni: 400 m – E. Antczak – 50,2 s; skok wzwyż – H. 
Michalski – 185 cm.

– Kilka dni później nastąpiła rewizyta bułgarskich lekkoatletów z Vidina. Na stadionie 
w Koszalinie z tej okazji rozegrano ciekawy mityng. Słupszczanie osiągnęli kilka dobrych wy-
ników: w skoku wzwyż kobiet H. Skóra uzyskala rezultat 160 cm; dystans 400 m R. Pietrzak  
przebiegła w czasie 60,9 s. Natomiast w kategorii chłopców E. Antczak w biegu na 100 m 
osiągnął czas 11,0 s, a w biegu na 400 m M. Jakubczyk zwyciężył z czasem 53,0. W pchnięciu 
kulą J. Koluch uzyskal wynik 14,18 m. 

– Najwszechstronniejsi lekkoatleci wyłonili mistrzów okręgu. Bardzo dobrze wypadli za-
wodnicy ze Słupska. W pięcioboju w kategorii juniorek zwyciężyła Renata Sienkiewicz uzy-
skując wynik 3.201 pkt. W ośmioboju chłopców zwyciężył Henryk Michalski wynikiem 4.578 
pkt, wyprzedzając kolegę klubowego Z. Motka – 4.146 pkt. Poza konkursem rozegrano bieg 
na 800 m kobiet. Zwyciężyła Regina Pietrzak – 2.17,8 min.

– Puchar powiatów rozegrano w Wałczu. Była to ostatnia impreza w roku 1973. Na uwagę 
zasługują następujące wyniki: kobiety: 1500 m – R. Pietrzak – 4.45,8 min; skok wzwyż – H. Skóra 
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– 155 cm; dysk – I. Żeromska – 35,66 m. mężczyźni: 400 m – E. Antczak – 50,0 s; 110 m ppł. – Z. 
Motek – 16,4 s; skok wzwyż – R. Orłowski – 180cm; dysk – M. Kołaczyński – 46,52 m.

– Oto rezultaty naszych zawodników biorących udział w zawodach na terenie kraju, a nie 
zanotowanych w prasie regionalnej. Kobiety: 100 m – R. Sienkiewicz – 12,7 s; 200 m – K. Koluch 
– 25,9 s; R. Sienkiewicz – 26,0 s; 800 m – E. Orywał – 2.25,7 min; 1500 m – R. Pietrzak – 4.39,9 
min; 100 m ppł. – R. Sienkiewicz – 15,4 s;  K. Koluch – 15,8 s; K. Karpiesiuk – 16,2 s; L. Melerowska 
– 16,6 s; A. Krzeszowska – 16,7 s; 400 m ppł. – R. Pietrzak – 66,5 s; skok wzwyż – A. Krzeszowska 
– 160 cm; skok w dal – K. Koluch – 5,71 m; R. Sienkiewicz – 5,67 m; K. Karpiesiuk – 5,23 m; kula 
– K. Tuzik – 11,66 m; dysk – E. Baborowska – 32,02 m; oszczep – Z. Kowalewska – 46,08 m; pię-
ciobój – R. Sienkiewicz – 3.230 pkt; K. Karpiesiuk – 3.141 pkt; K. Koluch – 3.109 pkt; A. Witkowska 
– 2.697 pkt. Mężczyźni: 200 m – R. Zakrzewski – 21,9 s; 400 m – R. Zakrzewski – 51,4 s; 800 m – M. 
Jakubczyk – 1.58,2 min; 1000 m – M. Jakubczyk – 2.39,6 min; 5000 m – L. Lesiak – 16.32,2 min; 
10 000 m – L. Lesiak – 36.05,2 min; 110 m ppł. – B. Zakrzewski – 16,7 s; A. Tański – 16,9 s; 400 m 
ppł. – R. Zakrzewski – 57,3 s; B. Zakrzewski – 58,6 s; J. Tejc – 58,6 s.

– W cyklu Na tropach talentów na łamach „Głosu Koszalińskiego” ukazał się artykuł pt. 
Ryszard Ksieniewicz kontra kaperownicy.
„W tych dniach pożegnał się z naszym województwem, a ściśle mówiąc z zespołem MLKS „Piast” 
Słupsk, jeden z najbardziej obiecujących dyskoboli młodego pokolenia w kraju, 18 letni Mirosław 
Kołaczyński. Od początku wychowywał się pod okiem trenera R. Ksieniewicza, byłego rekordzisty 
Polski w dziesięcioboju, czyniąc zadziwiające postępy. W roku 1972, mając zaledwie 17 lat Mi-
rosław Kołaczyński wywalczył tytuł mistrza kraju rezultatem 51,08. Doskonałe warunki fizyczne 
rokowały nadzieje na rzuty znacznie powyżej 50 m.
Czy klub słupski będzie czynił trudności z udzieleniem zwolnienia młodemu miotaczowi.
- Z całą pewnością nie – powiedział jeden z działaczy Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS – Nie mamy 
bynajmniej zamiaru stawać na drodze tego utalentowanego chłopca. Być może Gdańsk stworzy 
mu lepsze warunki treningowe, niż stać na to Wojewódzkie Zrzeszenie LZS.
W NRD przechodzenie sportowców do innych silniejszych ośrodków wiąże się z przekazaniem klubowi 
– wychowawcy pewnych dotacji na zakup sprzętu sportowego czy organizację szkoleń i obozów. Nie-
stety u nas tego się nie praktykuje. Tajemnicą poliszynela jest fakt, że od kilku miesięcy Wojewódzkie 
Zrzeszenie LZS nie ma środków na opłacenie trenerów słupskiego „Piasta”, którzy lwią część roboty wy-
konują w czynie społecznym. Roczna dotacja dla klubu wynosi ok. 30 tys. zł. Dla porównania podobny 
klub LZS w Wielkopolsce „Orkan” otrzymuje rocznie około 1 mln. Mimo to słupscy sportowcy LZS pla-
sują się na trzecim miejscu w kraju, jeśli idzie o wyczyn lekkoatletyczny. Zawodnikowi nie można od-
mówić zwolnienia, jeśli złoży podanie w przewidzianym przepisami trybie. Klub jest stowarzyszeniem, 
z którego wolno zawsze wystąpić. Z tym się trzeba niestety pogodzić. Zawodnikom i trenerom trzeba 
jednak stworzyć takie warunki, by do podobnych sytuacji nie dochodziło.

– Od początku 1973 roku sytuacja finansowa klubu „Piast” była beznadziejna. Szkoleniow-
cy od stycznia nie pobierali skromnych poborów. Trenerzy byli zdania, że pieniądze bardziej 
potrzebne są dla zawodników na uczestniczenie w ważnych zawodach, niż na ich pensje.

– Posezonowe reminiscencje - pod takim tytułem ukazał się artykuł poświęcony sezono-
wi 1973 w koszalińskiej lekkiej atletyce. 
W dość minorowych nastrojach opuszczaliśmy w niedzielę 30 września, stadion koszalińskiego 
Bałtyku. Trwająca przez dwa dni batalia o awans do II ligi lekkoatletycznej nie przyniosła sukce-
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su drużynie słupskiego Piasta. Prezentująca dość mierny poziom Calisia bez trudu rozprawiła się 
z zespołem Piasta. Z wyjątkiem kilku konkurencji, w których padły wyniki oscylujące w granicach 
średniego poziomu naszej czołówki krajowej, w pozostałych obserwowaliśmy zmagania na że-
nującym poziomie. Pewnym usprawiedliwieniem jest na pewno bardzo młody wiek większości 
lekkoatletów Piasta, którego trzon stanowią finaliści ostatniej spartakiady młodzieży. Tu jednak 
nasuwa się pytanie: gdzie są finaliści, a co ważniejsze – medaliści poprzednich spartakiad? Właś-
nie oni winni stanowić podstawę siły zespołu słupskiego. Nie jest to pytanie skierowane wyłącznie 
dla działaczy MLKS, a raczej do kierownictwa koszalińskiej lekkoatletyki.
 Na mistrzostwach okręgu na palcach jednej ręki mogliśmy policzyć seniorów, startujących zresztą 
bez większego powodzenia. Jak nas poinformowano, większość obiecującej młodzieży… zakoń-
czyła karie-rę. Wydaje się, że przyczyn takiego stanu upatrywać należy w dość specyficznej polityce 
władz sporto-wych, polegającej na koncentrowaniu niemal wszystkich wysiłków na odpowiednim 
przygotowaniu do spartakiady. Wydaje się, że podobnie jak w innych województwach spartakiady 
winny być pewnym etapem i środkiem w szkoleniu młodzieży, nie zaś celem zasadniczym i jedynym. 
U nas wyniki spartakiadowe są niemal jedynym kryterium oceny pracy trenera. Czyż można się dzi-
wić, że większość z nich już obecnie rozgląda się za talentami urodzonymi w roku 1959, znacznie 
mniej wagi przywiązuje się do szkolenia młodzieży kilka lat starszej.
22-letniego lekkoatletę w naszym województwie traktuje się jak weterana. 20-latkiem, mającym 
zamiar rozpocząć karierę lekkoatletyczną, nikt się poważnie nie zainteresuje. Jakby zapomniano, że 
w naszym klimacie do szczytowych osiągnięć w lekkoatletyce dochodzi się w wieku 26-28 lat.
Takie są fakty, nie trzeba przypominać. Dwuletnia praca, mająca na celu przygotowanie spartakia-
dowe medalisty, zostaje w większości przypadków zmarnowana. „Dwudziestolatek”, wytrenowany, 
przygoto-wany do dużych obciążeń treningowych, któremu ostry szlif może przynieść wyniki na 
krajowym pozio-mie, kończy sportową karierę. Taka sytuacja ciągnie się już parę lat, tak długo, jak 
długo koszalińskie zespoły bez powodzenia walczą o wejście do II ligi lekkoatletycznej.
Bodźcem do żmudnego treningu lekkoatletycznego jest możliwość zwiedzania świata czy Europy. 
Nie mniejsze znaczenie mają również nagrody i społeczne uznanie. Zdecydowana większość nie-
licznych wyjazdów zagranicznych, organizowanych przez OZLA, przypada przygotowującym się 
do spartakiady juniorom. Obiecujący dwudziestolatek, który, by zostać członkiem kadry narodo-
wej musi praktycznie samodzielne przygotowywać się do startów, władze sportowe nie przewidują 
żadnych ciekawszych imprez dla tej grupy lekkoatletów.
Z nagrodami sytuacja jest podobna, choć nie analogiczna. Lekkoatleci ich prawie w ogóle nie otrzymują. 
Nie chciałbym tu bynajmniej wypominać przedstawicielom innych dyscyplin sportowych, otrzymują-
cych z okazji zwycięstw często w drugo – czy trzeciorzędnych zawodach drobne pamiątki czy upominki 
rzeczowe, jednak przedstawicielom „królowej sportu” od czasu do czasu też się jakiś drobiazg należy.
W roku bieżącym mistrzom okręgu w lekkiej atletyce wręczono jedynie niezbyt estetyczne dy-
plomy. Te drobne wyrazy społecznego uznania za wysiłek są w wielu przypadkach zasadniczym 
czynnikiem za-chęcającym młodzież do intensywnego treningu. Niedoceniona walka przy pu-
stych trybunach deprymu-je, zniechęca, czyni ze sportowca „męczennika”.
Tych kilka refleksji nasunęło mi się u schyłku sezonu lekkoatletycznego lata, które nie przyniosło 
nam spodziewanych sukcesów i emocji. Czy rok następny przyniesie poprawę? Na pewno tak, jeśli 
trenerzy i działacze równie wielką uwagę, jak przed spartakiadą przywiązywać będą do treningu 
Rolbieckiego, Michalskiego, Antczaka, a także do utalentowanych sprinterek i skoczkiń wzwyż.
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Mimo ciężkiego treningu, humory zawodnikom zawsze dopisywały. Grupa sprintu i płotkarzy.

Przed pomnikiem na Placu Zwycięstwa. Od prawej: Edward Antczak, Marek Jakubczyk i Józef Tejc.
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Ryszard Orłowski w otoczeniu swoich zawodniczek: po prawej Małgorzata Kaczmarek, po lewej Iwona Sienkiewicz.
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Rok 1974

– Od tego roku lekkoatleci LKS „Piast” dzięki staraniom władz słupskiego sportu przeszli 
do Gwardyjskiego Klubu Sportowego „Gryf”. Pierwszym kierownikiem sekcji został Gerwazy 
Brugier. Trzeba w tym miejscu bardzo serdecznie podziękować członkom zarządu LKS „Piast” 
za wspomaganie rozwoju lekkiej atletyki w naszym mieście. Szczególne podziękowania na-
leżą się Stanisławowi Płończakowi, który mimo wielu przeciwności trwał w klubie od chwili 
powstania.

– Wojewódzkie biegi przełajowe odbyły się w Złotowie. Wyniki zawodników ze słupskiego 
„Gryfa”: juniorzy – 4000 m – zwyciężył M. Jakubczyk; 2500 m – 3) T. Szrajner; seniorki – 4000 
m – zwyciężyła R. Pietrzak.

– W Koszalinie rozegrano VIII tradycyjne biegi przełajowe o puchar „Głosu Koszalińskiego”. 
Oto miejsca słupskich biegaczy: 1000 m chłopców – 2) R. Ciachla; 1500 m juniorów – 1) M. 
Jakubczyk; 1500 m seniorek – 3) R. Pietrzak; 

– Z udziałem lekkoatletów z Czechosłowacji, NRD oraz Polski odbył się w Szczecinie mityng, 
w którym startowali również zawodnicy naszego klubu. Dobrze spisał się J. Koluch w pchnięciu 
kulą, zajmując wynikiem 15,15 m drugie miejsce. Rezultat ten jest nowym rekordem okręgu 
seniorów. Ponadto pierwsze miejsce wywalczył E. Antczak w biegu na 400 m – 49,7 s.

– W Koszalinie odbyła się nauguracja sezonu. Do ciekawszych wyników naszych zawodni-
ków: należały, kobiety: dysk – I. Żeromska – 37,16 m. mężczyźni: 110 m ppł. Z. Motek – 16,6 s; 
100 m – E. Antczak – 11,2 s; kula – J. Koluch – 14,99 m.

– W Szczecinku odbył się wojewódzki mityng lekkoatletyczny. Oto rezultaty słupskich za-
wodników: kobiety: skok w dal – K. Koluch – 5,24 m; skok wzwyż – H. Skóra – 155 cm; dysk – I. 
Żeromska – 39,40 m. mężczyźni: skok wzwyż - Michalski – 195 cm; kula – J. Koluch – 15,47 m 
(nowy rekord okręgu seniorów).

– GKS „Gryf” został drużynowym mistrzem okręgu. Reprezentanci tego klubu reprezentowali 
także nasze województwo w finałowych zawodach o mistrzostwo Polski. Kilka ciekawszych wyni-
ków: 400 m ppł. - J. Tejc - 59,2 s; skok wzwyż - H. Michalski - 185 cm; kula - J. Koluch - 14,97 m.

– Startujący w mityngu na stadionie „Skry” w Warszawie E. Antczak zwyciężył w biegu na 
200 i 400 m juniorów. W biegu na 200 m wynikiem 21,7 s wyrównał rekord okręgu seniorów, 
a na 400 m ustanowił rekord okręgu juniorów rezultatem 48,5 s.

– W mityngu lekkoatletycznym w Białogardzie nasi zawodnicy uzyskali następujące wy-
niki: kobiety: dysk – I. Żeromska – 38,68 m; mężczyźni: 100 m – E. Antczak – 11,0 s; 400 m pł. 
– J. Tejc – 58,1 s; kula – J. Koluch – 15,49 m; W czasie tych zawodów doskonały wynik uzyskał 
w rzucie młotem Janusz Ryś – 71,00 m. Drugi w tej konkurencji F. Kulczyński rzucił na odle-
głość – 70,14 m.

– Edward Antczak i Jerzy Koluch zostali powołani do reprezentacji Polski na mecz ju-
niorów z RFN w Warszawie. Jerzy Koluch zajął IV m w kuli – 14,52 m, natomiast sztafeta 
chłopców 4x400 m z biegnącym w składzie z E. Antczakiem zajęła I miejsce.

– Przed Igrzyskami Młodzieży Szkolnej i mistrzostwami Polski juniorów i seniorów lekko-
atleci naszego okręgu uczestniczyli w mityngu na stadionie w Szczecinku, skąd przywieźli 
następujące rezultaty: Kobiety: skok w dal – K. Koluch – 5,31 m; skok wzwyż – H. Skóra – 163 
cm; mężczyźni: skok wzwyż – H. Michalski – 190 cm.
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– Podczas trwania VII Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Studenckiej dobrze zaprezentował 
się Marian Antosz, który biegnąc z kolegami z woj. koszalińskiego w sztafecie 4x100 m 
zdobył srebrny medal. Warto przypomnieć, że M. Antosz liczył dopiero 13 lat.

– H. Michalski miał klubowego rywala. Podczas zawodów w Szczecinku, w skoku wzwyż H. 
Michalski i M. Straszewski uzyskali po 190 cm.

– W mistrzostwach Polski juniorów (do 17 lat) w Poznaniu słupscy zawodnicy osiągnęli 
następujące wyniki: juniorki: dysk – I. Żeromska – 38,62 m; chłopcy: 800 m – M. Jakubczyk 
– 1.58,3 min; skok w dal – J. Grzybowski – 6,81 m.

– Startująca w Igrzyskach Młodzieży Akademickiej w Warszawie Regina Pietrzak zajęła 6 
miejsce w biegu na 800 m – 2.11,6 min i zwyciężyła w biegu na 400 m – 59,1 s.

– Edward Antczak bronił barw Polski w zawodach Przyjaźni w Dreźnie. W biegu na 400 
m zajął II miejsce z czasem 48,0 s i II m wraz z zespołem w sztafecie 4x400 m.

– Prawdziwą furorę zrobili młodzi lekkoatleci GKS „Gryf” na mistrzostwach pionu gwardyj-
skiego. Nikomu nieznani zawodnicy zajęli większość pierwszych miejsc, wyprzedzając renomo-
wane kluby jak: „Gwardię” W-wa, „Olimpię” Poznań czy „Gwardię” Olsztyn. Oto zdobywcy pierw-
szych miejsc: dziewczęta: dysk – I. Żeromska – 40,40 m; E. Baborowska – 39,30 m; miejsca drugie 
zajęły: skok wzwyż – H. Skóra – 167 cm; 200 m – H. Dzierhawica – 26,3 s; trzecie miejsca: skok 
wzwyż – Sienkiewicz – 164 cm (15-letnia); skok w dal – K. Koluch – 5,43 m. chłopcy: pierwsze 
miejsca: 400 i 800 m – M. Jakubczyk – 50,2 s i 1.57,1 min; kula i dysk – J. Koluch – 14,44 m i 41,44 
m; 2000 m pprz. – J. Rolbiecki – 5.57,4 min; drugie miejsca: 100 i 200 m – E. Antczak – 11,0 s i 22,1 
s; skok wzwyż – H. Michalski i M. Straszewski - po 194 cm; skok w dal - J. Grzybowski - 6,82 m; 
110 m ppł. - B. Zakrzewski - 16,1 s; trójskok - B. Zakrzewski - 13,31 s.

– Podczas mityngu w Stargardzie Szczeciński pn. „Srebrny Grot” R. Pietrzak w biegu na 800 m uzyskała 
czas 2.14,0 min, zajmując I miejsce. Obaj nasi czołowi młociarze: J. Ryś i F. Kulczyński osiągnęli również 
niezłe rezultaty: 65,53 m i 64,12 m. Jak widać, rywalizacja była ostra, a różnice w wynikach niewielkie. 

– Na stadionie w Szczecinku rozegrano mityng o puchar WFS. Pomimo zimna i przeciw-
nego wiatru młoda zawodniczka słupskiego „Gryfa”, Halina Dzierhawica, ustanowiła nowy 
rekord okręgu w biegu na 100 m ppł. w kategorii młodziczek – 15,5 s.

– Słupska ekipa wzięła udział w mistrzostwach Polski juniorów. Duży sukces odniosła sztafeta 
chłopców 4x400 m zajmując III miejsce (brązowy medal). Sztafeta biegła w składzie: Józef Tejc, 
Józef Grzelak, Marek Jakubczyk i Edward Antczak. Osiągnięty czas 3.20,4  min był nowym rekor-
dem okręgu juniorów. Czwarte miejsca zajęli: 400 m – E. Antczak – 48,2 s; kula – J. Koluch – 14,77 m. 
Kilku naszych zawodników dostało się do ścisłego finału: skok wzwyż dziewcząt – H. Skóra – 160 cm; 
800 m chłopców – M. Jakubczyk – 1.56,0 min (rekord okręgu juniorów młodszych).

– Podczas rozgrywania międzypaństwowego trójmeczu Polska-NRD-Rumunia, bronią-
cy barw Polski E. Antczak zwyciężył w biegu na 400 m – 48,1 s.

– Nowy rekord okręgu ustanowił na mityngu w Sopocie J. Rolbiecki, przebiegając dystans 
1500 m w czasie 3.55,5 min.

– W Warszawie odbyły się zawody lekkoatletyczne traktowane jako kolejny sprawdzian kadry. Uczest-
niczyła w nich m. in. zawodniczka słupskiego „Gryfa” - Regina Pietrzak. Pobiegła na nietypowym dla pań 
dystansie 3000 m i uzyskała rezultat 10.10,2 min, który był nowym rekordem okręgu koszalińskiego.

– Podczas mityngu na stadionie „Skry” w Warszawie J. Rolbiecki w biegu na 3000 m 
pprz. pobił rekord Polski 18-latków wynikiem 9.12,6 min.
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Liczna grupa podopiecznych Ryszarda Orłowskiego.

Czołowe skoczkinie Krystyna Karpisiuk i Krystyna Koluch.
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W sztafecie 4x400 m Marek Jakubczyk odbiera pałeczkę od Józefa Tejca.

Henryk Michalski i Bogdan Zakrzewski.
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Grupa słupskich zawodników na stadionie w Szczecinku. Powyżej od prawej: 
Janusz Grzybowski, Jerzy Koluch, Irena Żeromska, Krystyna Koluch i Halina Dzierhawica. Poniżej: Janusz Rosłan i Józef Tejc.

Pamiątkowe zdjęcie w szczecineckim parku.
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Rok 1975

– Grupa zawodników „Gryfa” uczestniczyła w styczniu w mityngu halowym w Bydgosz-
czy. Oto wyniki: kobiety: 60 m ppł. – I. Sienkiewicz – 8,8 s; 60 m – H. Dzierhawica – 7,9 s; skok 
wzwyż – Sienkiewicz – 160 cm. Chłopcy: skok wzwyż – H. Michalski – 195 cm.

– W mistrzostwach Polski juniorów starszych w hali, rozgrywanych w Warszawie, Edward 
Antczak zdobył srebrny medal w biegu na 400 m – 49,6 s. H. Michalski w skoku wzwyż zajął 
szóste miejsce z rezultatem 200 cm.

– H. Dzierhawica zajęła czwarte miejsce w biegu na 60 m ppł. w halowych mistrzostwach 
Polski juniorów uzyskując czas 9,38 s.

– Wojewódzkie przełaje odbyły się w Słupsku. W kategorii juniorów starszych zwyciężył J. 
Rolbiecki, natomiast w kategorii seniorów pierwszy był W. Wilczyński.

– W mistrzostwach Polski w biegach przełajowych w Ostrzeszowie J. Rolbiecki biegnąc na 
dystansie 6000 m starszych juniorów zajął siódme miejsce.

– W Koszalinie rozegrano IX Biegi Przełajowe „Głosu Koszalińskiego” Wyniki słupszczan: 
800 m młodziczek –  6) D. Borowska; 1000 m młodzików – 5) J. Sieczkowski. 

– W mityngu lekkoatletycznym w Białogardzie I. Sienkiewicz skoczyła wzwyż 165 cm; I. Że-
romska w dysku 38,84 m; M. Jaskubczyk – 200 m – 23,2 s; J. Rolbiecki – 2000 m – 5.33,5 min.

– W Słupsku gościł znany trener lekkoatletyczny współtwórca „wunderteamu”. Trener Jan 
Mulak spotkał się z lekkoatletami Gryfa. W czasie spotkania, które upłynęło w serdecznej at-
mosferze, wychowawca polskich lekkoatletów podzielił się swoimi uwagami z pracy trener-
skiej i niektórymi zagadnieniami szkoleniowymi. 
Pamiętam – wspomina J. Wodecki - że po spotkaniu zaprosiłem pana Jana do karczmy „Pod 
Kluką”. Długo z nim rozmawiałem. W czasie rozmowy wspomniał, że oglądał zawody na „Skrze” 
i bardzo mu się podobał czterystumetrowiec ze Słupska - Marek Jakubczyk. Byłem trochę zdziwio-
ny, że zapamiętał jego nazwisko.

– Bardzo dobrze wystartowali do tegorocznego sezonu lekkoatletycznego skoczkowie wzwyż. 
H. Michalski i I. Madej ze Szczecinka. Zwyciężył I. Madej – 208 cm przed H. Michalskim – 206 cm.

– Podczas mityngu w Łodzi H. Michalski potwierdził wysoką formę w skoku wzwyż skacząc 
206 cm. J. Kuluch w kuli uzyskał 15,47 m. H. Dzierhawica 100 m przebiegła w czasie 12,3 s.

– Dobre wyniki padły na stadionie „Zawiszy” w Bydgoszczy. W biegu na 400 m M. Jakub-
czyk uzyskał czas 48,4 s, a E. Antczak na 200 m – 21,8 s.

– W mistrzostwach Polski seniorów startująca w biegu na 800 m – R. Pietrzak zajęła siód-
me miejsce z czasem – 2.15,2 min.

– Podczas rozgrywania ligi juniorów w Szczecinku H. Michalski uzyskał w skoku wzwyż 
200 cm.

– Na zgrupowaniu kadry Polski juniorów 400 metrowców przeprowadzono sprawdzian 
w biegu na 300 m. E. Antczak osiągnął czas 34,0 s, natomiast M. Jakubczyk – 35,0 s.

– W Koszalinie rozgrywano IV Wojewódzką Spartakiadę Młodzieży. Z wyników uzyska-
nych przez lekkoatletów na szczególne wyróżnienie zasługiwał rezultat Mariana Antosza 
w biegu na 100 m – 11,2 s. Był to wynik równy rekordowi Polski w kategorii młodzików.

– Na mityngu w Lubinie dobrze wypadli sprinterzy. E. Antczak zwyciężył w biegu na 400 
m – 48,3 s przed M. Jakubczykiem – 49,2 s.
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– W Bydgoszczy młodziutka piętnastoletnia sprinterka słupskiego „Gryfa” Halina Dzierha-
wica przebiegła 200 m w czasie 25,1 s

– Mały Memoriał im. J. Kusocińskiego odbył się w Lublinie. W biegu na 400 m chłopców 
zwyciężył E. Antczak – 48,49 s, a czwarte miejsce w tym biegu zajął M. Jakubczyk – 49,39 s. J. 
Rolbiecki uplasował się na trzeciej pozycji w biegu na 2000 m – 5.55,8 min.

– J. Rolbiecki wziął udział w biegu na 3000 m o Puchar „Życia Warszawy”, gdzie zajął szóste 
miejsce z czasem – 8.28,0 min.

– Kilka rekordów okręgu pobili lekkoatleci słupskiego „Gryfa”. Sztafeta juniorów 4x400 m 
osiągnęła czas 3.17,6 min. Wynik ten był tylko 1 s. gorszy od rekordu Polski juniorów. J. Rol-
biecki ustanowił rekord w biegu na 3000 m pprz. – 8.53,6 min.  Pobity został najstarszy rekord 
okręgu w biegu na 110 m ppł., ustanowiony w 1956 - 14,9. Na tartanie warszawskiej „Skry” 
Bogdan Zakrzewski przebiegł ten dystans w 14,7 s.

– Podczas mistrzostw Polski juniorów na warszawskiej „Skrze” bardzo dobrze wypadli 
nasi czterystumetrowcy. W biegu na 400 m E. Antczak wywalczył tytuł wicemistrza Polski 
z czasem 48,0 s. Brązowy medal zdobył M. Jakubczyk z czasem 48,2 s. Bardzo zażarta wal-
ka toczyła się w sztafecie 4x400 m, gdzie nasi chłopcy przegrali minimalnie walkę o złoty 
medal osiągając czas 3.15,6 min. Sztafeta biegła w składzie: Szybowski Janusz, Tejc Józef, 
Jakubczyk Marek i Antczak Edward. Ponadto inni nasi reprezentanci osiągnęli następujące 
wyniki: H. Dzierhawica była 8 na 100 m – 12,62 s. J. Rolbiecki w biegu na 2000 m pprz. zajął 
szóste miejsce z czasem 5.53,8 min.

– W meczu międzypaństwowym Polska – RFN w Lubece barw naszego kraju bronili: 
Edward Antczak, który w biegu na 400 m zajął drugie miejsce z czasem 48,2 s. Drugi nasz 
reprezentant M. Jakubczyk wystąpił razem z E. Antczakiem w sztafecie 4x400 m.

– W Paryżu zakończyła się druga międzynarodowa konfrontacja reprezentacyjnego ze-
społu juniorów. Udział w niej wzięło dwóch naszych zawodników – E. Antczak i M. Jakub-
czyk. W biegu na 400 m E. Antczak zajął drugie miejsce z czasem 48,50 s. Dwaj nasi zawod-
nicy wystąpili również w sztafecie 4x400 m, i odniośli zwycięstwo z czasem 3.12,2 min.

– Dwaj nasi juniorzy wystąpili w Mistrzostwach Europy Juniorów w Atenach. Edward 
Antczak zajął czwarte miejsce w biegu na 400 m z czasem 47,44 s (rekord okręgu juniorów 
i seniorów), a Marek Jakubczyk wraz z E. Antczakiem w sztafecie 4x400 m zdobył dla Pol-
ski brązowy medal. Warto zaznaczyć, że w tej sztafecie biegł również wychowanek szkole-
niowca Jana Wodeckiego – Wiesław Puchalski.

– Podczas rozgrywania ogólnopolskiego mityngu w Bydgoszczy M. Jakubczyk przebiegł 
400 m w czasie 48,8 s. J. Ryś w młocie uzyskał  odległość 67,20 m.

– Z udziałem 26 drużyn, w tym również zespołu słupskiego „Gryfa”, odbyły się w Białym-
stoku finałowe zawody o wejście do I ligi lekkoatletycznej. Gryfitom zabrakło zaledwie dwóch 
punktów, aby się znaleźć w lekkoatletycznej ekstraklasie. Owe brakujące dwa punkty nie zo-
stały zdobyte w pewnej mierze przez  ustawienie sprinterów w poszczególnych konkuren-
cjach. Gdyby wystawiono M. Jakubczyka do biegu na 400 m, zdobyłby co najmniej 6 pkt, a w 
biegu na 200 m był siódmy i zdobył tylko 2 pkt. Decyzja związana była z faktem, iż Marek miał 
na przełomie sierpnia i września 9 ciężkich biegów na 400 m i czekał go start w trójmeczu 
w Rumunii. Podczas zawodów słupszczanie ustanowili trzy nowe rekordy okręgu oraz uzy-
skali kilka bardzo dobrych rezultatów. Rekordzistką okręgu w biegu na 1500 m kobiet została 
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R. Pietrzak, która przebiegła ten dystans w czasie 4.24,8 min. Wynik ten był jednym z lepszych 
wyników w Polsce na tym dystansie. Drugi rekord ustanowił Bogdan Zakrzewski w biegu na 
110 m ppł. – 14,5 s, a trzeci Roman Stanisławczuk (w kat. młodzików) w biegu na 200 m – 23,4 
s. Dobrze pobiegł E. Antczak na 200 m, plasując się wynikiem 21,8 s na trzecim miejscu. Z po-
zostałych lekkoatletów należy wyróżnić: H. Dzierhawicę w biegu na 100 m – 12 s,4; H. Skórę 
w  skoku wzwyż – 168 cm; J. Kolucha  w kuli 15,36 m; J. Rysia oraz F. Kulczyńskiego w młocie 
– 69,30 m i 68,52 m.

– Międzynarodową imprezą juniorów młodszych był trójmecz NRD-Polska-Rumunia 
w Poiana Brasov (Rumunia). Wystąpili w nim Marek Jakubczyk oraz jako opiekun grupy czery-
stometrowców PZLA - Jan Wodecki. M. Jakubczyk bardzo dobrze zaprezentował się w bie-
gu na 400 m wygrywając w czasie 48,3 s. W biegu tym wygrał m. in. z Reymannem (NRD), 
który na mistrzostwach Europy w Atenach (dwa tygodnie wcześniej) zdobył brązowy me-
dal.

– W Grudziądzu rozegrano półfinałowe zawody o mistrzostwo ligi juniorów, w którym 
uczestniczył zespół słupskiego „Gryfa”. W czasie zawodów najmłodszy zawodnik Gryfa, 14-
letni Marian Antosz, ustanowił nowy rekord Polski dzieci w biegu na 100 m uzyskując czas 
11,0 s. Poprzedni rekord należał również do Antosza i był gorszy o 0,1 s. Z pozostałych za-
wodników należy wyróżnić J. Rolbieckiego, który zwyciężył w biegu na 2000 m pprz. – 5.58,0 
min. Bieg na 400 m wygrał E. Antczak – 49,8 s. W konkurencjach juniorek – H. Dzierhawica 
w biegu na 100 m uzyskała – 12,4 s oraz H. Skóra w skoku wzwyż – 167 cm.

– Podczas Spartakiady Klubów Gwardyjskich w Pradze, w biegu na 400 m E. Antczak wy-
grał w czasie 48,2 s.

– W Białogardzie odbyły się międzynarodowe zawody o „Puchar Miast” z udziałem zawod-
ników z Neubrandenburga. Plonem zawodów było ustanowienie nowego rekordu Polski 
w rzucie młotem. Jego autorem był Janusz Ryś ze słupskiego „Gryfa”, który osiągnął rezultat 
72,38 m. Z innych wyników należy wyróżnić: 200 m – E. Antczak – 22,2 s; 400 m – M. Jakubczyk 
– 49,9 s oraz kobiety: 200 m – H. Dzierhawica – 25,2 s; skok wzwyż – H. Skóra – 165 cm.

– O mieszkańcach Słupska, którzy są pasjonatami, utopistami, zaharowanymi w pocie 
czoła na rzecz promocji miasta wypowiada się tygodnik „Konfrontacje” w artykule: Dodają 
miastu splendoru. 
„KSENIO”. Jest jednym z tych nielicznych, jeżeli nie jedynym w słupskim sporcie, który po zakoń-
czeniu kariery zawodniczej nie rozstał się z pasją swego życia. W Słupsku mieszka od 1946 roku. 
Sport uprawia od szczenięcych lat. Do sekcji lekkoatletycznej KS „Ogniwo” (obecnie Czarni) trafił 
z podwórka za namową kolegów, którym dołożył w konkursie pchnięcia… kamieniem.
Starty rozpoczął w 1951 roku. Pragnął wtedy iść w ślady legendarnego Owensa. Ale od marzeń 
do pierwszych zwycięstw droga nie była łatwa. Dwadzieścia pięć lat temu nikomu nie przyszło do 
głowy, aby upartemu chłopcu udzielić pomocy.
Trenował dwa razy dziennie. Od 5:00 do 6:30 rano, później praca od 7:00 do 15:00. Drugi trening 
już znacznie dłuższy od godz.17. Trenował przeważnie sam lub z kolegami.
RYSZARD KSIENIEWICZ w roku 1958 na stadionie „Zawiszy” po raz pierwszy zdobywa mistrzo-
stwo Polski w dziesięcioboju ustanawia nowy rekord kraju wynikiem 6730 pkt. W tamtych cza-
sach to był wynik! Rok później w Gdańsku ponownie zdobywa tytuł „króla” polskich lekkoatletów, 
zostawiając za sobą m.in. samego Władysława Komara.



134

Wkrótce założył rodzinę, został ojcem, podjął spóźnioną naukę w technikum Mechanicznym. 
W jaki sposób w nawale codziennych zajęć: praca, dom, szkoła – znajdował jeszcze czas na tre-
ningi, wyjazdy na zawody? Tylko dwoje jego najbliższych przyjaciół: matka i żona – wiedziały 
– jak bardzo Rysiek niedosypiał. 
Dziś trudno policzyć wszystkie jego sukcesy i zwycięstwa. Kilkadziesiąt razy był mistrzem okręgu, 
dziewięciokrotnym jego rekordzistą! Najlepsze wyniki osiągnął w konkurencjach technicznych: 
pchnięciu kulą, skoku w dal, rzucie dyskiem, skoku o tyczce, a nawet w trójskoku i w biegu na 400 
m. W okręgu nie miał sobie równych, wiele zwycięstw odniósł w setkach imprez krajowych, rza-
dziej za granicą. Nie znalazł bowiem uznania w oczach selekcjonerów, tym bardziej, że wszelkie 
namowy do wyjazdu ze Słupska nie powiodły się.
W połowie października Ryszard Ksieniewicz obchodził 25-lecie kariery sportowej w tym dziesię-
ciolecie pracy trenerskiej. Kiedy wspomina początki swojej kariery, twierdzi, że chciałby zacząć od 
nowa. 
Popularny nie tylko wśród sportowej braci „KSENIO” ma dziś zaledwie 42 lata. Imponuje sportową 
sylwetką. Nic w tym zresztą dziwnego, codziennie ćwiczy na boisku swoich następców. Jest trene-
rem pierwszej klasy. Dochował się kilku uzdolnionych juniorów.
Ryszard Ksieniewicz jest pierwszym i jedynym dotychczas sportowcem naszego miasta, któremu 
przy-znano zaszczytny tytuł Mistrza Sportu.
Wielka szkoda, że Słupsk nie ma szczęścia do „królowej” sportów. Nigdy nie dysponowaliśmy 
przyzwoitym chociażby obiektem lekkoatletycznym. Lekkoatleci pozostają bez bazy szkolenio-
wej, bez możliwości organizowania zawodów. Trzeba być maniakiem, aby w tych warunkach 
pracować… A jednak Ksieniewicz nie poddaje się! Pracuje z zapałem i entuzjazmem na przekór 
wszelkim przeciwnościom.
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Powrót z treningu w Bydgoszczy. Od prawej: Marek Jakubczyk, Jan Wodecki i Edward Antczak.

Henryk Michalski i Bogdan Zakrzewski przy wyniku 14,5 s osiągniętego przez B. Zakrzewskiego na 110 m ppł.
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Edward Antczak w każdym biegu zawsze dawał z siebie wszystko.

Zwycięski bieg na 400 m Marka Jakubczyka.
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Marian Antosz (po prawej) na mecie 100 m.

Na drugim torze Przemysław Namysłowski w biegu na 110 m ppł.
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Władysław Chorbacz w skoku w dal.
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Rok 1976

– Podczas międzynarodowych mistrzostw Polski w hali J. Rolbiecki ustanowił nowy rekord 
okręgu seniorów w biegu na 3000 m wynikiem 8,14,9 min. E. Antczak zajął piąte miejsce 
w biegu na 400 m z czasem 49,9 s.

– Dobrze spisywali się lekkoatleci słupskiego „Gryfa”. Chociaż to był dopiero początek se-
zonu, słupszczanie prawie z każdym startem ustanawiali nowe rekordy okręgu. Na rozgrywa-
nym w Poznaniu małym Memoriale im. J. Kusocińskiego doskonale wypadła Iwona Sienkie-
wicz, zwyciężając w pięcioboju wynikiem 3.680 pkt (100 m ppł. – 15,8 s; kula – 9,15 m; skok 
wzwyż – 168 cm; skok w dal – 5,82 m;  200 m – 27,0 s - rezultat ten jest nowym rekordem 
okręgu. Drugi rekord okręgu I. Sienkiewicz ustanowiła w skoku w dal – 5,82 m. 

– Nowe rekordy okręgu padły również na mityngu w Warszawie. Janusz Rolbiecki prze-
biegł 3000 m z przeszkodami – 8.45,0 min. Ten sam zawodnik pobiegł również na dystansie 
1500 m osiągając czas 3.52,5 min.

– W Spale E. Antczak przebiegł 400 m w czasie 47,6 s. Halina Skóra w skoku wzwyż  poko-
nała poprzeczkę na wysokości 170 cm.

– Ponownie J. Rolbiecki poprawił rekord okręgu w biegu na 1500 m osiągając czas 3.51,6 
min. Bogdan Zakrzewski przebiegł 110 m ppł. w czasie 14,7 s,  J. Tejc 400 m ppł. w 56,6 s, Ha-
lina Dzierhawica przebiegła 100 m ppł. w czasie 15,3 s.

– W stolicy odbyły się międzynarodowe mistrzostwa Warszawy. Bardzo dobry rezultat 
uzyskał w biegu na 110 m ppł. – Bogdan Zakrzewski – 14,4 s (czas elektr. – 14,68). Irena Ara-
nowska w biegu na 400 m uzyskała czas 58,5 s, a M. Antosz przebiegł 100 m w czasie 10,8 s. 
Małgorzata Karczmarek skoczyła w dal  5,64 m i przebiegła 100 m ppł w czasie 15,2 s; M. Ja-
kubczyk w biegu na 400 m uzyskał czas 49,6 s, zaś Michał Straszewski w skoku wzwyż osiąg-
nął wynik  205 cm.

– Na mityngu w Bydgoszczy Janusz Rolbiecki w biegu na 3000 m pprz. uzyskał czas 8.41,6 min.
– W Lubinie startowali lekkoatleci w rozgrywkach II ligi. Słupszczanie spisali się dobrze zaj-

mując 8 miejsce drużynowo i wygrywając 6 konkurencji. W biegu na 400 m najlepszy okazał 
się E. Antczak – 48,6 s; J. Rolbiecki wygrał 3000 m pprz. – 8.55,2 min; H. Dzierhawica zwycię-
żyła w biegu na 100 m ppł. – 15,3 s; J. Koluch ustanowił nowy rekord okręgu w pchnięciu kulą 
– 15,93 m; B. Zakrzewski w biegu na 110 m ppł. – 14,9 s, H. Michalski w skoku wzwyż – 190 
cm; F. Kulczyński w młocie – 63,64 m.

– Na stadionie poznańskiej „Olimpii”, odbyły się mistrzostwa gwardyjskiego pionu w kat. 
juniorów. Zawodnicy słupskiego „Gryfa” zdobyli łącznie 20 medali. Oto ciekawsze wyniki: 
dziewczęta: Małgorzata Kaczmarek skoczyła w dal 5,84 m; I. Żeromska rzuciła oszczepem na 
odległość 40,32 m (ta zawodniczka była również druga w rzucie dyskiem.  Pozostałe wyniki: 
sztafeta chłopców 4x400 m – 3.26,4 min; sztafeta dziewcząt 4x100 m – 49,6 s; J. Rosłan - skok 
wzwyż – 189 cm.

– Podczas zawodów w Sopocie, w Memoriale im. J. Żylewicza, Jerzy Koluch pchnął kulę 
na odległość 16,66 m. J. Rolbiecki przebiegł 1500 m w 3.49,2 min; E. Antczak  400 m w 47,7 s; 
Halina Skóra skoczyła wzwyż 165 cm.

– Zawody zachodniej II ligi odbyły się w Poznaniu. Drużynowo „Gryf” uplasował się na 
szóstej pozycji. Ciekawe wyniki uzyskali lekkoatleci słupscy: E. Antczak – 400 m – 48,3 s; 400 
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m ppł. – J. Tejc – 55,4 s; J. Rolbiecki – 3000 m pprz. – 8.55,8 min; J. Koluch – kula – 15,27 m; B. 
Zakrzewski – 110 m ppł. – 15,0 s; F. Kulczyński  młot – 64,24 m.

– W trójmeczu lekkoatletycznym NRF, W. Brytania i Polska rozegranym w Bremie wy-
stąpili dwaj nasi reprezentanci. J. Rolbiecki wygrał bieg na 2000 m pprz. – 5.42,4 min, a E. 
Antczak był drugi na 400 m z czasem – 47,46 s.

– W Bydgoszczy odbyły się mistrzostwa Polski seniorów. W biegu na 3000 m pprz. J. Rol-
biecki zajął piąte miejsce z czasem  8.41,6 min i pokonał 5000 m w czasie14.16,8 min. Pomimo 
zgłoszenia nie wystartował w biegu na 400 m E. Antczak – w tym samym czasie zdawał egza-
miny na AWF w Warszawie.

– Międzynarodowy mityng rozegrano w Białogardzie. Dobry wynik osiągnął E. Antczak. 
Dystans 400 m przebiegł w czasie 47,5 s, wyprzedzając M. Jakubczyka – 47,8 s. Zważywszy, że 
zawody rozgrywano na żużlowej bieżni, wyniki czterystumetrowców należy uznać za bardzo 
dobre. Pozostałe rezultaty: B. Zakrzewski – 110 m ppł. – 14,9 s; E. Antczak – 200 m – 22,0 s; F. 
Kulczyński - rzut młotem – 67,38 m.

– Podczas drużynowych mistrzostw okręgu o puchar klubów w Białogardzie M. Jakub-
czyk w biegu na 400 m uzyskał czas 49,4 s oraz I. Żeromska w rzucie dyskiem 45,10 m. J. Ryś 
rzucił młotem na odle-gość 70,14 m.

– Jesienią 1976 roku odbył się założycielski Zjazd Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki. 
W Zjeździe uczestniczył przedstawiciel PZLA Witold Romański. W trakcie zjazdu padały ze 
strony władz wojewódzkich zapewnienia o pomocy w rozwoju „królowej sportu” w naszym 
nowym województwie. Prezesem OZLA w Słupsku został wybrany Andrzej Szymański. Kole-
gium Sędziowskiemu przewodniczyć miał Marian Tuzik. Przewodniczącym komisji szkolenio-
wej wybrano Ryszarda Ksieniewicza.
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Zwycięski bieg na 400 m Romana Lenarda. 

Grupka trenera Ryszarda Zakrzewskiego. 
Od lewej Magda Szymańska i Bogumiła Kwiatkowska.
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Grupa słupskich zawodników na stadionie w Bydgoszczy. Od prawej: Marian Antosz, Marek Matis, Jerzy Sieczkowski, Bogdan 
Zakrzewski, poniżej Roman Stanisławczuk i Roman Lenard.

W takich warunkach rozgrywano zawody na stadionie przy ul. Zielonej.
W dal skacze Alicja Krzeszewska.
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Marian Antosz odbiera pałeczkę od Romana Lenarda w biegu 
sztafetowym 4x100 m.

Na przeszkodzie rowu z wodą 
Janusz Rolbiecki podczas meczu 
międzypaństwowego z Finlandią.
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Marek Jakubczyk w biegu na 400 m.

Grupa naszych zawodników na zgrupowaniu w Bydgoszczy. Od prawej: Przemysław 
Namysłowski, Robert Mazgis, Bogdan Zakrzewski, Bogusław Świtała i Michał Straszewski.
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Grupa słupskich zawodników na trybunach stadionu w Szczecinku.

W skoku wzwyż Teresa Skóra.
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Henryk Michalski pokonuje poprzeczkę w skoku wzwyż.
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Rok 1977

– W hali AWF w Warszawie odbył się międzynarodowy mityng lekkoatletyczny, w którym 
uczestniczyli także zawodnicy słupskiego „Gryfa”. Bardzo dobrze – jak na początek sezonu 
- spisali się: Bogdan Zakrzewski w biegu na 60 m ppł., zajmując trzecie miejsce z czasem 8,17 
s oraz Janusz Rolbiecki w biegu na 3000 m – 8.28,1 min.

– Na rozgrywanych w Warszawie halowych mistrzostwach Polski juniorów starszych 
lekkoatletka słupskiego „Gryfa” Halina Dzierhawica zdobyła trzecie miejsce w biegu na 60 
m ppł. w czasie 9,14 s.

– Dobre wyniki osiągnęli również juniorzy młodsi na halowych mistrzostwach Polski 
w Zabrzu. Bogusław Świtała zajął drugie miejsce w biegu na 60 m ppł. z rezultatem 8,63 s. 
W trójboju sprinterskim Marian Antosz był szósty.

– W Słupsku odbyły się mistrzostwa województwa lekkoatletów w biegach przełajowych. 
Startowało około 300 zawodników. Oto wyniki: młodziczki – 1500 m: Telesiewicz (Sław-
no) przed Sikorską (Studzienice) i Wejwer (Sławno); juniorki młodsze – 2000 m: Kamieńska 
(Słupsk) przed Błachnią (Sławno) i Janek (Ustka); juniorki – 2000 m: dwa pierwsze miejsca 
zajęły zawodniczki z Bytowa, trzecia była Muchowska ze Sławna; młodzicy – 3000 m: Kuteł-
ło (Bytów) przed Karczewskim (Ustka) i Toczkiem (Studzienice); juniorzy młodsi – 4000 m: 
Uzar (Słupsk) przed Sobczakiem (Bytów) i Lewandowskim (Bytów); juniorzy – 5000 m: Lange 
(Lębork) przed Kozłowskim (Sławno) i Majewskim (Lębork); seniorzy – 6000 m: Eksterowicz 
przed Tobołą (obaj Słupsk) i Błuszką (Warcino). 

– W Parku Kultury i Wypoczynku w Słupsku odbyła się wielka masowa impreza lekkoat-
letyczna „Bieg Zwycięstwa”. Na starcie stanęło około 5 tys. uczestników. Bieg wywołał duże 
zainteresowanie mieszkańców miasta, którzy gorąco dopingowali zawodników. Pierwsze 
miejsce i puchar wojewody słupskiego wywalczył Andrzej Witczak.

– W meczu międzypaństwowym Szwecja – Polska – Wielka Brytania w Sztokholmie 
w biegu na 3000 m pprz. barw Polski bronił Janusz Rolbiecki. Zajął trzecie miejsce wyni-
kiem  8.32,68 min.

– W Sopocie odbył się ogólnopolski mityng lekkoatletyczny, w którym uczestniczył zespół 
słupskiego „Gryfa” i odniósł kilka zwycięstw. Oto wyniki: B. Zakrzewski – 110 m ppł. – 14,8 s; 
Władysław Chorbacz – skok w dal – 6,94 m; H. Dzierhawica – 100 m - 12,4 s; K. Zielińska – 400 
m – 60,7 s; M. Straszewski –  skok wzwyż – 190 cm; Lidia Bierka – skok wzwyż – 155 cm; Irena 
Aranowska – 400 m – 61,2 s.

– Grupa lekkoatletów uczestniczyła w międzynarodowym mityngu w Poznaniu. Najwar-
tościowszy wynik uzyskała Małgorzata Kaczmarek, która skoczyła w dal na odległość 6,07 
m. Startowała ponadto w biegu na 100 m ppł. uzyskując czas 14,95 s. Halina Dzierhawica 
przebiegła 100 m w 12,36 s; Marian Antosz i Bogdan Zakrzewski uzyskali na 100 m identyczny 
wynik – 11,16 s. Ten ostatni startował również w biegu płotkarskim pokonując dystans 110 
m w 14,65 s.

– Na stadionie „Zawiszy” w Bydgoszczy odbył się Mały Memoriał im. Janusza Kusocińskie-
go w kategorii juniorów młodszych (roczniki 1960-61), zaś na stadionie AWF w Warszawie 
startowali w Małym Memoriale juniorzy (rocznik 1958-59). Wyniki z Bydgoszczy: 400 m – Ro-
man Stanisławczuk – 49,4 s; 200 m – M. Antosz – 22,0 s; 110 m ppł. – B. Świtała – 14,9 s; I. 
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Aranowska i K. Zielińska w biegu na 400 m – odpowiednio – 58,3 s i 59,9 s; Z Memoriału roz-
grywanego w Warszawie wyróżnić należy wyniki: Marka Matisa w dziesięcioboju – 6.301 pkt; 
Wł. Chorbacza w skoku w dal – 6,98 m oraz H. Dzierhawicy w biegu na 200 m – 25,29 s i M. 
Kaczmarek w pięcioboju – 3.341 pkt.

– Obiecujący sezon lekkoatletów Gryfa - pod takim tytułem ukazał się w „Głosie Pomo-
rza” artykuł na temat sekcji „Gryf” Słupsk. 
Lekkoatleci słupskiego Gryfa, praktycznie od dwóch sezonów tj. czasu remontu stadionu 650-le-
cia, nie mają gdzie trenować. Z tego powodu sympatycy „królowej sportu” w grodzie nad Słupią 
pozbawieni są emocji, których mogliby dostarczyć lekkoatleci. Mimo tak trudnych warunków 
szkoleniowych, podopieczni trenera – koordynatora woj. słupskiego – Ryszarda Ksieniewicza 
(byłego rekordzisty Polski w dziesięcioboju) uzyskują bardzo dobre wyniki, zdobywają medale. 
W dorobku lekkoatletów Gryfa najcenniejszymi trofeami są medale zdobyte na mistrzostwach 
Europy juniorów, które rozgrywane były w Atenach przez Edwarda Antczaka i Marka Jakubczy-
ka. Medalista E. Antczak został również jednym z laureatów tegorocznego Konkursu – Plebiscytu 
„Głosu Pomorza” na najlepszych sportowców województwa słupskiego.
Młodzi lekkoatleci Gryfa – a to wszystkich szczególnie cieszy – prawie na każdych zawodach 
ustanawiają rekordy życiowe i rekordy województwa. A trzeba przyznać, że bardzo często star-
tują poza granicami województwa. Najczęściej na obiektach Trójmiasta, Bydgoszczy, Poznania 
i stolicy kraju. Właśnie w tych miastach, w doborowej stawce lekkoatletów kraju, zawodniczki 
i zawodnicy Gryfa ustanawiają rekordy okręgu.
Jak nas poinformował R. Ksieniewicz na podkreślenie zasługuje rekord województwa w biegu na 
400 m, ustanowiony w Poznaniu przez młodziutka zawodniczkę – Irenę Aranowską. Liczymy, że 
o utalentowanej biegaczce Gryfa oraz jej koleżankach i kolegach klubowych, których forma roś-
nie z każdym startem – nieraz jeszcze będziemy pisać w tym sezonie.
Jak się dowiadujemy, lekkoatleci Gryfa zamierzają uczestniczyć w spartakiadzie młodzieży woje-
wództwa… gdańskiego. Udział w tej imprezie będzie kolejnym sprawdzianem słupszczan przed 
V Ogólnopolską Spartakiadą Młodzieży w Łodzi. Inicjatorom za start w Gdańsku należą się duże 
brawa. Przebudowa stadionu 650-lecia nie przeszkodzi bowiem, reprezentantom „królowej spor-
tu” w Słupsku uczestniczyć w wojewódzkiej spartakiadzie młodzieży, co prawda nie własnej, lecz 
równie wielkim rendez-vous lekkoatletów wybrzeża.

– Z udziałem zawodników kilku województw na stadionie białogardzkiej „Iskry” odbył się 
ogólnopolski mityng lekkoatletyczny. Na wysokim poziomie rozgrywany był skok wzwyż. 
Pierwsze miejsce zajął H. Michalski (obecnie AZS Poznań) – 205 cm. Drugie miejsce zdobył 
M. Straszewski – 200 cm.

– V OSM w Łodzi. Minima uzyskali już niektórzy słupscy zawodnicy: juniorzy młodsi: Sta-
nisław Witek – w rzucie oszczepem – 57,52 m; juniorzy: Władysław Chorbacz w skoku w dal 
– 7,32 m.

– Sporym sukcesem słupskich lekkoatletów zakończyły się boje w Ogólnopolskiej Spartakia-
dzie Młodzieży na stadionie „Start” w Łodzi. Medale zdobyli: srebrny – sztafeta chłopców 4x400 
m – 3.22,3 min. Sztafeta biegła w składzie:  Roman Lenard, Jan Uzar, Roman Stanisławczuk 
i Marian Antosz. Medal brązowy zdobył Stanisław Witek – 62,20 m w oszczepie. Ponadto M. 
Kaczmarek w skoku w dal – 5,77 m – zajęła dziewiąte miejsce, a w biegu na 100 m ppł. odpadła 
w półfinale z czasem 16,4 s. M. Antosz dostał się do ćwierćfinału 200 m z czasem  23,32 s.
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– W Sopocie odbyły się półfinały ligi juniorów. Oto interesujące wyniki: 100 m ppł – H. 
Dzierhawica – 14,8 s; 100 m juniorów – R. Stanisławczuk – 11,4 s;  skok w dal – Wł. Chorbacz 
– 7,16 m; skok wzwyż – M. Straszewski – 200 cm; St. Witek w oszczepie  59,55 m i w kuli  M. 
Matis – 12,48 m.

– Do tradycji lekkoatletów Słupska należą starty w licznych mityngach z udziałem czołów-
ki krajowej. Na mityngu w Bydgoszczy słupscy zawodnicy osiągnęli niezłe rezultaty: kobiety: 
200 m – H. Dzierhawica – 25,3 s; I. Aranowska – 26,5 s; dysk – E. Baborowska – 43,05 m; męż-
czyźni: 200 m – M. Antosz i R. Stanisławczuk – 22,4 s; R. Leonard – 22,7 s; 3000 m – A. Witczak 
– 8.44,3 min; skok wzwyż –M. Straszewski – 195 cm; oszczep – St. Witek – 56,00 m.

– Podczas zawodów o mistrzostwo II ligi w Lubinie Białymstoku słupscy lekkoatleci zano-
towali kilka wartościowych wyników: kobiety: 100 m ppł. – M. Kaczmarek – 14,6 s i H. Dzier-
hawica – 14,8 s; dysk – E. Baborowska – 42,57 m. mężczyźni: 100 m – M. Antosz – 10,8 s; 110 
m ppł. – B. Zakrzewski – 14,4 s; 3000 m pprz. – J. Rolbiecki – 9.05,2 min; skok wzwyż – M. 
Straszewski – 195 cm; F. Kulczyński w rzut młotem – 64,26 m.

– Trzech zawodników słupskiego „Gryfa” uczestniczyło w Memoriale im. J. Kusocińskiego. 
Bogdan Zakrzewski przebiegł 110 m ppł w czasie 14,63 s, natomiast Janusz Rolbiecki w biegu 
na 3000 m pprz. uzyskał czas 8.45,6 min.  F. Kulczyński w młocie osiągnął wynik 66,66 m.

– Na stadionie „Zawiszy” w Bydgoszczy odbyły się mistrzostwa Polski seniorów. Dobrze 
pobiegł J. Rolbiecki na 3000 m pprz. plasując się na szóstym miejscu wynikiem 8.38,5 min 
oraz B. Zakrzewski, który w finale biegu na 110 m ppł. zajął VII miejsce z czasem 14,54 s.

– W Tallinie odbyły się zawody lekkoatletyczne zawodników pionu gwardyjskiego. Uczest-
niczyło w nich trzech zawodników słupskiego „Gryfa”. Najlepszy wynik uzyskał Bogdan Za-
krzewski w biegu na 110 m ppł. Zajął drugie miejsce z czasem 14,35 s. Janusz Rolbiecki zajął 
czwarte miejsce w biegu na 3000 m pprz. z czasem 8.42,7 min, a F. Kulczyński również był 
czwarty w młocie – 66,90 m.

– Na warszawskiej „Skrze” startowali młodzi zawodnicy „Gryfa”. Bardzo dobrze spisał się 
Marian Antosz, który w biegu na 400 m ustanowił nowy rekord Polski w kategorii wieko-
wej do 16 lat. Słupszczanin przebiegł ten dystans w czasie 50,20 s. Oprócz niego wyróżnić 
należy wyniki Romana Stanisławczuka i Romana Lenarda, którzy na 400 m uzyskali: 50,45 s 
i 50,67 s; Bogusław Świtała  110 m ppł. Pokonał w czasie 16,17 s.

– Na stadionie Bałtyku w Koszalinie odbył się ogólnopolski mityng lekkoatletyczny. Udział 
w zawodach wzięli również słupszczanie, którzy reprezentowali kilka klubów. Oto ciekawsze 
wyniki: 100 m – E. Antczak – 10,8 s; 400 m – E. Antczak – 48,6 s; 110 m ppł. – B. Zakrzewski 
– 14,8 s; skok wzwyż – M. Straszewski – 205 cm; kula – J. Koluch – 16,53 m; Ten sam zawodnik 
zwyciężył w rzucie dyskiem – 42,68 m wyprzedzając Jędrzęjczaka – 40,67 m.

– Biegi przełajowe w Lasku Północnym, z udziałem 460 osób rozegrano w kilku katego-
riach. Wśród juniorów młodszych zwyciężył Jerzy Sieczkowski z TMechan., w kategorii mło-
dzików  - T. Skwara – SP 9. kategoria juniorek młodszych – M. Kamieńska – ZSGastr., młodzicz-
ki – A. Gołębiewska – SP 3.
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Czołowi płotkarze na 110 m ppł. Bogdan 
Zakrzewski (pierwszy tor) i Bogusław Świtała (drugi tor).

Z nr 161 Janusz Rolbiecki podczas biegu nocnego w Słup-
sku.
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Dekoracja medalistów mistrzostw Polski juniorów w biegu na 110 m ppł. Na podium z nr 2 Bogusław Świtała.

Oszczepem rzuca Stanisław Witek.
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Fotografia wykonana przez Mariana Antosza z okazji zdobycia srebrnego medalu w sztafecie 4x400 m na Ogólnopolskiej 
Spartakiadzie Młodzieży w Łodzi.
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Rok 1978

– Podczas rozgrywek o mistrzostwo II ligi w Szczecinie uzyskano kilka wartościowych re-
zultatów: kobiety: 400 m – I. Aranowska – 59,2 s; 100 m ppł. – H. Dzierhawica – 15,0 s; skok 
w dal – M. Kaczmarek – 5,72 m i L. Bierka – 5,69 m; dysk – E. Baborowska – 42,68 m. mężczyźni: 
400 m – R. Stanisławczuk – 50,3 s; 3000 m pprz. – J. Rolbiecki – 8.52,5 min; skok wzwyż – M. 
Straszewski – 195 cm; oszczep Z. Łuszczyński – 59,42 m.

– W Płocku odbyły się Letnie Igrzyska Młodzieży Szkolnej. Z reprezentantów Słupska najlepiej 
spisał się Krzysztof Kuc, który zwyciężył w pchnięciu kulą – 10,61 m i w skoku w dal – 6,44 m.

– Dobry rezultat uzyskał J. Rolbiecki startujący w mistrzostwach Warszawy. Przebiegł on 
dystans 1500 m w czasie 3.47,7 min.

– W Olsztynie zorganizowano mityng lekkoatletyczny z okazji 30-lecia miejscowej „Gwar-
dii”. Jeden z najlepszych wyników tych zawodów osiągnął zawodnik słupskiego „Gryfa” Flo-
rian Kulczyński. W konkursie rzutu młotem zwyciężył z wynikiem 70,84 m.

– Ciekawą imprezą z okazji Tygodnia Kultury Fizycznej rozegraną w Słupsku był finał ligi 
szkolnej szkół podstawowych w lekkiej atletyce. Podczas zawodów młodzi adepci „królowej 
sportu” uzyskali kilka dobrych wyników. Na szczególne wyróżnienie zasługują rezultaty Aga-
ty Komasy (SP 7) w biegu na 100 m – 13,3 s, Elżbiety Dynowskiej i Jadwigi Puziarskiej (obie SP 
3) w skoku wzwyż – 145 cm; Tadeusza Skwary i Marka Kuryło w biegu na 300 m – po 39,1 s; K. 
Kuca w skoku w dal – 5,84 m; J. Dąbrowskiego w skoku wzwyż 165 cm. W ogólnej klasyfikacji 
rozgrywek ligowych zwyciężył zespół SP 14 przed SP 9 i SP 3.

– Na stadionie bydgoskiej „Zawiszy” odbyły się zawody lekkoatletyczne. Janusz Rolbiecki 
w biegu na 5000 m uzyskał czas 14.21,2 min. M. Antosz i R. Lenard przebiegli 400 m w czasie 
50,6 s i 50,8 s; Pozostałe wyniki: dysk chłopców – B. Słabak – 47,06 m i M. Siek – 43,34 m.

– Stanisław Witek reprezentował barwy Polski w trójmeczu Polska-Rumunia-Węgry. 
W swojej koronnej konkurencji - w rzucie oszczepem - uzyskał wynik 62,70 m.

– Na zakończonych w Wałbrzychu mistrzostwach Polski juniorów młodszych Marian 
Antosz okazał się najlepszy w biegu na 400 m z rezultatem 50,75 s.

– W trakcie trwania Słupskich Dni „Sportu” gościł w Słupsku znany działacz i trener Jan 
Mulak. Oto jego uwagi na temat lekkiej atletyki w Słupsku. 
Od kilku lat słychać coraz częściej o talentach pochodzących ze Słupska. J. Rolbiecki jest już zna-nym 
w Polsce przeszkodowcem i kto wie – może pojedzie do Moskwy na Olimpiadę. Kilka dobrych rezulta-
tów osiągnął młody 400-metrowiec M. Antosz. Jest jednak sprawa, która dla dobra słupskiego, chyba 
krajowego sportu wymaga jak najszybszego rozwiązania. Klimat wokół kultury fizycznej, wspaniali 
ludzie, znakomite powietrze, lesiste tereny i niezbyt rozległe miasto to za mało, by myśleć o podno-
szeniu poziomu lekkiej atletyki na wyżyny. Słupsk kończy przebudowę najpiękniej chyba położonego 
w Polsce obiektu – stadionu 650-lecia. I na tym właśnie stadionie potrzebny jest słupskiemu sportowi 
tartan. Wierzę, że niedługo zapadną odpowiednie decyzje i wkrótce usłyszymy o słupskich lekkoatle-
tach, których miasto zna na razie tylko z prasy. I będzie można też urządzać w Słupsku imprezy lekko-
atletyczne najwyższej rangi. Kto zna słupską gościnność, poziom organizacji i inicjatywy miejscowych 
działaczy sportowych, ten na zawody do Słupska przyjedzie bez wahania.

– Główną imprezą Słupskich Dni „Sportu” był nocny bieg uliczny wokół alei Sienkiewi-
cza. Na starcie oprócz zawodników miejscowych stanęła czołówka biegaczy krajowych. Bieg 
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główny wygrał Zb. Pierzynka (Wisła Kraków). J. Rolbiecki zajął szóste miejsce. W biegu ulicz-
nym uczniów szkół podstawowych zwyciężyli: dziewczęta: 1200 m – J. Płaszyńska (SP 14) 
przed I. Kosińską (SP 14) i B. Czarnowską (SP 6). Chłopcy – 1800 m – A. Wolny (SP 7) przed K. 
Konciuszewskim (SP 3) i M. Urbanowiczem (SP 9).

– Podczas mistrzostw okręgu słupskiego młodzików uzyskano kilka interesujących wyni-
ków: dziewczęta: 100 m – A. Komasa – 12,8 s; skok wzwyż – E. Dynowska – 150 cm. chłopcy: 
100 m – M. Kuryło – 11,7 s; 300 m – R. Kuc – 38,5 s; 1000 m – E. Karpicz – 2.54,6 min; skok 
wzwyż – K. Kuc i J. Dąbrowski – po 170 cm.

– W Warszawie na stadionie „Skry” odbył się Mały Memoriał im. J. Kusocińskiego, w któ-
rym wzięli udział młodzi zawodnicy „Gryfa”. Najwartościowy wynik osiągnął w rzucie dyskiem 
Bogdan Słabak – 44,38 m.

– Podczas zawodów w Warszawie J. Rolbiecki przebiegł 3000 m pprz. w czasie 8.32,1 min,  
ustanawiając nowy rekord okręgu słupskiego, natomiast Florian Kulczyński uzyskał bardzo 
dobry wynik w rzucie młotem – 70,48 m.

– Na mityngu w Bydgoszczy nasi lekkoatleci uzyskali następujące wyniki: kobiety: 100 m 
– H. Dzierhawica - 12,2 s; 400 m – I. Aranowska – 59,0 s; skok w dal – L. Bierka – 5,65 m. męż-
czyźni: 400 m – R. Lenard – 49,6 s; skok w dal – Wł. Chorbacz – 6,82 m.

– W Starogardzie Szczecińskim najlepszy wynik mityngu osiągnął F. Kulczyński w rzucie 
młotem – 70,46 m.

– Kilka niezłych wyników uzyskali młodzi zawodnicy w Poznaniu. Mężczyźni: 110 m ppł. – B. Świtała 
– 15,78 s; 200 m – M. Antosz – 22,88 s; 400 m – R. Lenard – 51,30 s; skok w dal – E. Kardis – 6,78 m.

– Z okazji Święta Odrodzenia w Szczecinie rozegrano ogólnopolski mityng lekkoatletycz-
ny. Słupscy zawodnicy osiągnęli kilka niezłych rezultatów: kobiety: 100 m – A. Komasa i L. 
Bierka – 13,0 s; 100 m ppł. – H. Dzierhawica – 15,0 s; skok w dal – L. Bierka – 5,80 m i M. Kacz-
marek – 5,60 m; skok wzwyż mężczyzn – M. Straszewski – 195 cm. F. Kulczyński w młocie zajął 
pierwsze z wynikiem – 69,74 m.

– Na kilku mityngach walczyli lekkoatleci słupskiego „Gryfa”. W Warszawie Bogdan Zakrzewski 
osiągnął w biegu na 110 m ppł. wynik 14,63 s. W Bydgoszczy Halina Dzierhawica przebiegła 100 m 
w czasie 12,2 s, a 100 m ppł. – 14,7 s. Wreszcie w Płocku Ewa Baborowska rzuciła dyskiem 43,58 m.

– Na rozegranych w Poznaniu mistrzostwach Polski juniorów dobrze spisali się zawodni-
cy słupskiego „Gryfa”. Stanisław Witek zajął trzecie miejsce w rzucie oszczepem, osiągając 
wynik 63,40 m. Kilku innych zawodników wystąpiło również w finałach. M. Kaczmarek była 
siódma w skoku w dal – 5,72 m; H. Dzierhawica zajęła siódme miejsce w biegu na 100 m ppł. 
– 15,03 s; Bogusław Świtała był siódmy w biegu na 110 m ppł. – 15,82 s, podobnie jak sztafeta 
4x400 m chłopców – 3.25,5 min.

– Stanisław Witek wystąpił jako reprezentant Polski w trójmeczu lekkoatletycznym 
juniorów Polska-Jugosławia-Włochy w Casino (Włochy). St. Witek zajął czwarte miejsce 
ustanawiając rekord okręgu wynikiem 64,36 m.

– W Bydgoszczy z okazji Dnia Budowlanych odbył się mityng lekkoatletyczny. Bardzo do-
brze spisał się J. Rolbiecki w biegu na 5000 m wygrywając z czasem 14.11,04 min – rekord 
okręgu. Drugi rekord okręgu ustanowiła H. Dzierhawica w biegu na 100 m – 11,9 s. Ta sama 
zawodniczka wygrała bieg na 100 m ppł. w czasie 14,6 s. Czwarte zwycięstwo dla ekipy „Gry-
fa” wywalczyła M. Kaczmarek w skoku w dal – 5,73 m.
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Grupa Ryszarda Orłowskiego. Od prawej: M. Straszewski, T. Skóra, K. Koluch, M. Kaczmarek, poniżej Iwona Sienkiewicz, 
Krystyna Karpisiuk i Janusz Rosłan.

Tomasz Herba i Roman Stanisławczuk 
w oczekiwaniu na start.

Marian Antosz na podium mistrzostw Polski juniorów młod-
szych w Wałbrzychu.
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Na zgrupowaniu kadry w Spale. Od prawej Bogusław Świtała i trener kadry Andrzej Radiuk.

Szkoleniowiec Ryszard Orłowski. Szkoleniowiec Ryszard Zakrzewski.
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W rzucie młotem Florian Kulczyński.



158



159

Rok 1979

– Lekkoatleci słupskiego „Gryfa” wzięli udział w halowych zawodach w Warszawie i Byd-
goszczy. J. Rolbiecki startował w Warszawie w biegu na 3000 m i wygrał w czasie 8.02,9 min.  
Jego wynik był najlepszym rezultatem halowym uzyskanym w 1979 roku w kraju. W Bydgosz-
czy startowała grupa skoczków i płotkarzy. Oto ich osiągnięcia: B. Zakrzewski w biegu na 60 
m ppł. – 8,1 s; Lidia Bierka w skoku w dal – 5,75 m; Wł. Chorbacz również w skoku w dal – 7,07 
m. Wyróżnić należy P. Namysłowskiego w biegu na 60 m – 7, 0 s.

– W halowych mistrzostwach Polski seniorów Bogdan Zakrzewski zdobył brązowy medal 
w biegu na 60 m ppł. – 8.01 s; J. Rolbiecki był czwarty w biegu na 3000 m z czasem 8.09,6 min.

– W Białogardzie lekkoatleci Pomorza Środkowego zainaugurowali nowy sezon. Ciekaw-
sze wyniki zawodów: 300 m kobiet: I. Aranowska – 43,0 s; skok w dal – L. Bierka – 5,98 m. Wł. 
Chorbacz wygrał skok w dal wynikiem 7,17 m.

– Na zgrupowaniu w Meksyku przebywał z grupą polskich biegaczy Janusz Rolbiecki. Po 
powrocie wziął udział w międzynarodowym mityngu w Rumunii. Na dystansie 3000 m pprz. 
uzyskał wynik 8.42,0 min.

– W mityngu „Srebrny Grot” w Stargardzie Szczecińskim F. Kulczyński rzucił młotem na 
odległość 70,40 m.

– Bardzo dobrą formą błysnął Janusz Rolbiecki, biorąc udział w XXV Memoriale J. Kusociń-
skiego. W biegu na 3000 m pprz. zajął on w silnej, międzynarodowej obsadzie trzecie miejsce 
z czasem 8.26,6 min. Wynik uzyskany przez J. Rolbieckiego był nowym rekordem okręgu słup-
skiego. Warto podkreślić, że reprezentant „Gryfa”, po powrocie z Meksyku z każdym startem 
wykazywał wzrost formy, poprawiając rekordy życiowe i okręgu. Florian Kulczyński w rzucie 
młotem uzyskał wynik 69,38 m.

– W Poznaniu odbyły się mistrzostwa Polski seniorów. Janusz Rolbiecki zajął czwarte miej-
sce w biegu na 3000 m pprz. w czasie 8.29,6 min (w eliminacjach uzyskał czas 8.43,8 min). B. 
Zakrzewski był piąty w biegu na 110 m ppł. – 14,34 s.

– Podczas zawodów o mistrzostwo II ligi w Łodzi dobrze wypadli zawodnicy „Gryfa”. A oto 
ciekawsze wyniki: kobiety: skok w dal – L. Bierka – 6,09 m i M. Kaczmarek – 5,63 m; mężczyźni: 
J. Rolbiecki – 3000 m – 8.15,8 min; St. Witek - oszczep – 66,14 m; skok w dal – Wł. Chorbacz 
– 7,24 m; B. Zakrzewski – 110 m ppł. – 14,5 s; F. Kulczyński młot – 70,44 m. Świetną formą 
zaimponował J. Rolbiecki. W silnie obsadzonym biegu na 5000 m uzyskał znakomity rezultat 
13.59,5 min.

– Na zawodach w Bydgoszczy R. Lenard przebiegł 400 m w 49,8 s. J. Huruk w biegu na 
3000 m uzyskał czas 8.45,1 min. 

– Z okazji 34 rocznicy wyzwolenia Szczecina odbył się mityng, w którym startował mło-
ciarz słupskiego „Gryfa” F. Kulczyński. Wygrał zdecydowanie wynikiem 70,36 m.

– W Olsztynie odbyły się eliminacje strefowe do VI Ogólnopolskiej Spartakiady Młodzieży, 
która rozegrana będzie w Bydgoszczy. Warto zaznaczyć, że podczas trwania zawodów padał 
non stop deszcz.  E. Dynowska wygrała pięciobój - 2669 pkt. Oto niektóre rezultaty: juniorki 
młodsze - I. Aranowska - 400 m - 60,4 s; T. Pytlos - dysk – 33,46 m; juniorzy młodsi: dysk - B. 
Słabak – 49,28 m (I miejsce),  Siek – 44,30 m (II miejsce). B. Słabak wygrał także pchnięcie kulą 
– 13,65 m. M. Kuryło na 400 m uzyskał czas  52,5 s, a  A. Wypych w biegu na 1500 m pprz. – 
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4.43,9 min. A. Kokotowski skoczył wzwyż 185 cm, natomiast K. Kuc w dal  6,62 m; juniorzy: St. 
Witek - oszczep – 64,98 m; R. Stanisławczuk - 400 m – 51,0 s; B. Świtała - 110 m ppł. – 15,1 s.

– W VI Ogólnopolskiej Spartakiadzie Młodzieży, która odbyła się w Bydgoszczy, B. Świtała 
w biegu na 110 m ppł. był piąty z wynikiem 15,11 s. Na tej samej pozycji znalazł się St. Witek 
w rzucie oszczepem z wynikiem 65,54 m. Sztafeta chłopców 4x400 m w składzie: R. Lenard, J. 
Uzar, M. Antosz i R. Stanisławczuk zajęła czwarte miejsce z czasem 3.20,1 min. B. Słabak zdo-
był brązowy medal w rzucie dyskiem juniorów – 49,68 m i ósme miejsce w kuli – 13,89 m.

– W międzynarodowych mistrzostwach Warszawy B. Zakrzewski zajął trzecie miejsce 
w biegu na 110 m ppł. wynikiem 14,46 s.

– W memoriale W. Gerutty Lidia Bierka zajęła siódme miejsce uzyskując 3.689 pkt. (100 m 
ppł.- 14,99 s; kula – 9,45 m; skok wzwyż – 165 cm; skok w dal – 5,93 m; 800 m – 2.35,7 min).

– Budapeszcie rozegrano spartakiadę klubów gwardyjskich. Lidia Bierka w skoku w dal 
uzyskała rezultat 5,95 m, B. Zakrzewski w biegu na 110 m ppł. – 14,20 s; J. Rolbiecki na 3000 
m pprz. – 8.38,8 min.

– W Memoriale im. J. Michałowicza w Warszawie B. Zakrzewski zajął szóste miejsce w bie-
gu na 110 m ppł. – 14,54 s (w eliminacjach 14,51 s). J. Rolbiecki w biegu na 5000 m uzyskał 
czas13.49,7 min. 

– Drużynowe mistrzostwa Polski juniorów odbyły się w Bydgoszczy. Wyniki naszych za-
wodników: B. Świtała – 110 m ppł. – 14,9 s; R. Stanisławczuk – 400 m – 49,8 s; B. Słabak w dys-
ku – 44,90 m; St. Witek w oszczepie – 64,42 m; M. Antosz – 200 m – 22,4 s; A. Kokotowski  
w skoku wzwyż – 190 cm; K. Kuc w skoku w dal – 6,74 m.

– Lekkoatleci słupskiego „Gryfa” występowali w trzech miastach, uzyskując niezłe rezultaty. 
W Ruse (Bułgaria) słupszczanie wzięli udział w zawodach gwardyjskich w kat. juniorów. M. Antosz 
pobiegł w zwycięskiej sztafecie 4x100 m. St. Witek w rzucie oszczepem osiągnął odległość 66,74 
m. 110 m ppł. B. Świtała pokonała w czasie 15,4 s. W Bydgoszczy  L. Bierka skoczyła w dal 5,66 m. 
R. Lenard w biegu na 200 m mężczyzn uzyskał czas 22,8 s, a A. Witczak w biegu na 3000 m – 8.40,8 
min. Trzecia grupa startowała w Sopocie. Najwartościowsze rezultaty uzyskali: E. Baborowska 
w dysku – 42,54 m, W. Chorbacz w skoku w dal – 7,09 m oraz w biegu na 100 m – 11,0 s.

– W Poznaniu odbyła się II runda rozgrywek o mistrzostwo II ligi lekkoatletycznej. Plonem 
zawodów było ustanowienie kilku rekordów okręgu. W skoku o tyczce Z. Stanisławek uzyskał 
wynik 4,60 m; M. Radzikowski w dziesięcioboju – 6.564 pkt.; M. Matis – 6.387 pkt.; A. Witczak 
w biegu na 10 tys. m – 31.20,6 min; W. Chorbacz w skoku w dal – 7,32 m; J. Rolbiecki – na 5 
tys. m – 14.13,2 min; B. Zakrzewski na 110 m ppł. – 14,3 s; B. Świtała – 15,0 s; M. Straszewski 
w skoku wzwyż – 200 cm; R. Stanisławczuk na 400 m – 49,9 s; J. Włoszczyński w pchnięciu kulą 
– 14,96 m; H. Dzierhawica przebiegła 100 m ppł. w 15,2 s.

– W Sopocie odbył się Memoriał im. J. Żylewicza. Wyniki słupskich zawodników: kobiety: 
L. Bierka - skok w dal – 5,87 m; mężczyźni: 110 m ppł. – B. Zakrzewski – 14,39 s; 400 m – M. 
Antosz – 49,79 s; 1500 m – J. Rolbiecki – 3.48,0 min;  skok w dal – W. Chorbacz - 7,14 m; skok 
wzwyż – M. Straszewski – 204 cm; skok o tyczce – Z. Stanisławek – 4,40 m.

– Podczas Słupskich Dni „Sportu” rozegrano bieg uliczny z udziałem czołówki polskich bie-
gaczy. Bieg główny na dystansie 5000 m wygrał B. Mamiński przed B. Kusiem. Najlepszy ze 
słupskich biegaczy okazał się A. Witczak, który zajął 12 miejsce. W biegu dziewcząt ze szkół 
podstawowych zwyciężyła B. Indrzycka – SP 3.
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– W mityngu lekkoatletycznym „Winobrania” w Zielonej Górze, B. Zakrzewski przebiegł 
110 m ppł. w 14,4 s, a  W. Chorbacz skoczył w dal  7,16 m.

– W Sopocie Lidia Bierka wygrała skok w dal wynikiem 5,92 m, natomiast w Bydgoszczy 
B. Słabak rzucił dyskiem na odległość 49,66 m. Pozostałe rezultaty: B. Zakrzewski w biegu na 
200 m – 22,3 s przed M. Antoszem – 22,4 s. 

– Ponownie został poprawiony rekord okręgu w skoku o tyczce. Z. Stanisławek uzyskał 
w Białogardzie wynik 4,72 m.
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Bieg na 110 m ppł. Na krańcowych torach Bogusław Świtała i Bogdan Zakrzewski.

Grupa Jana Wodeckiego. Od góry: Waldemar Wagner, Jan Uzar, po-
niżej Roman Stanisławczuk i Roman Lenard.
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Na zdjęciu Lidia Bierka i Władysław Chorbacz. Dyskobol Bogdan Słabak.

Lidia Bierka podczas lądowania w skoku w dal.
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Z nr 272 biegnie Janusz Rolbiecki.

W sztafecie 4x400 m Roman Lenard odebrał pałeczkę od Tomasza Herby.
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Nad płotem Janusz Rolbiecki.

Te piękne dziewczyny to zawodniczki Ryszarda Orłowskiego. Od prawej: Ewa Naumczyk, Jadwiga Puziarska i Elżbieta Dynow-
ska.
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Stanisław Witek na rzutni oszczepem w Bydgoszczy.

W skoku w dal Władysław Chorbacz
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ROK 1980

– W międzynarodowym halowym mityngu w Warszawie, Janusz Rolbiecki zwyciężył 
w biegu na 3000 m w czasie 8.02,86.

– W halowych mistrzostwach Polski w Zabrzu brązowy medal w biegu na 60 m ppł. zdo-
był Bogdan Zakrzewski – 8,01 s. J. Rolbiecki zajął czwarte miejsce w biegu na 3000 m z cza-
sem 8.09,6 min.

– Lekkoatleci słupskiego „Gryfa” startowali w halowych mistrzostwach Polski juniorów 
oraz w mityngu warszawskiej AWF. Najlepszy wynik uzyskał B. Zakrzewski, który w biegu na 
60 m ppł. zajął trzecie miejsce uzyskując bardzo dobry czas 7,90 s. W biegu na 1500 m J. Rol-
biecki uzyskał 3.50,2. Ze słupskich juniorów najlepiej spisał się P.  Namysłowski, który w biegu 
na 60 m ppł. zajął czwarte miejsce wynikiem 8,45 s. A. Kokotowski w skoku wzwyż skoczył 
pokonał poprzeczkę na wysokości 200 cm.

– W Warszawie w hali AWF startowało kilku zawodników Gryfa. Oto ich wyniki: J. Rolbiecki 
- 1500 m – 3.52,3 min; B. Zakrzewski - 60 m ppł – 7,98 s, B. Świtała – 8,49 s.

– W Słupsku w Lasku Północnym odbyły się biegi przełajowe o puchar SPT „Przymorze”. 
Startowała czołówka biegaczy z kraju. W biegu głównym na dystansie 14 tys. m zwyciężył 
K. Bąk (Flota Gdynia). Najlepszym naszym zawodnikiem okazał się A. Witczak, który zajął 10 
miejsce

– Zawodnicy słupskiego Gryfa wzięli udział w Memoriale im. J. Żylewicza w Sopocie i uzy-
skałi nstępujące rezultaty: J. Rolbiecki w biegu na 3000 m – 8.10,01 min; na 110 m ppł. – B. 
Świtała – 14,57 s; w skoku w dal – W. Chorbacz – 7,27 m; na 800 m – W. Bujniewski – 1.49,47 
min i Zb. Wszelak – 1.53,32 min; F. Kulczyński w młocie 64,90 m.

– W Poznaniu odbyły się zawody o mistrzostwo II ligi. Świetnie spisał się zespół męski „Gry-
fa” Słupsk, odnosząc zdecydowane zwycięstwo. Gryf walczył jesienią w zawodach o wejście 
do I ligi. Zawody w Poznaniu odbyły się w fatalnych warunkach atmosferycznych, w czasie 
deszczu, dlatego uzyskano słabsze rezultaty. Oto wyniki naszych zawodników: W. Bujniewski 
zwyciężył w biegu na 1500 m w czasie 3.52.95 min; Pozostałe wyniki: J. Rolbiecki – 5000 m 
– 14.15,60 min; Cz. Mojżysz - 3000 m z pprz. – 8.49,48 min; Zb. Wszelak - 800 m – 1.52,39 min; 
F. Kulczyński - młot – 66,18 m; B. Słabak - dysk – 45,46 m; W. Napierała - trójskok – 15,19 m; 
Z. Stanisławek - skok o tyczce – 4,40 m; B. Świtała – 110 m ppł. – 14,80 s; St. Witek – oszczep 
– 59,32 m;

– Eliminacje strefowe o awans do finałowych zawodów VII Ogólnopolskiej Spartakiady 
Młodzieży rozegrano w Sopocie. Awans do finałów zdobyli tylko zwycięzcy poszczególnych 
konkurencji. Byli to: wśród dziewcząt – J. Puziarska w siedmioboju – 4.042 pkt; wśród chłop-
ców: 100 m – K. Telesiewicz – 11,3 s; 400 m – M. Kuryło – 51,2 s; skok w dal i trójskok – K. Kuc 
– 6,69 m i 13,43 m; skok wzwyż – R. Mazgis – 190 cm; oraz sztafeta 4x400 m – 3.24,3 min.

– W Sofii (Bułgaria) odbyła się spartakiada juniorów z krajów demokracji ludowej. Starto-
wało w niej trzech reprezentantów słupskiego Gryfa. Nasi lekkoatleci osiągnęli następujące 
wyniki: P. Namysłowski w biegu na 110 m ppł. – 15,2 s; A. Kokotowski – w skoku wzwyż – 200 
cm; B. Słabak – w pchnięciu kulą – 13,80 m.

– W Poznaniu odbył się ogólnopolski mityng lekkoatletyczny, podczas którego dwóch za-
wodników słupskiego „Gryfa” ustanowiło nowe rekordy okręgu: St. Witek w rzucie oszczepem 
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– 67,64 m; H. Radzikowski w dziesięcioboju – 6.786 pkt.. Dobry rezultat uzyskał w biegu na 
110 m ppł. B. Świtała – 14,98 s.

– Tradycyjny mityng w Białogardzie rozgrywany o „Złotą Antenę” przyniósł kilka interesu-
jących wyników. 100 m – M. Napierała – 11,1 s; 400 m – T. Herba – 50,0 s; W. Chorbacz - skok 
w dal – 7,33 m; St. Witek – oszczep – 63,12 m.

– Władysław Chorbacz prezentował wysoką formę. Na zawodach w Poznaniu skoczył 
w dal  7,40 m, a Z. Stanisławek w skoku o tyczce uzyskał wynik  4,70 m.

– Dziesięcioboiści „Gryfa” uzyskali kilka dobrych rezultatów na mityngu w Bydgoszczy. 
Najlepiej spisał się Marek Matis, który wynikiem 6.703 pkt zajął trzecie miejsce. Czwarty był H. 
Zborowski – 6.692 pkt. A. Wyrzykowski uzyskał 6.187 pkt.

– Na mityngu w Bydgoszczy najciekawsze wyniki uzyskali: 15-letnia Bożena Indrzycka 
w biegu na 1000 m – 3.06,6 min; A. Kokotowski w skoku wzwyż – 204 cm;  B. Słabak – w rzucie 
dyskiem – 45,50 m; oraz skoczkowie w dal: W. Chorbacz i H. Zborowski, którzy uzyskali 6,98 
m i 6,97 m.

– W Gdyni, gdzie startowali juniorzy młodsi i młodzicy „Gryfa” na wyróżnienie zasługiwał 
rezultat Roberta Mazgisa w skoku wzwyż – 190 cm.

– Juniorzy startowali na zawodach w Sopocie. Wyniki: A. Wypych – 1000 m – 2.37,3 min; 
A. Kokotowski - skok wzwyż – 200 cm; B. Słabak – dysk – 47,66 m; W. Chorbacz – skok w dal 
– 7,11 m.

– Czołowi płotkarze „Gryfa” startowali na 200 m, uzyskując rezultaty: B. Zakrzewski – 22,3 
s; B. Świtała – 22,4 s; pchnięcie kulą - J. Włoszczyński – 14,92 m.

– Grupa zawodników „Gryfa” uczestniczyła też w mistrzostwach Dolnego Śląska we Wroc-
ławiu. Zenon Stanisławek w skoku o tyczce uzyskał wynik 4,83 m. M. Napierała w trójskoku 
pokonał odległośc 15,17 m. W. Chorbacz w skoku w dal 7,28 m.

– Wielki sukces odnieśli zawodnicy słupskiego „Gryfa” w Raciborzu. Wywalczyli awans 
do ekstraklasy lekkoatletycznej. Zawody odbywały się w bardzo trudnych warunkach at-
mosferycznych, na bieżni żużlowej. Oto ciekawsze wyniki: J. Rolbiecki w biegu na 3000 m 
pprz. – 9.03,04 min; B. Zakrzewski – 110 m ppł. – 15,0 s; St. Witek - rzut oszczepem – 66,90 
m; B. Słabak –  dysk – 48,66 m; Z. Stanisławek – skok o tyczce – 4,50 m; A. Kokotowski - skok 
wzwyż – 190 cm; F. Kulczyński - młot – 66,30 m; Cz. Mojżysz - 5000 m – 14.25,15 min; W. 
Bujniewski - 1500 m – 3.54,65 min.

– Podczas ostatniego mityngu lekkoatletycznego w Madrycie, trzecie miejsce w biegu 
na 3000 m pprz. za B. Malinowskim i zawodnikiem hiszpańskim zajął Czesław Mojżysz. Był 
on reprezentantem „Gryfa” Słupsk. Nie był to pierwszy występ tego zawodnika w barwach 
kraju. Jako junior wiele razy reprezentował Polskę biegając na średnich i długich dystansach 
(pochodzi z Rybnika). W czasie halowych mistrzostw Polski w Zabrzu zdobył tytuł mistrza 
w biegu na 3000 m. Czesław Mojżysz należał do kadry narodowej i został objęty przygotowa-
niami przedolimpijskimi. Ten młody, bo liczący wówczas zaledwie 22 lata zawodnik, zaliczany 
był do krajowej czołówki w biegu na 3000 m z pprz. Jego rekordowy czas 8.38,3 min dał mu 
czołowe miejsce na liście przeszkodowców.

– Na łamach „Głosu Pomorza” ukazał się artykuł Bezdomni lekkoatleci Gryfa mówiący 
o warunkach szkoleniowych lekkoatletów. 
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PO RAZ PIERWSZY w historii sportu na Pomorzu Środkowym mamy I-ligowy zespół lekkoatletycz-
ny. Sztuki tej dokonała drużyna słupskiego Gryfa, awansując w ubiegłym tygodniu do ekstrakla-
sy. Miłośnicy „królowej sportu” nie tylko w samym Słupsku są z tego dumni. Do klubu GKS „Gryf” 
nadchodzą telegramy z gratulacjami i życzeniami dalszych sukcesów podopiecznych trenerów: 
Ryszarda Ksieniewicza, Jana Wodeckiego, Leszka Górnego, Czesława Bedki, Ryszarda Zakrzew-
skiego – współtwórców osiągnięć zawodników.
Największym jednak fenomenem wobec przejścia tak wysokiej poprzeczki przez słupskich lekko-
atletów jest to, że I-ligowe ostrogi zdobyli oni nie posiadając własnego obiektu lekkoatletycznego 
ze wszystkimi potrzebnymi urządzeniami. Na łamach „Głosu Pomorza” pisaliśmy o tym niejedno-
krotnie, informując o startach i sukcesach lekkoatletów Gryfa w kraju i za granicą. Sekcja lekkoat-
letyczna Gryfa korzystała – od chwili jej przejścia z MLKS Piast w 1974 r. – z gościnnych stadionów 
w innych województwach. 
Gryf organizując sekcję la, został od razu „pozbawiony” możliwości treningowych, gdyż właś-
nie w tym czasie przystąpiono do modernizacji stadionu 650-lecia. Zawodnikom pozostały leś-
ne dukty i nadmorskie plaże. Pół biedy dla biegaczy na średnich dystansach. Znacznie trudniej 
było szkolić zawodników w konkurencjach technicznych (oszczep, skok wzwyż, tyczka, płotki czy 
sprint). Mimo to zawodnicy tych dyscyplin osiągnęli wysoki poziom. Wystarczy wspomnieć me-
dalistów Ogólnopolskiej Spartakiady – sprint, oszczep, albo J. Rolbieckiego – przeszkodowca czy 
płotkarzy – B. Zakrzewskiego i B. Świtały.
To, że lekkoatleci „Gryfa” awansowali do ekstraklasy, jest zasługą nie tylko samych zawodników, 
lecz także działaczy klubowych. Zarząd klubu konsekwentnie realizuje plany rozwoju poszcze-
gólnych dyscyplin oraz tworzenia szerokiej bazy szkoleniowej.
SĄ JEDNAK SPRAWY, których bez pomocy gospodarzy miasta, centralnych władz sportowych 
oraz społeczeństwa Słupska nie sposób będzie zrealizować. W tym przypadku chodzi o bieżnię 
lekkoatletyczną na zmodernizowanym i przekazanym Gryfowi stadion 650-lecia. Przystępując 
przed pięcioma laty do remontu stadionu zakładano, że Słupsk „dorobi się” I-ligowych drużyn, 
które na tym nowoczesnym i pięknie położonym obiekcie będą dostarczać sympatykom sportu 
emocji oraz przeżyć. Gruntownie zmodernizowana została dawna bieżnia lekkoatletyczna. Pod 
przyszłą 8-torową bieżnię położono warstwę betonu, jako podkład pod sztuczne tworzywo. Wzię-
to przy tym pod uwagę smutne doświadczenia z Białegostoku i Zielonej Góry, gdzie nawierzchnie 
ze sztucznego tworzywa zostały zniszczone. Nie spieszono się. Czekano na dobre tworzywo pol-
skiej produkcji. Poza tym czekano jeszcze na upragniony awans lekkoatletów do ekstraklasy.
Obecnie, kiedy jest już ta I liga, sprawa nawierzchni na bieżni oraz pozostałych urządzeń lekko-
atletycznych staje znowu na porządku dnia. Działacze klubowi zdają sobie doskonale sprawę 
z zaistniałych trudności, jeśli chodzi o budownictwo sportowe. Co do bieżni na zmodernizowa-
nym stadionie słyszy się nawet głosy, żeby przerobić ją na żużlową. Są to oczywiście, nieodpowie-
dzialne propozycje. Przy takim rozwiązaniu należałoby usunąć betonową nawierzchnę. Byłoby 
to olbrzymie marnotrawstwo materiałów i ludzkiej pracy. Sądzę, że do takiego rozwiązania nie 
dopuści samo społeczeństwo Słupska. Tego samego zdania są gospodarze obiektu.
Obiektywne trudności z wykończeniem bieżni są olbrzymie. Znając jednak gospodarność władz 
słupskich i ich troskę o rozwój sportu i kultury fizycznej w mieście i województwie – należy sądzić, 
że i ten problem rozwiążą pomyślnie ku zadowoleniu tysięcy miłośników sportu oraz samych 
sportowców. Przemawiają za tym także inne czynniki, przede wszystkim natury ekonomicznej.
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Awans lekkoatletów do ekstraklasy wymagać będzie od zawodników podniesienia poprzeczki, 
aby utrzymać się w gronie najlepszych. Trudne warunki treningowe na miejscu będą w tym prze-
szkadzać, zaś korzystanie z gościnnych urządzeń szkoleniowych i treningowych w innych woje-
wództwach, łącznie z przejazdami jest kosztowne. Drugim czynnikiem przemawiającym za od-
daniem bieżni do użytku sportowcom jest na pewno, zainteresowanie kibiców walką I-ligowców 
słupskich (przed własną widownią) z najlepszymi zawodnikami kraju. Bez bieżni będą oni pozba-
wieni tych emocji, zdani tylko na informacje prasowe. Poza tym na słupskim obiekcie można bę-
dzie organizować ogólnopolskie i międzynarodowe mityngi lekkoatletyczne. Śmiem twierdzić, że 
gdyby w Słupsku zorganizowano Memoriał im. Janusza Kusocińskiego z udziałem sław lekkoat-
letycznych całego świata, to stadion 650-lecia byłby wypełniony po brzegi i nie świecił pustkami, 
jak to się zdarza na obiektach sportowych warszawskiej Skry czy bydgoskiego Zawiszy.
ARGUMENTY te powinny wziąć pod rozwagę również władze Polskiego Związku Lekkiej Atletyki 
w Warszawie i pomóc działaczom słupskim w rozwiązaniu ich trudności. Awans Gryfa do I ligi 
stwarza dla PZLA duże możliwości rozwoju tej dyscypliny sportu nie tylko w Słupsku, lecz także 
w województwie całym regionie Pomorza Środkowego.
Powstawanie nowych szkółek lekkoatletycznych, organizowanie międzywojewódzkich zawo-
dów szkolnych, oraz cotygodniowych „wtorków” czy „czwartków” lekkoatletycznych jest tylko 
kwestią czasu. Powstał sprzyjający klimat dla popularyzacji „królowej sportu”. Właśnie dzięki 
wejściu lekkoatletów Gryfa do I ligi. Szansy tej nie powinno się zaprzepaścić. Niewykluczone prze-
cież, że właśnie na Pomorzu Środkowym wyrosną talenty na miarę Krzyszkowiaka, Sidły, Wszoły, 
Kozakiewicza i innych lekkoatletów, którzy rozsławili i rozsławiają imię Polski na wszystkich kon-
tynentach.

– W tygodniku „Zbliżenia” ukazał się artykuł o awansie lekkoatletów do I ligi. „Radość 
z awansu i…
Od lat miłośnicy lekkiej atletyki czekali na awans słupskich zawodników do I ligi. Wielu przestało 
wierzyć, że kiedyś będzie to możliwe. Z niedowierzaniem przyjmowali zapewnienia trenera Ry-
szarda Ksieniewicza, że lekkoatleci „Gryfa” jeszcze w tym sezonie będą, walczyć o wejście do I ligi 
i mają szanse, by znaleźć się w dwójce awansujących zespołów.
Wszystko wyjaśniło się w niedzielę 14 września. Przez cały sezon zawodnicy przygotowywali się 
właśnie z myślą o tym najważniejszym dla nich i klubu dniu. Wyliczenia własnego „banku infor-
macji” wskazywały, że czwarte miejsce będzie pewne, ale o wyższe będzie trudno.
Przyjechali do Raciborza dobrze przygotowani i nastawieni na ostrą walkę. Okazało się, że po-
ziom był bardzo wyrównany i dosłownie do ostatniej chwili ważyły się losy drużyny. Kiedy zakoń-
czono finały w Raciborzu, wszyscy pozostali na stadionie czekali na rozstrzygnięcie się awansu, 
rezultaty ostatniej konkurencji – skoku o tyczce. Ze względu na fatalne warunki atmosferyczne 
został przeniesiony on do Zabrza. Radosna mina tyczkarza Zenona Stanisławka wysiadającego 
z autokaru powiedziała mi wszystko. Byli oprócz Górnika, drugim zespołem, który w przyszłym 
sezonie będzie walczył w pierwszej lidze.
W zespole „Gryfa” nie zawiedli ci, na których najbardziej liczono. Janusz Rolbiecki wygrał 3000 m 
z pprz., Czesław Mojżysz był pierwszy na 5 km, a najlepszy wynik uzyskał Florian Kulczyński. Po-
zostali zawodnicy również starali się wypaść jak najlepiej. Wprawdzie niektórym w startach prze-
szkodziły kontuzje, jednak trener Ksieniewicz był zadowolony z ich postawy. Najbardziej liczyły się 
w tych rozgrywkach miejsca poszczególnych zawodników. Choć jeszcze w słupskim Gryfie panuje 
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radość i duma z osiągnięcia lekkoatletów, to już teraz wszyscy w klubie zastanawiają się nad tym, 
co dalej. Awans to dopiero pierwszy krok i trzeba wszystko zrobić, by niebył ostatnim, czyli aby nie 
był to jednoroczny występ w gronie najlepszych. A nie będzie to łatwe. Sekcja Gryfa jako jedyna 
spośród zespołów pierwszej, a chyba i drugiej ligi lekkoatletycznej nie ma zapewnionych choćby 
przyzwoitych warunków pracy szkoleniowej i to we wszystkich porach roku.
Lekkoatleci Gryfa trenują systemem - rzec by można - chałupniczym. Ich główny obiekt stadion 
650-lecia posiada starą zniszczoną bieżnię asfaltową. Nie nadaje się ona do treningów nawet 
latem. Od kilku lat planuje się zakończenie modernizacji tego obiektu, lecz nadal pozostaje to 
w sferze życzeń klubu. Od lat też władze zabiegają o odpowiednią nawierzchnię tartanową na 
bieżni. Bez efektu. Nadal lekkoatleci biegają w pobliskim lasku albo trenują na trawnikach w po-
bliżu stadionu.
Zawodnicy przyzwyczajeni do tzw. ciężkich bieżni, nie zawsze osiągają lepsze wyniki na tartanie. 
Nawet intensywny i dobrze zaplanowany cykl szkoleniowy nie zda egzaminu, jeśli w innych wa-
runkach będą prowadzone treningi a w innych starty, a trudno żeby do nas dostosowywała się 
reszta klubów.
Szkoleniowcy uważają, że jeśli do połowy czerwca przyszłego roku nie będzie położony tartan na 
bieżni, to nie ma co oczekiwać od lekkoatletów wyraźnej poprawy wyników. Jest to tym bardziej 
niemożliwe, że i podczas zimy zawodnicy nie mają gdzie trenować.
Podobnie przedstawia się sprawa wyposażenia w sprzęt sportowy. Chodzi głownie o tyczki i osz-
czepy. Jeśli przypadkiem można korzystać ze sprzętu kolegów  z innych klubów, wówczas rezulta-
ty zaskakują nawet samych zawodników. Jest jednak nadzieja, że pod tym względem po awansie 
do I ligi nastąpi poprawa.
Dla przekazania pełnego obrazu trudności sekcji lekkoatletycznej można jeszcze wspomnieć 
o zbyt mało liczebnej kadrze szkoleniowców. Tylko niektórzy są zatrudnieni w pełnym wymiarze 
godzin. W efekcie brak ciągłej fachowej opieki podczas treningów. Trener prowadzący jednocześ-
nie ćwiczenia np. z miotaczami, wieloboistami czy skoczkami musi po kilkanaście razy biegać od 
jednej do drugiej grupy zawodników.
Nie ma co ukrywać, że w tej sytuacji osiągnięcie przez zawodnika dobrego rezultatu, takiego któ-
ry liczyłby się na krajowej arenie, będzie bardzo trudne. Jeśli nie nastąpią oczekiwane zmiany, to 
za rok nastrój klubie może być zupełnie inny niż we wrześniu tego roku…

– W Mistrzostwach Pomorza Środkowego w Koszalinie uzyskano klika niezłych rezulta-
tów: mężczyźni: 400 m – T. Herba – 49,6 s; skok wzwyż – A. Kokotowski – 205 cm.

– Podczas VII Ogólnopolskiej Spartakiady Młodzieży Jadwiga Puziarska zajęła szóste miej-
sce w siedmioboju uzyskując 4.280 pkt.

– Na mityngu w Sopocie Stanisław Witek wygrał rzut oszczepem wynikiem 77,84; Zb. 
Wszelak przebiegł 1000 m w czasie 2.27,1 min. Czołowe miejsca zajęli również B. Michałowski 
w kuli i H. Radzikowski na 200 m.

– Z udziałem klubów Pomorza Środkowego odbyły się w Koszalinie zawody o klubowy 
puchar. Z lepszych wyników należy wymienić: W. Chorbacz w skoku w dal – 7,06 m; Z. Stani-
sławek w skoku o tyczce – 4,60 m.

– W ramach Słupskiej Olimpiady Młodzieży rozegrano w Słupsku biegi przełajowe. Oto 
zwycięzcy na poszczególnych dystansach: 1000 m młodziczek – B. Indrzycka, przed B. Zarze-
cką; 1500 m juniorek młodszych – W. Telesiewicz; 4000 m – Zd. Stenke.
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– FAUL!? – taki tytuł nosił cykl artykułów w „Głosie Pomorza” na temat nieprawidłowo-
ści w sporcie. Tym razem artykuł odnosił się do decyzji Polskiego Związku Lekkiej Atletyki 
w sprawie awansu GKS „Gryf” do I ligi lekkoatletycznej.
Lekkoatleci słupskiego Gryfa awansowali w tym roku do I ligi. Radość była ogromna, bo prze-
cież o ten awans ubiegano się całe lata. Z myślą o zapewnieniu słupskim lekkoatletom dobrych 
warunków szkoleniowych do występów w Słupsku, włożono wiele trudu w budowę nowocześnie 
wyposażonego stadionu. Awans do ekstraklasy został wywalczony zgodnie z regulaminem PZLA, 
ten sukces słupszczan potwierdził zarząd PZLA komunikatem z początku listopada br.
Tymczasem w projekcie regulaminu ligi l-a na rok przyszły zakwalifikowano sekcję Gryfa do… 
rundy wstępnej rozgrywek…
Nieuwzględnienie faktów wynikłych z zakończonego cyklu rozgrywek jest co najmniej nieporozu-
mieniem. Dyskredytuje to autorów nowego regulaminu w oczach trenerów i zawodników, a tak-
że w opinii społecznej – stwierdzają działacze Gryfa. – Podobnie jak i mocno spóźniona decyzja 
PZLA odnośnie uznania punktów drużynom za udział ich zawodników w wielkich zawodach 
w Japonii. Wywalczyliśmy awans w sportowej walce, zgodnie z obowiązującymi przez PZLA za-
twierdzonymi przepisami.
Nie dziwimy się oburzeniu, jakie projekt regulaminu wywołał w Słupsku, a zapewne nie tylko 
w tym mieście. Naginanie przepisów do potrzeb(?) tego czy innego klubu jest wyraźnie sprzeczne 
z dobrymi obyczajami, kłóci się z pojęciem społecznego dobra.
Niestety, nie po raz pierwszy rozgrywa się sprawy awansu przy zielonym stole, jak gdyby do walki 
o punkty i awanse nie starczało miejsca na bieżniach, skoczniach i rzutniach. A tam właśnie, na 
arenach sportowych, lekkoatleci „Gryfa” zdobyli miejsce w ekstraklasie. I jako I-ligowcy powinni 
wystartować do następnego cyklu rozgrywek.
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Grupa słupskich zawodników po treningu.

Podczas zgrupowania w Bydgoszczy. Pierwszy od prawej Ryszard Zakrzewski, obok siedzi Leszek Górny.
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Zgrupowanie w Lęborku. Ten najwyższy to Michał Straszewski, obok Krzysztof Kuc, 
na werandzie grupa dziewcząt Andrzeja Tańskiego. 

Walka wieloboistów wieloboistów biegu na 400 m. Drugi od prawej Marek Matis, w środku Zenon Stanisławek i Henryk 
Radzikowski.
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Trenerzy Ryszard Ksieniewicz i Leszek Górny obliczają zdobyte punkty wieloboistów.

Tyczkarz Zenon Stanisławek podczas treningu.
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Trener Czesław Bedka.

Szkoleniowiec Janusza Rolbieckiego – Piotr Badura.
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Rok 1981

– Na mityngu w Bydgoszczy startowali zawodnicy „Gryfa”. Wyniki: kobiety: L. Bierka na 100 
m ppł. – 14,2 s i w skoku wzwyż – 170 cm; mężczyźni: 200 m – E. Antczak – 22,1 s; skok wzwyż 
– A. Kokotowski – 205 cm;  kula – B. Michałowski – 15,64 m.

– W Sopocie podczas mityngu Aleksander Kokotowski skoczył wzwyż 210 cm.
– W mistrzostwach Polski w Zabrzu z zawodników Gryfa jedynie E. Antczak zdołał dostać 

się do finału. W biegu na 400 m zajął szóste miejsce w czasie 47,68 s.
– Na stadionie stołecznej „Skry” rozegrane zostały mistrzostwa Warszawy. Uczestniczył 

w nich J. Rolbiecki, zdobywając tytuł mistrza Warszawy w biegu na 3000 m z pprz. w czasie 
8.45,73 min.

– Z udziałem 16 zespołów odbyły się w Poznaniu zawody o mistrzostwo I ligi. Zespół słup-
skiego Gryfa zajął 5 miejsce. Z reprezentantów „Gryfa” bardzo dobrze spisał się St. Witek usta-
nawiając nowy rekord okręgu wynikiem 75,16 m. Inne wyniki naszych zawodników: 400 m 
– E. Antczak – 48,14 s; 3000 m – Cz. Mojżysz – 8.13,95 min; 3000 m pprz. – J. Rolbiecki – 8.49,65 
min; 110 m ppł. – B. Zakrzewski – 14,44 s; młot – F. Kulczyński – 70,22 m; dysk – Mieczysław 
Szpak – 53,16 m; skok wzwyż – A. Kokotowski – 205 cm.

– I liga …i co dalej? Taki tytuł nosił artykuł zamieszczony w tygodniku „Zbliżenia”. 
 Po wejściu lekkoatletów Gryfa do I ligi zastanawiano się, jak długo tam pozostaną. Wia-
domo, nowy zespół bez bazy treningowej ma niewielkie szanse na utrzymanie się w stawce naj-
lepszych. Władze klubu, jak i trenerzy liczyli się z trudnościami przygotowaniu do sezonu. Udało 
się mimo trudnej sytuacji, zorganizować zgrupowanie wyjazdowe i obozy. Zarówno szkoleniow-
cy jak i zawodnicy bardzo solidnie podeszli do swej pracy. Efekty były widoczne już od początku 
sezonu, czyli od maja. Z zawodów na zawody lekkoatleci poprawiali swe wyniki.
W ubiegłym roku tylko jeden z nich posiadał klasę mistrzowską, a dwóch I klasę sportową. Obec-
nie jeszcze przed zakończeniem rozgrywek jedenastu zawodników uzyskało już I klasę a jeden 
– młociarz Florian Kulczyński posiada klasę mistrzowską międzynarodową. Jego najlepszy wynik 
– 74,48. Do tych, którzy potwierdzili swą dobrą formę, należą m.in. Czesław Mojżysz – średniody-
stansowiec. Na 3000 m jego czas – 7.58,02.. Coraz lepsze wyniki uzyskuje skoczek  – Władysław 
Chorbacz – 10,6 na 100 m i 7,61 w skoku w dal. Duże nadzieje wiąże klub z młodym skoczkiem 
(19 lat) Aleksandrem Kokotowskim, który uzyskał już 210 cm w skoku wzwyż. Po poprawieniu 
techniki ten zawodnik ma szanse na wynik na najwyższym poziomie krajowym. Równie dobre 
rezultaty osiąga młody 10-boista Andrzej Wyrzykowski, który w biegu na 110 m ppł. uzyskał  już 
14.7, a w skoku wzwyż 202. W klubie jest jeszcze paru zdolnych biegaczy przez płotki. Są to Bo-
gusław Świtała – 14,32 i Bogdan Zakrzewski – 14,22. Dużym atutem zespołu Gryfa jest również 
najlepszy średniodystansowiec, Janusz Rolbiecki, który w biegu na 3000 m z przeszkodami może 
pochwalić się rezultatem 8.25,20.
Szczególnie duże postępy w porównaniu z ub. rokiem zrobili miotacze – Benedykt Michałowski, 
który poprawił w kuli swój rezultat o 1,5 metra i legitymuje się wynikiem 17,16. Aż o 9 metrów 
poprawił swój rezultat w rzucie dyskiem Mieczysław Szpak. Jego najlepszy tegoroczny wynik 
– 57,44. Zaś o 7 metrów lepiej niż w ub. roku rzuca oszczepnik – Stanisław Witek. Jego wynik te-
goroczny 75,16. Zawodnikiem liczącym się w punktacji całego zespołu jest także 400-metrowiec 
Edward Antczak, którego rekord na tym dystansie wynosi 47,22.
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Dobra postawa zawodników pozwala mieć nadzieje, że słupski Gryf pozostanie w pierwszej lidze. 
Potwierdzają to wyniki pierwszej rundy rozgrywek ligowych, które odbyły się w Poznaniu. Zale-
dwie 13,5 punkta zabrakło by drużyna ta znalazła się w ścisłej czołówce. Byłaby to największa 
sensacja. A jak twierdzi koordynator sekcji – Ryszard Ksieniewicz niewiele brakowało. Zespół wy-
stępował mocno osłabiony. Nękają go często kontuzje zawodników. Gdyby wszyscy, na których 
liczył, wystartowali wówczas można by było wyeliminować z finałów Zawiszę Bydgoszcz.
Lekkoatleci Gryfa będą wspólnie z pozostałymi 8 zespołami I ligi walczyć o utrzymanie się w niej. 
Jak na razie mają oni największe szanse.
Wiadomo, że z roku na rok słupski zespół będzie stanowił coraz większą konkurencję dla pozosta-
łych. Jest to drużyna bardzo młoda. Wielu zawodników od dwóch, trzech lat intensywnie trenuje, 
a już osiąga rezultaty na średnim krajowym poziomie. Ponadto predyspozycje psychofizyczne 
pozwalają na te optymistyczne prognozy. Nawet w najcięższych sytuacjach lekkoatleci Gryfa nie 
zawodzą.
Jest jednak problem, którego nie da się ominąć, jeśli chce się myśleć o dalszym rozwoju sekcji. To 
problem braku bazy. Wspominałam o tym często, a trzeba jeszcze raz zaznaczyć, że bez odpo-
wiedniej bieżni, skoczni czy rzutni długo nie będzie można podnosić poziomu sportowego. Zresz-
tą już teraz daje o sobie znać trenowanie w prymitywnych warunkach. Sportowców nękają często 
kontuzje spowodowane właśnie treningami na niewłaściwych nawierzchniach. Niebezpieczny 
staje się trening skoczków zwłaszcza wzwyż. Na rozbiegu układa się z braku odpowiedniej na-
wierzchni chodniki, które jednak podczas biegu przesuwają się. Stwarza to niebezpieczeństwo 
groźnych kontuzji. Właśnie na takim rozbiegu doznał skomplikowanej kontuzji najlepszy polski 
skoczek wzwyż – Jacek Wszoła – Nie wiadomo czy kiedykolwiek wróci na stadion.
Ponadto złe warunki treningowe mogą spowodować, że zawodnicy, którzy będą mieli szanse na 
uzyskanie wyników na wysokim krajowym czy nawet europejskim poziomie, będą uciekali z Gry-
fa do innych klubów gwarantujących im bezpieczne przygotowanie. I ani klub, ani trenerzy nie 
mogą w takiej sytuacji stawiać sprzeciwów…

– W Białymstoku zakończyły się zawody dziesięcioboistów. Dobrze spisał się reprezen-
tant słupskiego Gryfa, Henryk Radzikowski, który wynikiem 7.006 pkt. ustanowił nowy rekord 
okręgu.
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Nad poprzeczką w skoku wzwyż Aleksander Kokotowski. 

Janusz Rolbiecki. Henryk Radzikowski na zgrupowaniu w Bydgoszczy.
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Roman Lenard przekazuje pałeczkę Edwardowi Antczakowi.

Ekipa Słupska podczas otwarcia zawodów. Od lewej Bożena Indrzycka, Mirosław Kostrzewa, Ryszard Witt.
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Stanisław Witek.

Długoletni kierownik sekcji la
Eugeniusz Modrzejewski.
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Rok 1982

– Halowe mistrzostwa Polski w wielobojach rozegrano w Warszawie. Udział w nich wzięła na-
sza zawodniczka Lidia Bierka. Wynikiem 3.936 pkt. w pięcioboju zajęła trzecie miejsce zdoby-
wając brązowy medal.

– Na łamach słupskiego tygodnika „Zbliżenia” ukazał się wywiad red. Ewy Wypiorczyk z brązo-
wą medalistką halowych mistrzostw Polski Lidią Bierką -Wieloboiści muszą być wytrzymali
Jedyna seniorka – lekkoatletka w słupskim „Gryfie” – Lidia Bierka – specjalizuje się w nietypowej konku-
rencji: wieloboju. W 1981 roku została sklasyfikowana na czwartym miejscu w kraju. Podczas ostat-
nich halowych mistrzostw Polski zdobyła brązowy medal. Należy do kadry narodowej. Zaliczana 
jest do młodych utalentowanych zawodniczek mających szansę na nawiązanie równorzędnej walki 
z europejską czołówką.
O krótką rozmowę na temat kariery sportowej oraz specyfiki wybranej konkurencji poprosiłam tuż po 
zakończeniu przez nią codziennego treningu.
Siedmiobój, jak wszystkie wieloboje lekkoatletyczne, nie cieszą się popularnością. Ani kibice nie 
śledzą z zapartym tchem zmagań sportowców, ani rekordziści nie są fetowani jak w innych kon-
kurencjach. Niewiele też zawodniczek próbuje specjalizować się akurat w tym kierunku.
Doszło nawet do tego, że my wieloboiści rozgrywamy swoje zawody mistrzowskie oddzielnie, z reguły 
parę tygodni później od reszty koleżanek i kolegów. Była to trochę głupia sytuacja – jak gdyby chciano 
podkreślić, że jesteśmy inni. W poszczególnych konkurencjach, wchodzących w skład wieloboju, nie 
ustanawiamy rekordów kraju. Systematycznie zbieramy punkty. Liczy się przecież wszechstronność. 
Zupełnie inny jest stosunek do nas kolegów sportowców. Oni doceniają nasz wysiłek i wyniki. Może już 
od tego roku coś zmieni się na lepsze. Podobno będziemy startować wspólnie z innymi lekkoatletami.
Kiedy zawodnik posiadający predyspozycje fizyczne i psychiczne solidnie podchodzi do swej pra-
cy na treningach, ma większe szanse błyśnięcia w jednej konkurencji. Wszystko podporządkowa-
ne jest wymaganiom tej specjalności. U Pani zaś przy tak wielkiej różnorodności konkurencji – bo 
i biegi, skoki, rzuty – trudniej o olśniewające wyniki i praca jest żmudniejsza. Co zadecydowało 
o wyborze wieloboju?
Wiele było przyczyn. Początkowo pasjonowałam się siatkówką, ale ciężka choroba nie pozwoliła mi 
kontynuować treningu w tym kierunku. Już w szkole podstawowej startowałam w czwórboju lekkoat-
letycznym. Miałam szczęście, bo nauczycielem wychowania fizycznego był pan Ryszard Orłowski, któ-
ry w „Gryfie” zajmował się lekkoatletyką. On namówił mnie na systematyczny trening. Sześć lat temu 
zaczęłam specjalizować się w skoku w dal. Szybko osiągnęłam dobre wyniki. Kiedy trzy lata temu gru-
pą dziewcząt zajął się trener Leszek Górny, zaproponował mi bym zajęła się wielobojem. Wiedziałam, 
że to będzie o wiele trudniejsze zadanie, ale długo nie musiał namawiać. Czułam, że uprawianie jednej 
konkurencji nie daje mi w pełni satysfakcji ani pełni wyżycia się w sporcie. Choć czasami mam dość, to 
jednak dochodzę do wniosku, że gdybym mogła jeszcze raz wybierać – zdecydowałabym się znowu 
na wielobój.
Wielobój wymaga wszechstronności, ale wiadomo, że każdy z zawodników ma „swoją” konku-
rencję najsilniejszą, w której zdobywa się najwięcej punktów. A jak to jest w Pani przypadku?
Moją „silną bronią” stał się skok w dal. Na razie rekord życiowy wynosi 6,10, ale chyba go niedługo 
poprawię. To moja koronna konkurencja. Nie tylko zdobywam w niej najwięcej punktów, ale zauwa-
żyłam, że łatwiej wychodzi niż inne, nie wymaga większej koncentracji. Kiedy skaczę w dal czuję się 
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pewna. Choćby podczas ostatnich mistrzostw Polski w hali. Zajęłam tam trzecie miejsce, jednak wcale 
nie uważam, że wystąpiłam dobrze; miałam wiele zastrzeżeń do swoich startów. Poza skokiem w dal.
A jak bywa z przygotowaniem do innych konkurencji?
Zupełnie inne wymagania techniczne, siłowe, wytrzymałościowe powodują, że treningi nie przebie-
gają łagodnie. Teraz najbardziej denerwuję się przy pchnięciu kulą. Czuję, że nie lubię tego. Nie mam 
jeszcze dobrze opanowanej techniki. Nie wszystko udaje się zrobić zgodnie z założeniami. Ale z cza-
sem będzie lepiej. Pamiętam jak musiałam opanować, i to na przyzwoitym poziomie, bieg przez płot-
ki. Zniechęcona byłam zupełnie. Nie miałam opanowanej odpowiedniej techniki, więc pokonywanie 
płotków w odpowiednim rytmie było trudne i często kończyło się na którymś z płotków… Teraz, kiedy 
już nauczyłam się, inaczej podchodzę do startów w tej konkurencji – na treningach czy podczas za-
wodów.
Przy tej wszechstronności wymagań konieczny jest również bardzo zróżnicowany trening. Słysza-
łam, że Panią można codziennie spotkać na stadionie 650-lecia.
Teraz, kiedy jest ciepło i możemy już ćwiczyć na stadionie, jestem tu codziennie. Trenuję sześć razy 
w tygodniu. Wolnych sobót nie mam. Podczas przygotowań zwraca się uwagę nie tylko na potrzeby 
poszczególnych konkurencji, choć to jest szczególnie ważne. Dla przykładu: zupełnie inaczej trzeba 
przygotowywać się na rozbiegu do skoku w dal, a inaczej do skoku wzwyż. A cóż dopiero mówić o kon-
kurencjach biegowych: inne wymagania stawiane są przy sprintach, inne przy płotkach, a jeszcze inne 
przy średnich dystansach na 800 m. Ponadto my, wieloboiści, musimy być bardzo wytrzymali. Przecież 
siedem konkurencji rozgrywa się w ciągu dwóch dni. Niektóre bez odpoczynku lub po krótkiej kilkuna-
stominutowej przerwie. Zaczynamy od 100 m przez płotki i po 15 minutach już trzeba stanąć w kole do 
pchnięcia kulą. Właściwie bez przerwy przystępuje się później do skoku wzwyż. Jedynie przed biegami 
mamy więcej czasu na regenerację sił. Także drugiego dnia miedzy skokiem w dal a rzutem oszczepem 
ledwie można złapać oddech.
A jeszcze do tego cały czas trwają przeliczenia wyników na punkty, porównywanie z innymi za-
wodniczkami.
Ja już tym nie zajmuję się. To bardzo utrudnia koncentrację. Trener przelicza i sygnalizuje na jakim 
jestem miejscu, jakie rezultaty powinnam uzyskać w następnej konkurencji, by być jeszcze lepsza. Ma 
to pewien wpływ na dalsze starty, bo dopinguje, gdy różnice są niewielkie. Ale i tak przecież za każdym 
razem człowiek daje z siebie wszystko na co go stać.
Czy w tym sezonie będzie Panią stać na poprawienie dotychczasowego wyniku?
Mój aktualny rekord wynosi 5521 pkt. Czuję, że mogę go poprawić i to sporo. Solidnie przygotowu-
je się do sezonu. Do końca kwietnia jeszcze będą trwały cięższe, wytrzymałościowe i siłowe treningi 
– podstawa formy. Później przyjdzie czas na sprawdziany i przygotowanie do startów. Zakładamy 
z trenerem, że powinnam osiągnąć 6000 pkt. A te 6000 pkt to paszport do Aten na Mistrzostwa Euro-
py. Takie ustalono w PZLA minima dla wieloboistek. Z pewnością pojedzie tam Małgorzata Guzowska 
– rekordzistka kraju i mistrzyni Uniwersjady, ale i ja mam szanse, oczywiście – o ile poprawię swoje 
dotychczasowe rekordy życiowe…
 … i jeśli nie przeszkodzą temu kontuzje – zmora sportowców, a zwłaszcza lekkoatletów.
Odpukać, ale jeszcze nie wiem co to kontuzja, mimo, że trenuję już 8 lat. Jak do tej pory – nie poznałam 
sportu od tej strony. Może trochę prawdy jest w twierdzeniu, że wieloboje pozwalają na wszechstronne 
doskonalenie predyspozycji fizycznych przez swe różnorodne wymagania nie powodują przeciążenia 
niektórych grup mięśni, stawów czy kręgosłupa.
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Na sporcie jednak życie nie kończy się. Jakie są Pani plany rodzinne, zawodowe – na najbliższe lata?
Plany na najbliższe lata są jednak podporządkowane wymaganiom sportu. Zostałam po zdobyciu 
klasy mistrzowskiej objęta systemem stypendiów państwowych. Niemożliwe było przy tak intensyw-
nym treningu połączenie pracy ze sportem. Skończyłam Liceum Ogólnokształcące, zdałam maturę, 
nie mam jednak czasu na dalsze kształcenie. Poza sportem resztę dnia zajmuje mi rodzina – mąż i syn. 
Nawet nie zawsze mogę znaleźć chwilę, by poczytać swoje ulubione książki historyczne. Za dwa lata 
Olimpiada. Jestem w czołówce krajowej. Mam jakieś szanse zakwalifikować się do reprezentacji olim-
pijskiej. Jeśli będę pracować systematycznie, poprawiać wyniki – może i do mnie uśmiechnie się los. 
Jest o co powalczyć, bo stawka warta tego, by jej poświęcić najbliższe lata. A później pomyślę o stu-
diach. Zastanawiam się nad kierunkiem rehabilitacyjnym na AWF. Ale to daleka przyszłość. Teraz cel 
podstawowy – to mistrzostwa w Atenach.
Dziękuję za rozmowę i życzę startów w Atenach.

– Na łamach „Głosu Pomorza” ukazał się artykuł pt. Jest wykonawca, ale czy będzie tartan?
Wszystko zależy od tempa prac, które już za kilka dni powinny być wznowione na remontowa-nym 
od lat stadionie 650-lecia w Słupsku. Przed kilkunastoma dniami informowaliśmy o perypetiach słup-
skich lekkoatletów, którzy walcząc w ligowej ekstraklasie – z uwagi na bieżnię stadionu pokrytą beto-
nem - nie są w stanie przeprowadzić normalnego treningu. Zanotowali oni na swym koncie już kilka 
sukcesów, ale słupskiej publiczności jednak nie są znani.
Na szczęście, nie minęło wiele dni i przedstawiciele GKS „Gryf” zaprosili nas na spotkanie, na którym 
zapadły ostateczne decyzje. Znalazł się wykonawca. Będzie nim Słupskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mo-
stów, które podjęło się właściwego ustawienia krawężników, wykonania podłoża i pokrycia go war-
stwą wyrównawczą.
Beton na bieżnię wylał jeszcze w 1977 roku były inwestor – Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji  - jak poin-
formowano na spotkaniu – wiele prac wykonano bardzo niedokładnie. Nie zrobiono też dokumentacji. 
Przed słupskimi drogowcami stoi więc zadanie bardzo trudne, na stadionie mają jednak pracować naj-
lepsi specjaliści i najlepszy sprzęt. Trzeba również zwrócić uwagę na fakt, że podjęcie się realizacji przed-
sięwzięcia jest z ich strony aktem dobrej woli. Za wykonanie trudnych i specjalistycznych prac drogowcy 
otrzymają normalną zapłatę – czyli taką jak przy robotach drogowych.
Od wykonawcy podłoża zależy wiele, ale nie wszystko. Walka o tartan trwa w dalszym ciągu. O wykła-
dzinę ubiegało się wiele stadionów, decyzją PZLA w tym roku ma ją otrzymać tylko Wrocław, Zielona 
Góra i Słupsk. Pod jednym jednak warunkiem: wszystkie prace przebiegać muszą sprawnie i termino-
wo.
Pozostały jeszcze inne problemy. Jak na razie bezskutecznie poszukuje się np. wykonawcy cieku wodne-
go. Inwestycja niewielka, pracy mało – chętnych do wykonania brakuje. Wiele zależy również od geode-
tów, którzy jak najszybciej muszą wykonać matrycę inwentaryzacyjną uzbrojenia podziemnego.
Chociaż koszta całego przedsięwzięcia mogą się wydawać wysokie, to jednak częściowa ich spłata 
może nastąpić w krótkim czasie. Miasto może być gospodarzem jednego z okazalszych w kraju obiek-
tów sportowych. Można pomyśleć o organizacji lekkoatletycznych mityngów, obozów sportowych, 
otwartych zawodów lekkoatletycznych. Pierwszoligowcy „Gryfa” będą też mieli okazję walczyć i miej-
my nadzieję zwyciężać, na własnym obiekcie i przed własną publicznością.

– Na stadionie „Iskry” w Białogardzie nastąpiła inauguracja tegorocznego sezonu lekkoatle-
tycznego. Najlepszy rezultat mityngu uzyskał M. Szpak w rzucie dyskiem – 57,86 m. Był to nowy 
rekord woj. słupskiego. 
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– Ciekawy artykuł pt. Liczy się tylko wynik ukazał się na łamach tygodnika „Zbliżenia”.
Czy sport kwalifikowany wpływa dodatnio na kształtowanie się charakterów młodych ludzi? 
O wychowawczym aspekcie uprawiania sportu rozmawiamy z Ryszardem Ksieniewiczem – tre-
nerem koordynatorem sekcji lekkiej atletyki w słupskim „Gryfie”.
Są dwie, równie popularne opinie o sporcie kwalifikowanym. Jedna, że potrafi on ukształtować 
prawidłowo postawy moralne młodych ludzi. Druga zaś, że nic tak nie wypacza charakterów jak 
właśnie sport kwalifikowany.
Każde z tych zdań zawiera trochę prawdy. Różna młodzież przychodzi do klubów. Jedni, pełni zapału, 
poprzez sport wyrabiają w sobie takie cechy jak wytrzymałość, cierpliwość, upór w dążeniu do celu, 
a także szczególną wrażliwość na sprawiedliwość. Zwłaszcza w sportach, w których wyniki można 
wymierzyć, jak lekka atletyka, kolarstwo, pływanie, narciarstwo itp. mogą oni nieustannie sprawdzić 
swoje umiejętności. Walczą przede wszystkim z własną słabością, żywiołem i przeciwnikiem, który nie 
ma dodatkowych atutów, lecz te same możliwości. Bywa jednak i tak, że zawodnik bardziej podatny 
jest na niekorzystne zjawiska, jakie obserwuje się w sporcie. Wielu dopiero co rozpoczynających karie-
rę, zaczyna chorować na manię gwiazdorstwa. Szukają możliwości szybkiego i łatwego zarobku. Z ta-
kimi osobami bardzo ciężko pracuje się i rzadko kiedy można spodziewać się pozytywnych efektów.
Wiele jednak zależy od trenera. Podobno – jaki bywa szkoleniowiec, taki jest i zawodnik.
Oczywiście, sporo zależy od trenera. Szczególnie ważne są początki kariery sportowej. Jeśli wówczas 
znajdzie się wspólny język z zawodnikiem, łatwiej jest pracować. A to nie takie proste. Wszak nastę-
puje ciągle kolizja interesów: trener żąda coraz większego wysiłku i zdyscyplinowania, zaś zawodnik 
nie zawsze potrafi to zrozumieć. Ale jeśli trener zwraca uwagę na zachowanie sportowca, nie tylko 
podczas zawodów, myśli o tym, by zawodnik kontynuował naukę, zdobywał zawód, jeśli interesuje się 
jego sprawami domowymi i rodzinnymi – wówczas może łatwiej porozumieć się z podopiecznym.
Najważniejszy jest jednak własny przykład. Cóż bowiem za skutek może odnieść pouczanie o szkod-
liwości alkoholu, jeżeli młodzież widzi, że ich opiekun nie stroni od kieliszka. Poza różnego rodzaju ra-
dami i dobrymi życzeniami, największe znaczenie ma przykład dorosłych, bardziej doświadczonych. 
Młodzież potrafi obserwować i szybko wyciąga wnioski.
Właśnie poza trenerem sportowcy i to od tych najmłodszych poczynając, stykają się z wieloma 
ludźmi związanymi ze sportem. Mam wrażenie, że często nie przynosi to nic dobrego…
No nie zawsze musi być źle, ale zdarza się. Choćby sędziowie, działacze. Przecież nawet w rozgryw-
kach juniorów dochodzi do tzw. ”drukowania” wyników. Spotyka się to głównie w sportach „niewy-
miernych”, gdzie nie zawsze łatwo wyłapuje się błędy czy przewinienia. W tych też dyscyplinach, często 
o wyniku decyduje nazwisko. Weźmy choćby jazdę figurową na lodzie, boks, gimnastykę. Jeżeli docho-
dzi do spotkania „gwiazdy” z debiutantem i prezentują oni jednakowy poziom, to z reguły wygrywa 
„gwiazda”. A działacze to wręcz odrębny temat do rozmowy. W sporcie wyczynowym, który stał się 
wielką machiną, społecznicy niewiele mają do zrobienia. Wszystko zostało tak zbiurokratyzowane 
i tak zdominowane przez pieniądze, że społeczny działacz ma nieduże pole do popisu. Kiedyś mógł 
np. załatwić samochód na wyjazd na mecz, sale na trening, koszulki dla zawodników za pół ceny. 
A teraz za wszystko trzeba płacić i to dużo. Ale mimo wszystko, liczba działaczy nie zmniejszyła się. 
Wielu z nich zajęło etaty w sporcie. Nie uważam, że wszyscy są niepotrzebni. Część jednak robi więcej 
złego niż dobrego. Na nich spoczywa odpowiedzialność „urabiania” sędziów. Oni też kilkoma zdania-
mi potrafią „załatwić” wielomiesięczną pracę wychowawczą szkoleniowców. Mają po prostu wielką 
łatwość oceniania czyjejś pracy, bez znajomości zasad przygotowania sportowca do sezonu.
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Działacze są podobno tacy, jaki jest sport. Ci wspaniali zapaleńcy, poświęcający cały swój czas 
i własne pieniądze na rozwój jakiejś dyscypliny minęli wraz z czasami czysto amatorskiego spor-
tu.
Dziś raczej szuka się pieniędzy w sporcie, a nie topi się w nich własne, prywatne majątki. Smutne to, bo 
deformuje wszystkie szczytne zasady sportowej rywalizacji, a więc i powoduje zachwianie jej cech wy-
chowawczych. Wiele jest przyczyn tego zjawiska. Obecnie ceni się widowiskowość. Jeśli impreza przy-
ciągnie masę ludzi, wówczas będzie zysk. Dlatego tak bardzo walczy się o wynik i to poza boiskiem. 
Stąd też, tylu ludzi kręcących się wokół sportu. Skończyły się czasy, kiedy ważna była tylko rywalizacja. 
Jeszcze na olimpiadach powtarza się szczytne zdanie, że nie jest ważne, kto wygra… ważny jest sam 
udział w tej największej imprezie sportowej. A jak jest w rzeczywistości… Wiadomo, Racje państwowe, 
prestiż itp. To można zobaczyć w każdym klubie tylko w zmniejszonej skali, ale za to bardziej widocznej 
dla zawodników. W końcu to, co miało być szczytnym celem, czyli dążenie do jak najlepszego wyniku, 
stało się tym elementem najbardziej demoralizującym sport, zwłaszcza wyczynowy.
Presja wyniku. Dwa słowa , a tak zmieniające jakość sportu.
Bardzo zmieniające. Każdego ocenia się według wyniku. Liczy się tylko on. Jeżeli zawodnik uzyskuje 
dobre rezultaty, to nawet, żeby był alkoholikiem czy człowiekiem wchodzącym w kolizję z prawem, 
zawsze wybroni się. I będzie noszony na rękach, przez działaczy, a nawet przez trenera. Smutne to, 
ale szkoleniowca ocenia się po tym, jakie wyniki uzyskują jego podopieczni. Liczy się tylko to. Nikt na-
tomiast nie zwraca uwagi na to, ilu zawodników po zakończeniu kariery wróciło do zwykłego życia, 
ilu zdobyło wykształcenie, stało się wartościowymi ludźmi. Wynik zawsze zostaje w sprawozdaniu 
i tabeli. Tam nie zaznacza się w jakich warunkach pracują zawodnicy i szkoleniowcy. Także i my pra-
cujemy pod tą presją. Dlatego tak nieustannie walczymy o poprawę warunków pracy z młodzieżą, 
nowe obozy szkoleniowe, lepszy sprzęt. Najgorsze skutki niesie owa presja wyniku zawodnikom. Jeżeli 
w czasie ważnego meczu nie wytrzymymają nerwowo, spalą się przed startem, to jeszcze najmniejsze 
zło. Gorzej, jeżeli chcąc znaleźć się w grupie tych, co mają już liczące się rezultaty,  zaczynają stosować 
niedozwolone środki. Stąd wziął się doping, oszukiwanie np. na wadze, na jakości sprzętu itp. Zda-
rza się, że te niedozwolone i szkodliwe metody stosuje się przy milczącej aprobacie lekarzy, działaczy, 
władz sportowych.
W takich sytuacjach rzeczywiście nie sposób mówić o wychowawczych walorach sportu kwalifi-
kowanego. To wręcz zaprzeczenie szczytnych ideałów.
Niestety, na to wygląda. Zawodnik w wielkim sporcie staje się maszyną, trybikiem w dużej machinie. 
On już nie trenuje dla swej przyjemności, czy choćby dla sprawdzenia siebie. Trenuje, bo to jego szansa 
na lepsze życie. Jeśli odpadnie ze stawki najlepszych, to wszyscy o nim zapominają, jest skończony. 
Jeśli ma wykształcenie, to znajdzie szanse w zwykłym życiu. Jeżeli w czasie kariery coś zarobił też da 
sobie radę. Ilu jednak jest takich, co nic nie mają po zakończeniu sportowego etapu swego życia, poza 
kontuzjami oczywiście.
Nie dziwi mnie więc, że coraz częściej mówi się o konieczności zapewnienia zawodnikom reprezentu-
jącym określony poziom godziwych zarobków, choćby wynagrodzenia im czasu, jaki poświęcają na 
sport, który przy obecnym zintensyfikowanym systemie treningów nie pozwala na pracę zarobkową. 
Nawet MKOL coraz poważniej podchodzi do tej kwestii. A wiadomo, że jest to najbardziej nieubłagany 
obrońca amatorstwa.
Czeka nas więc zawodowstwo w sporcie kwalifikowanym. Ale ono kieruje się innymi regułami.
Takimi jak – poza zalegalizowanymi pieniędzmi – presja wyniku za wszelką cenę…
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A gdzie będziemy szukać tych szczytnych zasad sportowej rywalizacji kształtującej pozytywne 
cechy charakteru?
Może w sporcie masowym, gdzie ważny będzie udział i wynik na miarę własnych skromnych możliwo-
ści, bez anabolików, trików medycznych, przekupywania sędziów…

– Na stadionie „Spójni” w Sopocie odbył się tradycyjny Memoriał J. Żylewicza. Bardzo dobrze 
wypadł Stanisław Witek, który w rzucie oszczepem uzyskał wynik 78,98 m. Ponadto J. Świniarski 
w rzucie dyskiem – 52,60 m; a M. Szpak – 51,80 m.

– Około 2 tys. zawodników wzięło udział w międzynarodowym maratonie warszawskim. Jako 
siódmy na metę przybiegł reprezentant Słupska Andrzej Witczak, który pobił rekord okręgu, uzy-
skując czas 2.27,48 min. Oprócz A. Witczaka w imprezie startowało jeszcze ośmiu biegaczy z na-
szego regionu.

– W eliminacjach do IX Ogólnopolskiej Spartakiady Młodzieży nasi zawodnicy uzyskali nastę-
pujące wyniki: B. Indrzycka w biegu na 1500 m – 4.40,8 min; I. Mogielnicka w oszczepie – 36,82 m; 
R. Witt na 3000 m – 8.32,6 min; M. Galikowski w biegu na 400 m ppł – 55,7 s.

– Tartan potrzebny od zaraz. Taki tytuł nosił artykuł zamieszczony w „Głosie Pomorza”.
O tym, że barwy Słupska w sportowych ekstraklasach, obok bokserów i siatkarek Czarnych, reprezen-
tują również lekkoatleci Gryfa, wie stosunkowo niewielka grupa kibiców. Lekkoatleci pozostają w cie-
niu swych sportowych kolegów, a przecież w ich 35-osobowej grupie, walczącej w I lidze, nie brakuje 
znanych nazwisk zawodników, legitymujących się dobrymi wynikami. Jest Lidia Bierka – brązowa 
medalistka tegorocznych mistrzostw Polski, jest młociarz Florian Kulczyński, skoczkowie: Władysław 
Chorbacz i Aleksander Kokotowski oraz cicha nadzieja na olimpiadę ‘84, oszczepnik Stanisław Witek.
Jest także wielu innych, z których większość w swych konkurencjach jest sklasyfikowanych wśród 10 
najlepszych zawodników w Polsce i chociaż o jak najlepsze miejsce w lidze walczyć oni już będą drugi 
sezon, słupskiej publiczności są praktycznie nieznani.
Jeśli w obecnych warunkach z trudnością mogą oni przeprowadzić trening, to o rozegraniu przed swo-
ją publicznością, chociaż sparringowego meczu nie mogą nawet marzyć. Bieżnia stadionu 650-lecia 
pokryta jest bowiem asfaltem i już trzeci rok oczekuje na tartanowy chodnik. Lekkoatletom musi wy-
starczyć (1,20 m szeroki i 120 metrów długi) luźno ułożony tor. Teoretycznie, tartanowa wykładzina 
ma być położona jeszcze w tym roku. Na razie działacze klubu daremnie poszukują wykonawcy, dys-
ponującego odpowiednim sprzętem, technologią i co dużo mówić – umiejętnościami. Wszystko więc 
wskazuje na to, że i w tym roku występy słupszczan oglądać będą mieszkańcy wielu miast, ale nie… 
Słupska.
Tymczasem do ligowych rozgrywek pozostało już niewiele czasu. Część zawodników ma już za sobą 
kilka startów. Ostatecznym sprawdzianem ich umiejętności będą lekkoatletyczne mistrzostwa stre-
fy, planowane na 29 i 30 maja. O wypowiedź na temat cyklu przygotowań do ligowych rozgrywek 
i ewentualnych prognoz poprosiliśmy trenera, Leszka Górnego.
W obecnej chwili trudno ocenić ligowe szanse. Do dzisiaj nie ukazały się np. tabele wyników. Wiadomo 
jednak, że liga rozgrywana będzie w nieco inny sposób. Po raz pierwszy liczyć się będą również wyniki 
kobiet. Obok lokat zawodników będą brane pod uwagę również ich wyniki. Wpłynie to niewątpliwie 
na atrakcyjność rozgrywek.
My liczymy głównie na zespół męski. Jak pokazał zeszły sezon, kiedy to tylko kontuzja dwójki zawod-
ników uniemożliwiła nam wejście do ścisłego finału, jest on stosunkowo silny. Na ile, przekonamy się 
już na mistrzostwach strefy.
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Mimo kłopotów z treningami i sprzętem w drużynie panuje umiarkowany, jak na razie, optymizm. 
W tym roku zajęliśmy jedenastą pozycję, chcemy zrobić wszystko, aby znaleźć się w pierwszej dziesiąt-
ce. Ćwiczymy więc bardzo ostro. 

– W Warszawie odbył się pierwszy rzut Drużynowych Mistrzostw Polski. Z reprezentantów 
słupskiego „Gryfa” najlepiej wypadli: M. Szpak w rzucie dyskiem – 56,26 m; W. Bujniewski w biegu 
na 1500 m – 3.55,96 min;  J. Rolbiecki na 3000 m pprz. – 9.07,20 min; St. Witek w oszczepie – 70,57 
m; B. Świtała i B. Zakrzewski w biegu na 110 m ppł. – 14,53 s i 14,64 s; B. Michałowski w kuli – 16,44 
s.

– Memoriał Witolda Gerutty w wielobojach rozegrano w Sopocie. Z zawodników słupskich 
dobrze spisał się A. Wyżykowski, bijąc swój rekord życiowy wynikiem 6.996 pkt. Oto ciekawsze 
jego wyniki: 100 m – 11,23 s; skok w dal – 6,99 m; skok wzwyż – 194 cm; 110 m ppł. – 15,26 s; dysk 
– 41,96 m. W siedmioboju kobiet juniorka Jadwiga Puziarska z wynikiem 4.976 pkt zajęła 7 miej-
sce, a jej rezultat był nowym rekordem okręgu juniorek i seniorek. Wynik słupszczanki był jednym 
z najlepszych w kraju, w tej kategorii wiekowej. Oto jej wyniki m. in.: skok wzwyż – 170 cm; 100 m 
ppł. – 15,59 s; skok w dal – 5,24 m; oszczep – 32,02 m; 200 m – 26,64 s.

– Adam Domicz w kategorii juniorów młodszych uzyskał minimum uprawniające do udziału 
w finałach IX OSM. W biegu na 400 m osiągnął czas 52,3 s.

– Podczas trwania IX OSM, rekord Polski juniorek młodszych w siedmioboju ustanowiła 
Jadwiga Puziarska. Uzyskała ona wynik 5.166 pkt. zdobywając złoty medal. Brązowy medal 
w kategorii juniorów starszych zdobył Ryszard Witt w biegu na 3000 m wynikiem 8.40.92 
min.    

– Podczas mityngu na stadionie warszawskiej „Skry” dobrze pobiegli płotkarze. B. Świtała uzy-
skał czas 13,9 s, a B. Zakrzewski 14,0 s. W pchnięciu kulą B. Michałowski uzyskał odległość 17,62 
m.

– Słupscy płotkarze ponownie zawitali do Warszawy. Podczas mityngu na stadionie „Polo-
nii”, B. Świtała przebiegł 110 m ppł. W czasie 14,30 s, a B. Zakrzewski – 14,66 s.

– Na stadionie „Spójni” w Sopocie odbył się ogólnopolski mityng. W. Chorbacz skoczył 
w dal 7,52 m. R. Dusowski osiągnął czas 1.53,01 min na 800 m, M. Kuryło przebiegł 200 m 
w czasie 22,3 s, zaś M. Galikowski 400 m w 50,6 s. Spośród kobiet Jadwiga Puziarska skoczyła 
wzwyż 170 cm, a B. Wąsowicz przebiegła 200 m w czasie 26,8 s.

– W rozegranym w Sopocie mityngu 17-letnia B. Indrzycka przebiegła 1000 m w czasie 
2.56,2 min, ustanawiając nowy rekord okręgu seniorek.

– Spory sukces zanotowała siedmioboistka J. Puziarska, która uczestniczyła w silnie obsa-
dzonych zawodach w Lage (RFN). uzyskując wynik 4.987 pkt.
– W Zielonej Górze W. Chorbacz skoczył w dal 7,44 m, a B. Michałowski rzucił oszczepem na 
odległośc 63,72 m.
– Dobrze spisali się juniorzy w Bydgoszczy. Ich wyniki: M. Kostrzewa w rzucie oszczepem 
– 62,12 m; R. Witt w biegu na 3000 m – 8.35,1 min.
– 23 zespoły startowały w Łodzi w ramach rozgrywek I ligi. Słupski „Gryf” zajął piąte miejsce, 
które zapewniło dalsze występy w ekstraklasie w roku przyszłym. Oto ciekawsze wyniki: ko-
biety: 1500 m – B. Indrzycka – 4.36,06 min; skok wzwyż – J. Puziarska – 168 cm; mężczyźni: 
400 m ppł. – M. Galikowski – 53,91 s; 110 m ppł. – B. Świtała – 14,56 s i B. Zakrzewski – 14,98 
s; 200 m – M. Kuryło – 22,73 s; 1500 m – R. Dusowski – 3.51,60 min i Z. Wszelak – 3.53,70 min; 
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3000 m pprz. J. Rolbiecki – 8.49,54 min; 5000 m – J. Huruk – 14.54,33 min; 10 000 m – A. Wit-
czak – 30.40,98 min; kula – B. Michałowski – 16,65 m; dysk – M. Szpak – 53,32 m i J. Świniarski 
– 52,64 m; oszczep – St. Witek – 72,24 m; młot – F. Kulczyński – 66,90 m.
– W Białogardzie odbył się tradycyjny mityng o „Złotą Antenę” Unitechu. W biegu głównym 
na dystansie 5000 m J. Rolbiecki był drugi w czasie 14.58,2 min, a J. Huruk trzeci – 15.27,9 min. 
Pozostałe wyniki: 110 m ppł. B. Zakrzewski – 14,8 s; skok w dal – W. Chorbacz – 6,93 m; kula 
– B. Michałowski – 17,04 m.
– Tabele wynikowe zawodników „Gryf” Słupsk w roku 1982 ( 3 najlepsze wyniki):
Kobiety:
100 m – B. Wąsowicz – 12,4 s; B. Wielgosiewicz – 12,5 s; K. Antosz – 12,8 s.
200 m – B. Wielgosiewicz – 26,20 s; J. Puziarska – 26,22 s; K. Antosz – 26,4 s.
400 m – L. Zielińska – 59,9 s; K. Antosz – 60 s,1; B. Wielgosiewicz – 60,5 s.
800 m – B. Indrzycka – 2.14,9 min; J. Puziarska – 2.20,25 min; L. Zielińska – 2.20,6 min.
1500 m – B. Indrzycka – 4.35,06 min.
3000 m – B. Indrzycka – 10.12,3 min.
100 m ppł. – M. Iniewicz – 15,0 s; J. Puziarska – 15,57 s.
Skok w dal – E. Naumczyk – 5,64 m; J. Puziarska – 5,37 m; L. Bierka – 5,20 m.
Skok wzwyż – J. Puziarska – 170 cm; L. Bierka – 160 cm; M. Bilenda – 150 cm.
Kula – D. Walukiewicz – 10,88 m; D. Kosidło – 10,80 m; W. Mielewczyk – 10,60 m.
Dysk – W. Mielewczyk – 34,74 m; I. Bednarek – 29,36 m; G. Sobisz – 25,38 m.
Oszczep – I. Mogielnicka – 39,60 m; J. Walukiewicz – 37,90 m; K. Gierejkiewicz – 37,30 m.
Mężczyźni:
100 m – M. Kuryło – 10,9 s; B. Świtała – 10,9 s; A. Wyżykowski – 11,0 s.
200 m – M. Kuryło – 22,3 s; T. Herba – 22,4 s; T. Skwara – 22,7 s.
400 m – T. Herba – 49,4 s; T. Skwara – 49,6 s; M. Galikowski – 50,6 s.
800 m – W. Bujniewski – 1.52,6 min; R. Dusowski – 1.53,8 min; Z. Wszelak – 1.55,5 min.
1000 m – R. Witt – 2.29,8 min; M. Klaman – 2.45,9 min; G. Funk – 2.46,5 min.
1500 m – R. Dusowski – 3.49,6 min; Z. Wszelak – 3.53,70 min; J. Rolbiecki – 3.54,8 min.
3000 m – J. Rolbiecki – 8.14,7 min; J. Huruk – 8.17,5 min; A. Witczak – 8.26,2 min.
5000 m – J. Rolbiecki – 14.13,8 min; J. Huruk – 14.25,6 min; R. Witt – 14.57,2 min.
3000 m pprz. – J. Rolbiecki – 8.44,8 min; J. Huruk – 9.07,7 min.
10 000 m – A. Witczak – 30.41,40 min;
Maraton – A. Witczak – 2.27,48 h.
110 m ppł. – B. Świtała – 14,28 s; B. Zakrzewski – 14,0 s; A. Wyżykowski – 15,0 s.
400 m ppł. – M. Galikowski – 53,91 s; K. Szymoniak – 61,5 s; M. Klaman – 69,2 s.
Skok w dal – W. Chorbacz – 7,52 m; A. Wyżykowski – 6,99 m; K. Kuc – 6,87 m.
Skok wzwyż – A. Kokotowski – 205 cm; R. Mazgis – 200 cm; A. Wyżykowski – 197 cm.
Trójskok – M. Napierała – 14,92 m; A. Kokotowski – 14,02 m; K. Kuc – 13,68 m.
Kula – B Michałowski – 17,62 m; M. Szpak – 15,12 m; F. Kulczyński – 14,56 m.
Dysk – M. Szpak – 57,66 m; H. Radzikowski – 44,82 m; F. Kulczyński – 44,24 m.
Oszczep – S. Witek – 78,98 m; M. Kostrzewa – 64,20 m; B. Michałowski – 63,70 m.
Młot – F. Kulczyński – 71,94 m; M. Szpak – 51,40 m; R. Sadowski – 51,30 m.
10-bój – A. Wyżykowski – 6.996 pkt.; H. Radzikowski – 6.925 pkt.
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Bogdan Zakrzewski podczas 

Bogdan Zakrzewski (pierwszy od prawej) na dystansie 100 m ppł.
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Nad rowem z wodą (w niebieskiej koszulce) Janusz Rolbiecki.

Grupa Janusza Rolbieckiego w Spale.
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Na skoczni w dal Lidia Bierka.

Szkoleniowcy na podsumowaniu sezonu. Od prawej Ewa Grecka, Zenon Bartoś, Ry-
szard Ksieniewicz i Wojciech Wojgienica.
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Rok 1983

– Trójka lekkoatletów słupskiego „Gryfa” startowała w halowych mistrzostwach Warszawy. Oto 
uzyskane przez nich wyniki: 3000 m – J. Rolbiecki – 8.19,41 min; skok w dal – W. Chorbacz – 7,28 m; 
1500 m – J. Hołowienko – 4.04,16 min.

– Mistrzostwa Polski juniorów w biegach przełajowych odbyły się w Poznaniu. Sukces odnio-
sła Bożena Indrzycka, która zdobyła brązowy medal; R. Witt zajął 5 miejsce w biegu na 6000 m 
juniorów.

– Finały X OSM w biegach przełajowych juniorów młodszych rozegrano w Piotrkowie Trybunal-
skim. Zawodniczka „Gryfa” B. Zarzeczna zajęła piąte miejsce na dystansie 2000 m.

– W hali AWF w Warszawie odbyły się mistrzostwa Polski seniorów i juniorów w wielobojach. W 
konkurencji seniorek srebrny medal zdobyła Lidia Bierka uzyskując w pięcioboju 3.975 pkt. Jej 
najlepsze wyniki w poszczególnych konkurencjach: skok wzwyż – 171 cm; 60 m ppł. – 8,90 s. 
Wśród juniorek również srebrny medal wywalczyła Jadwiga Puziarska uzyskując 3.698 pkt. Jej 
najlepsze wyniki: skok wzwyż – 168 cm; 600 m – 1.39,89 min.

– W Zabrzu podczas halowych mistrzostw Polski w konkurencji pchnięcia kulą brązowy medal wy-
walczył Benedykt Michałowski wynikiem 16,34 m. W skoku w dal W. Chorbacz był piąty – 7,16 m.

– W mistrzostwach Polski seniorów w Bydgoszczy B. Michałowski w kuli był ósmy z wynikiem 
17,31 m. F. Kulczyński w rzucie młotem zajął również ósme miejsce z wynikiem 66,76 m, podobnie 
jak J. Rolbiecki w biegu 3000 m pprz.– 8.47,27 min.

– Korespondencyjne lekkoatletyczne mistrzostwa Polski młodzików. Zawodnicy startowali w 
kilku makroregionach. Tytuł mistrza przyznany został jednak dopiero po porównaniu wszystkich 
wyników. 17-osobowa grupa młodzików „Gryfa” uczestniczyła w zawodach w Bydgoszczy. Trójka 
z nich uplasowała się na czołowych pozycjach i osiągnęła niezłe wyniki. Pierwsze miejsca wywal-
czyli: Krzysztof Mencel w kuli – 13,81 m; I. Kowalczyk w biegu na 60 m – 7,9 s; K. Stasiak był drugi w 
skoku w dal z rezultatem 5,93 m.

– W X OSM juniorów starszych w Zielonej Górze R. Witt w biegu na 3000 m zdobył srebrny 
medal wynikiem 8.22,62 min, a w biegu na 1500 m brązowy medal – 3.50,46 min. M. Kostrzewa 
był piąty w oszczepie – 64,92 m. W biegu na 3000 m kobiet była B. Indrzycka zajęła czwarte miejsce 
z wynikiem 9.58,43 min. Szóste miejsce przypadło M. Iniewicz w biegu na 100 m ppł – 15,08 s.

– W X OSM juniorów młodszych we Wrocławiu Krystyna Gierejkiewicz w rzucie oszczepem 
wywalczyła złoty medal wynikiem 43,12 m; M. Witek w rzucie oszczepem zdobył srebrny me-
dal – 61,66 m Ósme miejsce zdobyła B. Zarzeczna w biegu na 1500 m z czasem 4.46,49 min.

– Międzynarodowy Memoriał im. Br. Malinowskiego rozegrano w Grudziądzu. Wyniki naszych za-
wodników: 1000 m – J. Hołowienko – 2.32,18 min; 2000 m – J. Huruk – 5.20,19 min; J. Rolbiecki – 5.22,50 
min; 1500 m pprz. – R. Witt – 4.27,84 min; kula – B. Michałowski – 17,42 m; oszczep – St. Witek – 75,70 m.

– Memoriał im. J. Kusocińskiego rozegrano w Lublinie. W rzucie dyskiem M. Szpak osiągnął wy-
nik  55,04 m.

– W Małym Memoriale im. J. Kusocińskiego (do lat 15) K. Mencel w kuli zajął drugie miejsce wy-
nikiem 13,01. I. Kowalczyk w biegu na 100 m była siódma – 13,09 s. A. Król w oszczepie zajęła ósme 
miejsce wynikiem 29,52 m.

– Na stadionie poznańskiej Olimpii odbył się mityng la. Bardzo dobrą formę prezentował osz-
czepnik Stanisław Witek, zwyciężając wynikiem 80,42 m.
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– Duży sukces zanotowali zawodnicy „Gryfa” w rozgrywkach ligowych. Podczas zawodów w 
Poznaniu zajęli czwarte miejsce, które gwarantowało pozostanie w ekstraklasie na rok 1984. Z cie-
kawszych wyników należy zanotować rezultat St. Witka w rzucie oszczepem – 81,14 m.

– W Białogardzie odbył się tradycyjny mityng o „Złotą Antenę Unitechu”. Ciekawsze wyniki: w 
biegu głównym na dystansie 5000 m J. Rolbiecki zajął czwarte miejsce z czasem 14.29,5 min. Po-
dwójne zwycięstwo odniosła L. Bierka: 100 m – 13,0 s oraz skok w dal – 5,87 m. Pozostałe wyniki: 
B. Michałowski w kuli – 17,15 m i w rzucie oszczepem 64,90 m; 400 m ppł. kobiet – L. Zielińska 
– 1.06,0 min; 400 m mężczyzn – E. Antczak – 49,7 s; 800 m – Zb. Wszelak – 1.56,3 min; 1500 m – J. 
Hołowienko – 4.08,3 min.

– Młodzicy Gryfa walczyli w zawodach makroregionu w Sopocie. Oto ciekawsze rezultaty: dziew-
częta: 300 m – I. Wiśniewska – 43,0 s; K. Sobczyńska – 44,1 s; oszczep – A. Król – 32,52 m; B. Zając – 32,08 
m; kula – G. Sobiasz – 9,84 m; 100 m ppł. – I. Kowalczyk – 13,2 s; skok wzwyż – A. Bednarek – 150 cm; 
chłopcy: 1000 m – M. Klaman – 2.41,2 min; kula – K. Mencel – 13,43 m; skok w dal – C. Stasiak – 5,92 m.

– Wyniki słupskich zawodników wynikających z zestawienia PZLA za rok 1983.
Kobiety: 
100 m - I. Kowalczyk – 12,7 s; 
200 m – L. Bierka – 25,52 s; K. Antosz – 26,57 s; J. Puziarska – 26,59 s; M. Iniewicz – 26,8 s; 
800 m – B. Indrzycka – 2.15,6 min; J. Puziarska – 2.19,41 min; B. Zarzeczna – 2.21,23 min; 
1500 m – B. Indrzycka – 4.40,2 min; B. Zarzeczna – 4.46,49 min;
3000 m – B. Indrzycka – 9.58,43 min; 
100 m ppł. – L. Bierka – 14,36 s; M. Iniewicz – 15,07 s; J. Puziarska – 15,64 s; 
400 m ppł. – L. Zielińska – 64,29 s; 
Skok wzwyż – L. Bierka – 178 cm; J. Puziarska – 165 cm; 
Skok w dal – L. Bierka – 6,21 m; J. Puziarska – 5,30 m; 
Kula – L. Bierka – 12,23 m; J. Puziarska – 11,48 m; J. Walukiewicz – 10,66 m; 
Oszczep – I. Mogielnicka – 43,82 m; K. Gierejkiewicz – 43,12 m; E. Sawicka – 41,30 m; L. Bierka – 41,04 
m; J. Walukiewicz – 40,90 m; D. Warmińska – 35,90 m (LZS); A. Król – 32,52 m; B. Zając – 32,36 ms. 
Mężczyźni: 
400 m – E. Antczak – 48,68 s; A. Wyżykowski – 48,90 s; R. Lenard – 49,28 s; A. Domicz – 52,41 s; 
800 m – Z. Wszelak – 1.50,55 min; R. Witt – 1.57,1 min; G. Funk – 1.59,5 min; A. Domicz – 2.01,2 mikn; 
1500 m – Z. Wszelak – 3.50,12 min; R. Witt – 3.50,46 min; 
3000 m – J. Rolbiecki – 8.05,6 min; J. Huruk – 8.13,63 min; R. Witt – 8.19,89 min;
5000 m – J. Rolbiecki – 14.07,11; J. Huruk – 14.28,67 min; R. Witt – 14.35,04 min; A. Witczak – 14.37,10 min; 
10 000 m – A. Witczak – 30.14,79 min; 
3000 m pprz. – J. Rolbiecki – 8.41,31 min; J. Huruk – 8.50,44 min; 
110 m ppł. – K. Spychała – 14,56 s; B. Zakrzewski – 14,65 s; M. Bubieńczyk – 16.32 s; 
Skok wzwyż – A. Kokotowski – 210 cm; 
Skok w dal – W. Chorbacz – 7,28 m; C. Stasiak – 6,03 m; 
Kula – B. Michałowski – 17,42 m; H. Radzikowski – 14,40 m; 
Dysk – M. Szpak – 57,96 m; J. Świniarski – 53,72 m; H. Radzikowski – 43,22 m; 
Młot – F. Kulczyński – 69,64 m; 
Oszczep – S. Witek – 84,80 m; M. Kostrzewa – 67,40 m; B. Michałowski – 64,90 m; M. Witek – 62,50 
m; H. Radzikowski – 61,18 m.
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Pod czujnym okiem Ryszarda Ksieniewicza ćwiczą:
Marek Matis i Janusz Włoszczyński.

Zacięta walka na dystansie 110 m ppł. Pierwszy od prawej Bogdan Zakrzewski, obok 
Bogusław Świtała.
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Jan Huruk i Janusz Rolbiecki na zgrupowaniu zimowym.

Wielokrotny medalista mistrzostw Polski w rzucie młotem Florian Kulczyński.
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Rok 1984

– W Lublinie rozegrano mistrzostwa Polski seniorów. Nasi zawodnicy zdobyli trzy medale: 
Lidia Bierka w skoku w dal medal brązowy wynikiem 6,28 m oraz medal srebrny w sied-
mioboju uzyskując 5.803 pkt. Stanisław Witek w rzucie oszczepem zdobył złoty medal wy-
nikiem 82,04 m. Ponadto Jadwiga Puziarska w siedmioboju zajęła szóste miejsce uzyskując 
5.179 pkt. Mirosław Szybowski zajął piąte miejsce w oszczepie – 77,22 m, a Mieczysław Szpak 
w dysku siódme, uzyskując 55,50 m.

– Zawodnicy 12 państw startowali w międzynarodowym maratonie, który odbył się w Otwo-
cku. Andrzej Witczak zajął wysokie szóste miejsce i ustanowił rekord okręgu wynikiem 2.21,44 h.

– Duży sukces odniósł Mirosław Witek w rzucie oszczepem na mistrzostwach Polski junio-
rów. Zdobył on złoty medal z wynikiem 64,62 m.

– Podczas trwania XI OSM w Poznaniu bardzo dobrze zaprezentowali się nasi juniorzy 
młodsi. Złoty medal wywalczyła Iwona Mogielnicka w rzucie oszczepem – 44,14 m. Bo-
żena Indrzycka w biegu na 3000 m zdobyła srebrny medal osiągając czas 9.51,76 min. 
Brązowy medal w biegu na 400 m ppł. przypadł Lucynie Zielińskiej - 62,24 s; Ryszard Witt 
w biegu na 3000 m wywalczył złoty me-dal - 8.39,84 min.  Krystyna Zgierska w rzucie osz-
czepem była szósta – 37,78 m.

– Międzynarodowy Memoriał im. W. Gerutty w wielobojach rozegrano w Sopocie. Lidia 
Bierka w siedmioboju zajęła drugie miejsce z wynikiem 5.866 pkt.

– I mityng na torpolu w Słupsku odbył się 30.07.br. Udział w nim wzięli zawodnicy z kilku 
klubów. Wyniki: kobiety: 100 m – I. Kowalczyk – 12,2 s; 200 m – J. Puziarska – 26,2 s. mężczyź-
ni: 1000 m – M. Mach – 2.24,2 min; R. Witt – 2.25,8 min; J. Hołowienko – 2.26,4 min.

– W memoriale im. J. Żylewicza w Sopocie Mirosław Szybowski osiągnął bardzo dobry wy-
nik w rzucie oszczepem – 81,18 m.

– W Płowdiw (Bułgaria) odbyły się Zawody Przyjaźni w kat. juniorów. Mirosław Witek zajął 
piąte miejsc, posyłając oszczep na odległośc  69,66 m.

– W Sopocie podczas mityngu kadry narodowej biegaczy dobrze zaprezentowali się słup-
szczanie: 800 m – M. Mach – 1.52,42 min; J. Hołowienko – 1.53,23 min; 3000 m – J. Huruk 
– 8.11,38 min; J. Rolbiecki – 8.13,19 min.; 5000 m – J. Rolbiecki – 14.16,46 min; 1500 m – M. 
Mach – 3.44,10 min; J. Huruk – 3.53,30 min; J. Hołowienko – 3.57,46 min.

– W Słupsku odbył się kolejny mityng, tym razem w międzynarodowej obsadzie. Kobiety: 
400 m – L. Zielińska – 58,7 s; 15-letnia zawodniczka „Jantara” Ustka – K. Sobczyńska - 61,7 s. 
Mężczyźni: 3000 m – R. Witt – 2.25,0 min; dysk – M. Szpak – 59,62 m; oszczep – S. Witek – 78,14 
m; M. Szybowski – 77,22 m: M. Witek – 67,16 m.

– Miłośnicy „królowej sportu” w Słupsku nie mogli narzekać na brak imprez. Podczas kolej-
nych zawodów osiągnięto kilka interesujących rezultatów: 1500 m – R. Witt – 3.47,2 min; 3000 
m – M. Mach – 8.05,9 min; skok wzwyż – R. Mazgis – 200 cm; oszczep – S. Witek – 81,64 m.

– Stadion 650-lecia w Słupsku był areną Młodzieżowych Mistrzostw Polski. Wyniki naszych 
zawodników: mężczyźni: 100 m – Dariusz Miechowiecki – 11,02 s – ósme miejsce; skok wzwyż 
– R. Mazgis – 200 cm – piąte miejsce; oszczep – M. Kostrzewa – 60,54 m – jedenaste miejsce.

– Na łamach tygodnika „Zbliżenia” ukazał się artykuł pod tytułem: Aby księżniczka została 
królową…
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Ubiegłe lata były w GKS Gryf latami piłkarskimi, natomiast kolejne mogą upłynąć pod znakiem lekko-
atletyki. Po długim okresie przebudowy oddano wreszcie do użytku najładniejszy chyba i najbardziej 
funkcjonalny na Pomorzu Stadion 650-lecia. W ośmiotorową bieżnię zainwestowano grube miliony, 
wykładając ją sztucznym tworzywem, zwanym torpolem. Stadion wymaga jeszcze wielu uzupełnień. 
np. w bardzo potrzebną tablicę świetlną i stałe miejsce na fotokomórkę. Dalej, potrzeba mu urządzeń 
specjalistycznych, które obecnie pożyczane są z ośrodków sąsiednich, poprawy estetyki trybun i wieży 
spikersko-sprawozdawczej. Osobnym tematem jest kwestia szkolenia sędziów la.
Mimo tych kłopotów rozpoczęto rozgrywanie zawodów. Najpierw były to skromne mityngi, 
wreszcie doszło do szumnie zapowiadanych, a okazało się bardzo przeciętnych sportowo mi-
strzostw Polski zawodników urodzonych w latach 1963-64. Od razu trzeba dodać, że organizato-
rzy wypełnili postawione zadanie przeprowadzając imprezę na miarę posiadanych możliwości. 
Duża w tym zasługa etatowych pracowników klubu – L. Górnego i A. Wypycha oraz działaczy 
społecznych: E. Modrzejewskiego, J. Pioterka i L. Orkisza.
Jak powiedział kierownik wyszkolenia młodzieży PZLA Jerzy Maklas, były to mistrzostwa „prawdy 
i nadziei”. Obnażyły one słabość zaplecza kadry narodowej. W wielu konkurencjach młodzi za-
wodnicy zaprezentowali raczej niski poziom. Trudno oczywiście winić za to wręcz fatalne warun-
ki atmosferyczne pierwszego dnia zawodów (ulewna burza). Nasza młodzież lekkoatletyczna ma 
po prostu poważne zaległości szkoleniowe. Szef wyszkolenia wystawił też swoje cenzurki. Gene-
ralnie występy pań ocenił na dostatecznie, a popisy mężczyzn na słabą czwórkę. Nieźle wypadli 
bowiem sprinterzy i średniodystansowcy. Natomiast „nadzieja” ma dać pierwsze owoce za 2 lata. 
Młodzież wywalczyła 26 pierwszych klas sportowych. Objęto najzdolniejszych szkoleniem cen-
tralnym, przyznano stypendia sportowe. W kolejnych sezonach najlepsi ze słupskich zawodów 
powinni być autentyczną rezerwą kadry narodowej.
Stosując miarkę naszego gościa z Warszawy należałoby gospodarzom wystawić ocenę niedostatecz-
ną. I to nie zawodnikom, ponieważ już przed startem wiadomo było przecież, że nie powalczą o meda-
le. Osiągnęli wyniki na miarę swoich możliwości. Przyczyn należy szukać w polityce kadrowej w sekcji 
w latach naboru młodzieży do szkolenia w tych rocznikach. W latach 1978-79 z młodzieżą pracowali 
J. Wodecki, R. Zakrzewski, Cz. Bedka i R. Ksieniewicz. Z tej grupy pozostał jedynie najstarszy słupski 
szkoleniowiec R. Ksieniewicz. Pozostali, pomimo osiąganych dobrych wyników, odeszli. Powodem był 
brak obopólnego porozumienia z kierownictwem klubu. A w lekkiej atletyce jest niestety tak, że wraz 
z odejściem trenera przestają „istnieć” również zawodnicy. Szkoda, że ci młodzi przecież szkoleniowcy, 
którzy bardzo lubią swoją dyscyplinę nie pracują z młodzieżą. Spotkać ich można na każdych zawo-
dach lekkoatletycznych, na trybunach stadionu. Tylko czy tam jest ich miejsce.
Rodzi się kolejne pytanie. Czy w Gryfie nie ma rezerw, nie szkoli się młodzieży? Otóż są, ale to 
jeszcze bardzo młodzi juniorzy. W myśl twardych przepisów PZLA podopieczne i podopieczni 
szkoleniowców E. Greckiej, L. Górnego, W. Wojgienicy, Z. Bartosia dopiero w przyszłym roku będą 
mogli startować w młodzieżowych mistrzostwach Polski. W większości są to sportowcy urodzeni 
po 1965 roku. J. Puziarska – dwukrotna zwyciężczyni OSM jednocześnie rekordzistka Polski junio-
rek młodszych, B. Indrzycka, I. Mogielnicka, 17-latka K. Zgierska, L. Zielińska – medalistka OSM, 
R. Witt – dwukrotny złoty medalista spartakiady, M. Witek – chyba najbardziej obiecujący w tym 
gronie lekkoatleta, czy też szesnastolatek o bardzo dobrych warunkach fizycznych K. Mencel sta-
nowią ścisłe zaplecze I zespołu. Nie jest to jednak potencjał gwarantujący rozwój lekkoatletyki 
w Słupskiem. Praktycznie jedynie w Gryfie i filii w Bytowie uprawiana jest ta dyscyplina. W uste-
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ckim Jantarze lekkoatletyczną młodzieżą zajmuje się H. Michalski. Nie ma on jednak żadnych wa-
runków do prowadzenia normalnych treningów. Jantar po prostu nie posiada swojego stadionu. 
Raczkuje nowo powstała sekcja w Człuchowie.
Czy są jednak szanse rozwoju lekkoatletyki w okręgu słupskim? Chyba tak. Na pewno należy inten-
sywnie rozwijać sekcje la w Gryfie oraz myśleć o rozwoju filii w większych ośrodkach miejskich.
W sekcji Gryfa brakuje działaczy społecznych. Dość długo dyskutowano nad tym problemem 
w czasie walnego zebrania klubu w lutym br. Podjęto nawet stosowną uchwałę. Na razie zmian 
nie widać. Wielce oddany sportowi społeczny kierownik sekcji Eugeniusz Modrzejewski praktycz-
nie działa sam.
Zaczynają pracować w klubie czynni jeszcze zawodnicy B. Zakrzewski, J. Rolbiecki oraz E. Antczak. 
Warunki, jakie im zapewniono nie dadzą się porównać z warunkami, w jakich pracują szkoleniowcy 
piłki nożnej. W „lekkiej” etat szkoleniowca wynosi do 9 tys. zł. Prawdziwym hartem ducha odznacza 
się trenerka E. Grecka dojeżdżająca codziennie do pracy ponad 50 km. Szkoleniowcy mówią, że war-
to pracować chociażby dla własnej satysfakcji. Cieszą wyniki żmudnej pracy, bo młodzież (wbrew 
głoszonym często opiniom) ma motywację do rozwijania się, podnoszenia nie tylko sportowych 
kwalifikacji. Młodzi ludzie muszą jednak widzieć określony realny cel w swoim działaniu.
Natomiast najbliższym celem seniorów Gryfa jest utrzymanie się w gronie pierwszoligowców. 
W sobotę (15 bm.) właśnie w Słupsku rozegrany zostanie drugi rzut ekstraklasy z udziałem 10 ze-
społów walczących o pozostanie w lidze. Sympatycy sportu nad Słupią zobaczą w akcji świetnych 
tyczkarzy, W. Kozakiewicza i braci Kolasów, sprinterskie małżeństwo Duneckich, mistrza Polski 
w pchnięciu kulą H. Kriegera, U. Kielan, K. Wesołowskiego, D. Zielke oraz najlepszych w Polsce 
oszczepników. Realnie oceniając szanse, Gryf powinien znaleźć się w szóstce teamów prolongu-
jących swój pobyt w I lidze. A jak będzie w bezpośredniej walce? Zobaczymy.

– Na stadionie 650-lecia rozgrywany był drugi rzut pierwszej ligi la finału „B”. Tym razem 
sympatycy królowej sportu w Słupsku nie mieli powodów do narzekania. Piękna słoneczna 
pogoda, kilku utytułowanych zawodników, dramatyczna walka w wielu konkurencjach i prze-
de wszystkim dobra postawa reprezentantów „Gryfa”. Słupszczanie w nieoficjalnej klasyfika-
cji zespołowej zajęli 3 miejsce. Z ekipy słupskiej zwyciężali: Lidia Bierka w skoku w dal – 6,31 
m; Mariusz Mach na 1500 m – 3.50,62 min; Andrzej Witczak w biegu na 10 000 m – 29.56,28 
min. Drugi na 110 m ppł. był Krzysztof Spychała – 14,87 s. Taką sama pozycje wywalczył Ry-
szard Witt na 5000 m – 14.37,95 min. Nieco poniżej swoich możliwości wypadli oszczepnicy. 
Najlepszy z ekipy słupskiej Stanisław Witek zajął trzecie miejsce wynikiem 79,50 m. Czwarte 
miejsce w biegu na 3000 m w kat. kobiet zajęła B. Indrzycka wynikiem 9.59,60 min. Najwię-
cej emocji dostarczył bieg na 3000 m pprz. Przez cały czas na prowadzeniu byli rutynowany 
Janusz Rolbiecki i jego podopieczny Jan Huruk. Tak było na 400 m przed metą i wówczas do 
ataku z trzeciej pozycji ruszył Piotr Zgarda „Śląsk Wrocław”. Minął łatwo Rolbieckiego, a na 
prostej również Huruka. Młody słupszczanin nie dał jednak za wygraną i ostatkiem sił wywal-
czył zasłużone zwycięstwo ustanawiając rekord życiowy wynikiem 8.45,04 min.

Po biegu J. Huruk powiedział: 
Zakładaliśmy z trenerem, że w tym sezonie osiągnę dobry rezultat. W maju nabawiłem się jednak 
kontuzji i musiałem pauzować. Ponownie zacząłem startować dopiero w lipcu.

– Na stadionie 650-lecia odbyła się ostatnia impreza sezonu. Na niezłym poziomie stał rzut 
dyskiem mężczyzn. Trzej zawodnicy przekroczyli granicę 60 m. Mieczysław Szpak zajął trze-
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cie miejsce z rezultatem 60,54 m. W rzucie oszczepem tylko M. Szybowski przekroczył granicę 
80 m wynikiem 80,50 m. S. Witek osiągnął 72,36 m, a M. Witek – 69,62 m. S. Witek wystartował 
również w biegu na 100 m, zajmując trzecie miejsce wynikiem 11,12 s. Oto pozostałe wyniki 
zawodników „Gryfa”: 110 m ppł. - K. Spychała – 14,45 s; 1500 m – R. Witt – 3.51,37 min  i J. Ho-
łowienko – 3.53,08 min; 3000 m pprz. – M. Mach – 8.48,54 min  i J. Rolbiecki – 3.53,97 min.

– W Białogardzie na stadionie „Iskry” odbył się Międzynarodowy Mityng o „Złota Antenę 
Unitechu”. Ozdobą mityngu był doskonały wynik w rzucie oszczepem  - 85,10 m - który uzy-
skał Stanisław Witek. Był to dziewiąty wynik w historii polskiego oszczepu. M. Szybowisk rzu-
cił na odległość  78,34 m. W biegu głównym na 5000 m nasi zawodnicy zajęli czwarte i piąte 
miejsce: J. Huruk – 14.18,58 min i J. Rolbiecki – 14.18,69 min. Pozostałe wyniki naszych za-
wodników: 110 m ppł. – B. Zakrzewski – 15,26 s; kula – B. Michałowski – 17,40 m.

– W Grudziądzu odbył się III Masowy Bieg im. B. Malinowskiego. W biegu głównym drugie 
miejsce zajął J. Huruk.

– Wyniki słupskich zawodników wynikających z zestawienia PZLA za rok 1984.
Kobiety:
100 m – I. Kowalczyk – 12,2. s 
200 m – L. Bierka – 25,37 s; I. Kowalczyk – 25,7 s; K. Sobczyńska – 26,1 s. 
400 m – K. Sobczyńska – 61,7 s. 
1500 m – B. Indrzycka – 4.37,38 min. 
3000 m – 9.51,76 min. 
100 m ppł. – L. Bierka – 14,40 s; J. Puziarska – 14,89 s. 
400 m ppł. – L. Zielińska – 61,74 s. 
Skok wzwyż – L. Bierka – 178 cm; J. Puziarska – 160 cm. 
Skok w dal – L. Bierka – 6,38 m. 
Kula – L. Bierka – 11,65 m. 
Dysk – K. Zgierska – 39,76 m. 
Oszczep – K. Zgierska – 46,10 m; I. Mogielnicka – 45,00 m; L. Bierka – 44,88 m; A. Kostrubiec 
– 41,24 m; A. Król – 39,92 m.
Mężczyźni: 
400 m – Zd. Świerczyński – 49,25 s; M. Zimon – 54,2 s. 
800 m – Z. Wszelak – 1.51,21 min; C. Domicz – 1.58,0 min. 
1500 m – M. Mach – 3.44,10 min; R. Witt – 3.47,2 min; J. Huruk – 3.48,51 min. 
5000 m - J. Rolbiecki - 14.16,42; J. Huruk - 14.18,38; A. Witczak - 14.20,31; R. Witt – 14.24,24 
10.000 m – A. Witczak – 29.50,69 min. 
Maraton – A. Witczak – 2.21,41 h. 
3000 m pprz. – J. Huruk – 8.45,04 min; J. Rolbiecki – 8.45,89 min; M. Mach – 8.48,54 min. 
110 m ppł. – K. Spychała – 14,45 s; B. Zakrzewski – 14,84 s; A. Langowski – 15,05 s; M. Bubieńczyk – 15,12 s. 
400 m ppł. – Zd. Świerczyński – 54,04 s; C. Domicz – 56, s; K. Szymoniak – 56,7 s. 
Skok wzwyż – R. Mazgis – 202 cm.
Tyczka – A. Langowski – 4,80 m; W. Wargowski – 4,60 m; D. Licau – 4,50 m. 
Kula – B. Michałowski – 17,78 m. dysk – M. Szpak – 61,10 m. 
Oszczep – S. Witek – 85,10 m; M. Szybowski – 81,18 m; M. Witek – 71,58 m. 
Młot – F. Kulczyński – 68,84 m. 
10-bój – A. Langowski – 7.596 pnkt; Z. Świerczyński – 7.095 pnkt; D. Licau – 6.947 pnkt.
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Rów z wodą pokonuje Janusz Rolbiecki.

Przeszkodę na rowie z wodą pokonuje Jan Huruk.
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Obserwacja zawodów z trybun. Od prawej: Stanisław Witek, Mirosław Szybowski, Michał Barta i Ryszard Ksieniewicz. Stoją: 
Aleksander Kokotowski, Bogdan Zakrzewski i Mieczysław Szpak.

Jan Hołowienko i Leszek Radziewski. Na rozbiegu rzutu oszczepem 
Stanisław Witek.
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Rok 1985

– Brązowy medal przywiózł z mistrzostw Polski w biegach przełajowych w Pionkach 
(woj. radomskie) Ryszard Witt.  Bieg odbywał się na dystansie 6000 m w kat. młodzieżowej.

– Półmaraton na trasie Ustka – Słupsk zorganizowała grupa działaczy TKKF „Sezamor”. Na 
starcie stawiło się ponad 170 zawodników. W biegu głównym zwyciężył Andrzej Witczak.

– W Słupsku rozegrano „Biegi Zwycięstwa”. Impreza zgromadziła ponad 200 zawodników. 
Wśród niezrzeszonych na dystansie 5000 m zwyciężył Zd. Stenka. Pozostałe konkurencje dla zrze-
szonych były zdominowane przez reprezentantów miejscowego „Gryfa”. Oto wyniki: kobiety: 1) L. 
Kesterke, 2) J. Kawecka, 3) B. Polaczek; mężczyźni: 1) J. Huruk, 2) K. Jaskulski, 3) J. Hołowienko.

– Dwa zwycięstwa odnieśli zawodnicy „Gryfa” na mityngu w Sopocie: F. Kulczyński w rzu-
cie młotem – 68,42 m i M. Mach w biegu na 1500 m – 3.44,9 min. J. Huruk był w tym biegu 
trzeci z wynikiem 3.45,5 min.

– Podczas mityngu w Warszawie dobre wyniki uzyskali: M. Szybowski w rzucie oszczepem 
– 81,28 m i  M. Mach w biegu na 1500 m – 3.48,80 min.

– Mistrzostwa okręgu juniorów rozegrano w Słupsku. Oto najciekawsze wyniki zawodni-
ków „Gryfa”. Juniorki młodsze: 100 i 200 m – I. Kowalczyk – 12,5 s i 25,7 s; 400 m – K. Sobczyń-
ska („Jantar”) – 59,5 s; juniorki: 100 m – B. Wąsowicz – 12,6 s, 

– Kilka dobrych rezultatów zanotowali na swym koncie zawodnicy „Gryfa” na mityngu w So-
pocie. 100 m – M. Radtke – 10,7s;  800 m – M. Mach – 1.52,4 min; 3000 m – J. Huruk – 8.07,9 min.

– Wyjątkowo niesprzyjająca pogoda towarzyszyła rozgrywkom I ligi w Warszawie. Drużyna 
„Gryfa” zajęła nieoficjalnie 5 miejsce. Słupszczanie na stadionie „Skry” odnieśli 6 zwycięstw. W dzie-
sięcioboju aż trzech Gryfitów stanęło na podium: A. Langowski – 7018 pkt.; D. Licau – 6.955 pkt; 
Zd. Świerczyński – 6.946 pkt. W rzucie oszczepem wygrał M. Szybowski - 79,30 m, drugi był S. 
Witek – 77,34 m, szósty M. Witek – 72,30 m. Na dystansie 3000 m triumfował M. Mach w czasie 
8.09,4 min; trzeci był J. Huruk – 8.50,,6 m. W biegu na 3000 m pprz. J. Rolbiecki zwyciężył w czasie 
8.47,1 min. K. Jaskulski był pierwszy na 5000 m – 15.02,3 min. W sprincie M. Radtke był trzeci na 
100 m – 10,74 s. Pozostałe wyniki: kula – B. Michałowski – 17,07 m. Ewa Prusak w siedmioboju 
była trzecia uzyskując 4.574 pkt. Warto dodać, iż do rezultatów I rundy ekstraklasy wliczane były 
dodatkowe wyniki międzynarodowych mistrzostw Polski w maratonie, które odbyły się w Dębnie 
Lubuskim. Czas A. Witczaka – 2.22,10 h dał „Gryfowi” dodatkowe punkty. Bardzo dobry rezultat 
uzyskał podczas mityngu w Bukareszcie dyskobol M. Szpak. Wynikiem 59,58 zajął on trzecie miej-
sce i tym samym zdobył punkty zaliczane do punktacji drużynowej I ligi.

– Dwa zwycięstwa odnieśli zawodnicy „Gryfa” podczas mityngu w Sopocie. Lidia Bierka 
przebiegła 100 m ppł. w czasie 14,6 s, zaś Mariusz Mach 1000 m w 2.24,7 min. W Zabrzu Marek 
Radtke osiągnął na 100 m czas 10,87 s.

– Podczas międzynarodowego mityngu w Cottbus M. Witek rzucił oszczepem 69,72 m.
– W Słupsku podczas mityngu uzyskano następujące wyniki: kobiety: 100 m – I. Kowalczyk 

– 12,5 s; 200 m – K. Sobczyńska (Jantar) – 26,2 s; skok w dal – L. Bierka – 5,95 m; mężczyźni: 
100 m – A. Domicz – 11,3 s; skok wzwyż – Z. Bieć – 200 cm.

– Na mityngu „Warszawianki” L. Bierka na 100 m ppł. uzyskała czas 14,19 s. E. Prusak w sko-
ku wzwyż pokonała poprzeczkę na wysokości 176 cm, a J. Huruk przebiegł 3000 m w czasie  
8.12,69 min. M. Radtke na 100 m osiągnął wynik 10,68 s (z wiatrem).
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– Gdyńska „Flota” zorganizowała mityng ogólnopolski na którym nasi zawodnicy uzyskali na-
stepujące wyniki: w biegu na 100 m D. Miechowiecki – 10,8 s i na 400 m – A. Domicz – 50,4 s.

– W Grudziądzu odbył się Memoriał im. B. Malinowskiego. W rzucie oszczepem mężczyzn 
M. Szybowski uzyskał wynik 81,12 m; S. Witek – 77,28 m. Inne wyniki: M. Mach na 3000 m 
– 8.00,96 min; A. Witczak na 10 000 m – 29.32,2 min; J. Rolbiecki w biegu na 3000 m pprz. 
– 8.47,46 min; T. Chylinski na 100 m – 10,82 s.

– Najwięcej emocji podczas mityngu w Słupsku dostarczył bieg na 3000 m. Zwyciężył M. 
Mach uzyskując bardzo dobry wynik 7.59,8 min. Drugie miejsce zajął J. Huruk – 8.02,8 min.  
Pozostałe wyniki: M. Miechowiecki na 100 m – 10,6 s; M. Radtke na 200 m – 21,7 s; na 110 m 
ppł. – M. Bubieńczyk – 15,2 s; w skoku wzwyż – Z. Bieć – 210 cm.

– Duży sukces odniosła Lidia Bierka podczas mistrzostw Polski w wielobojach. Zdobyła 
złoty medal uzyskując 5.780 pkt (100 m ppł. – 13,96 s; skok wzwyż – 175 cm; kula – 11,46 
m; 200 m – 25,92 s; skok w dal – 6,15 m; oszczep – 44,70 m; 800 m – 2.22,05 min). Ósme 
miejsce zajęła E. Prusak osiągając 5.028 pkt. W dziesięcioboju zawodnik „Gryfa” A. Langow-
ski zdobył brązowy medal – 7.834 pkt. (100 m – 10,88 s; skok w dal – 7,11 m; kula – 15,25 
m; skok wzwyż – 198 cm; 400 m – 50,65 s; 110 m ppł. – 14,70 s; dysk – 43,68 m; tyczka 
– 4,90 m; oszczep – 51,30 m; 1500 m – 4.50,24 min). Ósmy był D. Licau z 7.083 pkt.

– Dobrze wypadli młodzi zawodnicy Gryfa podczas rozgrywania XII OSM w Rzeszowie. 
Złoty medal zdobył Krzysztof Mencel w pchnięciu kulą – 15,83 m. Również złoty medal zdo-
była Iwona Mogielnicka w rzucie oszczepem – 47,62 m. Srebrne medale zdobyli: Mirosław 
Witek w oszczepie – 68,98 m i Mirosław Klaman w biegu na 1500 m pprz. – 4.17,72 min.

– Na stadionie bydgoskiego „Zawiszy” odbyły się mistrzostwa Polski seniorów. Oto miejsca 
i wyniki zawodników „Gryfa”. Kobiety: 100 m ppł. – L. Bierka z wynikiem 14,31 s  zajęła siódme 
miejsce; w skoku w dal była szósta – 6,08 m; mężczyźni: Mirosław Szybowski w rzucie oszcze-
pem zdobył złoty medal osiągając 83,80 m. Ósme miejsce zajęli: oszczep - S. Witek – 74,30 m; 
dysk -. Szpak – 56,60 m; mlot - F. Kulczyński – 61,98 m,  bieg 5000 m – M. Mach - 14.06,20 min.

– W Łodzi rozgrywano międzynarodowy trójmecz juniorów. Mirosław Witek w oszczepie 
osiągnął rezultat 74,00 m.

– W Piteszti (Węgry) podczas Zawodów Przyjaźni Mirosław Witek rzucił oszczepem na od-
leglość 71,34 m i zajął szóste miejsce.

– Rekord Polski w siedmioboju kobiet ustanowiła M. Nowak z warszawskiej „Gwardii” pod-
czas Memoriału im. W. Gerutty w Słupsku. Osiągnęła ona wynik – 6.478 pkt. Brązowy medal 
w siedmioboju zajęła wśród młodzieżowców (MMP) Ewa Prusak – 5.027 pkt. W kategorii 
mężczyzn w dziesięcioboju A. Langowski był piąty. Brązowy medal w dziesięcioboju mło-
dzieżowców (MMP) zdobył Marek Wolski – 6.440 pkt. Ponadto podczas memoriału rozegra-
no konkurencje biegowe. Na uwagę zasługują rezultaty Marka Radtkego w sprintach: 10,35 
s na 100 m oraz 21,21 s na 200 m.

– W Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w Stargardzie Szcz. D. Miechowiecki przebiegł 100 
m w czasia 10,95 s i zajął piąte miejsce. R. Witt w biegu na 3 000 m pprz. był czwarty – 8.49,84 min. 
Wśród kobiet J. Walukiewicz w oszczepie uplasowała się na czwartej pozycji wynikiem 45,90 m, 
a E. Prusak zajęła piąte miejsce skoku wzwyż pokonując poprzeczkę na wysokości 170  cm.

– Podczas rozgrywananego Pucharu Europy w Moskwie Mirosław Szybowski w rzucie osz-
czepem zajął szóste miejsce wynikiem  82,54 m.
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– W Starogardzie odbył się mityng  o „Srebrny Grot”. W koronnej konkurencji – rzucie osz-
czepem - zwyciężył M. Szybowski, który rezultatem 84,66 m ustanowił rekord zawodów. Dru-
gi był S. Witek – 84,24 m. W rzucie dyskiem zwyciężył M. Szpak – 58,94 m.

– Mariusz Mach zwyciężył w biegu na 1500 m podczas mityngu w Sopocie w czasie 3.42,43 min.
– O „Złotą Antenę Unitechu” walczyli zawodnicy w Białogardzie. W biegu głównym na dy-

stansie 5000 m zwyciężył Mariusz Mach w dobrym czasie 13.57,6 min. J. Huruk uzyskał czas 
14.02,5 min. Rzut oszczepem zakończył się zwycięstwem Mirosława Szybowskiego – 84,64 m. 
Drugim był M. Witek – 68,42 m. M. Szybowski startował również w rzucie dyskiem osiągając wy-
nik 41,60 m. Wygrał inny lekkoatleta „Gryfa” M. Szpak – 62,46 m. W biegu na 100 m T. Chyliński 
uzyskał czas 10,9 s, na 400 m  A. Domicz – 51,5 s. W skoku  Z. Bieć pokonał wysokośc 200 cm.

– Z okazji Słupskich „Dni Sportu” na stadionie 650-lecia odbył się ogólnopolski mityng 
lekkoatletyczny. Ciekawsze wyniki: w rzucie oszczepem mężczyzn M. Szybowski - 85,30 m, M. 
Szpak w dysku - 62,42 m; w skoku wzwyż kobiet E. Prusak – 180 cm; L. Bierka w skoku w dal 
– 6.45 m i w rzucie oszczepem – 50,00 m (!), w biegu na 100 m mężczyzn T. Chylinski – 10,64 
s; 3000 m pprz. M. Mach – 8.51,52 min.

– Doskonały rezultat w rzucie oszczepem osiągnął Mirosław Szybowski na zawodach 
w Łodzi. Jego wynik  87,56 m jest czwartym w historii polskiego oszczepu. W rzucie dyskiem 
M. Szpak uzyskał rezultat 61,36 m.

– A. Witczak wziął udział w VII Międzynarodowym Maratonie Pokoju w Warszawie. Wśród 
1800 uczestników zajął doskonałe drugie miejsce osiągając czas 2.25,20 min.

– W mityngu „Ireny” w Warszawie Lidia Bierka skoczyła w dal 6,51 m. W rzucie oszczepem 
mężczyzn M. Szybowski osiągnąl wynik 82,32 m, a S. Witek – 74,18 m.

– Podczas zawodów w Słupsku Jacek Wieliczko ustanowił rekord Polski młodzików 
w sześcioboju rezultatem 4.033 pkt. Złożyły się na to m. in. wyniki: 100 m – 11,5 s; 110 m 
ppł. – 16,5 s; skok w dal – 6,50 m; skok wzwyż – 175 cm; pchnięcie kulą – 14,61 m.

– W meczu międzypaństwowym Włochy – Polska wystąpił Stanisław Witek w rzucie osz-
czepem. Zajął drugie miejsce wynikiem 75,86 m.

– Jan Huruk wygrał w Warlubiu (woj. bydgoskie) ogólnopolski bieg pamięci B. Malinowskiego.
–  Inne ciekawsze wyniki uzyskane w sezonie 1985 wynikające z tabel ogólnopolskich: 

100 m – M. Radtke – 10,55 s; 200 m – M. Radtke – 21,21 s; 10-bój Z. Świerczyński – 7.435 pkt. 
5000 m – J. Huruk – 13.54,43 min; 3000 m pprz. - J. Huruk – 8.38,63 min., - Bilans sezonu 1985 
słupskich zawodników(trzy najlepsze wyniki)
Kobiety: 100 m - J. Pędzich – 13,0 s; E. Gawin – 13,2 s; K. Bracikowska – 13,2 s., 200 m – L. Bierka 
– 25,81 s; E. Prusak – 26,07 s; I. Kowalczyk – 26,12 s., 400 m – L. Zielińska – 60,1 s; I. Kowalczyk 
– 61,3 s; L. Kosterska – 62,0 s., 800 m – L. Kosterska – 2.19,97 min; L. Bierka – 2.22,02 min; E. 
Prusak – 2.23,24 min., 1500 m – B. Indrzycka – 4.51,60 min; E. Olik – 4.55,14 min; K. Blank 
– 5.02,89 min., 3000 m – B. Indrzycka – 10.17,0 min., 100 m ppł. – L. Bierka – 13,74 s; E. Prusak 
– 14,24 s; M. Iniewicz – 15,21 s., 400 m ppł. – L. Zielińska – 66,21 s., Skok w dal – L. Bierka – 6,51 
m; E. Prusak – 5,66 m; J. Puziarska – 5,29 m., Skok wzwyż – E. Prusak – 180 cm; L. Bierka – 175 
cm; M. Bilenda – 165 cm., Kula – J. Walukiewicz – 11,57 m; L. Bierka – 11,46 m; I. Mogielnicka 
– 10,77 m., Dysk – K. Zgierska – 33,04 m; G. Sobisz – 32,08 m; J. Walukiewicz – 30,70 m., Osz-
czep – L. Bierka – 50,00 m; K. Zgierska – 47,86 m; I. Mogielnicka – 47,62 m., 7-bój – L. Bierka 
– 5.780 pkt; E. Prusak – 5.028 pkt; J. Puziarska – 4.556 pkt.
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Jan Hołowienki i Jan Huruk podczas
treningu w Szklarskiej Porębie.

Czołowy oszczepnik kraju Mirosław Witek.
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Rok 1986

– W Warszawie odbył się ogólnopolski halowy mityng z udziałem słupskich zawodników. 
Oto wyniki: M. Mach w biegu na 3000 m był pierwszy – 8.02,25 min; czwarty był J. Huruk 
– 8.12,57 min. skok wzwyż kobiet – E. Prusak – 176 cm; 60 m ppł. – L. Bierka – 8,88 s; 60 m 
mężczyzn – T. Chyliński – 6,98 s; D. Miechowiecki – 7,06 s; skok wzwyż – Z. Bieć – 205 cm.

– Zawodnicy „Gryfa” kontynuowali starty w hali. Na zawodach w Warszawie i Zabrzu osiąg-
nęli kilka interesujących wyników: M. Mach w biegu na 1500 m – 3.46,08 min; R. Witt – 3.51,09 
min i J. Hołowienko – 3.52,10 min; 60 m – T. Chylinski – 6,87 s; D. Miechowiecki – 7,00 s; 
pchnięcie kulą juniorów. Witek – 14,81 m.

– W Zabrzu podczas halowych mistrzostw Polski R. Witt zajął trzecie miejsce – 8.08,25 m. 
J. Huruk był szósty – 8.16,02 min. W biegu na 1500 m J. Huruk zająl piąte miejsce – 3.50,12 min.

– Halowe mistrzostwa Polski w wielobojach rozegrano w Warszawie. L. Bierka był czwar-
ta w sześcioboju seniorek wynikiem – 3.982 pkt. W 7-boju seniorów Marek Wolski był piąty 
– 4.980 pkt.

– Biegacze „Gryfa” tradycyjnie uczestniczyli w zawodach w Sachsenhausen (RFN). W biegu 
głównym na 20 km A. Witczak był trzeci – 1.00,41 h; a R. Witt piąty - 1.03,02 h. W kat. juniorów J. 
Ścigała zajął trzecie miejsce – 1.08,33 h. Trzecia była również E. Olik na 7,5 km kobiet – 31,56 min.

– Podczas międzynarodowych mistrzostw Polski w biegu maratońskim mężczyzn w Dęb-
nie Lubuskim A. Witczak osiągnął bardzo dobry wynik  2.15,18 h. Inny słupszczanin P. Mał-
kowski osiągnął czas 2.20,27 h. Gryfiści zajęli odpowiednio 15 i 20 lokatę.

– W międzynarodowym biegu ulicznym w Bratysławie J. Huruk zajął trzecie miejsce w bie-
gu na  około 10 km – 35,06 min.

– W Piastowie (woj. radomskie) odbyły się finały XIII OSM i XI Igrzysk Szkolnych w biegach 
przełajowych. Zawodnicy Gryfa zajęli następujące miejsca: dystans 1500 m młodziczek 
najszybciej pokonała Monika Skonke z SP 3 w Ustce. W rywalizacji juniorów młodszych na 
5000 m brązowy medal zdobył Andrzej Zwolski.

– Rozmowę z trenerem – koordynatorem sekcji la „Gryf” Słupsk przeprowadził Czesław Bedka.
W dniach 7-8 czerwca br. w Słupsku odbędzie się I rzut drużynowych mistrzostw Polski. Czy 
przed słupską publicznością wystąpią najlepsi zawodnicy Gryfa?
Zgodnie z regulaminem, klub może wystawić 35 swoich reprezentantów do konkurencji indy-
widualnych, w tym 21 mężczyzn. Obecnie w każdej konkurencji męskiej mamy 2-3 zawodników 
na dobrym poziomie krajowym. Wśród sprinterów wyróżnia się Marek Radtke. Wyraźne postępy 
poczynili: Tomasz Chyliński i Dariusz Miechowiecki. Ta trójka z Eugeniuszem Krawszem powinna 
uzyskać dobre rezultaty w sztafecie 4x100 m.
Do czołówki średniodystansowców zaliczają się: Mariusz Mach (1500 m – 3.42,28), Jan Huruk (3000 m 
pprz. – 8.38,63), Ryszard Witt (3000 m pprz. – 8.49,84), zaś w czołówce długodystansowców plasuje się 
Andrzej Witczak (maraton – 2.15,18, wynik tegoroczny!). Wysoki poziom reprezentują oszczepnicy: Mi-
rosław Szybowski (87,56), Stanisław Witek (84,76). Trzecim rezultatem w kraju legitymuje się Florian Kul-
czyński (rzut młotem 68,42), a czwartym – Mieczysław Szpak (dysk – 62,42). Nasi najlepsi skoczkowie to 
Mirosław Adamowski (212) i Zbigniew Bieć (210 wzwyż) oraz Andrzej Grabarczyk (trójskok – 16,43).
Wśród pań najlepsze wyniki osiągają siedmioboistki: Lidia Bierka (5.780 pkt.) i Ewa Prusak (5.027 
pkt.).
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Jaki cel postawiono przed drużyną Gryfa?
W ubiegłym sezonie sklasyfikowano nas na 8 miejscu w I lidze. Zależy nam na zajęciu – już 
w pierwszych zawodach – lokaty w czołowej „piątce”. Przeciwnicy są jednak groźni. Wspomnę 
tylko drużynowego mistrza Polski z 1985 roku – Zawiszę Bydgoszcz, Górnika Zabrze, Olim pię 
Poznań i AZS Wrocław. Tym niemniej stać nas na awans do grupy finałowej.
Najważniejsze zawody tegorocznego sezonu to mistrzostwa Europy seniorów w Stuttgarcie 
oraz I Mistrzostwa Świata Juniorów Atenach. Czy zawodnicy Gryfa mają szansę wystąpić 
w tych zawodach?
Uważam, że trzech naszych zawodników powinno zakwalifikować się do reprezentacji Polski. 
Wśród seniorów kandydatami są Lidia Bierka i Mirosław Szybowski, w gronie juniorów – Miro-
sław Witek.

– Dwa zwycięstwa odnieśli zawodnicy „Gryfa” podczas mityngu w Sopocie. Marek Radtke 
w biegu na 100 m – 10,79 s, a Mariusz Mach na 800 uzyskał 1.49,51 min. Drugi na tym dystan-
sie był Norbert Dyguda – 1.50,74 min; na 1500 m Kazimierz Jaskulski uzyskał 3.51,21 min.

– W Sopocie odbyła się lekkoatletyczna liga juniorów. Zwyciężył Mirosław Witek w rzucie 
oszczepem -  71,58 m i K. Mencel w kuli – 14,64 m. Drugie miejsce zajęła K. Zgierska w oszcze-
pie – 48,06 m oraz A. Wolski – 6.02,57 min w biegu na 2000 m z przeszkodami.

– Ponownie zawitali do Sopotu słupscy zawodnicy. Bieg na 100 m wygrał D. Miechowiecki 
– 10,94 s, a na 1500 m M. Mach – 3.47,82 min. J. Huruk był drugi – 3.48,04 min. Sztafeta 4x100 
m w składzie: E. Krawsz, M. Radtke, D. Miechowiecki i T. Chyliński odniosła zwycięstwo w cza-
sie 41,48 s. Trzecie miejsce w biegu na 100 m kobiet zajęła I. Kowalczyk z czasem 12,96 s.

– W Bad Reichenhall (RFN) odbył się trójmecz lekkoatletyczny juniorów udziałem zawodni-
ków Australii, RFN i Polski. W naszych barwach występowali m. in. wychowankowie Ryszar-
da Ksieniewicza z „Gryfa” Słupsk. W konkursie rzutu oszczepem (nowego typu) doskonale 
spisał się Mirosław Witek, odnosząc zwycięstwo wynikiem 73,94 m. Był to jeden z najlep-
szych rezultatów uzyskanych w tym roku na świecie, w tej kategorii wiekowej. Jego kole-
ga klubowy K. Mencel zajął szóste miejsce w pchnięciu kulą osiągając odległość 14,48 m.

– W Salonikach (Grecja) odbył się trójmecz w wielobojach kobiet i mężczyzn. Startowali 
reprezentanci Grecji, Hiszpanii i Polski. W naszych barwach występowały m. in. dwie pod-
opieczne Leszka Górnego z „Gryfa”. W siedmioboju zwyciężyła Lidia Bierka uzyskując 
5.842 pkt., czwarta była E. Prusak – 5.111 pkt. Zdobyte przez słupszczanki punkty były zali-
czone do klasyfikacji I rzutu drużynowych mistrzostw Polski.

– W Memoriale im B. Malinowskiego w Grudziądzu M. Szybowski był drugi w rzucie oszcze-
pem wynikiem 75,56 m, a S. Witek szósty – 70,90 m (nowy typ).

– Przez dwa dni na Stadionie 650-lecia odbywały się zawody lekkoatletyczne I rzutu dru-
żynowych mistrzostw Polski. Ustanowiono dwa rekordy Polski: Ewa Kasprzyk w biegu na 
200 m – 22,19 s  (poprzedni należał do I. Szewińskiej), oraz w rzucie dyskiem kobiet Renata 
Katewicz – 64,34 m. Ciekawsze wyniki słupskich zawodników: w biegu na 3000 m kobiet 
B. Indrzycka była druga – 9.35,85 min. Mężczyźni: M. Radtke w biegu na 100 m był trzeci 
– 10,61 s; M. Mach zwyciężył w biegu na 3000 m – 8.11,06 min; w kuli B. Michałowski  był 
czwarty – 17,10 m. Trójskok wygrał A. Grabarczyk – 16,00 m; oszczep –  S. Witek – 81,24 m 
(II miejsce), M. Szybowski – 79,84 m (III miejsce). W klasyfikacji drużynowej „Gryf” uplasował 
się na piątej pozycji.
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– W mistrzostwach Polski seniorów w Grudziądzu nasi zawodnicy zdobyli trzy medale: 
złoty - Lidia Bierka w siedmioboju – 5.913 pkt., srebrny w rzucie oszczepem mężczyzn 
– Mirosław Szybowski wynikiem 73,94 m; brązowy również w oszczepie Stanisław Witek 
– 71,48 m. Pozostałe rezultaty naszych zawodników: E. Prusak w siedmioboju – 5.117 pkt; 
100 m mężczyzn – M. Radtke – 10,56 s; T. Chyliński – 10,62 s; 4x100 m – 41,36 s; 5000 m – J. 
Huruk – 14.12,62 min; kula – B. Michałowski – 17,48 m; trójskok – A. Grabarczyk – 15,89 m; 
młot – F. Kulczyński – 65,34 m.

– Podczas mityngu w Sopocie bieg na dystansie 3000 m wygrał J. Huruk – 8.12,63 min. 
Drugi na 800 m był N. Dyguda – 1.51,32 min.  R. Witt na 1500 m zajął piąte miejsce.

– W Bytowie odbył się VI Bieg Gochów. Wśród 89 startujących najlepszym okazał się A. 
Witczak – „Gryf” Słupsk z czasem  59.55,2 min.

– W czwórmeczu lekkoatletycznym Hiszpania – Polska – Francja – Włochy w Monaco 
wystąpili dwaj nasi oszczepnicy. Mirosław Szybowski był trzeci – 75,42 m, zaś Stanisław 
Witek piąty – 72,68 m (nowy typ).

– Niepowodzeniem Mirosława Witka zakończyły się w Atenach I Mistrzostwa Świata Junio-
rów. Pomimo, że legitymował się jednym z najlepszych wyników na świecie w swej konku-
rencji wypadł poniżej swych możliwości zajmując 11 miejsce wynikiem 65,64 m. Na uspra-
wiedliwienie zawodnika „Gryfa” należy podać, że startował z kontuzją barku.

– Grupa słupskich zawodników startowała w mityngu w Sopocie. Wyniki: kobiety: 
1500 m – B. Indrzycka – 4.32,75 min; mężczyźni: 100 m – T. Chyliński – 10,97 s; 800 m 
– N. Dyguda – 1.51,83 min; 1500 m – J. Hołowienko – 3.51,45 min;  5000 m – J. Huruk 
– 13.54,39 min; dysk – M. Szpak – 56,78 m; oszczep – S. Witek – 73,40 m; młot – F. Kul-
czyński – 65,54 m.

– W czwórmeczu międzypaństwowym do lat 23 – RFN – Francja – CSRS - Polska wystąpił 
zawodnik „Gryfa” Słupsk Andrzej Grabarczyk w trójskoku. Wygrał on swoją konkurencję 
wynikiem 16,29 m.

– W mityngu „Floty” w Sopocie Jan Huruk w biegu na 5000 m osiągnął bardzo dobry wynik 
13.49,26 min, a J. Rolbiecki w tej samej konkurencji 14.06,46 min. Dystans 1500 m J. Hoło-
wienko przebiegł w 3.49,18 min, a B. Indrzycka 800 m w 2.16,43 min.

– XII mistrzostwa Polski w biegu na 20 km odbyły się w Brzeszcu. Startujący w tym biegu A. 
Witczak zajął ósme miejsce wynikiem 1.01,42 h.

– W Poznaniu podczas Młodzieżowych Mistrzostw Polski duży sukces odnieśli słupscy za-
wodnicy. W oszczepie kobiet wygrała Iwona Mogielnicka wynikiem 46,22 m. Wyprzedziła 
swą koleżankę klubową Janinę Walukiewicz – 44,88 m.  Srebrne medale dla „Gryfa” wy-
walczył R. Witt w biegu na 3000 m pprz. – 8.58,10 min i w biegu na 5000 m – 14.16,39 min. 
Bożena Indrzycka zdobyła brązowy medal w biegu na 3000 m – 9.41,95 min.

– Na stadionie 650-lecia odbył się mityng lekkoatletyczny. Ciekawsze wyniki słupszczan: 
kobiety: 200 m ppł. – B. Książek (Jantar) – 30,5 s; oszczep – K. Zgierska – 48,68 m; mężczyźni: 
3000 m – M. Mach – 8.14,2 min; 110 m ppł. – M. Bubieńczyk – 14,8 s; kula i dysk – M. Szpak 
– 15,78 m i 59,00 m; oszczep – S. Witek – 72,28 m.

– Wysoką formę utrzymywał Jan Huruk. Na mityngu w Sopocie pobiegł 10.000 m w czasie 
29.11,88 min. Pozostałe wyniki: A. Witczak – 29.16,35 min; J. Rolbiecki – 29.36,86 min. 100 m 
- M. Radtke - 10,6 s, 1500 m – M. Mach - 3.47,10 min.
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–  Na XIII Ogólnopolskiej Spartakiadzie Młodzieży w Spale Mirosław Witek wywalczył 
srebrny medal w pchnięciu kulą – 15,70 m. Jego kolega K. Mencel był piąty – 14,16 m. Adam 
Szanowicz zdobył złoty medal w biegu na 3000 m – 8.31,99 min.

– Finał I ligi lekkoatletycznej rozegrano w Poznaniu. Drużynowo zespół „Gryfa” zajął dzie-
wiątą pozycję uzyskując 316 pkt. Doskonale spisała się L. Bierka w skoku w dal uzyskując wy-
nik 6,66 m. Był to czwarty wynik w historii skoku w dal w Polsce. Pozostałe rezultaty: kobiety: 
J. Puziarska w biegu na 400 m ppł. – 62,36 s; 3000 m – B. Indrzycka – 9.50,41 min; oszczep – J. 
Walukiewicz – 46,02 m;  mężczyźni:  J. Huruk w biegu na 5000 m uzyskał czas 14.20,62 min; S. 
Witek w oszczepie – 80,74 m (stary typ); A. Grabarczyk w trójskoku – 16,24 m; J. Rolbiecki na 
3000 m pprz. – 8.54,0 min; M. Szpak w rzucie dyskiem – 58,62 m; M. Mach w biegu na 1500 m 
– 3.58,47 min;  N. Dyguda w biegu na 800 m – 1.54,13 min; A. Szanowicz w biegu na 10.000 
m – 31.07,22 min; T. Chyliński na 100 m – 10,87 s; F. Kulczyński w młocie – 63,64 m; B. Micha-
łowski w kuli - 16,58 m.

– Memoriał W. Gerutty w wielobojach rozegrano na słupskim stadionie 650-lecia. W kon-
kurencji kobiet w siedmioboju zwyciężyła Lidia Bierka osiągając 6.125 pkt. Podczas tych za-
wodów rozgrywano Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w dziesięcioboju mężczyzn. Srebrny 
medal dla Słupska wywalczył Mirosław Radzyński wynikiem 6.824 pkt.

– Mistrzostwa gwardyjskiego pionu w kat. juniorów rozegrano w Słupsku. Oto rezultaty: 
juniorki: oszczep – K. Zgierska – 48,50 m; juniorzy: 400 m ppł. D. Nowak – 57,6 s; 2000 m pprz. 
A. Zwolski – 6.11,25 min; dysk – K. Mencel – 41,96 m;  kula – M. Witek – 15,56 m; oszczep – J. 
Wieliczko – 51,60 m.

– Podczas międzynarodowego mityngu z okazji Słupskich „Dni Sportu” padło kilka do-
brych wyników: kobiety: E. Prusak w skoku wzwyż – 180 cm; oszczep – I. Mogielnicka – 49,72 
m. mężczyźni: 3000 m – M. Mach – 8.15,06 min; trójskok – A. Grabarczyk – 16,15 m; kula – B. 
Michałowski – 17,15 m; dysk – M. Szpak – 63,28 m; oszczep – S. Witek – 72,40 m.

– Finał ligi młodzików makroregionu pomorskiego odbył się w Słupsku. Wyniki słupskich 
zawodników: dziewczęta: 600 m – R. Czarnecka – 1.39,6 min; 1000 m – R. Grabowska „Jan-
tar” – 3.14,01 min; oszczep – G. Szymczak – 29,88 m; chłopcy: 600 m – A. Nieżwiński „Jantar” 
– 1.32,2 min; 2000 m – J. Orlikowski – 6.05,70 min; oszczep – T. Braksator – 53,84 m.

– Tradycyjny międzynarodowy mityng o „Złotą Antenę Unitechu” rozegrano w Białogar-
dzie. L. Bierka w skoku w dal była druga z wynikiem 6,33 m. Pozostali zawodnicy i ich rezul-
taty: S. Witek w oszczepie – 81,94 m; M. Szpak w dysku – 61,14 m; M. Bubieńczyk w biegu na 
110 m ppł. – 15,39 s.
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Na najwyższym podium Andrzej Witczak, po prawej Jan Hołowienko.

W rzucie oszczepem Stanisław Witek.
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Podczas podsumowania sezonu. Od prawej: Lidia Bierka, Mirosław Witek i Lucyna Zielińska.

Stanisław Witek podczas zawodów w Nitrze (Czechosłowacja).
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Grupa naszych zawodników 
w Brandenburgu. Od prawej: Adam Szanowicz, 

Zenon Bartoś, Bożena Indrzycka i Paweł Małkowski.

Jan Huruk i Mariusz Mach.

Marek Radtke, jeden z czołowych sprinterów w kraju.
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Rok 1987

– Bardzo dobrze zainaugurowali sezon 1987 lekkoatleci „Gryfa” Słupsk. W Halowych Mi-
strzostwach Polski w Zabrzu nasi zawodnicy zdobyli 4 medale. Wśród kobiet podwójne zwy-
cięstwo odniosły wieloboistki. W 5-boju Lidia Bierka-Frank zdobyła złoty medal wynikiem 
4.269 pkt., a Ewa Prusak srebrny 3.917. Jan Huruk w biegu na 3000 m zdobył brązowy me-
dal wynikiem 8.09,45 min. Brązowy medal zdobył również Mieczysław Szpak w pchnięciu 
kulą wynikiem 17,92 m.

– W bilansie sezonu halowego nasi zawodnicy zanotowali następujące wyniki: kobiety: 60 
ppł. – L. Frank – 8,61 s; E. Prusak – 8,96 s; skok w dal – L. Frank – 6,25 m;  skok wzwyż – E. Prusak 
– 180 cm; L. Frank – 174 cm; kula – L. Frank – 13,20 m; mężczyźni: 60 m – T. Chyliński – 7,04 s; 
1500 m – M. Mach – 3.49,56 min; 3000 m – J. Huruk – 8.09,45 min; skok w dal – M. Radzyński 
– 6,94 m; skok wzwyż – A. Adamowski – 211 cm; trójskok – A. Grabarczyk – 16,22 m; kula – M. 
Szpak – 17,92 m; M. Witek – 14,74 m; K. Mencel – 14,11 m; 8-bój – M. Radzyński – 5.552 pkt.

– W Warszawie odbyły się 60 Przełajowe Mistrzostwa Polski. W kategorii kobiet B. Indrzy-
cka w biegu na ok. 4 km była piętnasta, a w kategorii mężczyzn w biegu na ok. 12 km J. Huruk 
był siódmy. W biegu mężczyzn do lat 21 A. Szanowicz był siódmy.

– Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w biegu maratońskim odbyły się w Dębnie. Wśród 
kobiet B. Indrzycka zajęła piąte miejsce wynikiem 2.45,13 h. W kategorii mężczyzn A. Witczak 
był siódmy – 2.15,46 h.  P. Makowski zajął w tym biegu czternaste miejsce – 2.16,51 h.

– Polska była gospodarzem Mistrzostw Świata w biegach przełajowych. Barw kraju bronił nasz za-
wodnik Jan Huruk, który w bardzo silnej obsadzie (przede wszystkim Kenijczyków) zajął 83 miejsce. 

– Wśród najlepszych. Pod takim tytułem ukazał się na łamach „Głosu Pomorza” wywiad  
Czesława Bedki z Janem Hurukiem na temat występu w mistrzostwach Świata w przełajach.
Do biegu seniorów na dystansie 11.950 m na starcie stanęło 289 zawodników z 40 krajów. Wśród 
nich Jan Huruk reprezentant słupskiego Gryfa. Zwyciężył obrońca tytułu mistrzowskiego Jon 
Ngugi z Kenii, przed swoim rodakiem Paulem Kipkoechem. Trzeci był rewelacyjny Francuz Paul 
Arpin. Jan Huruk zajął 83 miejsce.
Jak oceniasz swój występ na Służewcu w Warszawie?
Już sam udział w imprezie tak wielkiej rangi uważam za sukces. Chciałem zająć miejsce w pierw-
szej „setce” i zdobyć punkty dla naszej reprezentacji (punktowano 6 zawodników). Zadanie to wy-
konałem w zupełności. Z polskich zawodników K. Wesołowski był poza moim zasięgiem. Żałuję, 
że dosłownie na ostatnich metrach wyprzedził mnie B. Mamiński. Pokonałem natomiast pozosta-
łych kolegów z reprezentacji w tym faworyzowanego B. Psujka. 
Daleko za twoimi plecami ukończył bieg Walijczyk Stephen Jones, Włoch Alberto Cova oraz 
wielu innych słynnych biegaczy…
Tak, to prawda, pokonałem mistrza świata i mistrza olimpijskiego Alberta Covę! Przed biegiem 
nawet o tym nie pomyślałem. To dla mnie i dla mojego trenera ogromna satysfakcja.
W lutym zdobyłeś brązowy medal w biegu na 3000 m podczas Halowych Mistrzostw Polski 
w Zabrzu, udany miałeś sezon przełajowy. Co dalej?
Ten rok może być decydujący dla rozwoju mojej kariery sportowej. Chciałbym wystartować w Mi-
strzostwach Świata w Rzymie oraz w Pucharze Europy, a za rok podczas Igrzysk Olimpijskich 
w Seulu. Wszystko swoje plany życiowe podporządkowałem tym celom.
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Kiedy zaczęła się Twoja przygoda z lekką atletyką?
To było 10 lat temu. Jako pierwszy mój talent dostrzegł Czesław Bedka, a od 1981 roku trenuję 
w grupie Janusza Rolbieckiego”.

– Podczas mityngu w Poznaniu w biegu na 3000 m zwyciężył Jan Huruk, uzyskując czas 
8.05,04 min.

– Nasi zawodnicy startowali w mistrzostwach makroregionu pomorskiego w Sopocie. W kon-
kursie rzutu oszczepem zwyciężył S. Witek rezultatem 76,08 m, wyprzedając M. Witka – 71,46 m. 
M. Mach w biegu na 800 m uzyskał czas 1.52,76 min, a M. Radtke w biegu na 100 m – 11,08 s. 
Pozostałe rezultaty: 100 m - P. Marusiński – 11,10 s; 1500 m - B. Indrzycka – 4.38,70 min. 

– W austriackiej miejscowości Gőtzis odbył się w bardzo silnej międzynarodowej obsadzie 
mityng w wielobojach. Startująca Lidia Frank zajęła dziewiąte miejsce zdobywając 5.990 pkt 
(100 m ppł. – 13,78 s; skok wzwyż – 172 cm; kula – 13,04 m; 200 m – 25,34 s; skok w dal – 6,35 
m; oszczep – 43,92 m; 800 m – 2.20,88 min).

– Międzynarodowy bieg maratoński odbył się w Haust-De-Seine (Francja). Startujący 
w nim A. Witczak zajął 19 miejsce wynikiem 2.19,45 h.

– Broniący barw Polski w trójmeczu lekkoatletycznym Anglia – Kanada – Polska w Ga-
teshead  (W. Brytania) Jan Huruk w biegu na 3000 m zajął piąte miejsce wynikiem 8.01,84 
min, a A. Grabarczyk osiągnął w trójskoku wynik 16,54 m.

– W Grudziądzu odbył się VI Międzynarodowy Memoriał im. B. Malinowskiego. W biegu na 
10.000 m Jan Huruk osiągnął czas 28.48,76 min, a na 1500 m – M. Mach – 3.46,50 min.

– Podczas mityngu w Brzeszczach Andrzej Grabarczyk wygrał konkurs trójskoku wyni-
kiem 16,69 m.

– Kilka dobrych wyników uzyskali zawodnicy „Gryfa” na mityngu w Sopocie. P. Marusiński 
w biegu na 100 m – 10,86 s; M. Radtke – 10,92 s. Pozostałe ciekawsze rezultaty: kobiety: 100 
m – I. Kowalczyk – 12,88 s; 400 m – J. Puziarska – 58,41 s; oszczep – K. Zgierska – 50,90 m, skok 
wzwyż mężczyzn - A. Adamowski – 210 cm.

– W Memoriale im. J. Kusocińskiego w Łodzi, A. Grabarczyk osiągnął w trójskoku wynik 
16,52 m Następnego dnia w innym memoriale im. E. Woźniaka w Warszawie A. Grabarczyk 
wygrał trójskok wynikiem 16,04 m.

– Zawodnicy „Jantara” Ustka i „Gryfa” Słupsk wzięli udział w zawodach w kat. juniorów 
w Grudziądzu. Wyniki juniorów z Ustki: 100 m ppł. – B. Kłapcińska – 15,63 s; 300 m ppł. – B. 
Książek – 45,98 s; 400 m – K. Soboczyńska – 58,10 s. Zawodnicy „Gryfa”: dziewczęta: 1500 m 
– E. Olik – 4.55,08 min; chłopcy: 200 m – T. Korzuchowski – 23,01 s; 3000 m – R. Zamysłowski 
– 9.07,77 min; 1500 m pprz. – M. Nakonieczny – 4.37,05 min; 2000 m pprz. – A. Zwolski – 6.22 
s,12; kula – K. Mencel – 14,45 m.

– W Monachium rozegrano bieg maratoński, w którym startowało ponad 8 500 uczestni-
ków. W monachijskim maratonie startowali również zawodnicy „Gryfa”. Paweł Makowski zajął 
czternaste miejsce wynikiem  2.22,25 h. Andrzej Witczak zajął miejsce osiemnaste uzyskując 
czas 2.23,50 h.

– Podczas trójmeczu międzypaństwowego w wielobojach  Hiszpania – Polska – Grecja, 
który odbył się w Atenach, Polskę reprezentowały dwie zawodniczki „Gryfa”. W siedmio-
boju kobiet, Lidia Frank odniosła zwycięstwo z dorobkiem 5.772 pkt., zaś Ewa Prusak z re-
zultatem 5.479 pkt. i  zajęła miejsce trzecie.
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– Na stadionie „Zawiszy” w Bydgoszczy rozegrane zostały zawody o drużynowe mistrzo-
stwo Polski z udziałem 10 najlepszych drużyn klubowych. Zespół „Gryfa” uplasował się na 
ostatniej dziesiątej pozycji.

Oto ciekawsze wyniki naszych zawodników: M. Mach w biegu na 1500 m – 3.45,53 min; M. 
Witek w oszczepie – 77,76 m; J. Huruk w biegu na 1500 m – 3.45,78 min; A. Grabarczyk w trój-
skoku – 16,28 s; S. Witek w oszczepie – 73,70 m i F. Kulczyński – 65,44 m w młocie.

– Na stadionie 650-lecia odbył się mityng z udziałem ponad 250 zawodników. Wyniki: 
kobiety: 200 m – I. Kowalczyk – 26,2 s; 300 m – K. Soboczyńska „Jantar” – 42,2 s; 1000 m – M. 
Pakuła – 3.16,9 min; skok w dal – M. Karczewska – 5,23 m; mężczyźni: 100 m – D. Miechowie-
cki i D. Marusiński – po 10,9 s; 200 m – M. Zimon – 22,3 s; 300 m – S. Balkiewicz – 36,7 s; 600 m 
– J. Olszyna – 1.30,5 min; 2000 m – J. Huruk – 5.27,0 min.

– VII Bieg „Gochów” w Bytowie wygrał A. Witczak przed P. Małkowskim.
– Podczas mityngu Winobrania w Zielonej Górze, rzut oszczepem wygrał S. Witek – 76,20 

m przed swoim kolegą klubowym M. Szybowskim - 74,28 m. 
– W mityngu o „Srebrny Grot Starogardu” w rzucie oszczepem pierwsze miejsce zajął M. 

Szybowski wynikiem 73,02 m przed S. Witkiem – 73,00 m. W tej samej konkurencji rywaliza-
cję kobiet zakończyła zwycięsko K. Zgierska – 46,34 m. M. Szpak wygrał rzut dyskiem – 54,98 
m, a rzut młotem F. Kulczyński – 68,82 m.

– W Słupsku odbyły się mistrzostwa gwardyjskiego pionu w kat. juniorów. Oto wyniki na-
szych zawodników: dziewczęta: oszczep – G. Szymczak – 31,58 m; J. Strzeszewska – 31,34 
m; dysk – G. Sobisz – 36,78 m; chłopcy: 200 m – T. Korzuchowski – 22,7 s; 400 m – M. Zimon 
– 50,03 s; 3000 m – R. Zamysłowski – 9.03,4 min; D. Gałkowski – 9.05,9 min; kula – K. Mencel 
– 15.03 m; oszczep – J. Wieliczko – 60,44 m; R. Kuźniak – 52,97 m; T. Braksator – 50,68 m. 

– Z udziałem 103 zawodników na ulicach Piotrkowa Tryb. odbył się VII Międzynarodowy 
Bieg Trybunalski. Na dystansie 15 km drugie miejsce zajął J. Huruk.

– Podczas mityngu w Sopocie, w biegu na 3000 m zwyciężył A. Szanowicz w dobrym cza-
sie 8.16,3 min. Nie zawiedli także: w skoku wzwyż kobiet E. Prusak – 175 cm; S. Witek w osz-
czepie – 72,64 m przed M. Szybowskim – 71,26 m; w rzucie dyskiem  M. Szpak – 59,36 m.

– Finały XIV OSM w Bielsku-Białej były udane dla młodego oszczepnika Jacka Wieliczko. Zdobył 
on złoty medal rezultatem 61,66 m, poprawiając należący do niego rekord Polski w kat. juniorów 
młodszych (do 17 lat). Ponadto J. Wieliczko zdobył brązowy medal w kuli z rezultatem 15,10 m.

– Na stadionie 650-lecia odbyły się trzy imprezy lekkoatletyczne w wielobojach: XIV Me-
moriał W. Gerutty, mecz mężczyzn Polska – NRD oraz mistrzostwa Polski kobiet i mężczyzn. 
W siedmioboju kobiet walczyło 12 zawodniczek, w tym dwie z NRD i CSRS. Ewa Prusak zdo-
była brązowy medal uzyskując 5.461 pkt. W rywalizacji mężczyzn dobrze wypadł nasz za-
wodnik, M. Radzyński uzyskując w dziesięcioboju 7221 pkt, co dało mu to ósme miejsce.

– W Krakowie odbył się międzypaństwowy czwórmecz reprezentacji młodzieżowych do lat 
22. W barwach Polski z powodzeniem wystąpił nasz oszczepnik Mirosław Witek. W swej kon-
kurencji pokonał on wyraźnie konkurentów i z wynikiem 77,08 m zajął pierwsze miejsce.

– Główny bieg podczas Memoriału J. Żylewicza w Sopocie wygrał Jan Huruk. W biegu na 
5000 m uzyskał czas 13.52,73 min.

– Poznań był areną 63 mistrzostw Polski seniorów. Dobrze wypadli zawodnicy „Gryfa”. 
W biegu na 10 km Jan Huruk zdobył złoty medal uzyskując 29.01,00 min. Popis umiejętno-
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ści pokazali słupscy oszczepnicy. Zajęli oni trzy pierwsze miejsca, nie dając szans rywalom. 
Rzadko zdarza się, by w tej samej konkurencji wszystkie medale zdobyli zawodnicy jednego 
klubu. Złoty medal przypadł Mirosławowi Witkowi – 77,14 m, srebrny Stanisławowi Witkowi 
– 76,10 m, a brązowy Mirosławowi Szybowskiemu – 76,04 m. Ponadto medale zdobyli: Kry-
styna Zgierska - medal brązowy w oszczepie – 54,40 m, srebrny medal  Mariusz Mach w bie-
gu na 5000 m – 13.49,44 min, brązowy medal w trójskoku Andrzej Grabarczyk – 16,62 m.

– Podczas zgrupowania kadry narodowej w Spale, Mirosław Witek udzielił dość zabaw-
nego wywiadu wraz z trenerem Ryszardem Ksieniewiczem. Tytuł wywiadu: Zaświeciło słoń-
ce… podtytuł: Plecy mam też szerokie!
Na boisku ćwiczy Mirosław Witek. Najtrudniejszy fragment rzutu oszczepem: przekładanka 
i wyrzut. Głośny okrzyk – aaa! – i raz za razem oszczep frunie w powietrze. Trener Ryszard 
Ksieniewicz bezlitośnie wyłapuje wszystkie potknięcia. Spokojnym głosem mówi: - ucieka ci 
grot!, o! – teraz wyprzedzenie było lepsze, biegnij na całych stopach, przy rzutach schodzisz 
w lewo – uważaj, itd. Wszystko z boku filmuje operator. M. Witka nie krępuje obecność moja 
i dwóch pań – entuzjastek rzutu oszczepem. No, ale w końcu jak się jedzie na mistrzostwa 
świata, trzeba radzić sobie z tremą.
Po skończonych zajęciach zawodnik i trener idą obejrzeć materiał filmowy na magnetowi-
dzie. Ciekawi mnie reakcja M. Witka.
Po raz pierwszy zobaczę siebie na ekranie – mówi zawodnik „Gryfa’ Słupsk.
Operator włącza aparaturę. Każdy rzut analizowany jest przez trenera. To samo jeszcze raz 
w zwolnionym tempie. 
Nagle słyszę: - O rany! Plecy mam też szerokie, a tak się bałem innych, kiedy byłem mały. To wynu-
rzenie M. Witka wywołuje śmiech na sali.
Po zakończonej projekcji rozmawiam z młodym oszczepnikiem.
Nazwisko Mirosław Witek niewiele mówi sympatykom lekkiej atletyki…
Zdaje sobie z tego sprawę, chciałbym by po starcie w Rzymie sytuacja się nieco zmieniła. Jestem 
wdzięczny PZLA za to, że zdecydował się wysłać mnie na te mistrzostwa. Jadę po naukę i myślę, że 
udział w imprezie zaowocuje w postaci coraz lepszych wyników.
Kiedy pierwszy start w MŚ?
Eliminacje są 28 sierpnia w piątek, a finał? – nie pamiętam.

– Lekkoatleci ze Słupska walczyli w Warszawie o awans do decydujących finałowych za-
wodów o drużynowe mistrzostwo Polski. Największy sukces zanotował A. Grabarczyk, który 
w trójskoku osiągnął odległość 16,71 m. Inne wyniki naszych zawodników: S. Witek w oszcze-
pie – 74,74 m; J. Huruk w biegu na 5000 m – 14.10,79 min; M. Mach na 1500 m 3.48,96 min; J. 
Rolbiecki w biegu na 3000 m pprz. 9.04,50 min; M. Szpak w dysku – 56,96 m; B. Michałowski 
w kuli – 16,13 m; F. Kulczyński w młocie – 63,32 m. Wśród kobiet najlepiej spisała się L. Bierka-
Frank, skacząc w dal 6,30 m.

– Podczas trójmeczu Francja – RFN – Polska rozgrywanego w Paryżu wystartowało 
dwóch naszych zawodników. Stanisław Witek w oszczepie zajął czwarte miejsce uzysku-
jąc 69,68 m, natomiast Jan Huruk w biegu na 5000 m był piąty z czasem 14.08,50 min.

– W Ipswich (Anglia) w trójmeczu juniorów Wielka Brytania – RFN – Polska Krzysztof 
Mencel w pchnięciu kulą zajął szóste miejsce uzyskując 14,95 m. Jego kolega klubowy 
Jacek Wieliczko w rzucie oszczepem był również szósty osiągając odległość 59,30 m.
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– Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Białymstoku były dużym sukcesem słupskich osz-
czepników. Wśród kobiet Krystyna Zgierska zdobyła złoty medal wynikiem 50,70 m, a w 
kategorii mężczyzn złoto przypadło Mirosławowi Witkowi z wynik 74,46 m.

– Rekord Polski w rzucie oszczepem mężczyzn został pobity na Stadionie 650-lecia w Słup-
sku podczas tradycyjnych Słupskich Dni Sportu. Jego autorem był Mirosław Witek, który po-
słał oszczep na odległość 78,90 m. Drugi był S. Witek – 77,84 m, a trzeci M. Szybowski – 74,02 m. 
Ponadto M. Szpak w rzucie dyskiem uzyskał 61,02 m i A. Grabarczyk w trójskoku – 16,16 m.

– W Białogardzie odbył się mityng o „Złotą Antenę Unitechu”. Wyniki naszych zawodni-
ków: kobiety: 400 m – J. Kulinska – 62,13 s; mężczyźni: 400 m – T. Korzuchowski – 51,55 s; 
5000 m – J. Huruk – 14.10,76 min; M. Mach – 14.11,00 min; skok w dal – M. Radzyński – 7,26 
m; kula – M. Szpak – 16,98 m; oszczep – S. Witek – 78,76 m; M. Szybowski – 75,96 m.

– Rewanżem za mistrzostwa Polski seniorów był konkurs rzutu oszczepem na mityngu 
w Sopocie. Tym razem wygrał M. Szybowski – 77,32 m przed M. Witkiem – 75,52 m i S. Wit-
kiem – 71,88 m.

– Z nowym rekordzistą Polski w rzucie oszczepem, Mirosławem Witkiem, coraz częściej chcieli 
rozmawiać redaktorzy pism sportowych. Oto rozmowa pod tytułem: Granica wyobraźni. 
Kiedy 10 lipca 1984 roku Mirosław Witek zdobył złoty medal na Ogólnopolskiej Spartakiadzie Mło-
dzieży w Bydgoszczy, do magicznej granicy 100 m brakowało oszczepnikom jeszcze 28 centymetrów. 
Dziesięć dni później świat obiegła sensacyjna wiadomość. Rewelacyjny Uwe Hohn posłał oszczep na 
odległość 104,80.
Pamiętasz może, o czym wtedy pomyślałeś? – pytam Mirosława Witka, najmłodszego rekor-
dzistę Polski.
...że chciałbym być na jego miejscu! A mówiąc zupełnie poważnie…że moja wyobraźnia tak da-
leko nie sięga.
I jak się okazało, całkiem słusznie. Oszczepy nowego typu nie lądują już tak daleko. Dla wielu 
zawodników ta zmiana była bardzo bolesna, czy dla ciebie również?
Na szczęście nie zdążyłem się za bardzo przyzwyczaić. Wtedy jeszcze traktowałem sport jako za-
bawę, którą rozpocząłem zaledwie półtora roku wcześniej, jesienią 1982.
I tak bawiąc się ustanowiłeś rekord Polski osiemnastolatków – 76,76?
Dopiero wtedy pomyślałem, że chyba coś z tego mojego rzucania będzie i postanowiłem zmienić 
swój stosunek do sportu. Najważniejsze, że była to decyzja świadoma i przemyślana. 
Ale troszeczkę spóźniona biorąc pod uwagę dopiero szóste miejsce na ME juniorów w 1985 
roku w Cottbus. Bogdan Patelka wrócił z brązowym medalem.
Dla mnie szóste miejsce było i tak dużym sukcesem, a z Bogdanem przegrałem nie po raz pierwszy. 
Kiedy startowałem w kategorii juniorów, był to mój największy rywal. Toczyliśmy zacięte boje, z któ-
rych w większości wychodził zwycięsko. Długo musiałem czekać na pierwszy sukces. Wiem jednak, 
że gdyby nie ta rywalizacja, ani ja, ani on nie rzucalibyśmy dzisiaj tak daleko. To żadna przyjemność 
startować w zawodach ze świadomością, że bez względu na to ile rzucę, rywale i tak mi nie zagrożą.
W 1986 roku na młodzieżowych mistrzostwach świata w Atenach zająłeś dopiero jedenaste 
miejsce z jeszcze słabszym wynikiem niż w Cottbus (60,30).
Wiązało się to jednak z kontuzją, przez którą straciłem pół sezonu. Jeszcze w tym roku na wiosnę odczuwałem ból 
w ramieniu, a podczas pierwszych startów bałem się rzucać. Poszła mi torebka stawowa w łokciu i jedyne co mogłem 
to pchać kulą. Zająłem nawet w spartakiadzie 1986 drugie miejsce. Moja życiówka w kuli wynosi 15,96.
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Skoro tak świetnie radzisz sobie w tej konkurencji, dlaczego wybrałeś oszczep?
To była decyzja trenera, który zobaczył mnie po raz pierwszy na szkolnych zawodach w Bytowie, gdzie 
startowałem w kuli. Zaproponował żebym spróbował rzucić kilka razy oszczepem. Nic z tego nie wy-
chodziło – oszczep za każdym razem spadał tyłem, nie zostawiając śladu. Zupełnie mi się to nie podo-
bało, wolałem pchać kulą, ale trener postawił na swoim i teraz wcale nie żałuję. Przede wszystkim je-
stem do kuli za niski – 183 cm wzrostu nie dawałyby mi większych szans na arenie międzynarodowej.
No właśnie! Nie wyglądasz na wielkiego siłacza…
Nie chodzi o to, żeby wyglądać jak kulturysta. Owszem trzeba być bardzo silnym, ale bez dyna-
micznej, szybkiej ręki i idealnej techniki nie da się rzucać powyżej 80 metrów. I właśnie nad tym 
bardzo dużo pracowałem całą zimę. Trenowałem dziesięć razy w tygodniu, po 2,5-3 godziny.
Początek sezonu nie był jednak zbyt obiecujący. Na memoriale Bronisława Malinowskiego 
w Grudziądzu zająłeś dopiero czwarte miejsce z wynikiem 70,52.
Wspomniałem już o urazie spowodowanym kontuzją. Jednak od lipca było coraz lepiej. Ze startu na 
start poprawiałem życiówkę. Mistrzostwa Polski seniorów były trzecimi z kolei zawodami, w których 
przekroczyłem granicę 77 metrów, a trzeba dodać, że podczas konkursu panowały fatalne warunki 
atmosferyczne, było zimno i przez cały czas padał deszcz. Nikomu taka pogoda nie służy, a jednak 
właśnie ja zdobyłem tytuł mistrzowski i to chyba przesądziło, że związek zdecydował się zakwalifiko-
wać mnie do ekipy na mistrzostwo świata, mimo że nie uzyskałem wyznaczonego minimum 81 m.
Jednak w Rzymie liczyłeś na więcej?
Bardzo chciałem wejść do finału i wiem, że było mnie na to stać. Podczas rozgrzewki rzuciłem 
ponad 78 metrów i… wystraszyłem się tak dużej szansy. Pierwszy raz startowałem w konkursie, 
w którym przerwy pomiędzy rzutami trwały ponad pół godziny, a już zupełnie załamała mnie 
kamera wideo pod samym nosem i mój portret na potężnym ekranie przed każdą próbą. Serce 
o mało mi nie wyskoczyło, a nogi zrobiły się jak z waty…
Zupełnie jakbyś był nowicjuszem…
Tych zawodów nie można porównać nawet z mistrzostwami świata juniorów!
Pomimo nie najlepszego występu w Rzymie (13 miejsce), pierwszy sezon wśród seniorów mo-
żesz uznać za wyjątkowo udany. Jesteś obecnie najlepszym polskim oszczepnikiem!
Nie tak zupełnie. W tej konkurencji jest w kraju kilku bardzo dobrych zawodników – m.in. moi koledzy klubo-
wi, Stanisław Witek i Mirosław Szybowski. Niedawno na mityngu w Białogardzie Staszek uzyskał wynik za-
ledwie o 14 cm gorszy wynik od mojego rekordu Polski (78,90), ustanowionego zresztą niewiele wcześniej, 
bo w połowie września. Przy okazji chcę wyjaśnić, że nie jesteśmy braćmi!!! Zbieżność nazwisk, przynależ-
ność do tego samego klubu oraz uprawianie tej samej konkurencji, a na dodatek identyczny dzień i miesiąc 
urodzenia (24.4) – rzeczywiście mogą wprowadzić w błąd. Ja jestem, niestety, jedynakiem.
Powinieneś więc być przesądny.
Raczej nie.
Co mają więc oznaczać czterolistna koniczynka i podkówka zawieszona na twojej szyi?
… że szczęścia nigdy za wiele. O czym świadczy zakończony dopiero sezon,: rekord Polski, mi-
strzostwo Polski i udział w mistrzostwach świata. Oprócz tego wygrałem czwórmecz juniorów 
w Krakowie, młodzieżowe mistrzostwa Polski.
Przyzwyczaiłeś się do wygrywania, co będzie, gdy przyjdzie kryzys?
Na razie poprawiam się z roku na rok. Od początku współpracuje z tym samym trenerem, Ryszar-
dem Ksieniewiczem, a jak wspaniała jest atmosfera dla mojej konkurencji w klubie, mogą świad-
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czyć ostatnie mistrzostwa Polski i zdobyte tam przez zawodników Gryfa wszystkie medale.
Jednym słowem, wszystko w tym sezonie ułożyło się po twojej myśli?
Niezupełnie. Zabrakło kilku startów zagranicznych, może wtedy w Rzymie byłbym mniej stremowany. 
Miałem jechać na mecz międzypaństwowy do Francji i dopiero na lotnisku dowiedziałem się, że mam 
nieważny paszport. Potem nastąpił wyjazd do Lublany, tym razem okazało się, że nie mamy biletów. A to, 
że przejechałem się dwa razy ze Słupska do Warszawy na próżno, przecież nikogo to nie obchodzi…
Sport to chyba nie wszystko…
Skończyłem zasadniczą szkołę zawodową ze specjalnością mechanika – kierowcy pojazdów sa-
mochodowych. Teraz uczęszczam do technikum dla pracujących. Trudno godzić naukę ze spor-
tem wyczynowym, a w ten sposób jest mi łatwiej. Uwielbiam dłubać w samochodach – to po 
moim ojcu, który jest kierowcą PKS i jeździ po całej Polsce.
A co sądzi o twojej pasji?
Czasami w żartach mi odradza, bo wie, że należę do ludzi, którzy pchają się tam, gdzie nie trzeba. 
A efekty? Szycie głowy, stopy, ręki – może dlatego tak często się o mnie martwi.
Podobno lubisz dyskoteki?
To dla mnie najlepszy relaks. Mam w domu dużą wieżę i nagrywam wszystko, co nadaje się do tań-
czenia. Lubię też kino. Ostatnio oglądałem „Misję”, która zdobyła Złotą Palmę w Cannes. Przecudne 
zdjęcia kolumbijskiej dżungli i wspaniała muzyka, dla których warto wybrać się na ten film.
Nie chodzisz chyba do kina sam. Masz dziewczynę?
Która by chciała takiego pędziwiatra? Przecież mnie nigdy nie ma w domu… Może kiedyś… Za 
sześć lat.

– Osiągnięcia medalowe sekcji lekkoatletycznej „Gryf” Słupsk w 1987 roku.
Halowe Mistrzostwa Polski – seniorzy: Lidia Bierka – złoty medal w wieloboju; Ewa Prusak 
– srebrny medal w wieloboju; Jan Huruk brązowy medal w biegu na 3000 m; Mieczysław 
Szpak – brązowy medal w pchnięciu kulą.
Ogólnopolska Spartakiada Młodzieży: Jacek Wieliczko złoty medal w rzucie oszczepem 
i brązowy medal w pchnięciu kulą.
Mistrzostwa Polski seniorów: Jan Huruk złoty medal w biegu na 10 000 m; Mirosław Witek 
– złoty medal w rzucie oszczepem; Stanisław Witek – srebrny medal w rzucie oszczepem; 
Mirosław Szybowski – brązowy medal w rzucie oszczepem; Mariusz Mach – srebrny medal 
w biegu na 5000 m; Ewa Prusak – brązowy medal w siedmioboju; Andrzej Grabarczyk - brą-
zowy medal w trójskoku; Krystyna Zgierska – brązowy medal w rzucie oszczepem.
Młodzieżowe Mistrzostwa Polski: Krystyna Zgierska – złoty medal w rzucie oszczepem; Mi-
rosław Witek – złoty medal w rzucie oszczepem.
   - Wyniki seniorów wynikające z zestawienia dziesięciu najlepszych wyników w Polsce za rok 1987:
Kobiety: Maraton – Bożena Indrzycka – 2.45,13 h; 100 m ppł. – Lidia Bierka-Frank – 13,78 s; 
Skok wzwyż – Ewa Prusak – 181 cm; Skok w dal – Lidia Bierka-Frank – 6,35 m; Rzut oszczepem 
– Krystyna Zgierska – 54,78 m; Siedmiobój: Lidia Bierka-Frank – 5.990 pkt; Ewa Prusak – 5.470 
pkt. Mężczyźni: 5000 m – Mariusz Mach – 13.49,41 min ; Jan Huruk – 13.52,73 min; 10.000 
m – Jan Huruk – 28.48,76 min;  Trójskok – Andrzej Grabarczyk – 16,89 m; Kula – Mieczysław 
Szpak – 17,11 m; Benedykt Michałowski – 16,97 m; Dysk – Mieczysław Szpak – 61,02 m; Młot 
– Florian Kulczyński – 68,82 m; Oszczep – Mirosław Witek – 78,90 m; Stanisław Witek – 78,76 
m; Mirosław Szybowski – 77,32 m.
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Na drugiej pozycji biegnie Mariusz Mach.

Grupa Janusza Rolbieckiego. Od prawej: Mariusz Mach, Jan Huruk, Janusz Rolbiecki 
i Jan Hołowienko.
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Grupa biegów długich. Od prawej: Andrzej Witczak, Paweł Małkowski, Jan Huruk,
Jan Hołowienko i Mariusz Mach.

Nasi zawodnicy podczas Mistrzostw Polski w biegach przełajowych.
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Grupa medalistów Mistrzostw Polski Seniorów. Od lewej: Ewa Prusak, Mirosław Szybowski, Andrzej Grabarczyk, Mirosław 
Witek, Stanisław Witek i Jan Huruk.
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Rok 1988

– Trzy medale zdobyli nasi reprezentanci w halowych mistrzostwach Polski w Zabrzu. Bieg na 
3000 m wygrał Jan Huruk w czasie 8.05,21 min. Najlepszą wieloboistką okazała się Lidia Frank 
zdobywając 4.197 pkt. Brązowy medal w tej konkurencji wywalczyła Ewa Prusak – 4.087 pkt.

– W Żaganiu przeprowadzono mistrzostwa Polski w biegach przełajowych. W kategorii 
seniorów na dystansie 12 km srebrny medal zdobył Jan Huruk, natomiast w kategorii mło-
dzieżowców Adam Szanowicz wywalczył również srebrny medal w biegu na 6.000 m.

– Na stadionie 650-lecia zorganizowano mityng otwarcia sezonu letniego. Oto ciekawsze 
wyniki: kobiety: 60 m – B. Kłapcińska „Jantar” – 8,3 s; 600 m – A. Ratkowska „Jantar” – 1.54,2 
min; 1000 m – E. Olik – 3.01,0 min; skok wzwyż – W. Grdeń – 150 cm; oszczep – J. Strzeszewska 
– 36,50 m; kula – K. Zgierska – 11,32 m; mężczyźni: 60 m – P. Krauze – 7,1 s; 200 m – T. Korzu-
chowski – 22,7 s; 300 m – M. Zimon – 35,2 s; 600 m – S. Myszke – 1.26,6 min; skok w dal – R. 
Pestka – 6,10 m; oszczep – J. Krauze – 50,70 m; kula – J. Wieliczko – 13,26 m.

– Masowe biegi przełajowe pod hasłem „Ku słońcu” zorganizowano w Słupsku. Ponad 300 
uczestników rywalizowało na dystansie ok. 1600 m. Oto najlepsi: dziewczęta: rocznik 1979 
i młodsze – A. Rogowska, 1977/78 – M. Michałowska (obie SP-9), 1975/76 – A. Tobisz (SP-
3), 1973/74 – M. Wojas (SP-6), 1972 i starsze – J. Onyszczuk (ZSO II), chłopcy: rocznik 1979 
i młodsi – M. Baczul (SP-6), 1977/78 – M. Danilecki, 1975/76 – J. Ruszkowski, 1973/74 – P. Kry-
szałowicz – (wszyscy SP-1), 1972 i starsi – M. Nakonieczny (ZSO I). W biegu otwartym wygrał 
A. Osak (TKKF „Veritas”).

– Bieg na dystansie 20 km rozegrano w Bydgoszczy. Pierwszy na mecie zameldował się A. 
Witczak – 1.02,13 h; trzecim był P. Małkowski – 1.04,00 h.

– O sportowej tragedii, jaka spotkała naszego najlepszego oszczepnika Mirosława Witka 
pisał na swoich łamach Przegląd Sportowy w artykule: Oszczep w łupkach.
M.W. Kończyliśmy właśnie ostatnią serię rzutów. Jeszcze tylko trzy wbite w ziemię oszczepy cze-
kały na swoja kolej. Sięgnąłem po jeden i stanąłem na rozbiegu. Ruszyłem dosyć wolno, pierwszy, 
drugi, trzeci krok, potem coraz szybciej i… potknąłem się w momencie wyrzutu. Siła, która miała 
pójść w oszczep, wyrzuciła mnie do góry i obróciła bokiem do kierunku rzutu. Spadłem na rozluź-
nioną nogę i w tej samej chwili poczułem dwa strzyknięcia w lewym kolanie. Przekoziołkowałem 
do przodu z przeraźliwym okrzykiem bólu…
Zgrupowanie klimatyczne kadry Polski. Izmir. Kwiecień 1988 roku. Mówi trener klubowy Mi-
rosława Witka, Ryszard Ksieniewicz.
Tego dnia, już od samego rana, coś złego wisiało w powietrzu. Na głównym boisku rozgrywano 
zawody, zmuszeni byliśmy więc przenieść się na boczny stadion, gdzie warunki treningowe były 
znacznie gorsze. Niezbyt równa murawa stwarzała ryzyko kontuzji. Przez chwilę wahałem się, czy 
pozwolić zawodnikom na grę w piłkę nożną dla rozgrzewki. Graliśmy przeciwko tureckim kierow-
com ciężarówek. Mają oni taki zwyczaj, że jadąc z ładunkiem na drugi koniec Turcji, zatrzymują 
się przy stadionie, by pograć w piłkę dla rozprostowania kości. Nie minęło kilka minut, jeden z kie-
rowców skręcił sobie nogę. Oczywiście przerwaliśmy natychmiast mecz. Na szczęście wyszliśmy 
z tego bez szwanku. Przeszliśmy na rzutnię i tu czekała na nas niemiła niespodzianka. Rozbieg był 
ponad dwadzieścia centymetrów wyżej niż murawa boiska. Trzeba było rzucać bardzo ostrożnie. 
Nikt jednak nie sądził, że dojdzie do tragedii.
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M.W. Kiedy ten Turek skręcił nogę poczułem przez chwilę dziwny strach, jakbym coś przeczuwał. 
Szybko jednak pocieszyłem się, że to przecież nie mnie spotkał ten pech. Niestety, długo nie mu-
siałem czekać na swoją kolej. Nieszczęsna, ostatnia kolejka rzutów i ten fatalny rozbieg, zakoń-
czony ostrym uskokiem. Teraz myślę, że trzeba było w ogóle zrezygnować z rzucania, skoro nie 
mogliśmy mieć treningu na głównym stadionie, w idealnych warunkach. Wtedy jednak bardzo 
chciałem trenować, rzucać i jeszcze raz rzucać, aż do momentu…
Pobiegłem od razu do rowu z wodą. Zimna kąpiel powoli łagodziła ból. Byłem wściekły. Nie roz-
żalony, ale właśnie wściekły. Przed oczami przesuwały mi się obrazki z zimowych treningów. Tyle 
wysiłku, ciężkiej pracy i trudu. Ogromna harówka – i po co? Tak brzmiały moje pierwsze słowa 
skierowane do trenera: - Widzi trener. I po co?
Lekarz kadry obecny na obozie, Mirosław Matejek.
Trudno było nie usłyszeć krzyku Mirka. Przybiegłem natychmiast. Zamroziłem kolano i pojecha-
liśmy do kliniki. Nawet nie umiał konkretnie powiedzieć, co i gdzie go boli. Lekarz dyżurny zalecił 
leżenie i okłady z lodu. Wieczorem przyjechał do hotelu znajomy ortopeda turecki. Niestety, po-
twierdził moje najgorsze przypuszczenia. Najprawdopodobniej zerwanie wiązadeł krzyżowych 
w kolanie. Zaproponował operację zwiadowczą w celu dokładnego zbadania kolana – artrosko-
pię.  Za darmo!!! Za dwa dni, po ustąpieniu największego bólu, zawodnik miał stawić się w klinice. 
Przedtem jednak musiał wyrazić zgodę na zabieg.
M.W. Oczywiście, że się zgodziłem. To była moja jedyna, cudowna szansa. Taka operacja kosztuje 
mnóstwo pieniędzy. Cały zabieg został sfilmowany na kasecie video. Trwał ponad godzinę. Bez-
pośrednio po nim sam musiałem zejść z łóżka. Takie tam panują zasady. Jak najszybciej należy 
poruszać się o własnych siłach. Po dwóch tygodniach miałem już zacząć truchtać, a w sierpniu 
wznowić normalny trening. Nie było powodów nie wierzyć lekarzowi. Otoczony byłem wspaniałą 
opieką. W tym szpitalu robią dużo poważniejsze operacje, po których zawodnicy już po trzech ty-
godniach wracają na boisko, z pełną gwarancją całkowitej przydatności do sportu. Tu nikt nie po-
zwoli sobie na błąd w sztuce lekarskiej, w grę wchodzi przecież ludzkie zdrowie i duże pieniądze.
Wiedziałem, że w moim przypadku sprawa jest bardzo trudna, a powrót do pełnej sprawności, 
lewej, blokującej nogi, będzie wymagał wielu zabiegów i prawdopodobnie czasu. Ale skoro już 
w sierpniu będę mógł normalnie trenować…
Trener R. Ksieniewicz: - Wróciliśmy do Polski. W klubie przywitano nas z opuszczonymi głowa-
mi. Trudno się dziwić, Mirek, ubiegłoroczny mistrz Polski, mógł być przecież pierwszym olimpij-
czykiem historii Gryfa Słupsk. Początek sezonu całkowicie potwierdzał jego aspiracje do medalu 
olimpijskiego. Już w kwietniu rzucał na treningach około 80 metrów. Wszystkie sprawdziany wy-
padały nadspodziewanie dobrze. Przewidywałem, że stać go na rzuty w granicach 85 metrów, 
a nawet na rekord świata. Ale nikt nie zamierzał się poddawać. Doktor Matejek zaproponował 
konsultacje w warszawskiej Klinice Ortopedycznej, która sprawuje opiekę nad olimpijczykami. 
W połowie maja pojechał więc do Warszawy.
Dr med. Tadeusz Ściński: - Przeprowadziliśmy dokładne badania, które oprócz przerwania wią-
zadła krzyżowego lewego kolana oraz uszkodzenia łękotki, wykazały jeszcze dużego stopnia 
zniszczenie chrząstki stawowej kolana na skutek silnych przeciążeń treningowych. Na szczęście 
nie stwierdziliśmy znacznego stopnia niestabilności stawu, które bardzo często towarzyszy kon-
tuzjom tego typu. Ten sezon zawodnik ma już jednak stracony. Sześć miesięcy bezwzględnego 
zakazu uprawiania sportu, to decyzja niemalże nieodwołalna.
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M.W. - Diagnoza naszych lekarzy ścięła mnie z nóg. W jednej chwili wszystko legło w gruzach. 
Dalsze treningi, olimpiada, AWF. Co dalej, pomyślałem z goryczą. Wszystko się we mnie burzyło. 
Kolano przestało boleć, czułem się świetnie, a jednak nie wolno mi było trenować. Chciałem je-
chać jeszcze raz do kliniki i prosić o ponowną konsultację. Może jest jeszcze jakaś szansa? Potem 
emocje opadły. Skoro tak już musi być. Zabrałem się ostro do ćwiczeń zaleconych przez lekarzy, 
po cichu licząc na to, że może jednak szybciej wrócę na stadion. Przecież noga zachowuje się 
zupełnie normalnie. Kolejna konsultacja dopiero za sześć tygodni. Zadzwoniłem jednak, prosząc 
o jej przyspieszenie. Może jest jeszcze jakaś szansa?
Doc. dr hab. med. Artur Dziak (kierownik Kliniki Ortopdecznej na Bródnie) - Dobrze rozumiem 
niecierpliwość zawodnika, ale kontuzja, jaka mu się przytrafiła, jest bardzo poważna. Ma on dużą 
szansę powrotu do wyczynowego uprawiania sportu, gdyż bardzo szybko wykryto przyczyny 
kontuzji, przeprowadzono zabieg, który pozwolił na wczesną rehabilitację. Jeżeli Witek będzie 
stosował się do naszych zaleceń, to ma szansę uniknąć operacji i powoli wrócić do zdrowia. Naj-
ważniejsze jest jednak zachowanie cierpliwości.
Mirosław Witek, mający już za sobą występ w mistrzostwach świata w Rzymie, nadal wie-
rzy w swoją olimpijską szansę. Najbliższa konsultacja z lekarzami powinna definitywnie roz-
wiać wszelkie wątpliwości. I nie chodzi o to, by za wszelką cenę pojechał do Seulu, ale o to by 
w przyszłości nie musiał chodzić o kulach. Alternatywa: albo kalectwo, albo rekord świata 
jest, bowiem nie do przyjęcia – nawet z uwzględnieniem brutalnych wymagań współczesne-
go sportu.

– Na stadionie w Sopocie podczas otwartych Akademickich Mistrzostw Wybrzeża w bie-
gu na 3000 m J. Huruk uzyskał 7.59,5 min; P. Pobłocki – 8.02,4 min, w rzucie oszczepem - S. 
Witek – 76,92 m; M. Szybowski – 74,22 m.

– Podczas zawodów juniorów odbywających się w Sopocie, trzy zwycięstwa odnieśli nasi 
zawodnicy: 400 m – M. Zimon – 49,10 s; 3000 m pprz. – M. Nakonieczny – 9.24,11 min; D. Gał-
kowski – 9.24,63 min; kula – J. Wieliczko – 14,08 m; oszczep – R. Kuźniak – 57,40 m.

– W Białymstoku odbyły się mistrzostwa szkół budowlanych. Ekipa lekkoatletów szkoły 
pod wodzą nauczyciela P. Zduńskiego, zajęła drużynowo pierwsze miejsce w kraju. Indywi-
dualnie M. Borychowski w biegu na 3000 m był najlepszy z czasem 9.01,70 min.

– W miejscowości Karaiskakh (Grecja) rozegrano mecz międzypaństwowy Grecja – Pol-
ska w wielobojach. Barw kraju w siedmioboju broniły reprezentantki słupskiego „Gryfa”. 
Ewa Prusak zajęła drugie miejsce wynikiem 5.504 pkt (100 m ppł. – 14,54 s; skok wzwyż 
– 175 cm; kula – 11,75 m; 200 m – 26,27 s; skok w dal – 5,75 m; oszczep – 40,20 m; 800 m 
– 2.20,44 min). Lidia Frank była trzecia osiągając wynik 5.422 pkt (100 m ppł. – 15,45 s; 
skok wzwyż – 172 cm; kula – 11,51 m; 200 m – 26,55 s; skok w dal – 5,90 m; oszczep – 44,70 
m; 800 m – 2.21,42 min).

– To było niesamowite! Przebywający w Szwajcarii na konsultacjach lekarskich po operacji 
stawu kolanowego, M. Witek po raz drugi wystąpił w oficjalnych zawodach, zwyciężając re-
zultatem 76,70 m. W pierwszym starcie w miejscowości Joan uzyskał 75,06 m.

– W Łącku odbyły się zawody przełajowe będące finałem OSM i Igrzysk Szkolnych. W bie-
gu na 6000 m w kat. juniorów brązowy medal zdobył Andrzej Zwolski. Wśród młodzików 
siódme miejsce na dystansie 2000 m zajął R. Sobisz (SP-4 Ustka).

– Ogólnopolski bieg im. W. Osińskiego w Szczecinku na dystansie 10 km wygrał J. Huruk.
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– W Sopocie odbył się mityng la. Trzy zwycięstwa odnieśli zawodnicy „Gryfa”: J. Huruk na 
3000 m – 8.05.33min; M. Szybowski w rzucie oszczepem – 70,86 m; F. Kulczyński w rzucie 
młotem – 66,38 m. W biegu na 1500 m drugi był P. Pobłocki z wynikiem 3.50,90 min.

– Podczas lekkoatletycznego mityngu w Słupsku padł rekord Polski w rzucie oszczepem. 
Z. Bednarski „Olimpia” Poznań posłał oszczep na odległość 80,82 m. Poprzedni rekord należał 
do M. Witka i wynosił 78,90 m.

– W Słupsku odbyły się sztafetowe Biegi Zwycięstwa. Oto wyniki: rocznik 1975/76 (5 
dziewcząt + 5 chłopców) 10 x 600 m – SP 16; rocznik 1973/74 – dziewczęta - ZSGastr.; chłopcy 
– ZSBud; W biegu otwartym nauczycieli do lat 40 zwyciężył A. Wypych (SP 15), przed E. An-
tczakiem (SP 1) i M. Ryndą (SP 9). W kategorii powyżej 40 lat pierwsze miejsce zajął M. Cudo 
(SP 5) przed R. Świątkiem (ZSZ).

– Na stadionie 650-lecia w Słupsku odbyła się IX SOM w wielobojach i sztafetach w kate-
gorii młodzików. Oto zwycięzcy: dziewczęta – wielobój szybkościowy – 300 m szybkościowy. 
Zub (Gwiazdowo), 100 m ppł. – M. Ostrowska (SP 11), wielobój wytrzymałościowy – B. Korde-
cka (Człuchów), skok w dal – D. Liminowicz (Sławno), skok wzwyż – B. Motylak (SP 1 Ustka), 
wielobój rzutowy – kula – M. Chmielewska (Lipnica),. Chłopcy: wielobój szybkościowy – 200 
m ppł. – W. Pieszalski (SP 11), 300 m – G. Kuligowski (SP 3 Ustka) wielobój wytrzymałościowy 
– R. Sobisz (SP 4 Ustka), wielobój skocznościowy – w dal – S. Ferens (SP 3), wzwyż – D. Orłow-
ski (SP 1), wielobój rzutowy – kula – T. Gardzielewski (Łupawa), oszczep – B. Koza (Borzytu-
chom). Sztafety 4x100 m dziewcząt – SP 4 Bytów, chłopcy – SP 4 Słupsk, sztafety olimpijskie: 
dziewczęta – SP 3 Człuchów, chłopcy – SP 14 Słupsk.

– W Sztokholmie odbył się X Bieg Maratoński, w którym startowało ponad 17 000 uczest-
ników. W doborowym towarzystwie dobrze spisali się dwaj nasi zawodnicy. A. Witczak zajął 
siódme miejsce w czasie 2.18,23 h, a Paweł Małkowski trzynaste – 2.20,04 h.

– Memoriał im. J. Kusocińskiego rozegrano w Warszawie. W biegu głównym memoriału na 
dystansie 5000 m trzecie miejsce zajął J. Huruk – 13.46,96 min. W oszczepie zwyciężył S. Witek 
– 74,86 m przed M. Szybowskim – 74,62 m.

– Jan Huruk zwyciężył w biegu na 10.000 m podczas Memoriału B. Malinowskiego w Gru-
dziądzu. Jego wynik – 28.57,78 min.

– W Krakowie odbył się I Memoriał im. Walasiewicz. W biegu na 3000 m J. Huruk osiągnął 
czas 8.00,38 min, natomiast S. Witek w oszczepie 76,28 m.

– Podczas mityngu dla juniorów młodszych (do 17 lat) makroregionu pomorskiego w So-
pocie, Sł. Myszke w biegu na 800 m uzyskał czas 1.59,00 min.  

– Udany występ zanotowali młodzi zawodnicy w mistrzostwach makroregionu pomor-
skiego w Bydgoszczy. Juniorki młodsze – R. Czarnecka – 4.52,03 min; 400 m – J. Kulińska 
– 60,77 s; oszczep – M. Majsterek – 34,56 m; B. Piechota – 34,40 m. Juniorki – 3000 m – J. Pelo 
– 10,34,25 min; 100 m ppł. – B. Kłapcińska „Jantar” - 15,20 s. Juniorzy młodsi – 1500 m – A. 
Nieźwiński „Jantar” – 4.07,92 min; L. Zakrzewski – 4.09,92 min; 2000 m pprz. – G. Zyszkiewicz 
„Jantar” – 6.30,57 min; 3000 m – M. Borychowski – 8.57,18 min; kula – R. Kuźniak – 13,75 m; 
oszczep – R. Kuźniak – 53,40 m; T. Braksator – 51,20 m; Juniorzy -  3000 m pprz. – A. Zwolski 
– 9.11,72 min; M. Nakonieczny – 9.24,71 min.

– W miejscowości Remscheider (RFN) odbył się bieg godzinny. Zwyciężył Jan Huruk, który 
w ciągu godziny pokonał dystans 19.930 m. Natomiast startując w międzynarodowej ob-
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sadzie w Darmstad w biegu ulicznym na dystansie 7.600 m był drugi z czasem 21.32,4 min, 
ulegając jedynie Kenijczykowi Kipkemboi Kimeli.

– Memoriał im. J. Cieśli rozegrano w Szczecinie. Wśród zwycięzców szczecińskiego mi-
tyngu byli zawodnicy „Gryfa”. W rzucie oszczepem kobiet – K. Zgierska – 50,40 m, a wśród 
mężczyzn M. Witek – 75,56 m; M. Szpak w dysku – 62,74 m.

– Bardzo dobry wynik w biegu na 5000 m osiągnął Jan Huruk podczas Memoriału J. Żyle-
wicza w Sopocie. Jego wynik – 13.34,63 min. Ponadto L. Frank skoczyła w dal – 6,10 m.

– W finale XV OSM w Pile E. Olik zajęła szóste miejsce w biegu na 3000 m, R. Kuźniak – był 
czwarty w rzucie oszczepem – 57,16 m, a w biegu na 1500 m A. Nieźwiński z Jantara był piąty 
– 4.06,13 min.

– W Poznaniu odbyły się mistrzostwa klubów gwardyjskich kategorii juniorów. Wyniki 
słupskich zawodników: M. Zimon w biegu na 400 m – 49,21 s; R. Zamysłowski na 3000 m 
– 8.47,46 min; D. Gałkowski na 2000 m pprz. – 5.48,45 min; R. Kuźniak w oszczepie – 59,26 
m; T. Korzuchowski na 400 m – 51,04 s; A. Zwolski na 2000 m pprz. – 5.54,00 min; R. Wielicz-
ko w oszczepie – 50,94 m; M. Nakonieczny  na 2000 m pprz. – 6.01,20 min; E. Olik na 800 m 
– 2.16,90 min; S. Myszke na 800 m – 1.58,48 min; M. Szremski na 1500 m – 4.00,96 min.

– Wielki powrót na rzutnie zanotował Mirosław Witek. Podczas trwania mistrzostw Pol-
ski seniorów w Grudziądzu, pomimo przebytej ciężkiej kontuzji kolana, powrócił do swo-
jej dobrej formy zdobywając złoty medal w rzucie oszczepem wynikiem 75,44 m. Mieczy-
sław Szpak zdobył brązowy medal w rzucie dyskiem wynikiem 57,64 m. W rzucie młotem 
F. Kulczyński był ósmy – 63,18 m.

– W Rzeszowie podczas zawodów ligowych wyłoniono spadkowiczów z l ligi lekkoatle-
tycznej. Wśród nich był niestety „Gryf” Słupsk. Z indywidualnych rezultatów słupszczan warto 
odnotować, iż w konkursie rzutu oszczepem mężczyzn pierwszy był M. Szybowski – 76,52 m, 
a S. Witek trzeci – 72,82 m; J. Huruk na 1500 m - 3.46,36 min; M. Szpak w dysku – 59,38 m; K. 
Zgierska w oszczepie – 50,08 m.

– Mirosław Witek został ponownie mistrzem Polski młodzieżowców. W Zielonej Górze 
osiągnął wynik 71,74 m.

– W Stargardzie Szczecińskim podczas mityngu o „Srebrny Grot”, główną konkurencją był 
oczywiście rzut oszczepem. Nie po raz pierwszy nagrodę wywalczył S. Witek. Posłał on osz-
czep na odległość 72,86 m. Drugą pozycję zajął inny zawodnik „Gryfa” M. Szybowski – 71,68 
m. Konkurencję pchnięcia kulą wygrał B. Michałowski wynikiem 16,98 m.

– W Salonikach (Grecja) odbył się międzypaństwowy, lekkoatletyczny czwórmecz dru-
żyn do lat 23. Barw kraju bronił Mirosław Witek w rzucie oszczepem. W swej konkurencji 
wywalczył drugą pozycję, uzyskując wynik 75,00 m.

– Pasjonujący pojedynek stoczyli oszczepnicy słupskiego „Gryfa” podczas mityngu Słup-
skich Dni Sportu na Stadionie 650-lecia w Słupsku. Zwyciężył S. Witek wynikiem 79,62 m 
przed M. Witkiem – 79,12 m i M. Szybowskim – 76,58 m. Inne ciekawsze wyniki: kobiety: 
skok wzwyż – E. Prusak – 170 cm; oszczep – Zgierska – 50,68 m; I. Mogielnicka-Papis – 47,40 
m; mężczyźni: 1500 m – M. Szremski – 4.05,00 min; kula – B. Michałowski – 17,48 m; dysk M. 
Szpak – 60,10 m.

– Jan Huruk był drugi w międzynarodowych mistrzostwach Polski w biegu na 20 km, 
osiągając wynik 1.01,38 h.
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– Duży sukces odnieśli nasi długodystansowcy biorący udział w biegu maratońskim w Du-
isburgu (RFN). Zwyciężył Jan Huruk, a A. Witczak zajął również czołowe miejsce.

– W Słupsku odbył się Mały Memoriał im. J. Kusocińskiego makroregionu pomorskiego 
w kategorii młodzików. Wyniki naszych zawodników: dziewczęta – 600 m – L. Kuklińska – 
1.43,21 min; 100 m – W. Kazimierczak – 12,86 s; 1000 m – B. Szadkowska – 3.10,6 min; kula 
i oszczep – G. Szymczak – 11,76 m i 39,42 m; chłopcy: 600 m – P. Drwal – 1.27,0 min; 2000 m 
– W. Felski – 6.07,78 min; 1000 m – P. Nowosielski – 2.45,6 min;

– W Płotowie odbył się I Bieg „Rodła”. Zwyciężył zawodnik „Gryfa” A. Witczak.
– Najlepsze wyniki słupskich zawodników (seniorów) zamieszczone w tabeli PZLA za 1988 

rok.
Kobiety:
100 m ppł. – L. Frank – 13,77 s;
Skok w dal – L. Frank – 6,35 m;
Oszczep – K. Zgierska – 50,68 m;
Siedmiobój – E. Prusak – 5.504 pkt.; L. Frank – 5.422 pkt.
Mężczyźni: 
5000 m – J. Huruk – 13.43,63 min;
10.000 m – J. Huruk – 28.57,48 min;
 Kula – B. Michałowski – 17,48 m;
Dysk – M. Szpak – 62,74 m; 
Oszczep – S. Witek – 79,62 m; M. Witek – 79,12 m; M. Szybowski – 76,58 m.
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Mirosław Witek przy tablicy z jego rezultatem.
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Rok 1989

– W Zabrzu startowali nasi zawodnicy w halowych mistrzostwach Polski. Srebrny medal 
w biegu na 1500 m wywalczył Jan Huruk – 3.51,31 min. Następnego dnia powiększył swój 
dorobek, zdobywając również srebrny medal ale w biegu na 3000 m – 8.01,44 min.

– Ogólnopolskie biegi przełajowe rozegrano w Skórczu. Nasz zawodnik M. Pączek wywal-
czył pierwsze miejsce w biegu na 4000 m w kat. juniorów młodszych.

– I Bieg Wyzwolenia Słupska rozegrano na trasie Lasku Północnego w Słupsku. Pierwsze 
miejsce zajął A. Witczak, wyprzedzając A. Szanowicza.

– A. Witczak wyspecjalizował się w biegach ulicznych. Podczas zawodów w Bydgoszczy 
z okazji Dnia Pamięci Narodowej, zwyciężył na dystansie 20 km w czasie 1.02,12 h.

– Czterech reprezentantów „Gryfa” broniło barw kraju w meczu międzypaństwowym 
z Finlandią w miejscowości Kouvoli. W biegu na 10.000 m Jan Huruk był trzeci z wynikiem 
30.35,57 min. Trzeci był również S. Witek w rzucie oszczepem osiągając 74,14 m, a czwarty 
M. Witek – 69,14 m. M. Szpak zajął również czwarte miejsce w rzucie dyskiem – 54,58 m.

– W Krakowie odbył się Memoriał im. S. Walasiewicz. W konkurencji rzutu oszczepem M. 
Szybowski osiągnął rezultat 75,36 m, a M. Witek – 74,56 m.

– W Brzeszczach odbyły się mistrzostwa Polski w małym maratonie (20 km). A. Witczak 
w silnej międzynarodowej stawce zajął piąte miejsce.

– W tym roku zmieniona została formuła ligowej rywalizacji. Krytykowane powszechnie 
tzw. dwa rzuty ligi zastąpione zostały klasyfikacją stanowiącą ocenę pracy klubów w sezonie 
w różnych kategoriach wiekowych – juniorów, młodzieżowców, seniorów. Sklasyfikowano 
239 klubów, z czego 20 stanowiło pierwszą ligę. W klasyfikacji tej prowadził „Zawisza” Byd-
goszcz. Zespół „Gryfa” zajmował piętnaste miejsce.

– Pięć medali zdobyli zawodnicy „Gryfa” w mistrzostwach Polski seniorów, które odby-
ły się w Krakowie. W kategorii kobiet Lidia Frank była najlepsza w siedmioboju, uzyskując 
5.651 pkt. (100 m ppł. – 14,19 s; skok wzwyż – 169 cm; kula – 11,54 m; 200 m – 26,32 s; skok 
w dal – 6,22 m; oszczep – 43,64 m; 800 m – 2.21,62 min). Dwa brązowe medale wywal-
czyli: L. Frank w skoku w dal i Mariusz Mach w biegu na dystansie 5000 m uzyskując czas  
14.15,66 min; Pozostałe lokaty: w kuli B. Michałowski był siódmy – 16,67 m, siódma była B. 
Towpik w biegu na 3000 m – 9.25,91 min i P. Pobłocki był szósty na 5000 m – 14.19,25 min.

– W norweskiej miejscowości Toensberg odbyły się zawody o Puchar Europy w sied-
mioboju. W składzie reprezentacji kraju wystąpiła Lidia Frank.

– Jan Huruk zajął szóste miejsce w maratonie, który odbył się w Berlinie Zachodnim. Jego 
czas to  2.13,12 h.

– Na stadionie „Gryfa” w Słupsku odbyły się zawody w wielobojach – XVI Memoriał W. Ge-
rutty oraz Młodzieżowe Mistrzostwa Polski. Startujące w siedmioboju E. Prusak i L. Frank nie 
ukończyły konkurencji.

– W Berlinie odbyła się spartakiada klubów gwardyjskich. W rzucie oszczepem S. Witek 
odniósł zwycięstwo wynikiem 74,64 m.

– W Bydgoszczy na młodzieżowych mistrzostwach Polski startująca w biegu na 3000 m 
Barbara Towpik zdobyła brązowy medal uzyskując czas 9.39,62 min. Ta sama zawodniczka 
w biegu na 1500 m była piąta z wynikiem 4.28,68 min.
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– Na stadionie 650-lecia przeprowadzono mistrzostwa juniorów klubów gwardyjskich. 
Słupszczanie triumfowali w ośmiu konkurencjach. Juniorki: skok w dal – A. Kurowska – 5,20 
m; rzut oszczepem – E. Myszkowska – 36,50 m; pchnięcie kulą – B. Piechota – 10,30 m. Ju-
niorzy: 200 m – T. Czubak – 22,7 s; 1500 m – S. Myszke – 4.04,3 min; trójskok – S. Boniewski 
– 12,86 m; rzut oszczepem – M. Cypriański – 55,28 m; pchnięcie kulą – R. Kuźniak – 13,28 m.

– 35 zawodników stanęło do walki w biegu na 10 km, który rozegrano w ramach mi-
strzostw Polski seniorów, podczas tegorocznego Mityngu Winobrania. Startujący w tym bie-
gu Jan Huruk wywalczył brązowy medal wynikiem 29.03,72 min.

– Oszczepnik słupskiego „Gryfa” Mirosław Witek wystąpił w barwach reprezentacji Polski 
w międzypaństwowym meczu Polska – CSRS – Węgry zespołów młodzieżowych w Bielsku-
Białej. Start słupszczanina był udany, bo wygrał on swą konkurencję wynikiem 74,91 m.

– Zaciętą walkę stoczyli nasi oszczepnicy podczas mityngu w Słupsku. W pierwszej kolejce 
M. Witek uzyskał odległość 78,70 m. W drugiej kolejce mistrz Polski S. Witek miał 78,90 m, 
w piątej wynik zbliżony do rekordu Polski 80,58 m.

– W Zduńskiej Woli odbyły się mistrzostwa Polski weteranów. Aż w sześciu konkurencjach 
wystartował Andrzej Gębski ze Słupska, zdobywając srebrne medale w skoku w dal i wzwyż 
oraz brązowy w biegu na 5000 m. Piąty był w biegu na 100 i 400 m, szósty na 200 m ppł. 
Włodzimierz Wasilewski ze Słupska w kat. wiekowej 40-44 lat zdobył dwa brązowe medale: 
w skoku w dal i w biegu na 100 m.

– O „Złotą Antenę Unitechu” walczyli nasi zawodnicy w Białogardzie. Rywalizację rozpo-
częli oszczepnicy, wśród których było trzech mistrzów Polski. Zwyciężył M. Witek – 74,92 m, 
wyprzedzając S. Witka – 74,20 m i M. Szybowskiego – 73,94 m. Warto dodać, że oszczepnicy 
„Gryfa” wzięli także udział w konkursie pchnięcia kulą. M. Witek był czwarty wynikiem 14,87 
m, a piąty w tej konkurencji był M. Szpak – 14,52 m. W biegu na 5000 m drugie miejsce zajął 
J. Huruk – 13.58,91 min. Czwarte miejsce zajął M. Mach – 14.03,18 min, a piąte P. Pobłocki 
– 14.06,72 min. Dobrze pobiegł na tym dystansie młody Rafał Sobisz z „Jantara” Ustka. 
Ustanowił rekord Polski w kat. do 16 lat wynikiem 15.01,53 min. Bieg na 800 m kobiet wy-
grała B. Towpik – 2.14,00.

– Brązowy medal zdobyła sztafeta 4x100 m chłopców wynikiem 43,31 s podczas XVI 
OSM. Sztafeta biegła w składzie: Tomasz Czubak, Piotr Perło, Robert Niciejewski i Tomasz 
Franas.

– W Bydgoszczy młodzi zawodnicy walczyli o przepustki do udziału juniorów finałach 
OSM i mistrzostw Polski juniorów. Zdobywając minimum „A” udział w Igrzyskach zapewnili 
sobie następujący zawodnicy: G. Żyszkiewicz – 2000 m pprz. - 6.10,97 min; R. Sobisz - 3000 m 
– 8.49,63 min (obydwaj „Jantar” Ustka), G. Szymczak – oszczep – 40,04 m; B. Piechota – kula 
– 11,16 m; S. Myszke - 2000 m pprz. – 6.04,33 min; A. Thiel – 3000 m – 8.48,61 min; A. Zub 
– 100 m – 12,64 s; M. Pączek – 3000 m – 8.49,06 min; P. Drwal – 1500 m – 4.04,67 min; T. Franas 
– 100 m – 11,25 s; M. Cypriański – 55,20 s; R. Kuźniak – oszczep – 57,04 m (start w mistrzo-
stwach Polski juniorów).

– VIII Bieg Uliczny im. W. Osińskiego w Szczecinku na dystansie 10 km zakończył się zwy-
cięstwem P. Pobłockiego. Drugi na mecie zameldował się J. Huruk.

– W Białymstoku odbyły się XV Akademickie Mistrzostwa WSP i Filii Uniwersyteckich. Słup-
ską ekipę przygotował do tych mistrzostw Eugeniusz Modrzejewski. W rywalizacji kobiet A. 
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Kopyszczyńska zdobyła złoty medal w skoku w dal – 5,35 m oraz srebrny na 100 m – 13,47 
s. Dwukrotnie na podium stawała też B. Towpik, która wygrała na 800 m – 2.14,65 min i  była 
trzecia na 400 m – 63,07 s. Brązowy medal wywalczyła B. Sawiełajć w pchnięciu kulą – 9,75 m. 
W konkurencjach męskich J. Krauze był najszybszy w biegu na 100 m – 11,39 s.

– Słupscy biegacze przebywali za Odrą. W miejscowości Sachsenhausen odbył się XXVI 
Bieg Memoriałowy w obsadzie międzynarodowej. Najszybciej 20-kilometrową trasę pokonał 
P. Pobłocki – 1.09,58 h. W czołówce znaleźli się także inni biegacze słupscy: A. Wolski był dzie-
wiąty, A. Szanowicz  dziesiąty i M. Mach  jedenasty.

– Na stadionie 650-lecia odbyły się zawody w wielobojach ukierunkowanych w ramach 
Miejskiej Olimpiady Młodzieży szkół podstawowych. W poszczególnych wielobojach zwy-
ciężyli: Małgorzata Marszałek z SP 2 i Grzegorz Lizak z SP 4 w wieloboju szybkościowym, Ewa 
Kwaśniak z SP 3 – 100 m ppł., Anna Ksieniewicz z SP 6 w skoku wzwyż i Rafał Groblewski z SP 
14. W skoku w dal: Beata Czerwieńska SP 8 i Dariusz Adamczyk z SP 9. W wieloboju rzuto-
wym – kula: Marlena Wołyniec i Daniel Tworek (oboje z SP 14). W oszczepie – Joanna Łosik 
z SP 3 i Karol Łosiński z SP 11. Wielobój wytrzymałościowy wygrali: Wioletta Witczyk i Paweł 
Karczmarski (oboje z SP 14). W sztafetach zwyciężyły następujące szkoły: 4x100 m dziewcząt 
– SP 14, chłopców – SP 9. Sztafetę olimpijską wśród dziewcząt: SP 11, a wśród chłopców – SP 
15. W punktacji generalnej wielobojów ukierunkowanych zwyciężyła Szkoła Podstawowa nr 
14, drugie miejsce zajęła – SP 3, a trzecie SP 11.

– Mityng Grand Prix odbył się w Pile. W rzucie oszczepem M. Witek był trzeci i uzyskał 74,22 
m. W biegu na 5000 m J. Huruk również zajął trzecie miejsce uzyskując czas 13.46,43 min.

– Z cyklu „Twarze słupskiego sportu” na łamach „Głosu Pomorza” przedstawiono sylwetkę 
Rafała Sobisza – lekkoatlety „Jantara” Ustka.

Od lat sekcję lekkoatletyczną MZKS „Jantar” Ustka prowadzi trener Henryk Michalski. Jego 
podopieczne i podopieczni osiągają dobre rezultaty na zawodach wojewódzkich, a także na 
arenach krajowych. Do grona zdolnych, młodych sportowców dołączył ostatnio 16-latek, uczeń 
Zespołu Szkół Budowy Okrętów – Rafał Sobisz. W klubie trenuje od marca 1988 roku. W ubie-
głym sezonie zajął już 7 miejsce w finałach Ogólnopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w biegach 
przełajowych. W tym roku do finałów mistrzostw Polski w przełajach zakwalifikowało się pięciu 
zawodników Jantara. Najlepszy wynik, drugie miejsce i srebrny medal w OSM uzyskał właśnie 
R. Sobisz. Rafał trenuje codziennie. Z zaangażowaniem realizuje zadania szkoleniowe swojego 
trenera. Nie przeszkadza mu to w ogóle w nauce. Bardzo dobre i dobre oceny są tego najlepszym 
świadectwem. Młody lekkoatleta marzy, by w przyszłości trafić do kadry narodowej i reprezento-
wać Polskę na mistrzostwach świata w przełajach.

– Główną imprezą sportową obchodów 50 rocznicy wybuchu II wojny światowej był mię-
dzynarodowy bieg Szlakiem Obrońców Wybrzeża, który zorganizowano na 10-kilometrowej 
trasie z Westerplatte do Poczty Polskiej w Gdańsku. Biorący udział w tym biegu Jan Huruk 
zajął drugie miejsce wynikiem 28.44 min.

– Bilans sezonu 1989 słupskich zawodników(trzy najlepsze wyniki)
Kobiety: 
100 m – A. Zub – 12,64 s; J. Kulińska – 12,9 s; A. Juraszek – 13,47 s.
200 m – L. Frank – 25,70 s; E. Prusak – 26,32 s; J. Kąska – 26,8 s.
400 m – L. Kuklińska – 64,0 s.
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800 m – B. Towpik – 2.10,18 min; L. Frank – 2.21,62 min; E. Prusak – 2.25,02 min.
1500 m – B. Towpik – 4.22,26 min; B. Niaz – 4.43,17 min.
3000 m – B. Towpik – 9.24,35 min; B. Niaz – 9.58,12 min.
100 m ppł. – L. Frank – 14,19 min; E. Prusak – 14,32 min.
Skok w dal – L. Frank – 6,22 m; E. Prusak – 5,75 m; A. Kurowska – 5,36 m.
Skok wzwyż – E. Prusak – 183 cm; L. Frank – 175 cm; W. Grdeń – 155 cm.
Kula – L. Frank – 12,52 m; B. Piechota – 11,75 m; J. Strzeszewska – 10,88 m.
Oszczep – E. Myszkowska – 43,70 m; L. Frank – 42,84 m; J. Mogielnicka – 40,26 m.
7-bój – L. Frank – 5.651 pkt.; E. Prusak – 5.413 pkt.; J. Kleinich – 3.910 pkt.
Mężczyźni:
100 m – T. Franas – 11,24 s; T. Czubak – 11,25 s; P. Perło – 11,40 s.
200 m – T. Franas – 22,88 s; T. Korzuchowski – 22,95 s; T. Czubak – 23,02 s.
400 m – T. Korzuchowski – 50,20 s;  M. Grabowicz – 52,1 s; S. Myszke – 52,3 s
800 m – P. Pobłocki – 1.54,60 min; S. Myszke – 1.56,05 min; A. Zwolski – 1.56,31 min.
1500 m – M. Mach – 3.46,03 min; P. Pobłocki – 3.47,3 min; J. Huruk – 3.49,00 min.
3000 m – J. Huruk – 7.55,05 min; M. Mach – 8.09,56 min; P. Pobłocki – 8.09,57 min.
5000 m – J. Huruk – 13.46,43 min; M. Mach – 14.03,18 min; P. Pobłocki – 14.06,72 min.
10. 000 m – J. Huruk – 28.18,43 min; A. Witczak – 29.27,08 min; P. Pobłocki – 29.50,3 min.
Maraton – J. Huruk – 2.13,12 h; A. Witczak – 2.17,41 h.
3000 m pprz. – A. Zwolski – 9.15,66 min.
Skok w dal – J. Różański – 6,26 m; B. Jonca – 6,16 m; D. Adamczyk – 6,12 m.
\Skok wzwyż – A. Krawczyk – 195 cm.
Trójskok – J. Różański – 14,15 m; S. Boniewski – 13,73 m; R. Pestka – 12,58 m.
Kula – B. Michałowski – 17,15 m; M. Witek – 14,70 m; M. Szpak – 14,52 m.
Dysk – M. Szpak – 54,58 m.
Oszczep – S. Witek – 80,58 m; M. Witek – 78,70 m; M. Szybowski – 75,36 m.
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Janusz Rolbiecki ze swoim wychowankiem Piotrem Nowo-
sielskim.

Srebrny medal na 1000 m zdobył Sławomir Myszk, obok 
Mariusz Borychowski.

Trener Kadry Narodowej w rzucie 
oszczepem Ryszard Ksieniewicz 
z grupą podczas zgrupowania 
w Izmirze (Turcja).
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Rok 1990

– Wspaniale rozpoczął nowy sezon Jan Huruk i Andrzej Witczak. Biorąc udział w biegu 
maratońskim w Marrakeszu (Maroko) w międzynarodowej stawce J. Huruk wygrał z czasem 
2.14,29 h. A. Witczak zajął dalsze miejsce.

– Lekkoatletyczna młodzież walczyła o medale w halowych mistrzostwach Polski w Łodzi 
i Spale. W Łodzi bieg na 1000 m juniorów młodszych wygrał Piotr Drwal w czasie 2.36,43 
min. Piąty był K. Karpiński – 2.43,11 min, a siódmy P. Kałdowski – 2.52,17 min. W zawodach 
juniorów na tym samym dystansie S. Myszke zajął drugie miejsce – 2.32,59 min  W biegu 
na 2000 m R. Sobisz „Jantar” wywalczył brązowy medal – 5.45,98 min. W Spale R. Kuźniak 
zajął piąte miejsce w pchnięciu kulą – 13,50 m, a T. Czubak jako szósty przebiegł 60 m wśród 
juniorów młodszych – 7,29 s.

– Zapowiadał się jako dobry piłkarz, a został bardzo dobrym lekkoatletą. Kto? Stanisław 
Witek – oszczepnik słupskiego „Gryfa”. W minionym sezonie spisywał się znakomicie. W Kra-
kowie zdobył mistrza kraju, zaś w Brukseli, reprezentując barwy Polski, zajął drugie miejsce 
w Pucharze Europy. Do pełni szczęścia zabrakło tylko rekordu Polski. 
A jak będzie w nadchodzącym sezonie 1990?
Nie powinno być źle – mówi St. Witek. – Zdrowie dopisuje, forma rośnie. Wiele dał mi obóz przy-
gotowawczy w Witebsku. Ćwiczyliśmy tam wspólnie z zawodnikami Dynama Grodno. Sporo 
zajęć poprawiających technikę prowadził radziecki szkoleniowiec. Pierwsze starty planuję pod 
koniec maja. Później będą lipcowe mistrzostwa kraju w Pile. Chciałbym także zakwalifikować się 
do reprezentacji na mistrzostwa Europy, które odbędą się tego roku w Jugosławii. Przymierzę się 
także do pobicia rekordu Polski. Wynosi on 80,82.
Życzymy St. Witkowi realizacji ambitnych planów.

– Mistrzostwa Polski w biegach przełajowych rozegrano w Olsztynie. Bardzo dobrze spi-
sał się w zawodach seniorów na dystansie 7000 m Jan Huruk zdobywajac złoty medal 
z czasem 21,51 min. Bliscy medalu byli inni słupszczanie: M. Mach był czwarty, a P. Pobłocki 
– piąty. Jako trzynasty zakończył rywalizację w biegu na 10.500 m A. Witczak. Wśród kobiet 
na dystansie 7000 m, B. Niaz była siódma.

– Włocławek był miejscem finałów OSM i mistrzostw Polski juniorów w biegach przeła-
jowych. W biegu na 6000 m juniorów A. Thiel był szósty, na 3000 m juniorów młodszych P. 
Drwal – szósty; na 5000 m juniorów młodszych A. Grapiniak „Jantar” – dziewiąty.

– Mityng otwarcia sezonu dla młodzieży rozegrano w Koszalinie. Wyniki dziewczęta: 400 
m – K. Osipowska „Jantar” – 64,2 s; skok wzwyż – A. Ksieniewicz – 160 cm; kula – B. Madejczyk 
„Jantar” – 9,92 m; oszczep – E. Myszkowska – 40,38 m; chłopcy: 100 m – T. Czubak – 11,0 s; 400 
m – R. Niciejewski – 53,8 s; 800 m – P. Drwal – 1.59,2 min; 1500 m P. Pobłocki – 3.56,3 min; skok 
w dal – P. Jakubowski „Jantar” – 6,45 m.

– W Dębnie Lubuskim odbyły się 60 mistrzostwa Polski w biegu maratońskim. W ry-
walizacji pań srebrny medal wywalczyła Bożena Niaz, która pokonała dystans 42.195 m 
w czasie 2.40,33 h.

– We francuskiej miejscowości Saint Denis odbył się międzynarodowy mityng la. W repre-
zentacji Polski wystąpili nasi oszczepnicy. S. Witek zajął drugie miejsce wynikiem 78,32 m, 
a M. Witek uzyskał rezultat 76,12 m. Niestety, odnowiła mu się kontuzja.
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– Jan Huruk zajął drugie miejsce w biegu maratońskim w Wiedniu. Uzyskał czas 2.10,16 
h. Był to najlepszy wynik osiągnięty przez Polaka w maratonie, a jednocześnie minimum na 
Mistrzostwa Europy w Splicie.

– W Szczecinie rozegrano bieg na 20 km. Tradycyjną „dwudziestkę” wygrał A. Witczak 
z czasem 1.01,20 h.

– Stadion GKS „Gryf” w Słupsku przechodził modernizację. „Polsport” położył torpolową 
nawierzchnię na bieżni lekkoatletycznej. Środki na to wyłożył Komitet Młodzieży i Kultury 
Fizycznej. Pierwsze zawody planowano na czas wrześniowych Słupskich Dni Sportu.

– W Pile odbyły się mistrzostwa Polski seniorów. W biegu na 5000 m M. Mach jako czwar-
ty minął linię mety w czasie 14.04,73 min. W rzucie dyskiem M. Szpak zajął czwartą pozycję 
– 54,32 m. Nie zaliczyła udanego występu L. Frank w skoku w dal i z wynikiem 5,66 m zajęła 
dopiero ósmą pozycję. Natomiast jak zwykle nie zawiedli oszczepnicy, którzy od czterech 
lat byli nie do pokonania w imprezach tej rangi. W latach 1984 – 90 tylko raz oszczepnicy 
słupskiego „Gryfa” nie zdobyli złotego medalu mistrzostw Polski seniorów. Było to w 1986r. 
Mistrzami kraju zostali: Stanisław Witek (1984, 1989, 1990), Mirosław Szybowski (1985) i Mi-
rosław Witek (1987, 1988). Tego ostatniego zabrakło na starcie mistrzostw w Pile, gdyż prze-
szkodziła mu kontuzja. Zwycięzcą konkurencji rzutu oszczepem został Stanisław Witek. 
30-letni zawodnik „Gryfa” posłał oszczep na odległość 76,70 m (przed rokiem 73,72). Brą-
zowy medal w tej konkurencji zdobył Mirosław Szybowski – 74,18 m. Nie były to jedyne 
medale w tamtych mistrzostwach kraju. Jan Huruk zdobył srebrny medal na 10 000 m 
– 28.55,77 min.

– W Stargardzie Szcz. dobiegły końca lekkoatletyczne finały XVII OSM i mistrzostw Polski 
juniorów. W gronie juniorów młodszych Piotr Drwal, wychowanek Zenona Bartosia zdo-
był złoty medal w biegu na 1500 m z czasem 3.57,46 min. Na dystansie 3000 m „srebro” 
wywalczył Rafał Sobisz z „Jantara” Ustka. Uzyskał wynik 8.40,29 min. Opiekunem zawod-
nika był Henryk Michalski. Trzeci medal dla Słupska wywalczyła sztafeta w składzie: Piotr 
Kałdowski, Michał Grabowicz, Piotr Drwal i Tomasz Czubak. Zajęła ona drugie miejsce 
w biegu na 4x400 m wynikiem 3.26,20 min. Trenerem zawodników był Edward Antczak. 
W mistrzostwach kraju juniorów podopieczny Ryszarda Ksieniewicza – Robert Kuźniak 
- zdobył srebrny medal w konkurencji pchnięcia kulą z rezultatem 14,19 m.

– W Gdańsku odbył się Memoriał J. Żylewicza. W głównym biegu memoriałowym, który 
odbył się na dystansie 5000 m zwyciężył Mariusz Mach – 13.47,56 min, wyprzedzając niespo-
dziewanie B. Mamińskiego.

– W Ustce rozegrano „Nocny bieg” na dystansie 2 km dla kobiet i około 20 km dla męż-
czyzn. Najlepszą zawodniczką z naszego regionu była Beata Polaczek, która zajęła piąte miej-
sce.

– W Nitrze (Czechosłowacja) odbył się międzypaństwowy czwórmecz Polska – Czechosło-
wacja – Węgry - Litwa. Broniący barw kraju w rzucie oszczepem S. Witek zwyciężył osiąga-
jąc wynik 76,76 m.

– W czasie telewizyjnej relacji z przebiegu mistrzostw Europy w Splicie komentator spor-
towy podał, że Jan Huruk zajął siódme miejsce w maratonie. Potem sympatycy „królowej 
sportu” na Pomorzu Środkowym poczuli się zawiedzeni, gdyż okazało się, że jedyny przedsta-
wiciel naszego regionu nie ukończył biegu. Po powrocie do Słupska Jan Huruk powiedział:
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Do startu w mistrzostwach Europy przygotowywałem się intensywnie przez dwa miesiące. 
Szczegółowo analizowałem swe szanse i liczyłem na dobry występ. Wiadomo było, że Włoch Ge-
lindo Bordin był poza zasięgiem. Wszak w tym roku przebiegł maraton w czasie 2.08,19. Jednak 
inni rywale byli „do ogrania”. Na trasie początkowo wszystko zdawało się potwierdzać moje prze-
puszczenia. Do 18 km biegłem w grupie 12-14 zawodników, którzy mieli przewagę. Jednak na 
punkcie odżywczym jakiś biegacz wywrócił stoisko. Lekko się potknąłem i zatrzymałem. Grupa 
zawodników uzyskała nade mną przewagę 20 metrów, a ja myślałem tylko o tym, aby podali 
mi wodę do schłodzenia. Temperatura wynosiła 30 stopni, panowała duża wilgotność, a więc 
pogoda preferująca południowców. Problemy z wątrobą sprawiły, że na 29 kilometrze zmuszo-
ny byłem się wycofać. Karetką przewieziono mnie do punktu sanitarnego. Tam mój odwodnio-
ny mocno organizm został poddany reanimacji. Przy okazji chcę powiedzieć, że organizatorzy 
naprawdę zadbali o wszystko. Była to rewelacyjna impreza nie tylko pod względem sportowym. 
Byliśmy otoczeni specjalną opieką. Hotel w Splicie był pod nadzorem policji, wchodziło sie tylko 
po okazaniu karty akredytacyjnej, a dziennikarze musieli się wcześniej umawiać, aby wejść do 
środka.
Po maratonie pozostał we mnie niedosyt, że nie wyszło tak jak chciałem. Może za cztery lata 
w Helsinkach uda mi się zdobyć medal mistrzostw Europy. W roku przyszłym w Japonii odbędą 
się mistrzostwa świata, ale tu konkurencja jest zwykle dużo większa, bo dojdą czarnoskórzy za-
wodnicy.
Jeśli chodzi o moje najbliższe plany to wezmę udział już w najbliższą niedzielę w finale Grand Prix  
PZLA w Słupsku na dystansie 5 km. Potem czeka mnie jeszcze jeden maraton w tym roku. Jeśli 
otrzymam zaproszenie to wystartuję w grudniu w Fukuoce (Japonia), a jeśli nie – to w paździer-
niku w Chicago.

– 20 kilometrów mieli do pokonania uczestnicy biegu Słupsk – Ustka zorganizowanego 
w ramach XVI SDS. Pierwszy na mecie zameldował się A. Witczak – 1.00,29 h. Wśród kobiet 
słupszczanka B. Polaczek zajęła trzecie miejsce – 1.40,25 h.

– Na słupskim stadionie 650-lecia przeprowadzono finałowy bieg młodzieżowych mi-
strzostw kraju kobiet na 10.000 m. Zwyciężyła Barbara Towpik rezultatem 34.29,91 min. 
W zawodach mężczyzn w biegu na 5000 m Jan Huruk był drugi z wynikiem 14.07,16 min. 
W rzucie oszczepem wygrał S. Witek – 76,18 m.

– W Ustce odbyły się mistrzostwa województwa słupskiego szkół podstawowych w lek-
kiej atletyce. Oto zwycięzcy: dziewczęta: 60 m i rzut piłeczką palantową – M. Miłosz (Ustka) 
– 8,5 s i 48,00 m; 300 m – M. Stańczyk – 50,3 s; 600 m – K. Wdowiak – SP16 – 1.51,8 min; 8x50 
m – SP16; chłopcy: 60 m – A. Sobkowski – 8,6 s; rzut piłeczką – J. Tarasiuk – 71,5 m (obaj SP16); 
300 m – A. Domalik (Ustka); 1000 m – J. Tarasiuk – 3.09,1 min.

– Otwarty mityng lekkoatletyczny w Białogardzie przyniósł kilka ciekawych wyników uzy-
skanych przez naszych zawodników. Kobiety: 800 m – B. Towpik – 2.16,4 min; skok wzwyż – A. 
Ksieniewicz – 150 cm. mężczyźni: 100 m – T. Czubak i T. Franas – 11,3 s; 200 m – T. Czubak – 22,1 
s; 1500 m – S. Myszke – 3.56,2 min; A. Wolski – 3.56,3 min; młot – M. Szczerba – 46,24 m.

– Międzynarodowy Grand Prix Białogardu rozegrano na stadionie „Iskry”. Wyniki słupskich 
zawodników. Mężczyźni: 100 m – D. Rychter – 11,15; 400 m – D. Rychter – 48,30 s; T. Czubak – 
49,28 s; oszczep – S. Witek – 70,62 m; M. Szybowski – 69,32 m; dysk – M. Szpak – 58,78 m; kula 
– B. Michałowski – 16,60 m; 5000 m – M. Mach – 13.57,88 min; P. Pobłocki – 14.27,81 min.
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– Ostatnim akcentem sezonu lekkoatletycznego były mistrzostwa makroregionu pomor-
skiego młodzików, które odbyły się w Słupsku. Na najwyższym podium stanęli: W. Kałdowski 
na 1000 m – 2.39,14 min; B. Madejczyk „Jantar” w kuli – 11,46 m; Z. Braksator w rzucie oszcze-
pem – 51,36 m; B. Młynarczyk  na 200 m ppł. – 29,02 s; A. Klein na 1000 m – 2.43,26 s; i Joanna 
Ścigała na 300 m – 43,40 s. Srebrne medale zdobyli: K. Małecki w rzucie oszczepem – 46,76 m; 
M. Zabłocka w oszczepie – 35,80 m; M. Pacyno na 1000 m - 2. 43,19 min i M. Dymiński na 600 
m – 1.36,48 min; brązowe „krążki” przypadły: A. Giel na 300 m – 44,82 s; D. Fujakowi na 200 
m ppł. – 29,56 s; D. Prosiło wszyscy „Jantar”, na 200 m ppł.- 38,18 s; P. Dzwonnikowi rzucie dy-
skiem – 41,86 m. Trenerami medalistów byli: Henryk Michalski, Ewa Grecka, Janusz Rolbiecki, 
Marek Radtke, Wojciech Wojgienica i Marek Galikowski.

– Zadne zawody lekkoatletyczne nie mogłyby być rozgrywane bez sędziów.  Przerwę 
w działalności oprócz zawodników miało również Okręgowe Kolegium Sędziowskie skupia-
jące 96 sędziów la. Przewodniczącym OKS od pięciu lat był wówczas Jan Kowalczyk (specja-
lista od sędziowania wszystkich skoków), który jak sam mówił, jest wręcz zakochany w „kró-
lowej sportu”. Czterech sędziów posiadało uprawnienia związkowe PZLA, trzech miało drugą 
licencje specjalistyczną. Sędziowie związkowi z licencją mogli prowadzić wszystkie zawody 
krajowe. Do zdobycia drugiej licencji kandydowało dwóch sędziów. Wśród sprawiedliwych 
przeważali zdecydowanie ludzie młodzi. Około 30 procent to byli zawodnicy la. Grupa ta na-
leżała do najaktywniejszych sędziów. 

Przeciętnie w roku obsługujemy mniej więcej trzydzieści różnej rangi imprez – mówi Jan Ko-
walczyk. – Były to mistrzostwa Polski seniorów, zawody Grand Prix, mityngi, zawody okręgowe. 
Słupsk należy do makroregionu pomorskiego wspólnie z Bydgoszczą, Elblągiem, Gdańskiem 
i Toruniem. Często wyjeżdżamy do innych województw. Na stadionie 650-lecia obsługiwaliśmy 
zawody, podczas których padły cztery rekordy Polski, na przykład Ewy Kasprzyk na 200 m (22,11). 
Do wyróżniających się sędziów należą Grzegorz Batóg, Małgorzata Iniewicz, Tadeusz Pająk oraz 
Elżbieta Siewierska. Kilku sędziów posiada srebrne i brązowe odznaki PZLA. Od niedawna dyspo-
nujemy wiatromierzem i elektronicznym pomiarem czasu, brak nadal fotokomórki. Posiadamy 
też stroje sędziowskie, granatowe marynarki i beżowe spodnie. Dobrze układa się współpraca 
z Okręgowym Związkiem Lekkiej Atletyki. Dużo życzliwości spotyka nas ze strony kierownictwa 
klubu Gryf. Mnie osobiście bardzo dużo pomaga żona Katarzyna, również z uprawnieniami sę-
dziowskimi. Członkowie OKS to zapaleńcy, którzy swój wolny czas poświęcają na wyjazdy i udział 
w zawodach bez względu na warunki atmosferyczne. Ryczałty sędziowskie są skromne. Nie robią 
więc tego wszystkiego dla pieniędzy”.

– Czy dobiegnie do Barcelony? – pod takim tytułem ukazała się na łamach „Gońca Pomor-
skiego” rozmowa z Janem Hurukiem – najlepszym sportowcem w Słupskiem w roku 1990.

Rozmawiamy w kawiarni klubowej słupskiego Gryfa. Tylko bufetowa, pusta sala i mój 
rozmówca w błękitnym dresie. Przyszedł już na trening, mimo wczesnych godzin porannych. 
Bohater kilku maratonów i biegów długodystansowych – Jan Huruk zamawia kawę. Dosiada 
się do stolika jego sympatyczny trener Janusz Rolbiecki.

Nie ma pan zbyt szczęśliwej miny jak na najlepszego maratończyka w kraju – zwracam się 
do J. Huruka.
Nie był to sezon w pełni udany. W połowie maja, na zgrupowaniu w Wałczu, zatrułem się, 
salmonella długo dokuczała. Dopiero w końcu czerwca lekarz niemiecki podarował mi 
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leki, które pomogły. Czy przerwa spowodowana chorobą przeszkodziła mi w odpowied-
nim przygotowaniu się do najważniejszych startów? Chyba tak. Wyszło to zresztą w czasie 
biegu maratońskiego na mistrzostwach Europy w Splicie. Bardzo trudne warunki atmo-
sferyczne – duszne, parne powietrze – sprawiły, że nie wytrzymałem biegu. Zabrakło mi 
po prostu „paliwa”. Niestety, musiałem opuścić stawkę biegaczy. Była to najcięższa trasa 
w mojej karierze. Nastąpiło odwodnienie organizmu. Po biegu wypiłem „duszkiem” dwie 
butelki litrowe, wody.
Czy można było uniknąć takiego obrotu sprawy?
Być może wynik byłby inny, gdybym pojechał wcześniej do Jugosławii. Trzy, cztery tygodnie przy-
gotowań na pewno ułatwiłyby aklimatyzację i osiągnięcie odpowiedniej formy.
Początek roku był jednak bardzo dobry. Zwycięstwo w biegu maratońskim w Marakeszu, 
ustanowienie rekordu Polski w Wiedniu 2.10,16, nie licząc zwycięstw w biegach ulicznych, to 
wszystko zapowiadało dobra passę…
I dlatego pozostał pewien niesmak, że mogło być jeszcze lepiej, gdyby nie Wałcz. Przyznam, że 
trochę się rozkleiłem psychicznie. Tyle pracy, treningów głupia przypadłość, która może człowieka 
podłamać. Ale to już historia.
Właśnie skąd bierze się fenomen polskiego biegania maratonów?
Decyduje głownie ciężka praca, samozaparcie, masa wyrzeczeń. Musi być talent. Ot, cała recepta. 
Cudów nie ma.
Jak zatem wygląda tok przygotowań do maratonu?
Na przykład przed Splitem, w lipcu i sierpniu przebywałem na obozach kondycyjnych. W tygo-
dniu przebiegałem 240 kilometrów, zaś po powrocie do domu około 180 kilometrów.
Jak to wygląda w proporcjach?
Są na pewno cykle. Powiedzmy trzy tygodniowe zgrupowania i „zaliczanie” około 600 kilometrów 
biegu. Później tydzień treningu specjalistycznego biegi. Na cztery tygodnie przed maratonem tra-
sa 15-20 kilometrowa i na siedem dni przed zawodami – bieg 10-kilometrowy.
Trzeba przyznać, ze taki wysiłek przeraża. Co pan z tego ma?
Dwunastoletnie auto, malutkie mieszkanie i ciągłe kłopoty podatkowe. U nas nie można za wiele 
zarobić, a przecież jest to dyscyplina dość wyczerpująca…
Może podamy kilka cyfr…
Proszę bardzo. Za rekord Polski płacono 200 tysięcy złotych, tyle samo za złoty medal MP. Prasa 
podawała, że otrzymaliśmy nagrody pieniężne w mistrzostwach kraju, tymczasem były to sym-
boliczne nagrody rzeczowe.
Spora grupa zawodników stara się te premie zdobyć. Może wymieni pan najgroźniejszych 
rywali…
Na pewno M. Majusiak, L. Bebło, M. Deputat i A. Niemczak. Ten ostatni ciągle przebywa w Sta-
nach Zjednoczonych.
Czy znajduje pan czas na życie rodzinne?
Żeby pozwolić sobie na luz psychiczny, trzeba mieć unormowaną sytuację w rodzinie. Powinno 
być wszystko „poukładane”. Owszem rzadko bywam w domu. Kiedy ja wyjeżdżam na zgrupo-
wanie, mecze – wówczas żona jedzie do swoich rodziców. Jednak staram się być jak najczęściej 
w domu.
Sporo szumu wywołują ostatnie afery dopingowe. Czy pan bierze?
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Wysoki wyczyn wymaga odpowiedniej formy. To nie ulega wątpliwości. Trzeba współpracować 
z lekarzem, ale nie może być mowy o środkach dopingujących. Owszem, dopuszczalne są sub-
stancje wzmacniające, ale to tylko margines przygotowań… 
Czy znajduje pan czas, na pozasportowe zainteresowania?
Szczerze mówiąc w minionym roku czas dzieliłem wyłącznie pomiędzy jedzenie, trening i sen. 
Dosłownie wygospodarowałem go trochę na remont mieszkania.
Warto zatem biegać?
Myślę, że każdy powinien wygospodarować choć trochę czasu na dotlenienie organizmu. Biega-
nia nigdy nie za wiele. Na przykład w Japonii, w Niemczech spotkać można w parkach, na stadio-
nach dziadków 80-90-letnich. Ich nie trzeba specjalnie zachęcać do biegania.
Plany na przyszły rok…
Już 3 lutego start, powiedziałbym treningowy, w Japonii. W kwietniu Puchar Europy w Londynie 
oraz na przełomie sierpnia i września mistrzostwa świata w Tokio. To najważniejsze imprezy.
Życzę powodzenia, dziękuję za rozmowę.
Oto opinia trenera J. Rolbieckiego:
W sporcie nie lubi schematów, preferuje indywidualistów – sam stara się być inny od wszystkich. 
Ideału, wzoru sportowca nie ma. Poza poprawieniem w tym sezonie rekordu życiowego w mara-
tonie chciałby ustanowić rekord Polski w granicach 2.08.30…
Droga do Barcelony nie będzie łatwa, ale jeśli nasz bohater nadal swoje plany będzie wiązał ze 
sportem, to z pewnością dopnie swego, czego mu serdecznie życzymy.
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Jan Huruk na trasie biegu maratońskiego
w Marakeszu (Maroko).

W Tokio w biegu maratońskim znakomicie spisał się Jan Huruk.
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Jan Huruk w Central Parku 
w Nowym Jorku.

Ulewny deszcz nie przeszkodził Bożenie Indrzyckiej-Niaz 
w zdobyciu srebrnego medalu Mistrzostw Polski w maratonie.
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Grupa lekkoatletów SSP 16 ze szkoleniowcami.

Pierwsza na mecie Anna Adamczyk.
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Sztab szkoleniowców podczas zawodów halowych w Grudziądzu. Od prawej: 
Janusz Rolbiecki, Edward Antczak, Marek Radtke, Wojciech Wojgienica i Ryszard Ksieniewicz.

Jan Huruk na trasie biegu maratońskiego.
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Rok 1991

– Od lutego tego roku słupski „Gryf” już nie był gwardyjski. Podczas walnego zebrania GKS 
„Gryf” Słupsk uchwalono zmienioną nazwę klubu. Wiąże się to z rezygnacją finansowania klu-
bów policyjnych przez MSW. Nowa nazwa to Klub Sportowy „Gryf” Słupsk. Jak zapewniono 
kierownictwo klubu, nadal dużą pomocą będzie służyła Komenda Główna Policji oraz Ko-
menda Wojewódzka i Szkoła Policji w Słupsku.

– Około 200 uczestników wzięło udział w noworocznych biegach przełajowych w Dębnicy 
Kaszubskiej, zorganizowanych przez WZ LZS w Słupsku. Oto zwycięzcy: dziewczęta: dystans 
2 km – K. Szłapa; dystans 5 km – K. Kucharska; chłopcy: dystans 2 km – A. Pelo; dystans 5 km 
– M. Wszelaki; kat. wiekowa powyżej18 lat: D. Guzowski; Z. Stenka; K. Piórkowski.

– Maratończyk Jan Huruk. Barwy klubowe – „Gryf” Słupsk. Lat 30 – odpowiedni wiek do bie-
gania maratonów. Znak zodiaku – Wodnik. Wzrost 187 cm. Waga – 63 kg. Rekordy życiowe: 
1500 m – 3.44,86 min (1988), 2000 m – 5.10,43 min (1987), 3000 m – 7.55,04 min (1989), 5000 
m – 13.34,43 min (1988), 10 000 m – 28.18,63 min (1989), 3000 m pprz. – 8.38,66 min (1986), 
półmaraton – 1.02,36 h (1990), maraton – 2.10,16 h (1990) – Wiedeń. Dotychczas startował w 6 
maratonach. W 1990 roku zaliczył 4 biegi maratońskie (w tym jednego nie ukończył podczas 
Mistrzostw Europy w Splicie na skutek wcześniejszego zatrucia pokarmowego). Jedenastokrot-
ny medalista Mistrzostw Polski na dystansach od 1500 m do 20 km. Początki kariery sportowej: 
trenuje od 1978 r. Rozpoczął od biegów przełajowych. Po raz pierwszy pobiegł na prawdziwej 
bieżni w biegu na 1000 m w 1979 r. w Białogardzie, przegrywając nieznacznie. W 1991 roku 
zabrakło mu tylko 60 km do pokonania bariery 7.000 km. Rekord tygodniowy – 234 km na „no-
gach”. Plany startowe w nadchodzącym sezonie: udział w maratonie w Pucharze Świata (Lon-
dyn) i mistrzostwach Świata (Tokio). Marzenia sportowe: zostać rekordzistą świata (stać mnie 
na wynik w granicach 2.08,00), wystąpić na Igrzyskach Olimpijskich w Barcelonie i wrócić przy-
najmniej z medalem (trzymamy za słowo). Rodzina: żona Teresa, dwójka dzieci: córka Klaudia 
i syn Karol, który „spóźnił się” na start maratonu w Chicago, bowiem urodził się 3 listopada 1990 
– nagroda od małżonki za udany występ w chicagowskim maratonie! A co sądzi trener Janusz 
Rolbiecki, który opiekę szkole-niową nad Janem Hurukiem sprawuje od 1981 roku? 

Jest bardzo systematyczny. Bardzo poważnie traktuje bieganie. Jak profesjonalista podchodzi 
do treningów i zawodów. Nigdy nie było z nim problemów. Jest w stanie poprawić rekord krajowy 
(2.09,41). Rokuje nadzieję na przyszłość. Sądzę, iż szczyt formy przyjdzie na Barcelonę.

Oby! Była to notatka zamieszczona na łamach „Głosu Pomorza”.
– Noworoczne Biegi Przełajowe – „Ustka 91” rozegrano w Ustce. Oto miejsca słupskich 

zawodników: dziewczęta: 1000 m – 3) R. Antropik; chłopcy: 1000 m – 2) M. Podgórniak; 4000 
m – 2) A. Klein; 3) M. Wojciechowski; rocznik 1972: 1) M. Borychowski.

– W Grudziądzu odbyły się halowe mistrzostwa makroregionu pomorskiego juniorów 
młodszych i starszych. W rywalizacji juniorów T. Czubak wygrał bieg na 300 m, a na dystansie 
60 m był drugi. Trzecie miejsce wywalczył A. Thiel w biegu na 1000 m. Wśród juniorów młod-
szych W. Kałdowski zwyciężył na 600 m, a D. Adamczyk zajął trzecie miejsce w skoku w dal.

– W halowych mistrzostwach Polski w Spale startowali nasi zawodnicy. W biegu na 400 m 
Dariusz Rychter zdobył srebrny medal. Brązowy medal w konkursie pchnięcia kulą zdobył 
Benedykt Michałowski. Piąte miejsce w tej konkurencji wywalczył M. Szpak.



252

– W Człuchowie rozegrano wojewódzkie biegi przełajowe dla szkół podstawowych i po-
nadpodstawowych. Startowali uczniowie słupskich szkół: dziewczęta: rocznik 1978 i młod-
sze: 800 m – A. Niciejewska; rocznik 1976-77 – 1000 m – K. Wdowik; rocznik 1972-75 – 2000 
m – M. Flak; chłopcy: rocznik 1978 i młodsi – 1000 m – M. Podgórniak; rocznik 1976-77 – M. 
Dymiński; rocznik 1972-75 – A. Thiel.

– W Grudziądzu odbyły się halowe mistrzostwa młodzików makroregionu pomorskiego. 
Dwa złote medale zdobyła Małgorzata Miłosz „Jantar” – 60 m – 8,16 s i skok w dal – 4,98 m. Na 
dystansie 1000 m złoty medal zdobył Wojciech Kałdowski – 2.44,07 min.

– Słupscy biegacze z powodzeniem startowali w ogólnopolskich biegach przełajowych 
w Skórczu. W kategorii seniorów na dystansie 7 km zwyciężył Jan Huruk, piąte miejsce za-
jął M. Mach, a dziesiąte A. Witczak. Pozostałe wyniki: dziewczęta: 1000 m – IV miejsce - A. 
Maliszewska; juniorki młodsze: 800 m – XI miejsce - A. Ossowska; juniorki: 3000 m – M. Flak; 
chłopcy: 1500 m – II miejsce - M. Podgórniak; młodzicy: 1000 m – I miejsce - W. Kałdowski; 
juniorzy: 4000 m – VI miejsce - A. Thiel.

– Mistrzostwa Polski w biegach przełajowych rozegrano w Skarżysku Kamiennej. Jan Hu-
ruk wywalczył srebrny medal na dystansie 6 km. Siódme miejsce w tym biegu zajął P. Po-
błocki, a M. Mach był trzynasty.

– W Bytowie przeprowadzono indywidualne mistrzostwa województwa w biegach prze-
łajowych. W poszczególnych kategoriach wiekowych wygrali: młodziczki – M. Domrzalska 
„Jantar”; młodzicy – M. Pacyno „Gryf”; juniorki młodsze – M. Chodyna „Jantar”; juniorzy młod-
si - W. Kałdowski; juniorki – L. Kuklińska; juniorzy – P. Drwal wszyscy  z „Gryfa”.

– Jan Huruk wziął udział w półmaratonie, który został rozegrany w Hadze. W międzynaro-
dowej stawce zajął drugie miejsce z czasem 1.02,17 h.

– Jego pasją jest bieganie – pod takim tytułem ukazała się na łamach „Głosu Pomorza” 
rozmowa z Andrzejem Witczakiem.
Andrzej Witczak biegacz Gryfa Słupsk prze 13 lat uprawiania sportu przebiegł blisko 60 000 km. 
Urodzony 4.08.1958 r. pod znakiem Lwa i jak przystało na ten znak zodiaku jak lew walczy na 
trasach biegowych w wielu biegach ulicznych, półmaratonach i maratonach. Jego trenerem jest 
Zenon Bartoś.
Karierę zawodniczą rozpoczął w 1977 r. od biegów średnich głównie 1500 – 3000 m pod „opie-
kuńczymi skrzydłami” trenera Czesława Bedki. Jego rejestr zeszłorocznych wyników jest następu-
jący:  4 miejsce w Marakkechu (w maratonie z czasem 2.18,10), najlepszy wynik w 1990 r. uzyskał 
w Londynie 2.14,40 (rekord życiowy) i wywalczył 25 lokatę w silnej stawce 34.000 uczestników, 
w norweskim półmaratonie „zaczarowana” 4 pozycja w czasie 1.06,00 i ostatnio bliski zwycię-
stwa w maratonie w stolicy Portugalii – Lizbonie – 2.15,26.
Co Pan zawdzięcza sportowi?
Poznałem i zwiedziłem wiele zakątków świata. Byłem miedzy innymi w Chinach, Maroku, Francji, 
Norwegii, Szwecji, RFN i Wielkiej Brytanii.
Jak odbiera częste pobyty poza domem rodzina?
Dzięki dużej wyrozumiałości żony Teresy mogę jeszcze startować, bowiem bieganie jest moją pa-
sją. Najbardziej tęsknię jednak do dzieci. Mam dwie córki: Agnieszka 1 rok i 3-letnia Marzena, na 
którą liczę, że pójdzie w moje ślady.
Jakie są pańskie plany?
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W tym roku chcę poprawić swój rekordowy wynik w maratonie: zakładam rezultat w granicach 
2.12,00. Na zakończenie kariery może doczekam się wreszcie „medalu”.
Życzymy wytrwałości na maratońskich trasach w kraju i zagranicą.

– W Sztumie przeprowadzono mistrzostwa makroregionu w biegach przełajowych. Oto 
najlepsze wyniki słupszczan: juniorzy młodsi: 3000 m – II miejsce - P. Kałdowski; 5000 m – X 
miejsce - S. Kwiatkowski; juniorzy: 3000 m - I miejsce - P. Drwal,  III miejsce - S. Myszke, V 
miejsce - M. Jaśniewski „Jantar”; 6000 m – II miejsce - M. Borychowski, III miejsce - A. Thiel; 
młodzicy: 2500 m – W. Kałdowski.

– W Lasku Północnym rozegrano biegi przełajowe, w których wzięli udział uczniowie słup-
skich szkół. Najlepszymi byli: dziewczęta – klasy I-II – M. Nowakowska (SP 9); klasy III-IV – J. 
Klatka (SP 6); klasy V-VI – A. Rogowska (SP 9); klasy VII-VIII – R. Antropik (SP 16); szkoły po-
nadpodstawowe – A. Szymkowiak (ZSMed).; chłopcy: - klasy I-II – Ł. Pawłowski (SP 2); klasy 
III-IV – W. Kupis (SP 14); klasy V-VI – T. Lizurej (SP 9); klasy VII-VIII – Ł. Rejment (SP 14); szkoły 
ponadpodstawowe: - S. Knetki (ZSDrz).

– W Londynie odbyły się zawody lekkoatletyczne w maratonie zaliczane do punktacji Pu-
charu Świata. Na trasie 42.195 km w stolicy Anglii dzielnie radził sobie Jan Huruk. W doboro-
wej stawce rywali zajął trzecie miejsce z czasem 2.10,21 h.
Dobiec do Barcelony – oto tytuł rozmowy z Janem Hurukiem.
Po udanym starcie w londyńskim maratonie czołowy biegacz Gryfa, Jan Huruk powrócił do 
domu. Miał kilka dni przerwy, a w sobotę wznowił zajęcia treningowe. Wtedy była okazja do 
rozmowy.
Jak przebiegał maraton w Londynie. Czy miał pan szanse zając pierwsze miejsce?
Maraton w stolicy Anglii zalicza się do nietypowych. Bardzo często część startujących biegnie tyl-
ko do połowy dystansu. W tegorocznym maratonie na dwudziestym kilometrze niespodziewanie 
„urwał się” Rosjanin Tołstikow i jak wielu innych biegaczy sądziłem, że uda mi się go dogonić. Na 
25 – 26 kilometrze zszedł z trasy Włoch Bordin, mistrz olimpijski z Seulu. Ostatnie pięć kilometrów 
maratonu charakteryzowało się wzmożonym tempem. Bardzo mocna była zwłaszcza ostatnia 
faza biegu, w której liczyłem na srebrny medal. Popełniłem jednak na ostatnich metrach tak-
tyczny błąd i nieznacznie wyprzedził mnie Portugalczyk Matias. Zmierzono nam te same czasy 
– 2.10,21. Tegoroczny występ uważam za bardzo udany, ponieważ oprócz medalu indywidual-
nie przywiozłem również brązowy „krążek” za klasyfikację drużynową Pucharu Świata, do czego 
przyczynili się biegacze Zawiszy Bydgoszcz: L Gurny i Perszke.
Jakie są pana najbliższe plany?
Zamierzam wystartować jeszcze w mistrzostwach świata, które odbędą się we wrześniu w Tokio. 
Później podejmę próbę ataku na rekord Polski w maratonie, choć muszę przyznać, iż liczyłem na 
to już w Londynie.
Kogo uważa pan za najgroźniejszych rywali na świecie?
Wymienić należy Gelindo Bordina z Włoch, Douglasa Wakihurii z Kenii (na stałe mieszkającego 
w Japonii), Jurmę Ikangę z Tanzanii oraz Stephana Maneghettiego z Australii.
Jaki jest pana sportowy cel?
Chce dobiec do Barcelony. Liczę, że w przyszłorocznych Igrzyskach Olimpijskich osiągnę szczyt 
swojej formy i w silnej stawce utytułowanych maratończyków osiągnę jak najlepszy rezultat.
 Życzymy spełnienia sportowych marzeń.
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– Udany bostoński wojaż – to tytuł wywiadu ze znanym biegaczem słupskiego „Gryfa” 
Andrzejem Witczakiem. Jako jedyny Polak startował w 95 maratonie rozgrywanym w Bosto-
nie. Słupszczanin odniósł sukces mijając linię mety na 10 miejscu z czasem 2.14,49 h. Po po-
wrocie ze Stanów Zjednoczonych zawodnika poprosiliśmy o informacje o przebiegu biegu.
Jak toczyła się walka na dystansie 42 km 195 m?
Tuż po starcie utworzyła się 25-osobowa czołówka, w której się znalazłem. Przed biegiem legi-
tymowałem się trzydziestym czasem w gronie startujących. Na dwudziestym piątym km zszedł 
z trasy słynny Tanzańczyk Juma Ikangaa – jeden z głównych faworytów, który w ubiegłym roku 
w tym maratonie zajął drugą lokatę. Potem wycofał się Salwador Garcia (Meksyk) i jeszcze kilku 
innych reprezentantów. Trzymałem się blisko Kenijczyka Douglasa Wakiihurii, legitymującego się 
czasem 2.09,03 i stopniowo przesuwałem się do przodu. Na ostatnich dziesięciu km trasa tech-
nicznie była szybka, ale dość trudna, gdyż było lekko pod górę. W końcówce przezwyciężyłem 
chwile słabości. Wiele pomógł mi doping polskiej Polonii i niepowtarzalna atmosfera. Ze swojego 
występu jestem bardzo zadowolony, bowiem zająłem wysoką pozycję i tylko 8 sekund zabrakło 
mi do wyrównania rekordu życiowego, uzyskanego w 1990 roku w Londynie. Po tym udanym 
występie w najstarszym maratonie świata mam drogę otwartą do Bostonu na kolejne biegi, tym 
razem już na koszt amerykańskich organizatorów. Cieszę się, że nie zawiodłem firmy „Vipera” 
z Łodzi, reprezentowanej przez braci Drozd. Jako sponsorzy ufundowali oni bilet w obie strony do 
Stanów Zjednoczonych.
Najbliższe pana plany startowe?
Otrzymałem już zaproszenie na kolejny maraton 19 maja w Cleveland (USA), a później zamie-
rzam wystartować w mistrzostwach Polski w biegu na 10 km.

– W Słupsku odbył się mityng, który otworzył sezon na otwartym powietrzu. Oto najlep-
sze rezultaty: kobiety: 100 m – M. Miłosz „Jantar” – 13,31 s; 800 m – B. Towpik – 2.17,94 min; 
skok wzwyż – A. Ksieniewicz – 153 cm; rzut oszczepem – B. Piechota – 40,62 m; mężczyźni: 
100 i 200 m – D. Rychter – 10,89 s i 21,92 s; T. Franas – 10,99 s i 22,62 s; T. Czubak – 11,31 s 
i 22,73 s; 800 m – M. Jaśniewski „Jantar” – 1.51,21 min; S. Myszke – 1.57,32 min; 1500 m – D. 
Kałdowski – 4.00,82 min; oszczep – R. Kuźniak – 65,86 m; T. Nakonieczny – 59,80 m; K. Łosiński 
– 58,60 m.

– W Rzeszowie odbyły się XVI mistrzostwa Polski Wyższych Szkół Pedagogicznych i Filii 
Uniwersytetów. Dobrze wypadli reprezentanci słupskiej uczelni. Barbara Towpik zwycięży-
ła na 800 m i była druga na 400 m. B. Sawiłojć w rzucie dyskiem zajęła trzecie miejsce, a w 
pchnięciu kulą przypadła jej czwarta lokata. I. Mikulska w skoku wywalczyła brązowy medal. 
Wśród mężczyzn najlepiej zaprezentował się J. Krauze, który na 100 m z czasem 11,77 s zajął 
trzecią lokatę. Do udanego występu reprezentację Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Słupsku 
przygotowali Eugeniusz Modrzejewski i Jerzy Krauze.

– W Stargardzie Szczecińskim odbył się mityng o „Srebrny Grot”. Świetnie radzili sobie osz-
czepnicy słupskiego „Gryfa”. Wrócił do formy Mirosław Witek, który po dłuższej przerwie wy-
startował w tym roku po raz drugi i wygrał z wynikiem 76,30 m. Kolejne miejsca zajęli inni nasi 
zawodnicy: S. Witek – 73,40 m i M. Szybowski – 70,22 m. Na piątej pozycji sklasyfikowano R. 
Kuźniarka, młodego oszczepnika z grupy słupskiej trenowanej przez Ryszarda Ksieniewicza.

– W mityngu otwarcia dobre wyniki osiągnęli w Sopocie reprezentanci „Gryfa”. Oto one: 
100 i 200 m – D. Rychter – 10,6 s i 21,55 s; 100 m – D. Adamczyk – 11,2 s; 400 m T. Czubak – 48,4 
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s; T. Perło – 50,5 s; 800 m – W. Kałdowski – 1.57,18 min; P. Kałdowski – 1.59,80 min; 1500 m P. 
Drwal – 3.54,5 min; S. Myszke – 3.57,6 min; 3000 m – D. Gałkowski – 8.22,1 min; 5000 m – M. 
Borychowski – 14.57,6 min; 2000 m pprz. – K. Karpiński – 5.59,6 min; oszczep – K. Łosiński 
– 63,22 m; T. Nakonieczny – 60,02 m.

– W Kielcach rozegrano mistrzostwa Polski w wielobojach. Wśród kobiet bliska zdobycia 
medalu była słupszczanka Ewa Rychter, dawniej Prusak. Poprawiła ona swój rekord życiowy 
o dwieście punktów, a rezultat w siedmioboju – 5.725 pkt. dał jej czwartą lokatę. Mąż p. Ewy 
– Dariusz Rychter - podczas stołecznego Memoriału im. J. Kusocińskiego w Warszawie był 
trzeci w biegu na 400 m – 47,07 s.

– W Słupsku przeprowadzono zawody w wielobojach sprawnościowych w ramach Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej Makroregionu Pomorskiego. Wśród chłopców wygrali zawodnicy słup-
skiej „16” (opiekun Janusz Staniszewski). Zespół dziewcząt SP 16 ze Słupska prowadzony 
przez Ewę Grecką, wygrał finał wojewódzki w czwórboju. Słupszczanki zakwalifikowały się 
do zawodów finałowych w Zielonej Górze.

– Mistrzostwa województwa juniorów i młodzików rozegrano na słupskim stadionie. Plo-
nem zawodów był rekord Polski w kategorii młodzików. Ustanowił go Wojciech Kałdowski 
na 1000 m – 2.31,65 min. Oto najlepsi: dziewczęta: 100 m – M. Miłosz „Jantar” – 12,73 s; 200 
m A. Giel „Jantar” – 27,92 s; 400 m J. Osowska – 1.06,45 min; 1000 m młodziczek – K. Wdowik 
– 3.09,00 min; 400 m ppł. – L. Kuklińska – 1.08,1 min; skok w dal – R. Antropik – 4,81 m; skok 
wzwyż – A. Ksieniewicz – 150 cm; oszczep – B. Madejczyk „Jantar” – 38,98 m; kula – B. Piechota 
– 11,82 m; chłopcy: 100 i 200 m – T. Czubak – 11,06 s; i 22,22 s; 400 m – T. Franas – 50,3 s; 800 
m – M. Jaśniewski „Jantar” – 1.57,01 min; 1500 m – S. Myszke – 3.59,05 min; 2000 m pprz. – M. 
Wojciechowski – 6.14,75 min; skok w dal – D. Adamczyk – 5,82 m; oszczep – M. Cypriański 
– 53,54 m; dysk i kula – T. Nakonieczny – 39,42 m i 13,46 m.

– Słupscy juniorzy starsi i młodsi wzięli udział w mistrzostwach makroregionu pomorskie-
go w Sopocie. Wśród juniorów sprinterem numer jeden był Tomasz Czubak, który wygrał na 
100 i 200 m. Jego koledzy P. Drwal i A. Thiel, S. Myszke, R. Sobisz zwyciężyli w biegach odpo-
wiednio na dystansach  800, 3000 i 2000 m pprz. Na listę zwycięzców wpisał się też R. Sobisz 
z „Jantara” Ustka w biegu na 5000 m. Czwarty linię mety na tym dystansie minął A. Grapiniak 
z „Jantara”. W konkursie rzutu oszczepem drugi był M. Cypriański. L. Kuklińska była druga na 
400 m ppł., a E. Myszkowska zajęła czwarte miejsce. Wiele medali zdobyli juniorzy młodsi. D. 
Adamczyk wygrał w skoku w dal, był drugi na 100 i 200 m. W biegu na 2000 m pprz. M. Woj-
ciechowski zajął pierwsze miejsce, a A. Klein – trzecie. W biegu na 400 m ppł. najszybszym 
okazał się D. Fujak z „Jantara”. Lekkoatleci naszego regionu odnieśli podwójne zwycięstwo 
w konkursie rzutu oszczepem. Byli to: K. Łosiński i D. Juszczyński „Jantar”. W pchnięciu kulą 
brąz przypadł T. Nakoniecznemu.

– Z mieszanymi uczuciami powróciła ekipa „Gryfa” z 67 Mistrzostw Polski seniorów w Kiel-
cach. W biegu na 400 m Dariusz Rychter zdobył srebrny medal z czasem 47,38 s. Na naj-
wyższym podium stanął Mirosław Witek, który pomimo kontuzji uzyskał wynik 76,80 
w rzucie oszczepem. Piąty w tej konkurencji był M. Szybowski – 71,56 m, a S. Witek dziewiąty 
– 67,82 m (startował z kontuzją). J. Huruk był czwarty na 10 000 m – 29.18,17 min, a A. Witczak 
dziewiąty – 29.47,62 min .W skoku wzwyż kobiet E. Rychter była piąta – 180 cm. Na 5000 m 
P. Pobłocki był siódmy – 14.17,67 min. M. Szpak w dysku zajął piąte miejsce – 51,88 m. Zaim-
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ponował B. Michałowski, którego trapiła kontuzja, ale zmobilizował się i zajął piąte miejsce 
z wynikiem 16,66 m.

– Mistrzostwa Polski juniorów rozegrano w Zabrzu. Nasi zawodnicy wywalczyli dwa srebr-
ne medale. Tomasz Czubak, trenujący pod okiem Edwarda Antczaka, na dystansie 400 
m był drugi - 47,48 s. Słupszczanin wyznaczony został do składu reprezentacji Polski na 
mistrzostwa Europy w Salonikach. Jego kolega klubowy, Piotr Drwal (trener Zenon Bar-
toś) minął linię mety na drugiej pozycji w biegu na 1500 m z czasem 3.50,81 min. Mariusz 
Jaśniewski z „Jantara” Ustka w tym biegu został sklasyfikowany na 8 miejscu z rezultatem 
3.55,22 min. Bliska medalu była sztafeta 4x400 m. Ostatecznie słupszczanie zajęli czwartą 
lokatę z czasem 3.16,75 min. W składzie sztafety biegli:: Niciejewski, Perło, Franas i Czubak. 
Pozostałe wyniki: Piechota była ósma w rzucie oszczepem i dziewiąta w pchnięciu kulą, S. 
Myszke był piąty na 3000 m, a A. Thiel – szósty na 2000 m pprz.

– Na stadionie „Górnika” rywalizowali zawodnicy w ramach XVIII OSM. Reprezentant „Gry-
fa”, wychowanek Ryszarda Ksieniewicza, Karol Łosiński posłał oszczep na odległość 58,84 
m i wynik ten zapewnił mu srebrny krążek. W. Kałdowski w biegu na 1500 m był dziesiąty, 
a A. Klein na 2000 m pprz. zajął dwunastą pozycję.

– Na mistrzostwach Europy juniorów, które odbywały się w Salonikach, zawodnik „Gry-
fa” Tomasz Czubak zdobył srebrny medal w sztafecie 4x400 m. Natomiast indywidualnie 
w biegu na 400 metrów zajął szóste miejsce wynikiem 47,14 s.

– Niesamowity maraton Taniguchiego i Huruka – to tytuł relacji „Przeglądu Sportowego” 
z III Lek-koatletycznych Mistrzostw Świata w Tokio.
Oczy same mi się zamykały w pociągu, którym zdążałem ostatniego dnia mistrzostw skoro świt, 
by śledzić walkę maratończyków, którzy startowali już o szóstej rano do najdłuższego biegu. Warto 
było jednak wstać tak wcześnie, skoro na trasie zobaczyło się Jana Huruka w niewiarygodnej for-
mie! Faktem jest, że konkurencja została z góry zdziesiątkowana na skutek bądź to niezgłoszenia, 
bądź to wycofania pretendentów do medali. W ostatniej chwili zrezygnowali z występu: Juma Ikan-
gaa (Tanzania), Martin Pitayo (Meksyk), Ibrahim Hussein (Kenia, a przede wszystkim jego rodak, 
Douglas Wakiihurii, mistrz świata z Rzymu, nadto zaś długoletni mieszkaniec Tokio, gdzie jest utrzy-
mywany przez sieć domów towarowych – startowałby zatem na swoim podwórku.
Pomijając wiele innych aspektów, można śmiało stwierdzić, iż o kadłubowej obsadzie biegu ma-
ratońskiego przesądziły preferencje komercyjne. Większość czołowych zawodników, mających 
już sławne nazwiska, woli biegać za duże pieniądze w którymkolwiek z miejskich maratonów, 
niż mordować się raz jeszcze we współzawodnictwie o tytuł – i to w Tokio, gdzie parne powietrze 
zmusza do niebywałej eksploatacji organizmu. Trzydziestostopniowe upały i bardzo duża wilgot-
ność dały się we znaki od początku. Nie ukończyło biegu aż 24 zawodników spośród 60, którzy 
rozpoczęli bieg. W grupie outsiderów obok Alfredo Shahangi (Tanzania), Joerga Petera (Niemcy), 
Takeyuki Nakayamy z Japonii (2.09,12 w br.), Jakowa Tołstikowa (ZSRR) – 2.09,17 i Abebe Mekon-
nena z Etiopii znalazł się, niestety, również nasz człowiek z Kolorado – czyli Antoni Niemczał, który 
zszedł z trasy po 27 kilometrach.
Całkiem odmiennie miała się sprawa z Hurukiem. Maratończycy połykali kilometr po kilometrze, 
a biegnący od początku w czołówce Polak wyglądał wciąż świeżo. Dużo prowadził w połowie 
dystansu. Potem znalazł się w czołowej siódemce, następnie w czwórce. Miał wreszcie poważne 
szanse na zagwarantowanie sobie medalu już przed stadionem, gdy niespodziewanie zamiast 
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Japończyka Futoshi Shinohary zaatakował go sunący z dalekiej, dwudziestej pozycji Ameryka-
nin Steve Spence, mający bieg życia. Rzuciłem się w pewnym momencie do bramy stadionu, by 
sfotografować wbiegającego Huruka. Jakież było moje zdziwienie, gdy zamiast Polaka ujrzałem 
rosłego blondyna w ciemnych okularach w kostiumie USA.
Wydawało się w końcówce, iż walka o medale rozegra się w obrębie czwórki: Hiromi Taniguchi 
i Futushi Shinohara z Japonii, Ahmed Salah Z Dzibuti i Jan Huruk z Polski. Spence zniweczył owe 
nadzieje. Huruk – jak na złość – akurat na 38 kilometrze przeżywał kryzys i nie był w stanie ruszyć 
w ślad za uciekającym Taniguchi, niesionym na fali dopingu publiczności, ustawionej wzdłuż ulic. 
Już na stadionie Polakowi zabrakło 50-60 metrów, by doścignąć Amerykanina. Brązowy medal 
został naszemu maratończykowi sprzątnięty sprzed nosa. A oto jak biegł zawodnik Gryfa Słupsk: 
5 km – 15,38; 10 km – 31,16; 15 km – 46,59; 20 km – 1.02,54; połowa dystansu – 1.06,25; 25 km 
– 1.18,57; 30 km – 1.35,34; 35 km – 1.52,08; 40 km – 2.08,49; 42 km 195 m – 2.15,47.
Tak bardzo i mi, i Polsce potrzebny był medal. Miałem szansę, nadspodziewaną szansę, chociaż 
przeżywałem na trasie kilka kryzysowych momentów. Potwornie bałem się warunków atmosfe-
rycznych, a przede wszystkim wilgotności. Za długo przebywałem w Japonii. Osobiście wolałbym 
przyjechać dwa dni przed startem.
Po 10 kilometrze poczułem, że mogę uplasować się w czołówce. Potem przyszły na krótko chwi-
le zwątpienia, ale za półmetkiem zacząłem nawet myśleć o miejscu na podium. Do mistrzostw 
przygotowywałem się w wysokogórskim ośrodku we Francji, w Font Romeu. Miałem pewność, 
że praca jaką wykonałem, musi przynieść korzystny efekt. Mogło to być, oczywiście, i dziesiąte 
miejsce, bowiem stawka świetnych maratończyków jest liczna i każdy z nich jest w stanie wygrać. 
Trafić odpowiednio z formą na dzień startu w takiej imprezie jest sztuką – powiedział Jan Huruk.
Nie muszę wskazywać jak wielu renomowanych maratończyków wyprzedził Huruk, demonstru-
jąc nieprzeciętne możliwości. Poza wszystkim okazał się też rozważnym  biegaczem, nie dając się 
ponieść porywowi w pierwszej fazie biegu, po której amatorzy ostrego tempa skończyli źle.

– W młodzieżowych mistrzostwach Polski w Stargardzie Szcz. Dariusz Gałkowski zdo-
był brązowy medal w biegu na 3000 n pprz. z czasem – 8.58,93 min. 

– W Grand Prix PZLA w wielobojach Ewa Rychter zajęła drugie miejsce uzyskując 5.519 pkt.
– Kolejny Grand Prix odbył się w Pile. Najciekawszą konkurencją był bieg na 5000 m, gdzie 

doszło do ciekawego pojedynku najlepszych długodystansowców w kraju. Drugie miejsce 
zajął Mariusz Mach – 13.58,69 min, czwarte Piotr Pobłocki – 14.02,97 min. W rzucie oszcze-
pem mężczyzn zwyciężył Mirosław Witek osiągając odległość 76,10 m przed M. Szybowskim 
– 71,16 m. Sprint na 200 m zakończył się zwycięstwem Dariusza Rychtera – 21,63 s.

– Podczas trwania Słupskich Dni Sportu rozegrano na słupskim stadionie Finał Grand 
Prix PZLA. Oto ciekawsze wyniki słupskich zawodników: kobiety: 100 m – M. Miłosz „Jantar” 
– 12,94 s; A. Adamczyk – 13,26 s; B. Pielarz – 13,72 s; 1000 m – M. Domżalska „Jantar” – 3.15,6 
min; K. Wdowik – 3.15,49 min; trójskok – E. Rychter – 12,66 m. Mężczyźni: 200 m – T. Czubak 
– 21,87 s; T. Franas – 22,64 s; D. Adamczyk – 22,87 s; 5000 m – M. Mach – 14.03,96 min; 2000 
m pprz. – S. Myszke – 5.55,85 min; 1000 m młodzików W. Kałdowski – 2.35,31 min; pchnięcie 
kulą – B. Michałowski – 16,09 m; rzut oszczepem – M. Szybowski – 71,76 m.

– W międzynarodowej obsadzie rozegrano bieg na trasie Ustka – Słupsk. W kategorii ge-
neralnej zwyciężył Piotr Pobłocki. Punktowano w różnych kategoriach wiekowych, w tym 
również osób niepełnosprawnych.
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– W Amsterdamie odbył się jeden z najbardziej prestiżowych maratonów w Europie, 
w którym startowało ponad 1500 zawodników. Duży sukces odniósł Andrzej Witczak, który 
w swoim dwudziestym trzecim maratonie w życiu zajął czwarte miejsce – 2.15,49 h. Andrzej 
Witczak miał trzydzieści trzy lata, plany szkoleniowe opracowywał mu R. Marczak, opieku-
nem był Z. Bartoś. Oto jego relacja z tego biegu:
Wydaje mi się, że bieg ten mogłem wygrać, ale do trzydziestego kilometra biegłem bardzo aseku-
racyjnie, z tyłu. Dopiero potem zacząłem dochodzić uciekającą dziesiątkę. Straty miałem jednak 
zbyt duże. W tym roku biegałem już w Marakeszu (Maroko), gdzie byłem trzynasty, w Hamburgu 
– czternasty, oraz w Bostonie – dziesiąty. Za trzy tygodnie wyjeżdżam do Portugalii, gdzie pobieg-
nę kolejny maraton, aby bronić zdobytego tam w ubiegłym roku drugiego miejsca”.

Andrzej Witczak, obok Jana Huruka, należy do ścisłej czołówki polskich maratończyków. 
Obaj w ostatnich dniach zajęli dość pechowe, ale bardzo wysokie czwarte miejsca w presti-
żowych zawodach w maratonie. Liczymy, że obu stać na pierwsze miejsca.

– Słupscy biegacze wzięli udział w III Festiwalu dello Sport w San Remo. Nasi zawodnicy 
biegali na dystansie 11,8 km. Piotr Drwal i Adam Thiel – minęli linię mety na szóstej i dziesiątej 
pozycji, a Mariusz Jaśniewski z usteckiego „Jantara”  był czternasty.
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Grupa Ewy Greckiej.

Oszczepniczka Bernadetta Piechota podczas ćwiczenia ze sztangą.
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Podczas trwania Mistrzostw Polski Juniorów w Kielcach. Powyżej od lewej: Tomasz Czubak, Edward Antczak, Janusz Rolbiecki, 
niżej Adam Klein i Krzysztof Kempiński. 

Jan Huruk na trasie biegu maratońskiego
 w Japonii.

Rafał Sobisz, medalista z Jantara Ustka.
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Grupa biegów długich.
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Rok 1992

– Na łamach „Głosu Słupskiego” ukazał się wywiad z Janem Hurukiem pt. Moim marze-
niem jest złoty medal olimpijski.
Jeszcze trzy lata temu startowałeś na średnich dystansach, od czasu do czasu próbowałeś sił 
na 5 i 10 kilometrów, ale o maratonach nie było mowy.
To prawda. Badania wydolnościowe wykazały, że posiadam wytrzymałość predysponującą mnie 
do startu w maratonie, więc po odpowiednim przygotowaniu wystartowałem.
Ile maratonów ukończyłeś do tej pory – jaki najlepszy czas osiągnąłeś na tym morderczym 
dystansie?
8 maratonów, najlepszy czas osiągnąłem w Wiedniu – 2.10,16, dwa lata temu.
Częściej startujesz za granicą niż w kraju. W Polsce na tym dystansie jeszcze nie pobiegłeś.
Chcąc osiągnąć wartościowy wynik trzeba startować w silnie obsadzonych maratonach. Intere-
sują mnie pojedynki z najlepszymi na świecie. Do Polski na razie najlepsi nie przyjeżdżają, mara-
tony to wielkie pieniądze. Najwyższa premia za polski maraton to skoda favorit czyli ok. 60 mln 
złotych, na Zachodzie płacą o wiele więcej.
Dżentelmeni podobno o pieniądzach nie rozmawiają, czy mógłbyś jednak ujawnić, który 
z organizatorów biegów maratońskich był najhojniejszy?
Najwyższą premię otrzymałem w Londynie za trzecie miejsce w Pucharze Świata. Premia wystar-
czyła na kupno i umeblowanie 4-pokojowego mieszkania.
Prestiżowym maratonem na świecie jest maraton w Nowym Jorku, jeszcze nie słyszałem, 
żeby Jan Huruk planował w nim udział.
Najpierw olimpiada, później pomyślę o ewentualnym starcie w Nowym Jorku.
Zawodnicy tej klasy co ty otrzymują zaproszenia do udziału w najlepiej płatnych maratonach 
na świecie – czy otrzymałeś jakieś propozycje?
Ofert i zaproszeń jest wiele, ale nie można szafować siłami. W 1992 roku planuję dwa starty: 
w Londynie oraz ten najważniejszy na olimpiadzie w Barcelonie.
W maratonach zdarzają się dramaty, tragedie, niepowodzenia, czy przeżyłeś coś podobne-
go?
Nie był to dramat ani tragedia, ale nie mogłem sobie wybaczyć źle rozegranego finiszu w marato-
nie londyńskim w ubiegłym roku. Drugie miejsce przegrałem o pół metra.
Zwiedziłeś kawał świata, jaki kraj wywarł na tobie największe wrażenie?
Japonia, byłem tam 4 razy. Niesamowity kraj. Czystość widzi się tam na każdym kroku, ludzie 
niezwykle mili i przesadnie pracowici. Zadziwiała mnie właśnie sterylna czystość w tak mocno 
zatłoczonych miastach.
Czego najbardziej nie lubisz w życiu?
Nie znoszę zakłamania, nie znoszę bałaganu jaki panuje w naszym kraju.
A co lubisz?
Czystą prawdę i życzliwość, życzliwość nade wszystko pracowitość.
Gdy przychodzi okres startów jesteś gościem w domu, co na to małżonka?
Przyzwyczaiła się do tego, zrozumiała, że to mój zawód. Kiedy już jestem w domu, każdą chwilę 
poświęcam rodzinie.
Masz dwoje dzieci, córeczkę Klaudię i synka Karola – chciałbyś, aby uprawiali sport?
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Byłbym szczęśliwy, gdyby Klaudia uprawiała tenis ziemny, a Karol poszedł w moje ślady. Posta-
ram się, aby stworzyć im warunki do uprawiania wymienionych dyscyplin sportowych.
Marzenia?
Nie chcę być zarozumiały, ale największym moim marzeniem jest udział w olimpiadzie, tam złoty 
medal olimpijski. Zrobię wszystko, podporządkuję się reżimowi treningowemu, aby ten cel zrea-
lizować.

– Podano najlepsze wyniki uzyskane w oficjalnych zawodach przez lekkoatletów. Oto 
wyniki słupskich zawodników. Królował oczywiście Jan Huruk, pierwszy w maratonie (tak 
pechowo przegrał medal na mistrzostwach świata w Tokio) z czasem 2.10,71 h. Ten sam za-
wodnik na dystansie 10 km zamykał pierwszą „dziesiątkę” z wynikiem 29.18,17 min, a jego 
kolega klubowy Mariusz Mach uplasował się na VIII miejscu – 29.16,50 min. Wśród pań klasą 
dla siebie była Ewa Rychter (znana pod panieńskim nazwiskiem Prusak). W siedmioboju skla-
syfikowana została na IV miejscu – 5.725 pkt, w skoku wzwyż na V z wynikiem 184 cm, w trój-
skoku na VII – 12,66 m, a w biegu na 100 m ppł. na VIII – 14,00 s. Pozostali słupszczanie w ta-
beli 10-ciu najlepszych w kraju plasowali się na następujących miejscach: Dariusz Rychter - II 
miejsce na 400 m – 47,04 s oraz IX miejsce na 200 m – 21,49 s; Tomasz Czubak – IV miejsce na 
400 m – 47,14 s; oszczepnicy: Stanisław Witek – III miejsce – 74,82 m oraz Mirosław Szybowski 
– VII miejsce – 73,78 m. Najlepszy wynik osiągnął Mirosław Witek (76,36 m). Niestety zostało 
u niego wykryte wspomaganie dopingiem i został zdyskwalifikowany przez władze PZLA. 
W konkurencjach rzutowych pojawiły się jeszcze dwa nazwiska „gryfitów” – Benedykt Micha-
łowski – V miejsce w kuli – 16,84 m oraz Mieczysław Szpak – IV  miejsce w dysku – 55,90 m.

– W Spale odbyły się indywidualne halowe mistrzostwa Polski juniorów młodszych w lek-
kiej atletyce. Doskonale spisał się reprezentant „Gryfa” Dariusz Adamczyk, który zdobył 
w sposób bezapelacyjny tytuł mistrza Polski na 60 m wynikiem 6,83 s i tym rezultatem 
wymazał krajowy rekord „z brodą” z 1985 roku – 6,91 s. Barbara Madejczyk w pchnięciu 
kulą juniorek – 10,70 m – zajęła IV miejsce.

– W Poznaniu rozegrano mistrzostwa Polski w biegach przełajowych w kat. młodzieżo-
wych. W kategorii młodzików: dziewczęta – srebrny medal drużynowo SP 16 Słupsk (R. 
Antropik, K. Wdowik, M. Janik, A. Piechowiak – trener Z. Bartoś). Juniorki młodsze: - 3000 
m – M. Domżalski „Jantar” – XII miejsce; juniorzy młodsi: 3000 m – W. Kałdowski – brązowy 
medal. Złoty medal - M. Pacyno w biegu na 5000 m. Juniorki: 2000 m – L. Kuklińska – VIII 
miejsce; juniorzy: 3000 m – R. Sobisz „Jantar” – V miejsce, 6000 m – P. Drwal – złoty medal.

– Na ulicach stolicy Holandii przeprowadzono zawody w biegach półmaratońskich. Wśród 
startujących był Jan Huruk, który zajął czwarte miejsce.

– Jan Huruk niestrudzenie przygotowywał formę do sezonu letniego. Jako przetarcie po-
traktował start w biegu na 7,5 km w Starogardzie Gdańskim, gdzie zajął drugie miejsce.

– W Londyńskim Festiwalu Maratonu wystartował Jan Huruk. W bardzo silnie obsadzonym 
biegu pobiegł fantastycznie. Początek biegu zaczął bardzo spokojnie. Po godzinie i piętnastu 
minutach biegu „urwała” się czwórka w składzie: Robert i Thomas Naali (Tanzania), Portugal-
czyk Antonio Pinto i Etiopczyk Tene Negere. Wkrótce odpadł Robert Naali i gdy się wydawało, 
że pozostałej trójce nic nie przeszkodzi w zdobyciu miejsc na podium, ruszył do ataku nie-
zmordowany Jan Huruk, migający narodowym emblematem na czarnym kostiumie. Ostatnie 
3 mile przebył niczym superekspres. Czarna sylwetka zbliżała się do liderów z piorunującą 
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szybkością, a oni gonili docierającą do mety na drugim miejscu w konkurencji kobiet – Rena-
tę Kokowską. Pinto nie dogonił Polki, lecz i Huruk nie dopędził Portugalczyka, zadawalając się 
drugą pozycją. Dobre i to. Thomasa Naali ubiegł Polak ledwie o sekundę, Negerego – o trzy… 
W sumie Jan Huruk zajął bardzo dobre drugie miejsce w czasie 2.10,07 h (rekord życiowy), 
ulegając na mecie zaledwie 5 sekund Antonio Pinto.
Bezpośrednio o biegu w Londynie Jan Huruk udzielił wywiadu dla Przeglądu Sportowego: 
Ku memu zdumieniu kilku zawodników narzuciło tempo zapowiadające rekord świata, ja mia-
łem pewne problemy z łydkami i zostałem trochę z tyłu, ale potem odzyskałem siły i zacząłem 
gonić uciekinierów. Nie ukrywam, że potraktowany jako największa gwiazda przed startem mia-
łem ambicję, żeby wypaść jak najlepiej. Interesowało mnie w tym biegu zwycięstwo, które mia-
ło potwierdzić ustabilizowaną klasę. No cóż, nie udało się wygrać ani na mistrzostwach świata 
w Tokio, ani w Londynie, może uda się na Igrzyskach Olimpijskich w Barcelonie. Jestem ogromnie 
wdzięczny kolegom, którzy pomogli mi w tym biegu. Najbardziej cieszy mnie nasz drużynowy 
sukces. Teraz jadę wraz z rodziną na 12 dni do sanatorium w Połczynie Zdroju.
Po londyńskim starcie Jan Huruk udzielił także wywiadu redakcji „Głosu Pomorza”. 
Początek sezonu jest bardzo obiecujący dla maratończyka słupskiego Gryfa, Jana Huruka. 
Udanym startem w Londynie słupszczanin potwierdził, że może być groźny dla najlep-
szych na Igrzyskach w Barcelonie.
Czego spodziewał się pan po londyńskim starcie? – zapytaliśmy Jana Huruka po jego przyjeź-
dzie do macierzystego Słupska.
Prawdę powiedziawszy, liczyłem na zwycięstwo, bo byłem bardzo dobrze przygotowany do tego 
biegu. Planowałem nawet ustanowienie nowego rekordu Polski. W Londynie tempo biegu było 
jednak rwane, grupa czarnych biegaczy wyraźnie „szarpała” stawkę. Musiałem się dostosować 
do sytuacji w czołówce, przecież tylko ona mnie interesowała.
Czy odpowiada panu londyńska trawa?
Tak, ale właśnie tam wiele zależy od pogody. Byłem drugi, też niby jest się z czego cieszyć, ale prze-
cież mogło być lepiej, właśnie o to jedno, jakże ważne miejsce. Zabrakło mi kilkunastu metrów 
dystansu, aby wyprzedzić zwycięzcę, Portugalczyka Pinto. Przegrałem o sekundy, ale w dobrym 
czasie 2.10,07.
Kiedy usłyszymy o pana kolejnych startach?
Już na 9 maja zostałem zaproszony do Berna w Szwajcarii. Czeka mnie tam walka na dystansie 
10 mil. Później – 12 czerwca – wezmę udział w Memoriale B. Malinowskiego w Grudziądzu. Dy-
stans jeszcze krótszy, bo tylko 5 kilometrów. Wreszcie mam w planie start w mistrzostwach Polski 
w Warszawie na dystansie 10 kilometrów.
Wszystko wskazuje, że walczy pan o szybkość…
Istotnie, o to mi chodzi.
Jaką wiadomość na swój temat przeczytałby pan najchętniej na łamach „Głosu Pomorza”?
O zdobyciu mistrzostwa olimpijskiego w Barcelonie na trasie biegu maratońskiego.
Tego właśnie panu serdecznie życzę. Napiszemy chętnie.
Trener J. Huruka, Janusz Rolbiecki, zapytany o londyński start swojego zawodnika, powie-
dział: 
Janek potwierdził tam swoją przynależność do światowej czołówki maratończyków. Pracuje cięż-
ko, znam jego wielkie możliwości. Jestem więc optymistą.
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– Na terenach Lasku Północnego odbyły się biegi przełajowe szkół podstawowych. Mi-
strzostwa województwa słupskiego przyniosły następujące rozstrzygnięcia: dziewczęta: 10 
x 1000 m – I miejsce - SP 16 przed SP 14 i SP Korzybie; chłopcy: 10 x 1500 m – II miejsce - SP 
16, III miejsce - SP 14.

– Na stadionie 650-lecia odbył się ogólnopolski mityng, w którym dobrze wypadli słupscy 
zawodnicy. Oto ich wyniki: 100 m - D. Rychter - 10,6 s;  200 m - T. Czubak - 22,0 s; 400 m - D. 
Rychter - 48,1 s; 800 m - P. Drwal - 1.55,20 min i M. Jaśniewski „Jantar” - 1.56,20 min; 1500 m 
- R. Sobisz „Jantar” - 3.58,90 min; oszczep - R. Kuźniak - 66,64 m; wśród kobiet - B. Madejczyk 
„Jantar” - oszczep - 45,50 m; kula B. Michałowski - 16,54 m.

– W Sopocie odbyły się zawody makroregionu pomorskiego juniorów młodszych 
i juniorów. Oto lokaty i rezultaty: juniorzy młodsi: dziewczęta: oszczep – I miejsce - B. 
Madejczyk „Jantar” – 44,52 m; III miejsce - A. Sałach – 38,52 m; chłopcy: 1500 m – I miej-
sce - W. Kaudasz – 3.56,63 min; 100 m – II miejsce - D. Adamczyk – 11,47 s; 2000 m pprz. 
– III miejsce - A. Klein – 6.05,97 min. juniorzy: dziewczęta: skok wzwyż – I miejsce - A. 
Ksieniewicz – 160 cm; chłopcy: 100 m – I miejsce - T. Czubak – 11,12 s; III miejsce - D. 
Łoziak – 11,47 s; 800 m – I miejsce - P. Drwal – 1.52,16 min; 5000 m – I miej-sce - Sł. 
Kwiatkowski – 15.17,16 min; 2000 m pprz. – I miejsce - R. Sobisz „Jantar” – 5.47,98 min; 
II miejsce - M. Wojciechowski – 5.50,52 min; III miejsce - K. Karpiński – 5.53,07 min; 3000 
m – I miejsce - P. Kałdowski – 8.39,66 min;  II miejsce - R. Dudycz – 8.39,89 min; oszczep 
– I miejsce - T. Nakonieczny – 57,10 m. W generalnej punktacji zdecydowanie zwyciężył 
Słupsk.

– W Grudziądzu odbył się memoriał im. B. Malinowskiego, w którym wzięli udział słupscy 
zawodnicy, zajmując czołowe lokaty. Bieg na 400 m mężczyzn zakończył się zwycięstwem 
Tomasza Czubaka – 47,08 s. Jako trzeci przybiegł D. Rychter – 47,35 s. Na dystansie 1500 m A. 
Szanowicz zajął siódmą lokatę z wynikiem 3.51,00 min. W biegu memoriałowym na 3000 m 
z przeszkodami Adam Thiel z rezultatem 8.52,69 min wywalczył drugą lokatę.

– W mityngu la w Bydgoszczy uczestniczyli młodzi zawodnicy okręgu słupskiego. Ciekaw-
sze rezultaty: juniorzy: oszczep – I miejsce - Karol Łoziński – 60,28 m; II miejsce - T. Nakoniecz-
ny – 53,24 m; 1500 m – I miejsce - Krzysztof Karpiński – 4.04,55 min przed M. Wojciechowskim 
– 4.04,82 min; juniorzy młodsi: dziewczęta – oszczep – I miejsce - B. Madejczyk – 42,64 s przed 
A. Sałach – 38,80 s obie z „Jantara”;  100 m – I miejsce - M. Miłosz – 12,99 s; skok w dal – A. 
Adamczyk – 4,84 m.

– Jedną z ostatnich eliminacji do lekkoatletycznych mistrzostw Polski były zawody ma-
kroregionu pomorskiego w kategorii juniorów i juniorów młodszych, które odbyły się w Gru-
dziądzu. Doskonale wypadli reprezentanci województwa słupskiego. Swoje konkurencje wy-
grali: juniorzy młodsi: Barbara Madejczyk „Jantar” – rzut oszczepem i pchnięcie kulą – 43,78 
m i 11,25 m; 800 m W. Kałdowski – 1.54,62 min; 200 m – D. Adamczyk – 22,30 s; 3000 m – M. 
Pacyno – 8.33,06 min; juniorzy: 2000 m pprz. – M. Wojciechowski – 5.52,24 min; 1500 m – P. 
Drwal – 4.01,53 min; 3000 m – R. Sobisz „Jantar” – 8.31,99 min; 2000 m pprz. – P. Kałdowski 
– 5.57,26 min; oszczep – T. Nakonieczny – 57,10 m.

– Przed startem olimpijskim Jan Huruk udzielał wielu wywiadów prasowych, radiowych 
i telewizyjnych, szczególnie dla mediów słupskich. Na łamach „Głosu Słupskiego” ukazała się 
Olimpijska ankieta personalna, którą wypełnił Jan Huruk:
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Tym razem w wypełnieniu ankiety pomogła autorowi, Ryszardowi Mazurowi, małżonka słyn-
nego maratończyka, pani Teresa Huruk. Tomasz Huruk odpowiadał na pytania telefonicznie 
z Francji, gdzie przebywał na obozie kondycyjnym.
Imię: Jan
Nazwisko: Huruk
Przezwisko: „Dzióbek” – tak mówi do pana Janka tylko małżonka
Data i miejsce urodzenia: 27.01.1960 Orsk w woj. wrocławskim
Dyscyplina (konkurencja): lekkoatletyka – biegi długie, specjalność – maraton
Kluby: nieprzerwanie KS Gryf Słupsk
Kto wywarł największy wpływ na karierę: Wiele zawdzięczam trenerom – Czesławowi Bed-
ce i Januszowi Rolbieckiemu
Życiowy występ: Londyn – puchar świata, w kwietniu 1991 r.
Najgorszy występ: Split, Jugosławia – puchar Europy (doznał tam ostrego zatrucia). W czasie 
biegu potrzebna była pomoc lekarska.
Największa nagroda pieniężna w dotychczasowych startach: Dżentelmeni o pieniądzach 
nie rozmawiają. Muszę dodać, że maraton – to ciężki kawałek chleba.
Ulubione sporty do oglądania: Uwielbia oglądać lekkoatletykę, a w telewizji koszykówkę 
w wydaniu amerykańskim.
Podziwiany sportowiec: Podziwia każdego mocnego przeciwnika.
Znienawidzony sportowiec: Wśród sportowców nie ma prawa być nienawiści.
Człowiek, którego chciałby spotkać: Chciałby spotkać wielu ciekawych ludzi.
Najpiękniejszy moment w życiu: To było wtedy, kiedy już na pewno wiedziałem, że Teresa 
zostanie moją żoną.
Najgorsze chwile w życiu: Groźna kontuzja na mistrzostwach Polski w Poznaniu, w 1984 r. 
Myślałem, że to koniec mojej kariery sportowej.
Największe marzenie: Pierwsze się już spełniło. Jadę na olimpiadę. Drugie mogłoby spełnić 
się w Barcelonie.
Ulubiony aktor (aktorka): Charles Bronson i Brigitte Bardot.
Ulubiony film: Wszystkie o mocnej męskiej treści.
Ulubiona książka: Po prostu ciekawa.
Ulubiona gazeta: „Przegląd Sportowy” i „Głos Słupski”.
Ulubiony program telewizyjny: Ogląda okazjonalnie, jak ma czas.
Piosenkarz, piosenkarka lub zespół: Lubi zespoły grające lekką dla ucha melodię.
Ulubiona potrawa: Zupa pomidorowa, ryż na słodko, a najbardziej lubi pieczonego kurcza-
ka.
Ulubiony napój: Soki robione przez małżonkę.
Kosmetyki: Adidas i Salwador Dali.
Kobieta życia: Moja małżonka Teresa.
Pierwsza miłość: Najważniejsza jest teraz.
Żona (kim jest): Teresa z zawodu ciastkarz – cukiernik.
Dzieci: Klaudia 3 latka i Karol 1 rok i osiem miesięcy.
Zwierzęta w domu: nie ma – kiedyś były rybki.
Dokąd pojechałby na urlop: Z rodzinką na Wyspy Kanaryjskie.
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Wady: Niesamowicie skryty.
Zalety: Bardzo dobry mąż, zrobiłby dla mnie wszystko.
Kim chce zostać po zakończeniu kariery sportowej: Na razie o tym nie myślę. Chcę jeszcze 
trochę pobiegać.
Środki lokomocji: Nowiutkie BMW.
Hobby: Etykietki zapałczane z całego świata.

– Na stadionie Budowlanych w Kielcach odbyły się mistrzostwa Polski juniorów młod-
szych i juniorów. Tomasz Czubak zdobył złoty medal w biegu na 400 m wynikiem 47,75 s, 
natomiast Wojciech Kałdowski w biegu na 800 m wywalczył medal srebrny osiągając czas 
1.54,40 min. W biegu na 1500 m Piotr Drwal wywalczył złoty medal osiągając czas 3.55,49 
min. Brązowe krążki zdobyli: Karol Łosiński w rzucie oszczepem – 62,60 m; Tomasz Czubak 
w biegu na 200 m – 21,79 s; Rafał Sobisz „Jantar” w biegu na 2000 m pprz. – 5.46,32 min. 
W gronie juniorek młodszych Barbara Madejczyk „Jantar” rzucając oszczepem na odle-
głość 43,32 m zapewniła sobie srebrny medal.

– Słupscy sympatycy lekkiej atletyki doczekali się udziału naszego zawodnika w Igrzy-
skach Olimpijskich. Jan Huruk wystartował w biegu maratońskim. Pierwsze dwadzieścia ki-
lometrów olimpijskiego maratonu to był doskonały bieg Jana Huruka. Ciągle znajdował się 
w czołówce. Po 57 minutach i 30 sekundach biegu Janek zaatakował. Oderwał się od sporej 
grupy maratończyków. Dołączył do niego Portugalczyk Gonzales. Szczęście było tak blisko. 
Szkoda tylko, że nie doskoczył do Janka ktoś bardzo silny, aby ucieczka mogłaby się powieść. 
Na 27 kilometrze mocno zaatakował Włoch Bettiol. Pociągnął za sobą dwóch Koreańczyków 
i Japończyka. Wtedy stało się najgorsze, w czołówce nie było Janka. Co się stało, trudno prze-
widzieć – czy był to kryzys, czy nieuwaga Janka. Nie ma medalu, ale czy siódme miejsce nie 
jest sukcesem?
O olimpijskim maratonie z Jankiem Hurukiem rozmawiał na łamach Głosu Pomorza red. 
Krzysztof Nie-krasz. Tytuł wywiadu – Mogło być lepiej.
Maraton kończył zmagania sportowców w Barcelonie. Słupszczanin Jan Huruk trasę 42 km 
195 metrów pokonał w czasie 2.14,32 i jako siódmy zameldował się na mecie. Lokata ta jest 
najwyższym miejscem polskiego maratończyka w historii Igrzysk.
Czy takiego wyniku pan oczekiwał?
Byłem przekonany, że jestem w stanie przybiec w pierwszej trójce. Chciałem zdobyć medal i sta-
nąć na podium. Nadzieje te się nie spełniły. Żałuję bardzo i czuję pewien niedosyt.
Może przypomni pan o wydarzeniach i walce na trasie?
Do biegu wystartowaliśmy o godz. 1830, porze, które mi specjalnie nie odpowiadała. Biegliśmy 
w słońcu i spiekocie przy dużej wilgotności powietrza, wzdłuż brzegu Morza Śródziemnego. Nie-
stety, tempo na pierwszych 20 km nie było mocne. Cały czas byłem w czołówce kontrolowałem 
przebieg wydarzeń. Na 22-23 km zaatakował Włoch Salvatore Bettiol, a za nim poszło dwóch Ko-
reańczyków i Japończyk. Właśnie w tym decydującym momencie, kiedy zawiązała się ta grupka, 
przeżywałem kryzys (bóle żołądka) i zacząłem tracić kontakt wzrokowy z uciekającymi. Analizu-
jąc błędy doszedłem do wniosku, że za dużo płynów wypiłem na pierwszych punktach odżyw-
czych. Kiedy w końcówce, ok. 38 km poczułem się lepiej – próbowałem gonić tych co przede mną, 
ale był to już spóźniony finisz. Na stadion wbiegłem wprawdzie w dobrej formie – lecz cóż z tego, 
skoro zabrakło jednak czasu, by odrobić przynajmniej te 32 sekundy do ostro finiszującego po 
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„brąz” Niemca Stephana Freigange.
Rewanż za cztery lata w Atlancie?
Patrzę na sprawy realnie i odpowiedzialnie. Dziś trudno jednoznacznie odpowiedzieć, czy utrzy-
mam się w dobrej dyspozycji do 1996 roku. Wiele zależeć będzie od mojego startu na przyszło-
rocznych mistrzostwach świata w Niemczech i po nich zadecyduję – co dalej?
Najbliższe plany?
Teraz marzę tylko o jednym: trochę odpocząć. Wybieram się z rodziną na Mazury. 5 września za-
mierzam wystartować na 20 km w mistrzostwach Polski w Brzeszczach, a dziesięć dni później 
wezmę udział w oleśnickim biegu imienia Bogusława Psujka.

– W Białymstoku odbyły się Młodzieżowe Mistrzostwa Polski. Najlepiej z 6-cio osobowej 
ekipy słupskiego „Gryfa” wypadł Tomasz Czubak, który zdobył złoty medal w biegu na 
400 m osiągając czas 46,58 s (rekord życiowy). Trenerem mistrza kraju był Edward Antczak. 
Tomek wypełnił minimum na mistrzostwa świata juniorów w Seulu. Z pozostałych reprezen-
tantów bliski medalowej pozycji był Piotr Drwal na dystansie 1500 m. Ostatecznie minął linię 
mety na czwartej pozycji z rezultatem 3.45,79 min (rekord okręgu słupskiego). Jego opieku-
nem był Zenon Bartoś.

– Rozmowa z Mirosławem Witkiem, byłym rekordzistą Polski w rzucie oszczepem ukazała 
się na łamach „Głosu Słupskiego” - Nie mogę udowodnić.
Dlaczego poprosił mnie pan o rozmowę?
Żeby przypomnieć moją sprawę.
No to przypomnijmy…
Między 12 a 14 lipca 1991 roku, w Kielcach, odbywały się Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce. 
Startowałem w trzecim dniu zawodów. W pierwszych dwóch dniach brano do kontroli antydo-
pingowej zawodników wylosowanych, bez względu na zajęte miejsce. Drugiego dnia – gdzieś po 
południu – dowiedziałem się, że w ostatnim dniu kontrolować będą wszystkich zwycięzców.
Co ta wiadomość oznaczała dla pana?
Byłem jednym z faworytów w rzucie oszczepem. Zatem, gdybym używał środków dopingujących, 
a konkretnie testosteronu, nie dążyłbym do zwycięstwa. Wiedząc o badaniu, po prostu nie wystą-
piłbym w zawodach.
Stanął więc pan na starcie bez żadnych obaw o wynik badania antydopingowego?
Oczywiście. Rzuciłem 76,80 m. Tym rezultatem zdobyłem tytuł mistrza Polski. Była ogromna ra-
dość – złoty medal, kwiaty, uściski dłoni.
… a potem obowiązkowa wizyta w pokoju komisji antydopingowej?
Napełniłem próbki „A” i „B” i mogłem spokojnie cieszyć się ze zwycięstwa.
Wróćmy do komisji. W jej składzie był trener pańskiego klubu, czyli słupskiego Gryfa – Leszek 
Górny. Zarzuca pan trenerowi Górnemu nierzetelność?
Nic nie zarzucam. W Gryfie dla nikogo nie jest tajemnicą, że Leszek Górny i mój trener, Ryszard 
Ksieniewicz, nie darzą się sympatią. Powtarzam jeszcze raz, że mimo to niczego nie sugeruję.
Ale jakieś wątpliwości gnębią pana do dziś?
Proszę spojrzeć na kopię protokołu kontroli dopingowej dotyczącego mnie. Jest na nim data 
badania – 13 lipca, a ja przecież startowałem 14 lipca. Wśród podpisów jest podpis L. Górnego, 
chociaż mówił mi, że mojego protokołu nie podpisywał. Dopiero gdy mu pokazałem dokument 
potwierdził, że to faktycznie jego podpis.
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Zgodzi się pan ze mną, że to w końcu nieistotne szczegóły?
Tylko wtedy, kiedy wszystko jest w porządku. Dla mnie te szczegóły zaczęły się liczyć gdzieś po 
trzech tygodniach od mistrzostw, kiedy otrzymałem wiadomość z Warszawy, że wynik moich ba-
dań jest pozytywny. Poczułem się jak bokser po nokautującym ciosie. 
Szok minął i wrócił rozum. Co on podyktował panu?
Żądanie ponownego badania. Przecież testosteron należy do środków utrzymujących się w orga-
nizmie prawie pół roku.
Władze PZLA zgodziły się na to?
Niestety, nie dano mi takiej szansy.
Złożył pan broń?
Walczyłem samotnie dalej. Po dwóch miesiącach udało mi się dotrzeć do warszawskiego labo-
ratorium i poddać się nieoficjalnej, ponownej kontroli. Przeprowadził ją pracownik tego labora-
torium, ale nazwiska nie mogę ujawnić. Próba dała wynik negatywny. Proszę, oto ów dokument.
W takim razie sprawa zakończyła się happy andem?
Wynik tego nieoficjalnego badania pokazałem Komisji Wyróżnień i Kar przy PZLA. Nie uznała go 
właśnie dlatego, że nieoficjalny.
Zapytam teraz pana wprost. Brał pan testosteron?
Nie brałem, ale nie potrafię tego udowodnić. Jedynym dowodem, gdyby ktoś chciał zastanowić 
się nad tym, są moje rezultaty. Zażywanie testosteronu spowodowałoby wyraźną ich poprawę. 
A tymczasem ja, od kilku lat, regularnie rzucam w granicach 76 metrów.
Skąd się zatem wziął pozytywny wynik badań w Kielcach?
Nie wykluczam pomyłki. Robiąc nieoficjalnie badania w Warszawie, śledziłem cały przebieg ope-
racji. Mocz z butelki jest przelewany w różnych fazach badań do kilku próbek. Przylepiec z moim 
nazwiskiem umieszczony na butelce wędruje z próbówki do próbówki. Przy jednoczesnym pro-
wadzeniu kilkudziesięciu badań, o pomyłkę nietrudno. Teraz zrezygnowano z przylepca, a każda 
fiolka ma numer badanego zawodnika wypisany czymś trwałym, nie do usunięcia. I jeszcze jeden 
szczegół. Widziałem na własne oczy członka komisji w Kielcach, znajdującego się pod wpływem 
alkoholu.
Są opinie, że zaczął pan brać testosteron po kontuzji, by szybko dołączyć do czołówki osz-
czepników…
Też słyszałem te opinie. Faktycznie, podczas obozu klimatycznego w Izmirze doznałem zerwania 
wiązadła krzyżowego i uszkodziłem łękotkę. Skończyło się operacją przeprowadzoną dopiero po 
pięciu latach. Zdecydowałem się na nią, bo chciałem normalnie żyć. Nie myślałem wówczas o wy-
czynie. Kiedy jednak w ubiegłym roku zdjąłem z nogi gips, pociągnęło mnie na stadion. Trenowa-
łem, stopniowo, obciążając kontuzjowaną nogę. Na zawodach w Sopocie trzy razy rzuciłem po 
74 m.
Został pan zawieszony na dwa lata. Czym się zajmuje obecnie rekordzista Polski?
Zawieszenie, mimo moich odwołań, utrzymano. Kazano zwrócić złoty medal. Zwróciłem. Gryf 
natychmiast dał mi wypowiedzenie. I tak z dnia na dzień zostałem bez środków do życia. Pomoc-
ną dłoń wyciągnął tylko trener, Andrzej Tański, u którego pracuję jako drukarz.
Klub zostawił pana na lodzie?
Zostawił. Stałem się niepotrzebny. Zdobyte medale, tytuły teraz dla klubu nic nie znaczą. Nie kryję 
więc, że byłoby idealnie, gdyby znalazł się jakiś sponsor i zechciał pomóc mi w powrocie na rzut-
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nie. Jestem ambitny i lubię zwyciężać. Wiem, że stać mnie na to w dalszym ciągu. Mam dopiero 
25 lat i przede mną jeszcze wiele sezonów.

– W Brzeszczach rozegrano międzynarodowe mistrzostwa Polski w biegach półmaratoń-
skich. Tytuł mistrzowski wśród mężczyzn wywalczył Jan Huruk.

– W Stargardzie Szcz. odbył się mityng o „Srebrny Grot”. Dobrze wypadł Mirosław Witek, 
który po dłuższej przerwie wystartował po raz drugi i wygrał wynikiem 76,30 m. Kolejne miej-
sca zajęli inni reprezentanci „Gryfa”: Stanisław Witek – 73,40 m i Mirosław Szybowski – 70,22 
m. Na piątej pozycji sklasyfikowano Roberta Kużniaka.

– W mityngu w Sopocie dobre wyniki osiągnęli słupscy zawodnicy: 100 i 200 m – Dariusz 
Rychter – 10,6 s i 21,55 s; 100 m – Dariusz Adamczyk – 11,2 s; 400 m – Tomasz Czubak – 48,4 
s; Tomasz Perło – 50,5 s; 800 m – Wojciech Kałdowski – 1.57,18 min; Piotr Kałdowski – 1.59,80 
min; 1500 m – Piotr Drwal – 3.54,5 min; Sławomir Myszke – 3.57,6 min; 3000 m – Dariusz Gał-
kowski – 8.22,1 min; 5000 m – Mariusz Borychowski – 14.57,6 min; 2000 m pprz. – Krzysztof 
Karpiński – 5.59,6 min; oszczep – Karol Łosiński – 63,22 m; Tomasz Nakonieczny – 60,02 m.

– Na stadionie 650-lecia przeprowadzono finał Grand Prix PZLA. Zawody odbywały się 
podczas ulewnego deszczu. Wyniki naszych zawodników: Dariusz Rychter w biegu na 100 
m był trzeci – 11,07 s; 2000 m pprz. – Rafał Sobisz „Jantar” – 5.54,96 min; Krzysztof Karpiński 
– 5.56,39 min; 1000 m młodzików – Marek Typa – 2,47,92 min.\

– Lekkoatletyczny Memoriał Janusza Kusocińskiego miał sporą renomę w Polsce. Główne 
zawody odbywały się wiosną, natomiast jesienią rywalizowali młodzicy w tzw. Małym Memo-
riale. Wyniki naszej młodzieży: 2000 m pprz. – Mariusz Podgórniak – 5.41,15 min i zdecydo-
wane zwycięstwo. W biegu na 1000 m młodziczek Renata Antropik uplasowała się na trzecim 
miejscu – 2.59,93 min.

– W Słupsku rozegrano drużynowe mistrzostwa Polski juniorów. Zespół „Gryfa” zajął trzecie 
miejsce w kraju. Oto wyniki indywidualne: dziewczęta: oszczep – Barbara Madejczyk „Jantar” 
– 40,92 m; chłopcy: 100 m – Dariusz Adamczyk – 11,18 s; 1500 m – Marcin Pacyno – 3.58,06 
min; Wojciech Kałdowski – 3.58,15 min; 2000 m pprz. – Maciej Wojciechowski – 5.53,77 min; 
Adam Klein – 6.02,73 min.

– Startujący na mistrzostwach świata juniorów w Seulu Tomasz Czubak zajął wraz z kole-
gami z reprezentacji czwarte miejsce w sztafecie 4 x 400 m.
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OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE i MEDALOWE SŁUPSKICH ZAWODNIKÓW W IMPREZACH MI-
STRZOWSKICH – 1992 ROK
STYCZEŃ
Halowe mistrzostwa Polski juniorów i juniorów młodszych - Spała

zajęte miejsce konkurencja wynik nazwisko i imię rocznik klub trener

I 60 m 6,83 Adamczyk Dariusz 75 Gryf L. Górny

II 1000 m 2,33,14 Kałdowski Wojciech 76 Gryf M. Radtke

II 3000 m 8,27,42 Drwal Piotr 73 Gryf Z. Bartoś

III 300 m 35,41 Czubak Tomasz 73 Gryf E. Antczak

LUTY
Halowe mistrzostwa Polski seniorów - Spała

zajęte miejsce konkurencja wynik nazwisko i imię rocznik klub trener

II 3000 m 8,16,42 Mach Mariusz 62 Gryf J. Rolbiecki

III 5-ciobój 3.962 Rychter Ewa 64 Gryf L. Górny

KWIECIEŃ
Przełajowe mistrzostwa Polski juniorów, juniorów młodszych i młodzików – Poznań

zajęte miejsce konkurencja wynik nazwisko i imię rocznik klub trener

I 5000 m Pacyno Marcin 76 Gryf W. Wojgienica

I 6000 m Drwal Piotr 73 Gryf Z. Bartoś

II 2500 m Typa Marek 77 Gryf W. Wojgienica

II 3000 m Kałdowski Wojciech 76 Gryf M. Radtke

Maraton - LONDYN
zajęte miejsce konkurencja wynik nazwisko i imię rocznik klub trener

II 2.10.07 Huruk Jan 60 Gryf J. Rolbiecki

CZERWIEC
Mistrzostwa Polski seniorów – Warszawa  

zajęte miejsce konkurencja wynik nazwisko i imię rocznik klub trener

I 400 m 47,60 Czubak Tomasz 73 Gryf E. Antczak

II 400 m 47,86 Rychter Dariusz 68 Gryf L. Górny

III KULA 16,91 Michałowski Benedykt 57 Gryf R. Ksieniewicz

LIPIEC
Mistrzostwa Polski juniorów i juniorów młodszych - Kielce 

zajęte miejsce konkurencja wynik nazwisko i imię rocznik klub trener

I 400 m 47,75 Czubak Tomasz 73 Gryf E. Antczak

I 1500 m 3,55,49 Drwal Piotr 73 Gryf Z. Bartoś

II OSZCZEP 43,20 Madejczyk Barbara 76 Jantar H. Michalski

II 800 m 1,54,72 Kałdowski Wojciech 76 Gryf M. Radtke

III 2000 m pp 5,46,32 Sobisz Rafał 73 Jantar H. Michalski

III 200 m 21,92 Czubak Tomasz 73 Gryf E. Antczak

III OSZCZEP 62,60 Łosiński Karol 74 Gryf R. Ksieniewicz
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SIERPIEŃ
Młodzieżowe mistrzostwa Polski – Białystok

zajęte miejsce konkurencja wynik nazwisko i imię rocznik klub trener

I 400 m 46,58 Czubak Tomasz 73 Gryf E. Antczak

Igrzyska Olimpijskie – Barcelona
zajęte miejsce konkurencja wynik nazwisko i imię rocznik klub trener

VII MARATON 2,14,32 Huruk Jan 60 Gryf J. Rolbiecki

WRZESIEŃ
Mistrzostwa Świata juniorów – Seul

zajęte miejsce konkurencja wynik nazwisko i imię rocznik klub trener

IV 4x400 m Czubak Tomasz 73 Gryf E. Antczak

Mistrzostwa makroregionu młodzików – Bydgoszcz
zajęte miejsce konkurencja wynik nazwisko i imię rocznik klub trener

I 2000 m pp 5,57,00 Typa Marek 77 Gryf W. Wojgienica

I KULA 11,15 Pogroszewska Agnieszka 77 Jantar H. Michalski

II 1000 m 3,12,81 Kępa Danuta 79 SP-9 A. Wypych

III 100 m 12,95 Adamczyk Anna 77 Gryf L. Górny

III 600 m 1,13,02 Antropik Renata 78 Chromik Z. Bartoś

III 2000 m 6,09,49 Podgórniak Mariusz 78 Chromik J. Rolbiecki

III 110 m ppł. 17,27 Kuligowski Paweł 77 Jantar H. Michalski

III 100 m ppł. 16,21 Sołowin Monika 77 Jantar H. Michalski

III 200 m ppł. 33,80 Wyporska Joanna 77 Gryf L. Górny

III OSZCZEP 33,12 Stańczyk Magdalena 77 Jantar H. Michalski

III DYSK 27,24 Pogroszewska Agnieszka 77 Jantar H. Michalski

LISTOPAD
Maraton – Taipei

zajęte miejsce konkurencja wynik nazwisko i imię rocznik klub trener

III Witczak Andrzej 58 Gryf Z. Bartoś
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Po prawej stronie grupa oddanych sędziów lekkoatletycznych.

Grupa Ewy Greckiej podczas zgrupowania w Szklarskiej 
Porębie.
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Jan Huruk na trasie biegu maratońskiego w Tampa (USA).

Bieg maratoński we Francji, prowadzi Jan Huruk.
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Ten dżentelmen w białym kapeluszu to Jan Huruk z grupą polskich zawodników w Barcelonie.

Tomasz Czubak po zwycięskim biegu na 400m – Mistrzostwa Polski Juniorów.
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Tomasz Czubak wraz z trenerem Edwardem Antczakiem po zdobyciu złotego medalu na Młodzieżowych Mistrzostwach Polski.

Na trzecim stopniu podium Wojciech Kałdowski – Przełajowe Mistrzostwa Polski.
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Czołowi oszczepnicy kraju 
– Stanisław Witek i Mirosław Szybowski.

Adam Thiel podczas treningu płotkarskiego.
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Rok 1993

– W Bytowie odbyły się mistrzostwa województwa słupskiego w biegach przełajowych we 
wszystkich kategoriach wiekowych. Oto miejsca słupskich zawodników: młodziczki – 1500 
m I miejsce Olga Synowska – „Chromik” Słupsk; juniorki mł. 2500 m – I miejsce Magdalena 
Domżalska – „Jantar” Ustka; młodzicy - 2500 m – I miejsce - Mariusz Podgórniak – „Chromik” 
Słupsk; juniorzy – 4500 m – II miejsce Maciej Wojciechowski, III miejsce Radosław Dudycz 
– „Gryf”; seniorzy - 4500 m - I miejsce - Adam Thiel – „Gryf”.

– W Sztumie odbyły się mistrzostwa makroregionalne w biegach przełajowych. Zajęte 
miejsca naszych zawodników: młodziczki – 1500 m – I miejsce Renata Antropik, II miejsce Da-
nuta Kępa (SP-9); młodzicy – 2500 m – III miejsce Mariusz Podgórniak (SP-16); juniorzy – 3000 
m – III miejsce Adam Klein; 5000 m – III miejsce Radosław Dudycz.

– W Płocku odbyły się mistrzostwa Polski w biegach przełajowych. W kat. młodziczek 
– 1500 m trzecie miejsce zajęła Renata Antropik (SP 16 Słupsk). Dziewczęta z SP 16 – Rena-
ta Antropik, Marzena Zembrowska, Olga Synowska (trener Z. Bartoś) zajęły drugą pozycję 
w kraju.

– Miejscowość Albuquerque leży na wysokości 2000 m n.p.m. w stanie Nowy Meksyk 
w USA. Tam przez pięć tygodni słupscy maratończycy: Andrzej Witczak i Jan Huruk szlifowali 
formę. Przez 35 dni treningowo przebiegli około 1000 km, przygotowując się do startu w ma-
ratonach: Andrzej Witczak w Paryżu, Jan Huruk w Ostu – Japonia. Przygotowania nie poszły 
na marne. Andrzej zajął drugie, a Janek piąte miejsce.
Andrzej Witczak po powrocie z Paryża powiedział:
Trenując w USA wystartowałem w półmaratonie w El-Passo, gdzie zająłem 6 miejsce. Był to sygnał, 
że forma rośnie i w Paryżu nie będzie źle. Po tak doskonałym przygotowaniu postanowiłem pobić 
rekord życiowy. Nie ukrywam też, że paryski maraton chciałem wygrać. Na starcie stanęło ponad 
3 tysiące biegaczy z wielu krajów. Zaraz po starcie ukształtowała się czołówka. Kilkunastu mara-
tończyków, wśród których byłem również ja, uzyskało znaczącą przewagę. Na półmetku osiąg-
nęliśmy czas – 1.03,15, który wróżył dobry wynik na mecie. Po kilkunastu kilometrach zostało nas 
pięciu. Ja, dwóch Algierczyków i Rosjanin. Na 27 kilometrze mocno zaatakowałem, odrywając się 
od swoich rywali. Samotnie prowadziłem przez 10 km z przewagą 100 – 250 metrów nad nimi. 
Samotne prowadzenie kosztowało mnie sporo sił. Na pięć kilometrów przed metą doszedł mnie 
Algierczyk Achout. Miał jeszcze tyle sił, że odskoczył ode mnie na kilkadziesiąt metrów. Algierczyk 
był pierwszy, ja drugi, ze stratą 7 sekund. Plan został zrealizowany – pobiłem rekord życiowy wy-
nikiem 2.13,51. Sukces cieszy, ale w końcu chciałbym wygrywać. W Lizbonie byłem drugi, w Duis-
burgu trzeci, na Tajwanie też trzeci. Nie poddaje się i liczę, że przyjdzie czas na zwycięstwo.

– Odwieszą Mirosława Witka? – to tytuł artykułu zamieszczonego w „Głosie Słupskim”. Mi-
rosław Witek niespełna dwa lata wcześniej został zdyskwalifikowany za używanie niedozwo-
lonych środków farmakologicznych. Zawodnik do dzisiaj uważa, że była to fatalna pomyłka 
na jego niekorzyść. Fakt jest faktem i Witek odbywał nałożoną 2-letnią karę. Kara upływała 
około 10 lipca 1993 roku. W związku z tym, że mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce rozpo-
czynały się 10 dni później, klub wystąpił z wnioskiem o anulowanie reszty kary. Trener Witka  
Ryszard Ksieniewicz poinformował nas, że istniała taka szansa. Zespół szkoleniowy PZLA był 
przychylny tej prośbie. Trener doskonałego oszczepnika opowiadał, że Witek pracował nie 
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rozstając się z oszczepem. Dodawał również, że pomimo mniejszego obciążenia treningowe-
go, na mistrzostwach Polski Witek miał szansę na medal.

– Podczas mityngu w Słupsku 14-letnia Natasza Wełpa z „Jantara” Ustka skoczyła wzwyż 
154 cm. Inne ciekawsze rezultaty: dziewczęta: - 100 m A. Adamczyk – 12,79 s; oszczep – B. 
Madejczyk „Jantar” – 44,28 m; B. Piechota – 43,76 m; kula – B. Madejczyk – 10,82 m; chłopcy: 
100 i 200 m – D. Adamczyk – 11,07 s i 23,03 s.

– W cyklu „Oblicza słupskiego sportu” ukazał się kolejny artykuł w Głosie Słupskim o bie-
gaczu Piotrze Pobłockim. Coraz głośniej było o tych, którzy niegdyś znajdowali się w cieniu 
bokserów, siatkarek, piłkarzy. Mam na myśli przede wszystkim biegaczy. Można było mówić 
o nowej słupskiej specjalności – długodystansowcach, którzy odnosili sukcesy mimo mizerii 
słupskiego wyczynu i byli coraz bardziej znani. Do pary słupskich maratończyków klasy świa-
towej – Jana Huruka i Andrzeja Witczaka dołączył Piotr Pobłocki, 28 letni biegacz z „Gryfa” 
Słupsk. Do roku 1993 w karierze ukończył trzy maratony: dwa w Paryżu i jeden w Di Cesano 
Boskone we Włoszech. Wynik 2.15,47 h zbliżył go do czołówki polskich maratończyków. Piotr 
prowadził sportowy tryb życia. Trenował kilkanaście razy w tygodniu, przebiegając setki kilo-
metrów. Odnosił wiele sukcesów w biegach ulicznych i przełajowych na dystansach od 15 do 
25 kilometrów. Sukcesem Piotra zakończyły się w ubiegłym miesiącu mistrzostwa Polski 
w biegu półmaratońskim, gdzie zdobył srebrny medal i tytuł wicemistrza kraju na 1993 
rok. Planował start w co najmniej dwóch maratonach w kraju i za granicą. Chciał ustanowić 
rekord życiowy. W dalszych marzeniach Piotra był start na olimpiadzie w Atlancie. Piotr jest 
żonaty, ma 3-letnią córeczkę Kamilkę. Jeździ 12-letnim oplem. Marzy o własnym mieszkaniu. 
Z żoną i dzieckiem mieszka w przyklubowej bursie.

– W Słupsku odbył się mityng kwalifikacyjny do mistrzostw Polski juniorów. Wyniki słup-
skich i usteckich zawodników. Juniorki młodsze: pchnięcie kulą – B. Madejczyk „Jantar” – 12,49 
m; D. Misztal – 11.10 m; A. Pogroszewska „Jantar” – 10,75 m; rzut dyskiem – A. Pogroszewska 
– „Jantar” - 33,34 m; rzut oszczepem – B. Madejczyk „Jantar” – 44,80 m.

– Podczas międzynarodowego mityngu „Nadziei olimpijskich” w Warszawie dobre wyni-
ki zanotowali nasi zawodnicy. W biegu na 2000 m pprz. – M. Wojciechowski – 5.47,35 min; 
w rzucie oszczepem B. Madejczyk „Jantar” – 46,48 m.

– W Sopocie dobre wyniki uzyskali: w biegu na 1500 m R. Dudycz – 4.00,96 min, a w biegu 
na 5000 m M. Borychowski – 14.18,24 min; S. Kwiatkowski – 15.29,22 min; w skoku wzwyż ko-
biet Anna Ksieniewicz – 158 cm. W zawodach bardzo dobrze spisała się młodziczka „Jantara” 
Marta Michalska. W biegu na 100 m – 13,85 s i w skoku w dal – 4,89 m.

– Sportowa Szkoła Podstawowa nr 16 im. Jerzego Chromika oraz sekcja la „Gryfa” byli organi-
zatorami biegów przełajowych, nad którymi patronat objął olimpijczyk Jan Huruk. Oto zwycięzcy 
ostatniego, szóstego biegu: rocznik 1982/83 – 1000 m J. Ryńska i W. Ruciński (oboje SP-16), rocz-
nik 1980/81 – 1000 m – A. Sikorka (SP-9), 2000 m – K. Klatka (SP-16), rocznik 1978/79 – 1000 m R. 
Antropik; 2000 m – M. Podgórniak (oboje SP-16). Klasyfikacja końcowa po 6 biegach przedstawia 
się następująco: dziewczęta: rocznik 1982/83 – 1) J. Ryńska, 2) J. Tyloch, 3) K. Rubinowicz (wszyst-
kie SP-16), rocznik 1980/81 – 1) J. Cyranowska, 2) J. Gaweł, 3) A. Kaczmarska, rocznik 1978/79 1) 
R. Antropik, 2) A. Niciejewska, 3) O. Synowska (wszystkie SP-16); chłopcy: - rocznik 1982/83 1) K. 
Twardoń, 2) W. Ruciński, 3) J. Skrzypek, rocznik 1980/81 – 1) K. Klatka, 2) S. Antczak, 3) K. Ruciński 
(wszyscy SP-16); rocznik 1978/79 – 1) G. Rozdziewicz SP-15, 2) M. Podgórniak, 3) Ł. Trocki (SP-16).



281

– Mistrzostwa Polski juniorów i juniorów młodszych odbywały się w Warszawie. W pchnię-
ciu kulą dziewcząt srebrny medal wywalczyła Barbara Madejczyk z „Jantara” Ustka – 12,12 
m. Drugi medal – brązowy - zdobyła w rzucie oszczepem Agnieszka Sałach – 41,30 m.

– Jedną z milszych niespodzianek podczas mistrzostw Polski juniorów młodszych, które 
odbyły się w Warszawie, sprawiła 17-letnia oszczepniczka „Gryfa” Agnieszka Sałach, zdoby-
wając brązowy medal. Warto dodać, że Agnieszka była absolwentką słupskiej szkoły sporto-
wej nr 16 i wzorową uczennicą Technikum Ogrodniczego w Słupsku. Trenerką brązowej me-
dalistki była znana w światku „królowej sportu” Ewa Grecka. Pierwsze kroki w lekkoatletyce 
stawiała pod okiem Henryka Michalskiego – trenera „Jantara” Ustka. W Warszawie Agnieszka 
ustanowiła rekord życiowy wynikiem 41,30 m. Srebrny medal w tej samej konkurencji na mi-
strzostwach zdobyła wychowanka E. Greckiej – Mariola Zabłocka reprezentująca barwy AZS 
Gdańsk. Trenerka utalentowanej oszczepniczki nie ukrywała zadowolenia, twierdząc, że bar-
dzo się cieszy z sukcesów swoich obecnych i byłych podopiecznych. Dodała również, że jej 
wychowanki z SP 16 zaczęły zdobywać medale – czyli nauka nie poszła w las. Jeszcze w tym 
roku Agnieszka Sałach zapowiadała poprawę wyniku w granicach 45 metrów. Ewa Grecka 
twierdziła, że Agnieszka to talent „czystej wody” nie tylko w oszczepie. Będąc uczennicą szko-
ły sportowej występowała w wielu dyscyplinach sportu. 

– W Okonku odbył się bieg na dystansie 21 km. Jako pierwszy linię mety minął Andrzej 
Witczak osiągając czas 1.06,40 h. Drugie miejsce zajął Mariusz Mach.

– Tomasz Czubak został zwycięzcą biegu na 400 m podczas 39 Memoriału J. Kusocińskie-
go w Kielcach. Jego wynik – 47,16 s.

– Podczas mistrzostw Polski seniorów w Kielcach Tomek Czubak zdobył złoty medal 
w biegu na 400 m wynikiem 46,97 s. Brązowy medal na tych mistrzostwach dla słupskie-
go „Gryfa” zdobył Mirosław Witek osiągając wynik 72,94 m w oszczepie. Pozostali nasi za-
wodnicy zajęli następujące miejsca: Piotr Pobłocki był siódmy w biegu na 10 km – 30.10,26 
min; Mariusz Borychowski był dwunasty z czasem 30.43,49 min, a Adam Szanowicz piętnasty 
z wynikiem 31.07,03 min. W biegu na 3000 m pprz. wystartowało dwóch słupszczan: Adam 
Thiel i Maciej Wojciechowski, który ukończył go na 9 pozycji. A. Thiel na rowie z wodą brał 
udział w kraksie i wycofał się z biegu.

– W Sopocie odbywały się mistrzostwa makroregionu pomorskiego juniorów i juniorów 
młodszych. Oto wyniki naszych zawodników: juniorzy – 2000 m pprz. – I miejsce M. Wojcie-
chowski – 6.03,24 min; III miejsce A. Klein – 6.04,30 min; 5000 m –  I miejsce S. Kwiatkowski 
– 15,29,22 min; III miejsce T. Kowalski „Jantar” – 15.37,70 min; 3000 m – III miejsce R. Dudycz 
– 8.40,28 min; juniorki: skok wzwyż - III miejsce A. Ksieniewicz – 158 cm; juniorki młodsze: - 
kula i oszczep - I miejsce B. Madejczyk „Jantar” – 12,11 m i 43,26 m; kula – II miejsce D. Misztal 
– 10,88 m; 300 m ppł. J. Wyporska – 48,04 s; kula – III miejsce A. Pogroszewska „Jantar” – 9,91 
m; oszczep – III miejsce A. Sałach – 40,92 m.

– W Słupsku odbyły się mistrzostwa województwa juniorów. Najlepsze wyniki uzyskali: 
juniorki – 100 i 200 m – A. Adamczyk – 12,95 s i 26,70 s; 400 m – R. Antropik – 61,63 s; 100 m 
ppł. – J. Wyporska – 16,73 s; dysk i kula – A. Pogroszewska „Jantar” – 32,18 m i 10,58 m; osz-
czep – A. Wójcicka – 35,32 m; juniorzy – 100 i 200 m – R. Gzylewski „Jantar” – 11,36 s i 23,23 s; 
1500 m – R. Dudycz – 4.04,01 min; 2000 m pprz. – A. Klein – 6.06,83 min; oszczep – J. Gawot 
– 48,06 m.
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– Na stadionie 650-lecia rozegrano międzynarodowe Grand Prix. Ciekawsze wyniki słup-
skich zawodników: kobiety: 200 m – A. Adamczyk – 26,82 s; R. Antropik – 27,54 s; A. Pisarczyk 
– 27,77 s; oszczep – A. Sałach – 41,64 m; J. Wardowska – 39,52 m; A. Wójcicka – 35,82 m., męż-
czyźni – 100 i 200 m – T. Czubak – 10,88 s i 21,44 s.

– Tomasz Czubak bronił barw kraju w Pucharze Europy w Rzymie, gdzie zajął szóste miej-
sce.

– Podczas rozgrywanego w Malmoe mityngu w biegu na 400 m Tomasz Czubak zajął dru-
gie miejsce – 47,35 s.

– IV Uliczny Bieg „Solidarności” rozegrano w Kołobrzegu. W biegu mężczyzn na dystansie 
10 km wygrał Piotr Pobłocki, drugi był Adam Szanowicz, a trzeci Andrzej Witczak.

– Finałowe zawody Grand Prix rozegrano w Białymstoku. Białymstoku biegu na 400 m 
zwyciężył Tomasz Czubak, który zapewnił sobie triumf w klasyfikacji generalnej. Dobrze wy-
padł także inny słupszczanin, oszczepnik Mirosław Witek. W zawodach tych zajął trzecie miej-
sce wynikiem 71,86 m.

– Podczas mityngu w Sopocie, w biegu na dystansie 400 m zwyciężył Tomasz Czubak, 
uzyskując czas 46,74 s. Na dystansie 5000 m Piotr Pobłoci zajął siódme miejsce, ustanawiając 
wynikiem 13.59,93 min nowy rekord życiowy.

– Podczas Młodzieżowych Mistrzostw Polski, rozegranych w Bydgoszczy tytuł mi-
strzowski wywalczył Tomasz Czubak, który w biegu na 400 m osiągnął czas 47,63 s. Ag-
nieszka Sałach w rzucie oszczepem zajęła siódme miejsce rezultatem 42,32 m.

– Na stadionie 650-lecia rozegrano czwórmecz juniorów z udziałem reprezentacji woje-
wódzkich Piły, Szczecina, Koszalina i Słupska. Oto ciekawsze wyniki naszych zawodników: 
juniorki: 100 m – A. Adamczyk – 13,35 s; A. Pisarczyk – 13,59 s;  200 m – A. Adamczyk – 27,35 
s; 400 m – R. Antropik – 61,75 s; skok w dal – A. Michalska „Jantar” – 5,00 m; oszczep – A. Wójcik 
– 40,58 m; J. Wardowska – 36,34 m; kula – D. Misztal – 11,15 m; juniorzy: 100 m D. Adamczyk 
– 11,41 s; R. Gzylewski – 11,56 s; 400 m – B. Młynarczyk – 50,91 s; 1000 m – M. Podgórniak 
– 2.35,86 min; 1500 m – J. Dudycz – 4.01,68 min.

– W Grodnie rozegrano trójmecz z udziałem reprezentacji Ukrainy, Białorusi i Polski. To-
masz Czubak zwyciężył w biegu na 400 m.

– Podczas międzynarodowego mityngu Grand Prix w Białogardzie główną nagrodę wy-
walczył oszczepnik Mirosław Witek osiągając odległość 77,60 m. Tomasz Czubak zwyciężył 
w biegu na 200 m – 21,61 s oraz na 400 m – 47,13 s.

– Nie spisywać mnie na straty – to tytuł rozmowy z Janem Hurukiem na łamach „Głosu 
Słupskiego”. 
Informowaliśmy wcześniej, że dwaj doskonali słupscy maratończycy Jan Huruk i Andrzej Wit-
czak kilkanaście dni temu poddali się operacji ścięgien Achillesa. W Warszawie operował ich 
profesor Artur Dziak – słynny specjalista od kontuzji sportowych. Po powrocie z warszawskiej 
kliniki najlepszy polski maratończyk Jan Huruk powiedział: 
O normalnych treningach na razie nie ma mowy. Rekonwalescencja potrwa ponad 6 tygodni, 
a że ruszać się trzeba, jeżdżę rekreacyjnie na rowerze. Pod koniec miesiąca wznowię treningi po-
legające na lekkim truchtaniu i gimnastyce. Do maratonu w tym roku na pewno nie stanę. Od 
ostatniego biegu maratońskiego w Japonii, w którym brałem udział, do najbliższego startu, jaki 
planuję dopiero w przyszłym roku w lutym, minie równy rok. Uszczerbek na zdrowiu na pewno 
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zostanie. Nie można jednak spisywać mnie na straty, jak zrobił to Polski Związek Lekkiej Atletyki. 
Na wieść o operacji pozbawił mnie stypendium. Określił, że warunkiem przywrócenia stypendium 
oraz zwrotu strat poniesionych w czasie kontuzji będzie zajęcie przez mnie miejsca w pierwszej 
szóstce w przyszłorocznych mistrzostwach Europy. Wydaje mi się, że szybko zapomniano o moich 
sukcesach. Jeszcze nie wiem, co zrobi sponsorująca mnie japońska firma Mizuno. Oni też stawiali 
warunek, że jeżeli przez pół roku nie będę startował, zerwą ze mną umowę. Jak widać będą same 
straty. Obecnie poddaje się zabiegom w Zakładzie Przyrodoleczniczym w Ustce. Broni nie skła-
dam.

OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE i MEDALOWE SŁUPSKICH ZAWODNIKÓW W IMPREZACH MI-
STRZOWSKICH – 1993 ROK
Halowe mistrzostwa Polski juniorów i juniorów młodszych.

zajęte miejsce konkurencja wynik nazwisko i imię rocznik klub trener

III KULA 12,06 Madejczyk Barbara 76 Jantar H. Michalski

Mistrzostwa Polski w biegach przełajowych juniorów, juniorów mł. i młodzików.
zajęte miejsce konkurencja wynik nazwisko i imię rocznik klub trener

III 1500 m Antropik Renata 78 Chromik Z. Bartoś

Mistrzostwa Polski seniorów
zajęte miejsce konkurencja wynik nazwisko i imię rocznik klub trener

I 400 m 46,97 Czubak Tomasz 73 Gryf E. Antczak

III OSZCZEP 72,94 Witek Mirosław 67 Gryf R. Ksieniewicz

Młodzieżowe Mistrzostwa Polski
zajęte miejsce konkurencja wynik nazwisko i imię rocznik klub trener

I 400 m 47,63 Czubak Tomasz 73 Gryf E. Antczak

II 200 m 21,63 Czubak Tomasz 73 Gryf E. Antczak

II 10.000 m 30,09,81 Thiel Adam 72 Gryf J. Rolbiecki

Mistrzostwa Polski juniorów i juniorów młodszych.
zajęte miejsce konkurencja wynik nazwisko i imię rocznik klub trener

II KULA 12,12 Madejczyk Barbara 76 Jantar H. Michalski

III OSZCZEP 41,30 Sałach Agnieszka 76 Gryf E. Grecka

Mły Memoriał J. Kusocińskiego – Mistrzostwa Polski młodzików.
zajęte miejsce konkurencja wynik nazwisko i imię rocznik klub trener

I 2000 m 5,41,15 Podgórniak Mariusz 78 Chromik J. Rolbiecki

III 1000 m 2,59,93 Antropik Renata 78 Chromik Z. Bartoś

Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Półmaratonie
zajęte miejsce konkurencja wynik nazwisko i imię rocznik klub trener

II 1,05,55 Pobłocki Piotr 65 Gryf J. Rolbiecki
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Nasi zawodnicy na Mistrzostwach Polski Juniorów w Warszawie.

Zawodniczkom dopisuje humor. Joanna Wyporska, Anna 
Adamczyk i Dorota Misztal.

Zawodnicy na zgrupowaniu w Spale.
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Szkoleniowcy na trybunie stadionu w Zabrzu. Od lewej: Ewa Grecka, Czesław Bedka, Janusz Rolbiecki, Henryk Michalski, 
Ryszard Ksieniewicz, Jan Wodecki i Edward Antczak.

Z pucharem Andrzej Witczak. Tomasz Czubak na najwyższym stopniu podium. 
Poniżej Edward Antczak.
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Mirosław Witek.
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Rok 1994

– Jan Huruk powrócił po ponad dwumiesięcznym pobycie w Albuquerque (Nowy Mek-
syk). Najlepszy dotychczas spośród naszych maratończyków w imprezach mistrzowskich 
– Jan Huruk, czwarty na mistrzostwach świata w Tokio (1991), legitymujący się rekordem 
życiowym 2.10,07 h. Karierę 29-letniego Huruka powstrzymała ciężka kontuzja ścięgna Achil-
lesa. Ubiegły rok był dla niego stracony. We wrześniu biegacz ze Słupska poddał się operacji, 
przeprowadzonej przez prof. Artura Dziaka w warszawskim szpitalu na Bródnie.

Od tamtej pory mój prawy „Achilles” czuje się doskonale – mówi Jan Huruk. – Chciałbym teraz 
przypomnieć, że nie skończyłem się jeszcze jako maratończyk. Najlepszą do tego okazją będzie Ma-
raton Londyński, 17 kwietnia. Dostałem zaproszenie od organizatorów i liczę na dobry wynik.

– Jan Huruk wystartował w londyńskim maratonie zajmując dwudzieste piąte miejsce wy-
nikiem 2.15,30 h.

– Lekkoatleci ze słupskiego „Gryfa” uczestniczyli w mityngu w Sopocie. Pierwszoplanową 
postacią tych zawodów był oszczepnik Mirosław Witek, który posłał oszczep na odległość 
77,32 m. Był to najlepszy tegoroczny wynik w Polsce. Inne wyniki: kobiety: 800 m – Ż. Dwo-
rak – 2.17,16 min; D. Kępa „Jantar” – 2.22,15 min; oszczep – A. Salach – 43,94 m; A. Wójcicka 
– 40,44 m; kula – D. Misztal – 11,72 m; A. Pogroszewska „Jantar” – 11,20 m; mężczyźni: 1500 m 
– M. Podgórniak – 3.59,57 min; M. Borychowski – 4.03,69 min.

– Sekcja lekkoatletyczna KS „Gryf” Słupsk obchodziła jubileusz dwudziestolecia. Przez ten 
czas wielu sportowców klubu rozsławiało miasto, województwo i kraj, zdobywało laury na 
imprezach krajowych i zagranicznych. Do najbardziej znanych i utytułowanych zawodników 
zaliczyć należy maratończyków – Jana Huruka, Andrzeja Witczaka i Bożenę Indrzycką-Niaz, 
biegaczy – Marka Jakubczyka, Edwarda Antczaka, Janusza Rolbieckiego, (zajmującego się 
szkoleniem młodzieży) Tomasza Czubaka, Marka Radtke, Mariusza Macha, Piotra Pobłockie-
go, Dariusza Rychtera. Na przełomie lat 80 i 90 mówiło się w Polsce o słupskiej szkole oszcze-
pu. Na to określenie zapracowali wychowankowie Ewy Greckiej (wcześniej jako zawodniczka 
również była w ścisłej czołówce krajowej w tej specjalności) i Ryszarda Ksieniewicza (znane-
go wieloboisty, rekordzisty kraju w dziesięcioboju i jednego z twórców gryfowskiej „królo-
wej sportu”) – Krystyna Zgierska, Iwona Mogielnicka, Mirosław Witek, Mirosław Szybowski, 
Stanisław Witek. Przez kilka lat Słupsk był centrum polskiego siedmioboju kobiecego, dzięki 
podopiecznym Leszka Górnego (obecnie dyrektora klubu) – Lidii Bierki-Frank, Ewy Prusak-
Rychter i Jadwigi Puziarskiej.

Do tak znaczących osiągnięć lekkoatletów przyczynili się obok wymienionych trene-
rów, tacy szkoleniowcy jak Jan Wodecki, Ryszard Orłowski, Ryszard Zakrzewski, Piotr Ba-
dura, Kazimierz Pliszka, Stanisław Krawiec, Michał Barta, Bogdan Zakrzewski, Eugeniusz 
Krawsz, Leszek Przeworski, Andrzej Andrzejewski, Andrzej Korniak, Andrzej Tański, Cze-
sław Bedka, Florian Kulczyński, Zenon Bartoś, Wojciech Wojgienica. Przez dwadzieścia 
lat przewinęło się sporo działaczy, którzy wiele zrobili dla tej pięknej dyscypliny sportu. 
Wśród najbardziej zasłużonych są nieżyjący już: wieloletni prezes klubu – Tadeusz Bogu-
sławski i pierwszy kierownik sekcji Gerwazy Brugier. Po nich przyszli: Andrzej Szymański, 
Zygmunt Wołowski, Henryk Rutkowski, Leszek Orkisz, Eugeniusz Modrzejewski i Aleksan-
der Burchard.
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– W sobotnie popołudnie na stadionie 650-lecia, dla uświetnienia 20-lecia istnienia sekcji 
la słupskiego „Gryfa”, przeprowadzono zawody, w których wystartowali byli lekkoatleci. Swo-
je konkurencje wygrali: rzut oszczepem kobiet – Ewa Grecka – 37,10 m i Henryk Radzikowski 
w oszczepie panów – 50,40 m; skok w dal – Władysław Chorbacz – 5,62 m. W biegu na 60 m 
najszybszym sprinterem okazał się Marek Radtke z wynikiem 7,57 s. Andrzej Wypych zwy-
ciężył na 1000 m – 3.00,72 min. Po zawodach odbyło się uroczyste spotkanie byłych gwiazd 
słupskiej „królowej sportu”, które przez ten okres reprezentowały barwy „Gryfa” na arenach 
krajowych i zagranicznych oraz zdobywały tytuły mistrzowskie i medale. Wśród obecnych 
byli m.in. maratończycy – Jan Huruk, Andrzej Witczak, Bożena Indrzycka-Niaz, oszczepnicy – 
Mirosław i Stanisław Witkowie, młociarz – Florian Kulczyński, biegacze – Bogdan Zakrzewski, 
Bogusław Świtała, Edward Antczak, Marek Jakubczyk, Tomasz Czubak oraz trenerzy: Ryszard 
Ksieniewicz, Jan Wodecki, Janusz Rolbiecki, Leszek Górny. W miłej atmosferze wspominano 
o wzlotach i upadkach gryfowskiej lekkiej atletyki. Najbardziej zasłużonych wyróżniono oko-
licznościowymi dyplomami.

– Mistrzostwa Polski zawodników niesłyszących przyniosły słupszczanom 3 złote, 2 srebr-
ne i 2 brązowe medale. Podopieczni Ryszarda Ksieniewicza okazali się najlepsi w konkuren-
cjach rzutowych. Dwa złote medale zdobył Tomasz Sztajer, rzucając młotem 47,82 m i oszcze-
pem 40,02 m. Ten sam zawodnik zdobył jeszcze srebro w rzucie dyskiem – 28,50 m, a tuż za 
nim z wynikiem 27,36 m uplasował się Andrzej Szymkowiak. Drugi brązowy medal przypadł 
mu jeszcze w pchnięciu kulą (9,67 m). Wśród kobiet złoty medal w rzucie oszczepem (25,34 
m) i srebrny w pchnięciu kulą (8,84 m) zdobyła Agnieszka Nadolska. 

– Mały Memoriał im. Janusza Kusocińskiego, uznawany za nieoficjalne mistrzostwa Polski 
młodzików odbył się w Kielcach. Duży sukces odniósł młody biegacz słupskiego „Gryfa” Jacek 
Nowosielski, który wywalczył złoty medal w biegu na 2000 m wynikiem 5.49,90 min. W skoku 
w dal Marta Michalska z „Jantara” Ustka była piąta z wynikiem 5,44 m, a Aleksandra Granda  
ósma na 100 m ppł. - 15,38 m.

– W Białogardzie odbył się międzynarodowy mityng. Ze słupskich zawodników na wy-
różnienie zasługują: Tomasz Czubak, który zwyciężył na 400 m – 46,66 s i był trzeci na 200 
m – 21,68 s; M. Borychowski osiągnął w biegu na 1500 m czas 3.57,83 min. Jego koleżanka 
Renata Antropik była czwarta na 800 m z czasem 2.17,77 min.

– W Lublinie rozegrano memoriał im. J. Kusocińskiego. Udział wzięła trójka naszych za-
wodników. Mirosław Witek był drugi w rzucie oszczepem osiągając bardzo dobry wynik  
80,22 m (pobił rekord życiowy o 1,6 m). Po wyleczonej kontuzji startował Tomasz Czubak. 
Uplasował się na czwartym miejscu osiągając wynik 47,50 m. Oszczepniczka „Jantara” Ustka 
Barbara Madejczyk rzuciła oszczepem powyżej 44 m.

– Dobrze zaprezentowali się w Sopocie młodzi słupscy lekkoatleci. Wśród juniorek Barba-
ra Madejczyk „Jantar” posłała oszczep na odległość 45,20 m i wygrała. Tuż za nią, z wynikiem 
44,10 m uplasowała się Agnieszka Sałach. W pchnięciu kulą zwyciężyła Dorota Misztal – 12,31 
m, a Barbara Madejczyk zajęła II miejsce – 11,47 m; Dariusz Adamczyk na 200 m – 22,24 s; 
Agnieszka Pogroszewska w rzucie dyskiem – 36,02 m i pchnięciu kulą – 11,17 m; Mariusz 
Borychowski w biegu na 3000 m - 8.19,39 min (rekord życiowy).

– Konkurs rzutu oszczepem podczas mistrzostw Polski 1994 okazał się jedną z najciekawszych 
konkurencji polskich zawodów. Mirosław Witek jako trzeci Polak uporał się z granicą 80 m.
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Szkoda, że zabrakło mi zaledwie ośmiu centymetrów do rekordu Polski – 80,82. Ale i tak cieszę 
niezmiernie, że uzyskałem drugi wynik w historii polskiego oszczepu nowej konstrukcji – powie-
dział na łamach Przeglądu Sportowego nowo kreowany mistrz Polski.
Ten sukces z pewnością ma dla pana podwójne znaczenie.
W 1991 roku zostałem zdyskwalifikowany. Ponoć w moim organizmie znaleziono testerom. Ni-
gdy nie pogodziłem się z decyzją PZLA. Przez okres dwóch lat nie mogłem się odnaleźć, zaniedby-
wałem rodzinę. A to wszystko dlatego, że chciałem udowodnić przez pracę, że tamta decyzja była 
fatalną pomyłką.
Czy jest pan w stanie rzucać dalej?
Oczywiście. Niestety w Pile startowałem z kontuzją kolana. Cały czas dokucza mi bół naciągnięte-
go wiązadła krzyżowego. Myślę jednak, że jeszcze w tym roku rekord Polski jest w moim zasięgu.
Czy pojedzie pan na mistrzostwa Europy do Helsinek?
Tego nie wiem. PZLA wyznaczył minimum 82 metry, a na przykład Czesi, którzy mają rekordzistę 
świata – Jana Żelaznego – tylko 78 metrów.
W tych mistrzostwach bardzo dobrze wypadli inni nasi reprezentanci. Tomasz Czubak zdo-
był złoty medal w biegu na 400 m – 45,89 s, a Benedykt Michałowski wywalczył również 
srebrny medal w pchnięciu kulą – 16,63 m.

– W Kielcach rozegrano mistrzostwa Polski juniorów. Oto wyniki słupskich zawodników. 
Złoty medal w dysku zdobyła Agnieszka Pogroszewska „Jantar” – 37,88 m oraz srebrny 
medal w pchnięciu kulą – 11,33 m. Brązowe medale wywalczyli: na 100 m juniorek Anna 
Adamczyk – 12,42 s; Mariusz Podgórniak w biegu na 1500 m – 4.06,79 min. Barbara Ma-
dejczyk „Jantar” w rzucie oszczepem - 47,14 m. Poza strefą medalową, ale z dobrymi wyni-
kami znaleźli się następujący zawodnicy: Agnieszka Sałach w oszczepie – IV miejsce – 44,88 
m; Tomasz Kowalski w biegu na 3000 m – X miejsce – 8.41,75 min; w kuli juniorek Dorota 
Misztal  – IV miejsce - 12,89 m oraz w dysku – 35,58 m.; na 100 m Dariusz Adamczyk – IV miej-
sce - 11,04 m; 1500 m – Renata Antropik – 4.48,45 min.

– W Sopocie odbył się ogólnopolski mityng la. Start naszych zawodników, należy uznać 
za udany. Oto kilka ciekawszych rezultatów kategoria juniorów: oszczep – Barbara Madej-
czyk „Jantar” - 45,20 m; Agnieszka Sałach – 44,10 m; kula – Dorota Misztal – 12,31 m; Barbara 
Madejczyk – 11,47 m; 200 m – Dariusz Adamczyk – 22,24 s; juniorzy młodsi: dysk – Agnieszka 
Pogroszewska „Jantar” – 36,02 m,  kula – 11,17 m; 100 m – Anna Adamczyk – 12,49 s; 800 m 
– Renata Antropik – 2.19,23 min; 800 m – Mariusz Podgórniak – 1.56,76 min; 1500 m – Rado-
sław Dudycz – 3.59,8 min; Adam Klein – 4.05,42 min; 3000 m – Mariusz Borychowski – 8.19,39 
min.

– Bardzo dobre wieści napłynęły z Lublina, gdzie odbywały się Młodzieżowe Mistrzostwa 
Polski. Udany występ w tych zawodach zanotowali słupscy zawodnicy. W rzucie oszczepem 
kobiet złoty medal wywalczyła Barbara Madejczyk – wychowanka Henryka Michalskie-
go. Zawodniczka „Jantara” Ustka wygrała rywalizację wynikiem 47,14 m. Srebrny krążek 
przypadł Agnieszce Sałach. Podopieczna Ewy Greckiej poszli śladami swojej trenerki, 
która w przeszłości też należała do krajowej czołówki w tej konkurencji i posłała oszczep 
na odległość 45,58 m. Tylko srebrnym medalem musiał zadowolić się Tomasz Czubak. 
Na swoim koronnym dystansie 400 m, zawodnik prowadzony przez Edwarda Antczaka, 
osiągnął wynik 47,34 s.



– Maratończyk „Gryfa” Słupsk Andrzej Witczak powrócił z dalekiej Australii. W Sydney wy-
startował w biegu maratońskim, zajmując doskonałe piąte miejsce w czasie 2.18,10 h. Po 
powrocie do Słupska Andrzej Witczak powiedział nam, że ze startu był bardzo zadowolony. 
Liczył jedynie na lepszy czas. Jednak w klimacie, jaki panuje w Australii o tej porze roku, nie 
udało się pobiec lepiej.

OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE REPREZENTANTÓW
W IMPREZACH MIĘDZYNARODOWYCH W 1994 ROKU
Mistrzostwa Europy – Helsinki

zajęte miejsce konkurencja wynik nazwisko i imię rocznik klub trener

VI 4x400 m Czubak Tomasz 73 Gryf E. Antczak

PÓŁFINAŁ 400 m 46,95 Czubak Tomasz 73 Gryf E. Antczak

XII MARATON 2,14,27 Huruk Jan 60 Gryf J. Rolbiecki

FINAŁ OSZCZEP 75,38 Witek Mirosław 67 Gryf R. Ksieniewicz

Puchar Europy – Walencja
zajęte miejsce konkurencja wynik nazwisko i imię rocznik klub trener

I 4x400 m Czubak Tomasz 73 Gryf E. Antczak

II OSZCZEP 78,68 Witek Mirosław 67 Gryf R. Ksieniewicz

Mecz reprezentacji młodzieżowej – Ukraina – Białoruś – Rumunia – Polska we Lwowie
zajęte miejsce konkurencja wynik nazwisko i imię rocznik klub trener

I 400 m 46,74 Czubak Tomasz 73 Gryf E. Antczak

I 4x400 m Czubak Tomasz 73 Gryf E. Antczak

IV OSZCZEP Sałach Agnieszka 76 Gryf E. Grecka

VI OSZCZEP 44,60 Madejczyk Barbara 76 Jantar H. Michalski

Mecz reprezentacji juniorów Polska – Niemcy – Rosja – Wielka Brytania w Warszawie
zajęte miejsce konkurencja wynik nazwisko i imię rocznik klub trener

VII OSZCZEP 44,14 Madejczyk Barbara 76 Jantar H. Michalski

Mecz reprezentacji juniorów młodszych Węgry – Rumunia – Czechy – Słowacja w Bolassagyarmat
zajęte miejsce konkurencja wynik nazwisko i imię rocznik klub trener

IV DYSK 38,68 Pogroszewska Agnieszka 77 Jantar H. Michalski

VI KULA 10,89 Pogroszewska Agnieszka 77 Jantar H. Michalski

Maratony zagraniczne
zajęte miejsce konkurencja wynik nazwisko i imię rocznik klub trener

V Sydney 2,18,15 Witczak Andrzej 58 Gryf Z. Bartoś

XVIII Los Angeles 2,19,45 Witczak Andrzej 58 Gryf Z. Bartoś

XX Belgrad 2,17,06 Witczak Andrzej 58 Gryf Z. Bartoś

XXV Londyn 2,15,30 Huruk Jan 60 Gryf J. Rolbiecki

XI (sztafeta) Japonia Huruk Jan 60 Gryf J. Rolbiecki
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OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE W IMPREZACH MISTRZOWSKICH – 1994
Halowe mistrzostwa Polski juniorów i juniorów młodszych

zajęte miejsce konkurencja wynik nazwisko i imię rocznik klub trener

II 60 m 7,79 Adamczyk Anna 77 Gryf L. Górny

II 1000 M 2,36,99 Podgórniak Mariusz 78 Gryf J. Rolbiecki

Mistrzostwa Polski seniorów
zajęte miejsce konkurencja wynik nazwisko i imię rocznik klub trener

I 400 m 45,89 Czubak Tomasz 73 Gryf E. Antczak

I OSZCZEP 80,74 Witek Mirosław 66 Gryf R. Ksieniewicz

II KULA 16,63 Michałowski Benedykt 58 Gryf R. Ksieniewicz

Młodzieżowe mistrzostwa Polski
zajęte miejsce konkurencja wynik nazwisko i imię rocznik klub trener

I OSZCZEP 47,14 Madejczyk Barbara 76 Jantar H. Michalski

II 400 m 47,34 Czubak Tomasz 73 Gryf E. Antczak

II OSZCZEP 45,58 Sałach Agnieszka 76 Gryf E. Grecka

Mistrzostwa Polski juniorów i juniorów młodszych
zajęte miejsce konkurencja wynik nazwisko i imię rocznik klub trener

I DYSK 37,88 Pogroszewska Agnieszka 77 Jantar H. Michalski

II KULA 11,33 Pogroszewska Agnieszka 77 Jantar H. Michalski

III 100 m 12,42 Adamczyk Anna 77 Gryf L. Górny

III OSZCZEP 47,11 Madejczyk Barbara 76 Jantar H. Michalski

III 1500 m 4,05,67 Podgórniak Mariusz 78 Gryf J. Rolbiecki

Mały Memoriał Janusza Kusocińskiego
zajęte miejsce konkurencja wynik nazwisko i imię rocznik klub trener

I 2000 m 6,04,46 Nowosielski Jacek 80 Gryf J. Rolbiecki

II W DAL 5,26 Michalska Marta 80 Jantar H. Michalski

II 1000 m 3,04,10 Rycyk Anna 81 Jantar H. Michalski

Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w biegach przełajowych
zajęte miejsce konkurencja wynik nazwisko i imię rocznik klub trener

III 2000 m Nowosielski Jacek 80 Gryf J. Rolbiecki
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Janusz Rolbiecki ze swoim wychowankiem Jackiem Nowosielskim.

Tomasz Czubak z Rogerem Black (W.Brytania), podczas Mistrzostw Europy w Helsinkach.
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Dariusz Adamczyk i Adam Klein.

Anna Adamczyk na trzecim miejscu w Mistrzostwach Polski Juniorów.
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Na stadionie w Lublinie – Młodzieżowe Mistrzostwa Polski. Od lewej: Henryk Michalski, Agnieszka Pogroszewska, Dorota 
Misztal i Anna Adamczyk.

Złoty medalista Olimpiady Młodzieży 
w biegach przełajowych Jacek Nowosielski.

Andrzej Witczak na trasie maratonu.
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Agnieszka Sałach – oszczepniczka.

Ponad trzydzieści lat minęło. Od lewej: Andrzej Tański, Zenon Bartoś, Bogdan Zakrzewski, Henryk Radzikowski, Ryszard 
Ksieniewicz i Henryk Michalski.

Niedawno młodzi zawodnicy a teraz weterani. Od lewej: 
Marek Jakubczyk, Józef Tejc, Roman Grzelak i Andrzej 

Tański.
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Rok 1995

W halowych mistrzostwach Polski juniorów i juniorów młodszych w Spale nasi zawodnicy 
wywalczyli dwa medale: Dorota Misztal w pchnięciu kulą medal srebrny - 12,53 m i Mariusz 
Podgórniak w biegu na 1000 m medal brązowy – 2.33,90 min. Ponadto Anna Adamczyk 
była czwarta w biegu na 60 m – 7,87 s, Renata Antropik w biegu na 1000 m wynikiem 3.00,07 
min zajęła miejsce piąte.

– Duży sukces odniósł Tomasz Czubak w halowych mistrzostwach Polski seniorów. 
Startując w biegu na 400 m zdobył złoty medal. Jego wynik to 47,97 s. Dariusz Adamczyk 
w biegu na 60 m był szósty z czasem 6,90 s.

– W Grudziądzu odbyły się halowe mistrzostwa makroregionu pomorskiego młodzików. 
Tytuły mistrzowskie zdobyli: Marta Michalska w skoku w dal i w biegu na 60 m; Anna Ryzyk 
w biegu na 1000 m oraz Jacek Nowosielski na 1000 m.

– W Las Vegas (USA) odbył się tradycyjny 29 bieg maratoński. W zawodach tych bardzo 
dobrze wypadł Andrzej Witczak. Słupszczanin w doborowej stawce zajął piąte miejsce z re-
zultatem 2.18,52 h.

– Jan Huruk wystartował w innym biegu maratońskim w Tokio. Zajął czwarte miejsce uzy-
skując dobry wynik 2.11,25 h.

– W ogólnopolskim biegu przełajowym w Skórczu, Adam Szanowicz był drugi na dystan-
sie 7,5 km. W kat. juniorek – w biegu na 3 km – druga była Żaneta Dworak; juniorek młod-
szych Renata Antropik była trzecia. W kategorii młodzików bezkonkurencyjny był Jacek No-
wosielski.

– W Sopocie odbyły się mistrzostwa Polski w biegach przełajowych. Bardzo dobrze wy-
padł Adam Szanowicz, który na dystansie 12 km zdobył srebrny medal. Jan Huruk na tym 
samym dystansie był jedenasty.

– Miejska Olimpiada Młodzieży w biegach przełajowych odbyła się przy Sportowej Szkole 
Podstawowej nr 16. W kategorii roczników 1982 i młodsi kolejność czołówki była następują-
ca: dziewczęta 1 - SSP 16 (opiekun Czesław Bedka), 2 - SP 14, 3 - SP 3; chłopcy – 1 - SP 17 (opie-
kun Bronisław Siluk), 2 - SSP 16, 3 - SP 15. Wśród roczników 1980/81 do najlepszych należeli: 
dziewczęta – 1 - SP 14 (opiekun Anna Bądzyńska-Fedorowicz), 2 - SSP 16, 3 - SP 7; chłopcy – 1 
- SP 14 (opiekun Wiesław Kożuchowski), 2 - SSP 16, 3 - SP 15.

– W przełajowych mistrzostwach Polski juniorów młodszych w Zamościu Mariusz Podgór-
niak w biegu na 3000 m zajął czwarte miejsce.

– W Wałczu odbyły się finały Ogólnopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w biegach prze-
łajowych. Rywalizację na 2000 m wygrał Jacek Nowosielski (SP Wrzeście).

– W Słupsku odbyły się indywidualne biegi przełajowe słupskich szkół ponadpodstawo-
wych. Wśród dziewcząt zwyciężyła Renata Antropik przed Żanetą Dworak (obie Zespół Szkół 
Ekonomicznych - opiekun Anna Pasalska). Z chłopców najszybciej pobiegli: Artur Pelo przed 
Tomaszem Jakubem (obaj Zespół Szkół Budowlanych – opiekun Piotr Zduński).

– W Szczecinku rozegrano tradycyjny bieg uliczny im. Winanda Osińskiego. Wśród męż-
czyzn 10-kilometrową trasę najszybciej pokonał Adam Szanowicz, szósty był Jan Huruk.

– Z udziałem 250 reprezentantów z 9 klubów na stadionie 650-lecia w Słupsku odbyły się 
zawody z okazji otwarcia sezonu. Oto wyniki słupskich zawodników: młodzicy – 60 m - Mar-
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cin Wiśniewski – 7,76 s; 300 m – M. Wiśniewski – 40,09 s; 1000 m – Urszula Giemza – 3.18,20 
min i Jacek Nowosielski – 2.38,55 min; skok w dal – Joanna Nowakowska – 4,78 m; kula – Mał-
gorzata Zdziech „Jantar” – 9,03 m i Grzegorz Cygan – 8,97 m; grupa juniorów młodszych :  300 
m – Grzegorz Dajer – 38,29 s; skok wzwyż – Rafał Litwiniuk i Kazimierz Samulski – 180 cm;  
kula – Dorota Misztal – 12,58 m.

– Adam Szanowicz zwyciężył w biegu na dystansie 10 km w Makowie Podhalańskim.
Na łamach „Głosu Pomorza” omówiono działalność słupskiego „Gryfa”. 
Problemy słupskiego sportu nigdy nie były obce władzom samorządowym miasta Słupska. Są na 

to dowody w postaci konkretnej pomocy organizacyjnej i finansowej ze strony miasta. Dotyczy to 
również klubu p. Leszka Górnego, który twierdzi, że wobec klubu „władze miejskie prowadzą dziwną 
politykę przeznaczając pieniądze na utrzymanie obiektów, a ludziom nie płacą”. Miasto dotuje klub 
w takim wymiarze, na jaki pozwala mu uchwalony przez Radę Miejską budżet. Nakłady finansowe 
dla klubu wyniosły w 1994 roku 598 milionów starych złotych, a w bieżącym roku zamkną się kwotą 
800 milionów. Jak na Słupsk są to środki niemałe. Ponadto chcąc pomóc klubowi prezydent mia-
sta Słupska Jerzy Mazurek z własnej inicjatywy rozmawiał z wiceprzewodniczącym Urzędu Kultury 
Fizycznej i Turystyki, Eugeniuszem Pietrasikiem oraz dyrektorem Departamentu Sportu w tej insty-
tucji Zbigniewem Paceltem. Klub jest samodzielny i niestety, samodzielnie wpadł w długi. Zarząd 
klubu nie ma wizji i koncepcji rozwoju w nowych warunkach społeczno-ekonomicznych. Nie potrafi 
też porozumieć się z kierownictwem Szkoły Policji od współdziałania, z którą zależą jego dalsze losy. 
W tej sprawie nie pomogły nawet mediacje ze strony prezydenta miasta Słupska. Winę za taki stan 
rzeczy ponosi kierownictwo klubu, a pretensje powinno kierować pod własnym adresem. Władze 
miasta zawsze będą pomagać klubom sportowym – pod warunkiem, że będą one miały realny pro-
gram działania, właściwie gospodarowały pieniędzmi i służyły społeczeństwu miasta. Pan dyrektor 
Górny, niestety, tych kryteriów nie spełnia.

– Na stadionie „Skry” w Warszawie odbył się międzynarodowy mityng pn. „Nadzieje Olim-
pijskie”. Wzięła w nim udział grupa z „Jantara” Ustka. Barbara Madejczyk zwyciężyła w rzucie 
oszczepem wynikiem 48,66 m i pobiła rekord życiowy, a Agnieszka Pogroszewska w rzucie 
dyskiem rezultatem 41,42 m (również rekord życiowy) wywalczyła piątą lokatę.

– W Bielsku Białej przeprowadzono Bieg Fiata. Adam Szanowicz zajął w nim trzecie miej-
sce, Jan Huruk był siódmy, a na dziewiątej pozycji przybiegł Andrzej Witczak.

– Bez powodzenia zakończyły się zawody I rundy ligi lekkoatletycznej, w której wziął udział 
„Gryf” Słupsk. W punktacji drużynowej zespół zajął szesnaste, ostatnie miejsce. Indywidual-
nie nasi zawodnicy zajęli następujące miejsca: Mirosław Witek w oszczepie wygrał wynikiem 
76,74 m. W biegu na 3000 m Adam Szanowicz był trzeci - 8.21,86 min, Jan Huruk czwar-
ty - 8.22,86 min i Mariusz Borychowski ósmy z czasem 8.30,07 min. Benedykt Michałowski 
w pchnięciu kula wynikiem 14,42 m uplasował się na szóstej pozycji, Żaneta Dworak zajęła 
czwartą lokatę w biegu na 1500 m – 4.48,03 min. Odnotować też należy wynik młodej Renaty 
Antropik w biegu na 800 m, która dystans ten pokonała w czasie 2.15,73 min.

– W ramach Miejskiej Olimpiady Młodzieży odbyły się mistrzostwa dzieci usteckich szkół 
podstawowych. Pierwsze lokaty wywalczyli – rocznik 1983/83: dziewczęta – Karolina Starusz-
kiewicz (SP 1) w biegu na 60 m i w rzucie piłeczką palantową, Anna Biszczanik (SP 3) w biegu 
na 600 m; chłopcy – Dominik Mikołajczyk (SP 4) w biegu na 60 m, Kamil Jachyra (SP 1) w bie-
gu na 1000 m, Marcin Lewandowski (SP 4) w rzucie piłeczką palantową; roczniki 1984 i młod-



299

si: dziewczęta – Karolina Rosjan (SP 4) w biegu na 60 i 600 m, Anna Pągowska (SP 1) w rzucie 
piłeczką palantową, chłopcy – Marcin Jakubek (SP 2) w biegu na 60 m, Marek Skopinski (SP 
4) w biegu na 1000 m, Krzysztof Wroński (SP 1) w rzucie piłeczką palantową. Organizatorem 
zawodów było Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe „Ustka”.

– Bardzo obiecująco startował w 1995 roku Adam Szanowicz. Zawodnik słupskiego „Gryfa” za-
notował kilka znaczących wyników w imprezach biegowych. Adam Szanowicz urodził się w 1967 
r. w Żarach. Uprawianie sportu rozpoczął od października 1983 r, Początkowo biegał na dystan-
sach od 400 m do 5000 m. Specjalizowal się w biegach długich, od 10 km do maratonu włącznie. 
Jego szkoleniem zajmował się czołowy maratończyk świata, kolega klubowy, Jan Huruk.

– Barbara Madejczyk i Agnieszka Pogroszewska z „Jantara” Ustka broniły barw kra-
ju w trójmeczu juniorów Niemcy - Rosja - Polska w niemieckiej miejscowości Mannheim. 
W rzucie oszczepem Barbara Madejczyk wywalczyła drugą lokatę z wynikiem 50,98 m, któ-
ry był nowym rekordem życiowym tej zawodniczki. Inna wychowanka Henryka Michalskie-
go – Agnieszka Pogroszewska - w rzucie młotem była piąta z rezultatem 34,38 m.

– Agnieszka Pogroszewska uczestniczyła w mityngu juniorów „Gala” w Mannheim i wy-
walczyła drugą pozycję w rzucie dyskiem wynikiem 44,96 m.

– W Bydgoszczy odbył się mityng kwalifikacyjny do mistrzostw Polski. Rzut młotem ju-
niorek wygrała Agnieszka Pogroszewska „Jantar” wynikiem 35,10 m (nowy rekord Polski). 
Ta sama zawodniczka triumfowała w rzucie dyskiem - 41,56 m. W pchnięciu kulą zwyciężyła 
juniorka Dorota Misztal - 13,84 m (nowy rekord okręgu). Wśród juniorów młodszych w trój-
skoku wygrał Grzegorz Dajer z rezultatem 13,52 m Pozostałe wyniki: juniorki młodsze: 800 m 
– Danuta Kępa – 2.24,85 min; 400 m – A. Wołoszczakiewicz – 65,07 s obie z „Jantara”.

– W Bydgoszczy odbyły się mistrzostwa makroregionu pomorskiego. Najlepiej zaprezen-
towała się juniorka Agnieszka Pogroszewska „Jantar”. Wychowanka Henryka Michalskiego 
w rzucie młotem ustanowiła nowy rekord okręgu – 38,50 m (rekord Polski juniorów mł.). Ta 
sama zawodniczka zwyciężyła w rzucie dyskiem rezultatem 42,48 m. Wyniki innych zawodni-
ków: Dorota Misztal wygrała pchnięcie kulą – 13,51 m; Żaneta Dworak była pierwsza na 1500 
m – 4.45,20 min; Barbara Madejczyk „Jantar” dwukrotnie była druga – w rzucie oszczepem 
– 48,42 m i pchnięciu kulą – 12,09 m. Trzecią lokatę wywalczyła Agnieszka Sałach w rzucie 
oszczepem – 41,80 m. W kategorii juniorów młodszych Grzegorz Dajer osiągnął w trójskoku 
13,49 m oraz na 110 m ppł – 15,71 s. Olga Synowska na 1500 m – 4.52,32 min; Rafał Litwiniuk 
w skoku wzwyż – 183 cm.

– W bardzo dobrej dyspozycji już od dłuższego czasu utrzymuje się Adam Szanowicz. Startując 
w Biegu Juliet w Warszawie na dystansie 16,4 km zwyciężył bezapelacyjnie w czasie 49,59 min.

– Na mistrzostwach Polski juniorów w Krakowie słupscy zawodnicy zdobyli jeden złoty 
medal Barbary Madejczyk. W rzucie oszczepem srebrno zdobyła Dorota Misztal w pchnię-
ciu kulą oraz brąz Agnieszka Pogroszewska w rzucie dyskiem. Piątą lokatę wywalczyła Bar-
bara Madejczyk w pchnięciu kulą. Na szóstych pozycjach sklasyfikowani zostali: Aneta Wój-
cicka w rzucie oszczepem i Dorota Misztal w rzucie dyskiem. Siódme miejsce zajęła Żaneta 
Dworak w biegu na 3000 m, Agnieszka Pogroszewska była ósma w pchnięciu kulą.

– W mistrzostwach Polski seniorów, które odbyły się w Warszawie Jan Huruk wywalczył 
brązowy medal w biegu na 10.000 m – 29,09,04 min. Mirosław Witek zajął czwarte miejsce 
w rzucie oszczepem – 73,36 m; Barbara Madejczyk zajęła szóste miejsce – 47,38 m; Tomasz 
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Czubak przebiegł 400 m – 47,34 s; Agnieszka Pogroszewska rzuciła młotem 37,88 m.
– W Sydney odbył się najbardziej prestiżowy bieg maratoński. Startujący w nim Jan Huruk 

pobiegł doskonale w czasie 2.19,27 h i zajął trzecie miejsce.
– W Pile odbył się mityng, w którym wzięła udział ekipa „Jantara Ustka”. W biegu na 100 m 

zwyciężył Rafał Gzylewski – 11,30 s. W biegu na 2000 m Tomasz Kowalski uzyskał czas 5.38,11 
min i zajął drugie miejsce.

– Brązowy medal w mistrzostwach Polski w biegu półmaratońskim w Brzeszczach zdo-
był Adam Szanowicz, który trasę przebiegł w czasie 1.03,53,00 h.

– Bardzo ciężko było w tym roku wybrać dogodny termin dla I Międzynarodowego Bie-
gu Ulicznego Słupskiej Starówki. Kalendarz imprez biegowych w Polsce był przepełniony. 
Ostatecznie zadecydowano, że impreza pod patronatem prezydenta Słupska odbędzie się 
w dzień powszedni (środa) 6 września. Do biegu głównego na dystansie 10 km stawiła się 
cała czołówka kraju: Jan Huruk, Bogusław Mamiński, Sławomir Kępiński, Zbigniew Nadolski, 
Wiesław Perszke, Andrzej Witczak, Dariusz Nawrocki i Mariusz Mach. Przed liczną widownią 
zgromadzoną na trasie, doskonały finisz pokazał Jan Huruk i jako pierwszy zameldował się 
na mecie. Drugie miejsce zajął Bogusław Mamiński a trzecie Dariusz Nawrocki. Rozegrano 
również inne biegi. Na dystansie 1200 m dziewcząt rocznik 1981 i młodszych zwyciężyła 
Anna Rycyk z SP 3 Ustka; w biegu dziewcząt rocznik 1980 i starszych wygrała Renata Antropik 
przed Olgą Synowską. W biegu chłopców rocznik 1980 i starsi zwyciężył Mariusz Podgórniak 
przed Jackiem Nowosielskim.

– I Ogólnopolski Mityng Weteranów odbył się w Szczecinku. Wzięli w nim udział byli za-
wodnicy słupskich klubów. A oto ich wyniki: kobiety do 35 lat – kula – Irena Żeromska-Koluch 
– 9,97 m; Krystyna Koluch-Kuta - 9,31 m; dysk – Irena Żeromska-Koluch – 34,38 m; mężczyźni: 
dysk do 60 lat – Ryszard Ksieniewicz – 32,00 m; skok w dal do 40 lat – Bogdan Zakrzewski 
– 5,75 m; kula mężczyzn do 50 lat – Włodzimierz Wasilewski – 8,60 m; kula do 60 lat – Ryszard 
Ksieniewicz – 9,12 m; oszczep do 40 lat – Bogdan Zakrzewski - 40,38 m.

– W Grudziądzu rozegrano mistrzostwa makroregionu pomorskiego w kategorii młodzików. 
Pokaźnym bagażem medali mogła poszczycić się grupa Henryka Michalskiego z „Jantara” Ust-
ka. Łącznie zdobyli ich siedem: złoty: Małgorzata Zdziech w rzucie młotem – 37,48 m; srebrne: 
Marta Michalska (córka szkoleniowca) w skoku w dal – 5,21 m; Aleksandra Granda w biegu na 
100 m ppł. – 15,69 s; Barbara Romanowska w rzucie oszczepem – 31,70 m; Małgorzata Zdziech 
w pchnięciu kulą – 11,42 m; brązowe: M. Michalska w biegu na 100 m – 13,36 s; Anna Rycyk 
w biegu na 1000 m – 3.06,16 min. Wyniki pozostałych słupskich zawodników: Jacek Nowosiel-
ski wygrał bieg na 2000 m – 5.56,64 min; A. Granda zajęła czwarte miejsce w skoku wzwyż – 160 
cm. Czwarte miejsca zajęli także Jarosław Goliszek „Jantar” w biegu na 1000 m – 2.46,27 min; Jo-
anna Nowakowska w biegu na 100 m – 13,42 s; Dagmara Dąbrowska w rzucie młotem – 21,60 
m (wszyscy z „Jantara”); Krzysztof Trocki (SSP 16) w skoku wzwyż – 170 cm.

– W ramach lekkoatletycznej ligi juniorów odbyły się zawody w Bydgoszczy. Najlepiej 
zaprezentowali się: Agnieszka Pogroszewska „Jantar” w rzucie dyskiem - 42,28 m; Barbara 
Madejczyk „Jantar” w rzucie oszczepem – 45,28 m; Marta Michalska „Jantar” w skoku w dal 
– 5,14 m; Renata Antropik w biegu na 800 m – 2.18,21 min. Wszyscy wyżej wymienieni zajęli 
pierwsze miejsca. Pozostałe wyniki: Mariusz Podgórniak na 1500 m – 4.02,45 min; Aneta Wój-
cicka w rzucie oszczepem – 43,16 m i Agnieszka Sałach – 40,34 m. Poza konkursem startowali 
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młodzicy. Oto wyniki: Anna Rycyk („Jantar”) na 800 m – 2.23,86 min; Jacek Nowosielski na 
800 m – 1.58,34 min; Joanna Nowakowska „Jantar” w skoku w dal – 4,88 m. Młodzieżowiec, 
Dariusz Adamczyk wygrał bieg na 200 m z czasem 22,68 s.

– Mały Memoriał J. Kusocińskiego rozegrano w Kielcach. Są to nieoficjalne mistrzostwa 
Polski młodzików. Złoty medal wywalczył Jacek Nowosielski, który przebiegł 2000 m w czasie 
5.49,90 min. Marta Michalska „Jantar” w skoku w dal z wynikiem 5,44 m byłą piąta, a Aleksan-
dra Granda była ósma w biegu 100 m ppł. – 15,38 s.

– Jesienią na Walnym Zebraniu Klubu Sportowego „Gryf” zadecydowano o usamodziel-
nieniu się poszczególnych sekcji. W dniu 10.11.95 r. sekcja lekkiej atletyki wraz z sekcją judo 
i aikido utworzyła nowy klub pod nazwą Słupskie Towarzystwo Sportowe „Gryf – 3”. Celem 
Towarzystwa było kontynuowanie działalności w sekcjach w nowych warunkach finansowo-
organizacyjnych.

OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE SŁUPSKICH REPREZENTANTÓW
W IMPREZACH MISTRZOWSKICH W 1995 ROKU.
Mistrzostwa Europy Juniorów 

zajęte miejsce konkurencja wynik nazwisko i imię rocznik klub trener

UDZIAŁ OSZCZEP Madejczyk Barbara 76 Jantar H. Michalski

Halowe mistrzostwa Polski juniorów i juniorów młodszych
zajęte miejsce konkurencja wynik nazwisko i imię rocznik klub trener

II KULA 12,53 Misztal Dorota 76 Gryf R. Ksieniewicz

III 1000 m 2,33,90 Podgórniak Mariusz 78 Gryf J. Rolbiecki

Halowe mistrzostwa Polski seniorów
zajęte miejsce konkurencja wynik nazwisko i imię rocznik klub trener

I 400 m 47,97 Czubak Tomasz 73 Gryf E. Antczak

Przełajowe mistrzostwa Polski seniorów
zajęte miejsce konkurencja wynik nazwisko i imię rocznik klub trener

II 12000 m Szanowicz Adam 67 Gryf J. Huruk

Centralne Igrzyska młodzieży szkolnej w biegach przełajowych
zajęte miejsce konkurencja wynik nazwisko i imię rocznik klub trener

I 2000 m Nowosielski Jacek 80 Gryf J. Rolbiecki

Mistrzostwa Polski juniorów
zajęte miejsce konkurencja wynik nazwisko i imię rocznik klub trener

I OSZCZEP Madejczyk Barbara 76 Jantar H. Michalski

III KULA Misztal Dorota 76 Gryf R. Ksieniewicz

III DYSK Pogroszewska Agnieszka 77 Jantar H. Michalski

Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży
zajęte miejsce konkurencja wynik nazwisko i imię rocznik klub trener

III TRÓJSKOK Dajer Grzegorz 78 Gryf L. Górny

Mistrzostwa Polski seniorów
zajęte miejsce konkurencja wynik nazwisko i imię rocznik klub trener

III 10000 m Huruk Jan 60 Gryf
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Na zdjęciu od góry: Janusz Rolbiecki, Żaneta Dworak, Jacek Nowosielski, Renata Antropik. Poniżej Ola Synowska.

Czołowa sprinterka Anna Adamczyk. Jan Huruk zwycięzca Biegu Starówki.
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Brat Anny – Dariusz Adamczyk.

Grupa Jana Wodeckiego po latach. W górnym rzędzie od lewej: Czesław Bedka, Jan Motek, Regina Wodecka. Poniżej: Andrzej Tański, 
Roman Grzelak, Zbigniew Motek, Józef Tejc i Marek Jakubczyk.
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Czołowe zawodniczki trenera Henryka Michalskiego. Od lewej: Małgorzata Zdziech, Barbara Madejczyk, Agnieszka Pogro-
szewska i Aleksandra Granda.

Agnieszka Pogroszewska. Barbara Madejczyk.
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Rok 1996

– W halowych mistrzostwach Polski juniorów złoty medal w biegu na 1000 m wywal-
czył Jacek Nowosielski uzyskując czas 2.37,95 min.

– Tomasz Czubak zdobył brązowy medal w halowych mistrzostwach Polski w biegu na 
400 m uzyskując wynik 48,60 s.

– W Toruniu odbyły się mistrzostwa Polski w biegach przełajowych juniorów. Duży 
sukces odniósł Jacek Nowosielski, który zdobył złoty medal w biegu na 2000 m. 

– W Bostonie rozegrano tradycyjny, już setny, bieg maratoński. Biorący w nim udział Jan 
Huruk zajął piętnaste miejsce – 2.13,14 h.

– W Grudziądzu odbyły się zawody kwalifikacyjne do mistrzostw Polski juniorów i junio-
rów młodszych. Agnieszka Pogroszewska „Jantar” ustanowiła nowy rekord Polski w rzucie 
młotem wynikiem 47,08 m. Inne rezultaty: Agnieszka Sałach w rzucie oszczepem – 43,52 
m; Dorota Misztal w pchnięciu kulą – 13,55 m; Małgorzata Zdziech „Jantar” w rzucie młotem 
- 42,20 m; A. Pogroszewska „Jantar” w rzucie dyskiem – 38,72 m; Aneta Wójcicka w rzucie osz-
czepem – 40,86 m; Olga Synowska w biegu na 800 m – 2,20;89 min; Rafał Litwiniuk i Marcin 
Klinkosz skoczyli wzwyż po 192 cm.

– Zakończyła się rywalizacja czwórboistów słupskich szkół podstawowych. Indywidualnie 
wśród dziewcząt zwyciężyła Karolina Nowicka przed Adrianną Gabryszak – obie z SP 14.  W po-
szczególnych konkurencjach zwyciężyły: bieg – K. Nowicka; rzut piłeczką – A. Gabryszak; skok 
wzwyż – A. Preiss. skok w dal - A. Grużlewska. Wśród chłopców najlepszym okazał się Michał Hu-
zarski – SP 17 przed Pawłem Połogiem – SP 14. Indywidualnie: bieg na 60 m – B. Tutka; bieg na 
1000 m – M. Kowalik; rzut piłeczką – D. Kania; skok w dal – M. Huzarski; skok wzwyż – B. Tutka.

– W Pile odbyły się mistrzostwa Polski seniorów. Srebrne medale wywalczyli: Tomasz 
Czubak w biegu na 400 m – 46,72 s; Mirosław Witek w rzucie oszczepem – 76,36 m, Ag-
nieszka Pogroszewska „Jantar” Ustka w rzucie młotem – 47,14 m. Maciej Wojciechowski 
w biegu na 3000 m z przeszkodami osiągnął wynik 8.47,97 min zajmując dziewiąte miejsce.

– W Sopocie podczas eliminacji do mistrzostw Polski juniorów młodszych Jacek Nowo-
sielski w biegu na 800 m ustanowił rekord kraju 16-latków osiągając wynik 1.53,98 min.

– W norweskim mieście Bergen odbyły się zawody z cyklu Pucharu Europy. Broniący barw 
kraju Tomasz Czubak w biegu na 400 m był piąty z czasem 47,10 s.

– W Sopocie odbył się mityng, w którym wzięła udział grupa słupskich zawodników. Ag-
nieszka Pogroszewska „Jantar” ustanowiła rekord Polski juniorek w rzucie młotem osią-
gając odległość 49,36 m; Małgorzata Zdziech „Jantar” osiągnęła wynik 42,76 m. Aleksandra 
Granda „Jantar” przebiegła 100 m ppł. w czasie 14,95 s. Pozostałe wyniki: Aneta Wójcicka 
w rzucie oszczepem – 45,92 m; Agnieszka Witek – 40,64 m; Jacek Nowosielski w biegu na 
1500 m – 3.59,39 min; Żaneta Dworak na 1500 m – 4.48,20 min; Renata Antropik była dru-
ga na 400 m; Dorota Misztal pchnęła kulę na odległość 13,85 m; Anna Ksieniewicz skoczyła 
wzwyż 154 cm; Rafał Litwiniuk 195 cm, a Marcin Klinkosz – 190 cm.

– Pomorski Wieczorny Mityng Biegowy w randze Grand Prix PZLA odbył się w Białogar-
dzie. Oto wyniki słupskich zawodników: Renata Antropik w biegu na 1500 m – 4.40,60 min; 
Żaneta Dworak na 3000 m – 10.08,95 min; Maciej Wojciechowski w biegu na 3000 m pprz. 
– 8.46,28 min; Mariusz Podgórniak w biegu na 1500 m – 3.54,96 min.
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– Podczas memoriału J. Kusocińskiego Mirosław Witek zajął piąte miejsce w rzucie oszcze-
pem – 80,84 m.

– W Bydgoszczy odbyły się mistrzostwa Polski juniorów. Agnieszka Pogroszewska „Jan-
tar” zdobyła dwa medale: w rzucie młotem złoty – 50,26 m i w pchnięciu kulą brązowy 
– 12,30 m. Renata Antropik była siódma w biegu na 1500 – 4.43,01 min; Grzegorz Dajer był 
dziewiąty w trójskoku 14,04 m (w eliminacjach 14,15).

– Znany słupski maratończyk, Jan Huruk nie pojedzie na Igrzyska Olimpijskie do Atlan-
ty. Taką decyzję podjął Zarząd PZLA. Kandydaturę słupszczanina odrzucono w głosowaniu. 
Jednym z głównych powodów zamknięcia olimpijskiej szansy przed zawodnikiem był start 
J. Huruka w maratonie bostońskim. Ponoć ten niezwykle rutynowany maratończyk nie zdo-
łałby przez to zbudować do lipca formy, która zagwarantuje mu udany start w Atlancie! Jan 
Huruk w wypowiedziach prasowych twierdził, że PZLA kazał mu odwołać występ w Bostonie 
na kilka dni przed maratonem. Huruk odmówił, gdyż już zakończył wielotygodniowe przy-
gotowania do niego i nie mógł zawieść organizatorów. Słupszczanin zarzucał PZLA sztywne 
trzymanie się wyznaczonych limitów czasowych. 
Działacze nie interesują się na jakiej trasie – prostej czy pagórkowatej – był prowadzony bieg, 
jakie były jego warunki. Patrzą tylko na wynik” – mówił jeden z najlepszych polskich maratoń-
czyków ostatnich lat. 
Przypomnijmy, że Jan Huruk w ostatnich 5 latach w ważnych imprezach międzynarodowych 
był zwykle najlepszy z Polaków. Zajął czwarte miejsce podczas mistrzostw świata w 1991 
r. w Tokio. Był także najlepszym z naszych reprezentantów podczas innych wielkich imprez 
– Mistrzostw Świata w Helsinkach i Mistrzostw Europy w Goeteborgu, podczas gdy znaczna 
część maratończyków z orzełkiem na piersiach schodziła z trasy po przebiegnięciu kilkunastu 
kilometrów…

– Trwają prace remontowe na stadionie 650-lecia, którego do początku 1995 roku go-
spodarzem jest Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji. W tym roku zostały wykonane częściowe 
prace na bieżni – wymieniono tartan na nawierzchni typu „Compiur” przez firmę z Zielonej 
Góry. Pozostałe prace ze względu na brak środków finansowych SOSiR zaplanowano wyko-
nać w roku przyszłym.

– W młodzieżowych mistrzostwach Polski w Suwałkach Dorota Misztal zdobyła brą-
zowy medal w pchnięciu kulą – 13,86 m i była siódma w rzucie dyskiem – 34,68 m; Także 
brązowy medal wywalczył Maciej Wojciechowski w biegu na 3000 m – 8.41,45 min.

– W Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży Jacek Nowosielski zdobył srebrny medal 
w biegu na 1500 m – 3.56,95 min.

– W Sydney rozegrano bieg maratoński, w którym uczestniczył Jan Huruk. To był pokaz 
wysokiej klasy w wykonaniu Huruka. Od początku Polak należał do faworytów imprezy. 
Chciał z pewnością udowodnić wszystkim, że jego absencja na Igrzyskach w Atlancie była 
pomyłką. Nazwisko zawodnika słupskiego „Gryfa” było dobrze znane miłośnikom biegania 
na Antypodach. W ubiegłym roku pojawił się tam po raz pierwszy, zajmując trzecie miejsce. 
Jan Huruk, siódmy zawodnik Igrzysk w Barcelonie znakomicie zniósł okres aklimatyzacji. To 
on narzucił po starcie bardzo ostre tempo biegu, wytrzymując je … jako jedyny. W pewnym 
momencie przewaga Huruka nad rywalami wynosiła 5 minut! Dopiero po minięciu 35 km 
trasy bardziej ambitni zawodnicy zaczęli gonić Polaka. – Do tego momentu nie wiedziałem, co 
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się ze mną dzieje – powiedział po minięciu linii mety 36-letni Huruk. Pierwszą część marato-
nu pobiegłem bardzo mocno, w drugiej było już spokojniej. Tak w sam raz – ani za szybko, ani za 
wolno. To jest naprawdę dobra trasa do rywalizacji o olimpijskie medale za cztery lata.

Polak kompletnie zdeklasował rywali udowadniając, że w Australii czuje się znakomicie. 
Jan Huruk osiągnął czas  2.14,33 h.

– W Brzeszczach rozegrano mistrzostwa Polski w półmaratonie. Brązowy medal w kla-
syfikacji drużynowej zdobył zespół „Gryfa – 3” w składzie: Jan Huruk, Adam Szanowicz 
i Andrzej Witczak.

– III Bieg Uliczny Słupskiej Starówki rozegrano z okazji 50-lecia słupskiego sportu i XX Słup-
skich Dni Sportu. W biegu głównym na dystansie 10 km Jan Huruk zajął trzecie miejsce, Adam 
Szanowicz był ósmy, a Mariusz Borychowski dziewiąty. Rozegrano również biegi w kategorii 
młodzieżowej. Oto wyniki naszych zawodników: dziewczęta rocznik 1977-81: zwyciężyła Re-
nata Antropik, Olga Synowska była trzecia; chłopcy rocznik 1977-81: Jacek Nowosielski był 
pierwszy, wyprzedzając Mariusza Podgórniaka.

– Na łamach „Głosu Pomorza” ukazał się wywiad z Maciejem Wojciechowskim, zawodni-
kiem słupskiego „Gryfa” i funkcjonariuszem policji. Uczestniczył on w mistrzostwach Euro-
py Policji w biegu przełajowym, które odbyły się w duńskiej miejscowości Middelfart. Jego 
start na dystansie 12 km był  udany. Wśród 140 zawodników zajął bardzo dobre, ale pechowe 
czwarte miejsce. 
Do medalu było blisko – powiedział biegacz. – Cały czas byłem przekonany, że biegnę na trzeciej, 
medalowej pozycji. Jednak jak się później okazało, nie zauważyłem, jak w szybkim tempie na 
czoło wysunął się Francuz Paul Arpin, który został zwycięzcą. Mój wynik to 34,54. Liczę, że w na-
stępnych zawodach nie popełnię takiego błędu.
Maciej miał wtedy 22 lata. Studiował w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Był zawodnikiem 
STS „Gryf – 3”. Lekkoatletykę uprawiał od pięciu lat. Jego trenerem był Janusz Rolbiecki.

– W Sopocie odbyły się zawody ligi juniorów. Oto wyniki naszych zawodników: bieg na 
800 m chłopców – Jacek Nowosielski – 1.56,76 min przed Mariuszem Podgórniakiem – 1.57,83 
min; na 800 m dziewcząt: Renata Antropik – 2.16,83 min, skok wzwyż chłopców - Rafał Litwi-
niuk – 195 cm, Marcin Klinkosz i Krzysztof Trocki – obaj po 186 cm, bieg na 100 m dziewcząt 
- Anna Adamczyk – 12,63 s; bieg na 1500 m – Olga Synowska – 4.52,43 min; na 3000 m chłop-
ców - Artur Pelo – 8.59,92 min; trójskok – Grzegorz Dajer – 14,03 m; kula (poza konkursem) 
– Dorota Misztal – 13,82 m. Wartościowe rezultaty osiągnęli przedstawiciele „Jantara” Ustka: 
Małgorzata Zdziech w rzucie młotem – 43,09 m; Marta Michalska w skoku w dal – 5,39 m oraz 
Anna Rycyk w biegu na 1500 m – 4.57,67 min.

– W Bytowie rozegrano 16 Bieg Gochów. W biegu mężczyzn na dystansie 20 km zwyciężył 
Jan Huruk, uzyskując czas 1.03,15 h.

– Podczas XIX Międzynarodowego Mityngu Grand Prix Białogardu nasi zawodnicy osiąg-
nęli następujące wyniki: Marta Michalska „Jantar” skoczyła w dal 5,40 m; Tomasz Czubak 
w biegu na 400 m – 48,21 s; w biegu na 3000 m Mariusz Podgórniak – 8.28,90 min; Mirosław 
Witek w rzucie oszczepem – 69,60 m.
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OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE SŁUPSKICH REPREZENTANTÓW
W IMPREZACH MISTRZOWSKICH W 1996 ROKU.
Halowe mistrzostwa Polski juniorów i juniorów młodszych

zajęte miejsce konkurencja nazwisko i imię rocznik klub trener

I 1000 m Nowosielski Jacek 80 Gryf 3 Janusz Rolbiecki

Halowe mistrzostwa Polski seniorów
zajęte miejsce konkurencja nazwisko i imię rocznik klub trener

II 400 m Czubak Tomasz 73 Gryf 3 Edward Antczak

Przełajowe mistrzostwa Polski juniorów i juniorów młodszych
zajęte miejsce konkurencja nazwisko i imię rocznik klub trener

I 2000 m Nowosielski Jacek 80 Gryf 3 Janusz Rolbiecki

Mistrzostwa Polski juniorów
zajęte miejsce konkurencja nazwisko i imię rocznik klub trener

I MŁOT Pogroszewska Agnieszka 77 Jantar Henryk Michalski

III KULA Pogroszewska Agnieszka 77 Jantar Henryk Michalski

Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży
zajęte miejsce konkurencja nazwisko i imię rocznik klub trener

II 1500 m Nowosielski Jacek 80 Gryf 3 Janusz Rolbiecki

Młodzieżowe mistrzostwa Polski
zajęte miejsce konkurencja nazwisko i imię rocznik klub trener

III KULA Misztal Dorota 76 Gryf 3 Ryszard Ksieniewicz

III 3000 m pprz. Wojciechowski Maciej 74 Gryf 3 Janusz Rolbiecki

Mistrzostwa Polski seniorów
zajęte miejsce konkurencja nazwisko i imię rocznik klub trener

II MŁOT Pogroszewska Agnieszka 77 Jantar Henryk Michalski

II 400 m Czubak Tomasz 73 Gryf 3 Edward Antczak

II OSZCZEP Witek Mirosław 67 Gryf 3 Ryszard Ksieniewicz

Mały Memoriał im. J. Kusocińskiego (mistrzostwa Polski młodzików)
zajęte miejsce konkurencja nazwisko i imię rocznik klub trener

III OSZCZEP Witek Agnieszka 81 Gryf 3 Ewa Grecka
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Jacek Nowosielski na najwyższym stopniu podium 
w Halowych Mistrzostwach Polski Juniorów w Spale.

Bieg prowadzi Jacek Nowosielski.
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Jan Huruk z nr 4 na starcie biegu maratońskiego w Tokio.

Czołówka maratończyków kraju 
– Jan Huruk, Andrzej Witczak 
i Adam Szanowicz.
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Rok 1997

– W halowych mistrzostwach Polski juniorów i juniorów młodszych w Spale, Jacek No-
wosielski zdobył złoty medal w biegu na 1000 m. Renata Antropik również w biegu na 
1000 m wywalczyła srebrny medal.

– Halowe Mistrzostwa Polski seniorów rozegrano w Spale. Złoty medal w biegu na 400 m 
zdobył Tomasz Czubak, natomiast Maciej Wojciechowski zdobył brązowy medal w biegu 
na 1500 m.

– W Skierniewicach odbyła się III Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w biegach przełajo-
wych. Duży sukces odniósł Jacek Nowosielski, który w biegu na 3000 m wywalczył złoty 
medal.

– Dużym sukcesem zakończył się start Zenona Włodarczyka w mistrzostwach Polski we-
teranów w biegach przełajowych (powyżej 40 roku życia). Słupszczanin wygrał bieg na dy-
stansie 10,5 km zdobywając tytuł mistrza Polski. Zenon Włodarczyk, na co dzień był poli-
cjantem i pracował w Szkole Policji w Słupsku. Bieganiem zajmował się ponad 20 lat.

– Jan Huruk wziął udział w Maratonie Belgradzkim, w którym zajął 12 miejsce. W Biegu Święców 
był drugi na dystansie 10 km. Również drugie miejsce zajął w Biegu Gochów na dystansie 20 km.

– Zawody lekkoatletyczne rozegrano w Sopocie. Pierwsze miejsca wywalczyli: Małgorzata 
Zdziech „Jantar” w rzucie młotem – 47,10 m; Mariusz Podgórniak w biegu na 1500 m – 3.59,40 
min; Dorota Misztal w pchnięciu kulą – 13,56 m. W rzucie oszczepem Agnieszka Witek była 
druga z wynikiem 37,20 m. Na trzecich pozycjach sklasyfikowani zostali: Marcin Klinkosz 
w skoku wzwyż – 199 cm; Artur Pelo w biegu na 3000 m – 8.50,83 min.

– Ponownie zawitali młodzi słupscy zawodnicy na mityngu w Sopocie. Kilku z nich wy-
walczyło minimum do III Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży: Małgorzata Zdziech w rzucie 
młotem – 48,54 m; Jarosław Goliszek w biegu na 800 m – 1.57,23 min; Anna Rycyk w biegu na 
1500 m – 4.49,77 min; Dagmara Dąbrowska w rzucie młotem – 32,76 m – wszyscy wymienie-
ni z „Jantara” Ustka. Rafał Litwiniuk skoczył wzwyż 194 cm.

– Dawne sławy z bieżni, rzutni, skoczni spotkały się w Poznaniu w lekkoatletycznych mi-
strzostwach weteranów. Na stadionie „Olimpii” dobre występy zanotowali słupszczanie, któ-
rzy uplasowali się na czołowych miejscach. Rywalizację kobiet w grupie wiekowej 40-44 lata 
w pchnięciu kulą wygrała Ewa Grecka wynikiem 10,13 m. Znakomitą formę zaprezentował 
Benedykt Michałowski. Zwyciężył w pchnięciu kulą z wynikiem 16,07 m, a w rzucie oszcze-
pem był drugi z rezultatem 50,84 m. Leszek Górny był trzeci w rzucie oszczepem z wynikiem 
48,36 m. Bogdan Zakrzewski sklasyfikowany został na trzecim miejscu w skoku w dal z wyni-
kiem 5,90 m. Wszyscy wymienieni zawodnicy startowali w grupie wiekowej 40-44 l. Bardzo 
dobrze zaprezentował się w grupie wiekowej 60-64 lata Ryszard Ksieniewicz. Nie dał on szans 
rywalom w pchnięciu kulą, wygrywając z wynikiem 12,13 m. Były wieloboista uczestniczył 
jeszcze w rzucie dyskiem, plasując się na trzeciej pozycji z rezultatem 38,74 m.

– Podczas mityngu w Białogardzie nasi zawodnicy uzyskali następujące wyniki: Agnieszka 
Witek w rzucie oszczepem – 39,72 m; Marta Michalska „Jantar” w skoku w dal – 5,64 m; Dorota 
Misztal w pchnięciu kulą – 12,81 m; Artur Kliber w trójskoku – 13,90 m.

– Po raz trzeci z rzędu stadion im. Bronisława Malinowskiego w Grudziądzu był areną 
zmagań sportowców niepełnosprawnych w lekkoatletycznych mistrzostwach Polski. Tak jak 
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w poprzednich latach uczestniczył w nich Leszek Blumczyński, zawodnik ze Słupska, porusza-
jący się na wózku inwalidzkim. Słupski lekkoatleta wpisał się na listę medalistów. W pchnięciu 
kulą wywalczył brązowy medal. Poprawił rekord życiowy o 36 centymetrów. Nowy wynosił 
7,04 m. Rywalizując w rzucie dyskiem zdobył srebrny medal z wynikiem 21,97 m.

– Na stadionie „Wawelu” w Krakowie o medale III OOM rywalizowali lekkoatleci. Jacek No-
wosielski zdobył złoty medal w biegu na 1500 m wynikiem 3.57,40 min. Ustczanki: Mał-
gorzata Zdziech zdobyła srebrny medal w rzucie młotem – 45,42 m, a Aleksandra Granda 
zdobyła brąz w skoku o tyczce – 2,70 m. Pozostałe wyniki: Jarosław Goliszek „Jantar” w biegu 
na 800 m zajął XI miejsce – 2.00,35 min; Dagmara Dąbrowska w rzucie młotem była czterna-
sta; A. Granda w skoku w dal ósma – 5,33 m; Agnieszka Witek w rzucie oszczepem siódma 
– 40,50 m; Tomasz Połowyszczak w pchnięciu kulą był piąty – 13,82 m.

Przedstawiamy sylwetki medalistów OOM w Krakowie.
Małgorzata Zdziech Zdolna siedemnastolatka lekkoatletykę uprawiała od 1994 r. Star-

towała w typowo męskiej konkurencji, jaką jest rzut młotem. Legitymowała się rekordem 
życiowym, który wynosił 50,38 m. Reprezentowała barwy „Jantara” Ustka. Jej trenerem był 
Henryk Michalski. Uczęszczała do III klasy Zespołu Szkół Gastronomicznych o specjalności 
kucharz. Podczas III OOM w Krakowie zdobyła w swojej koronnej konkurencji srebrny medal 
– 45,42 m. Była reprezentantką Polski.

Jacek Nowosielski Siedemnastolatek reprezentował barwy „Gryfa - 3”. Jego specjalnością 
były biegi na średnich dystansach. Trenowal pod okiem Janusza Rolbieckiego. Był uczniem III 
klasy Technikum Hotelarskiego. Zaliczano go do grona najlepszych młodych biegaczy w kra-
ju. W dorobku do roku 1997 miał dwa tytuły mistrza Polski: halowego na dystansie 1000 m 
i przełajowego na 3000 m. W Krakowie zdobył trzeci medal w biegu na 1500 m.

– W Lizbonie rozegrano Olimpijskie Dni Młodzieży Europy. Biorący udział w tej imprezie 
Marcin Klinkosz w skoku wzwyż osiągnął wynik 203 cm i zajął szóste miejsce.

– W Budapeszcie podczas mityngu Aleksandra Granda „Jantar” była szósta w skoku o tycz-
ce z wynikiem 3,40 m.

– We Frankfurcie/Odrą rozegrano mecz międzypaństwowy juniorów Niemcy – Polska. 
Broniący barw kraju Marcin Klinkosz zajął trzecie miejsce z wynikiem 201 cm.

– W Krakowie rozegrano Młodzieżowe Mistrzostwa Polski. Dorota Misztal zdobyła brązo-
wy medal w pchnięciu kulą – 14,22 m i zajęła dziewiąte miejsce w rzucie dyskiem – 36,62 m; 
Agnieszka Sałach była ósma w rzucie oszczepem – 41,86 m; Pozostałe wyniki: Anna Adam-
czyk w biegu na 100 m – 12,46 s i 200 m – 25,95 s.

– Mistrzostwa makroregionu pomorskiego młodzików rozegrano w Sopocie. Wyniki na-
szych zawodników: Agata Kowalska w biegu na 300 m – 48,28 s; Wioletta Bownik w skoku 
w dal – 5,01 m (obie „Jantar” Ustka); Katarzyna Lesica w rzucie oszczepem – 29,36 m; Anna 
Głogowska – 28,40 m; Przemysław Słowiński w biegu na 600 m – 1.36,43 min. Poza konkur-
sem Jacek Nowosielski uzyskał czas 2.29,35 min na 1000 m.

– III Bieg Uliczny Słupskiej Starówki (bieg główny) tradycyjnie poprzedzony był rywali-
zacją przedszkolaków, dzieci i młodzieży. Dziewczęta rocznik 1985 i młodsi – K. Mikołajczyk 
– SP 5; chłopcy – Roman Antropik – SP 16; biegi młodzieżowe: dziewczęta: II miejsce - Renata 
Antropik – „Gryf - 3”; chłopcy – Jacek Nowosielski – „Gryf – 3”; bieg główny – dystans 10 km 
– zwyciężył Kenijczyk Sammy Bitok.  Piotr Drwal był trzeci.
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– W Sopocie odbył się ogólnopolski mityng, w którym wzięli udział słupscy zawodnicy. 
Oto wyniki: Aleksandra Granda wygrała skok o tyczce – 3,60 m; Małgorzata Zdziech triumfo-
wała w rzucie młotem 47,10 m; A. Kowalska na 400 m osiągnęła czas 62,74 s, a I. Żmijewska 
– 63,74 s; W. Bownik na 100 m – 13,20 s; J. Goliszek na 800 m – 1.59,36 min; J. Nowakowska na 
200 m – 26,91 s wszyscy „Jantar” Ustka. Mariusz Podgórniak wygrał bieg na 3000 m osiągając 
wynik 8.52,37 min; Agnieszka Witek była druga w rzucie oszczepem – 42,56 m; Marcin Klin-
kosz w skoku wzwyż – 1,92 cm; T. Połowyszczak w pchnięciu kulą – 13,46 m;  Anna Adamczyk 
w biegu na 100 m – 12,80 s; Maciej Wojciechowski – 100 m – 11,67 s.

– Ponownie słupscy lekkoatleci zawitali na stadion w Sopocie, uzyskując następujące wy-
niki: Jacek Nowosielski w biegu na 1500 m – 3.54,23 min; Marta Michalska „Jantar” w skoku 
w dal – 5,38 m; Jarosław Goliszek „Jantar” na 400 m – 51,78 s; Anna Rycyk na 1000 m – 3.00,16 
min; Marcin Wiśniewski na 100 m – 11,78 s.

– Piotr Drwal zajął piąte miejsce w biegu ulicznym Szlakiem Obrońców Westerplatte uzy-
skując czas 30.26,0 min.

– Mistrzostwa makroregionu młodzików rozegrano w Sopocie. Pierwsze miejsca zajęli: 
Agata Kowalska w biegu na 300 m ppł. – 48,28 s; Wioletta Bownik w skoku w dal – 5,01 m 
(obydwie z „Jantara” Ustka); drugie miejsce Katarzyna Lesica w rzucie oszczepem – 29,36 m; 
trzecie miejsce Anna Głogowska w oszczepie – 28,40 m. Pozostałe wyniki: w biegu na 600 m 
Izabela Żmijewska – 1.42,18 min; W. Bownik na 100 m – 13,14 s obydwie „Jantar”; Przemy-
sław Słowiński na 600 m - 1.36,43 min. Startujący poza konkursem Jacek Nowosielski uzyskał 
w biegu na 1000 m wynik 2.29,35 min (rekord zyciowy).

– Mityng zakończenia sezonu rozegrano w Sopocie. Oto wyniki naszych zawodników: 
Aleksandra Granda w skoku o tyczce – 3,60 m; Małgorzata Zdziech w rzucie młotem – 47,10 
m; A. Kowalska na 400 m – 62,74 s; I. Żmijewska – 63,74 s; W. Bownik na 100 m - 13,20 s; Jacek 
Goliszek w biegu na 800 m – 1.59,36 min; J. Nowakowska na 200 m – 26,91 s; D. Dąbrowska 
w młocie - 35,78 m wszyscy „Jantar” Ustka. Wśród zawodników „Gryfa 3”: Mariusz Podgórniak 
na 3000 m – 8.52,37 min; A. Witek w rzucie oszczepem – 42,56 m; Marcin Klinkosz w skoku 
wzwyż – 192 cm; A. Kliber w trójskoku – 13,87 m; T. Połowyszczak w pchnięciu kulą – 13,46 m; 
Anna Adamczyk w biegu na 100 m – 12,80 s; M. Wojciechowski w biegu na 100 m – 11,67 s.

OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE SŁUPSKICH REPREZENTANTÓW
W IMPREZACH MISTRZOWSKICH W 1997 ROKU.
Europejskie Igrzyska Młodzieży

zajęte miejsce konkurencja wynik nazwisko i imię rocznik klub trener

VI WZWYŻ 2,03 Klinkosz Marcin 80 Gryf 3 R. Ksieniewicz

Halowe mistrzostwa Polski juniorów i juniorów młodszych
zajęte miejsce konkurencja wynik nazwisko i imię rocznik klub trener

I 1000 m Nowosielski Jacek 80 Gryf 3 J. Rolbiecki

II 1000 m Antropik Renata 78 Gryf 3 Z. Bartoś

Halowe mistrzostwa Polski seniorów
zajęte miejsce konkurencja wynik nazwisko i imię rocznik klub trener

I 400 m Czubak Tomasz 73 Gryf 3 E. Antczak

III 1500 m Wojciechowski Maciej 74 Gryf 3 J. Rolbiecki
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Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w biegach przełajowych
zajęte miejsce konkurencja wynik nazwisko i imię rocznik klub trener

I 3000 m Nowosielski Jacek 80 Gryf 3 J. Rolbiecki

Przełajowe mistrzostwa Polski juniorów w biegach przełajowych
zajęte miejsce konkurencja wynik nazwisko i imię rocznik klub trener

II 2000 m Antropik Renata 78 Gryf 3 Z. Bartoś

Mistrzostwa Polski w maratonie
zajęte miejsce konkurencja wynik nazwisko i imię rocznik klub trener

I MARATON Szanowicz Adam 67 Gryf 3

Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży
zajęte miejsce konkurencja wynik nazwisko i imię rocznik klub trener

I WZWYŻ Klinkosz Marcin 80 Gryf 3 R. Ksieniewicz

I 1500 m 3,57,40 Nowosielski Jacek 80 Gryf 3 J. Rolbiecki

II MŁOT 45,42 Zdziech Małgorzata 80 Jantar H. Michalski

III TYCZKA 270 Granda Aleksandra 80 Jantar H. Michalski

Młodzieżowe Mistrzostwa Polski
zajęte miejsce konkurencja wynik nazwisko i imię rocznik klub trener

III KULA 14,22 Misztal Dorota 76 Gryf 3 R. Ksieniewicz
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Grupa biegaczy na obozie w górach.

Jacek Nowosielski na trasie Biegu Starówki.
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Jan Huruk i Andrzej Witczak podczas zgrupowania w Albuqurque w stanie Nowy Meksyk. Czwarty od lewej mistrz olimpijski 
w maratonie z Atlanty, zawodnik RPA – Toungawe.

Aleksandra Granda i Małgorzata Zdziech – zawodniczki Jantara Ustka.
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Rok 1998

- W Skórczu w mityngu kwalifikacyjnym uczestniczyły lekkoatletki usteckiego „Jantara”. 
Oto niektóre osiągnięcia podopiecznych Henryka Michalskiego. W rzucie młotem juniorek 
Małgorzata Zdziech była druga z wynikiem 46,68 m, a Joanna Nowakowska ustanowiła re-
kord życiowy rezultatem 37,84 m. Wśród juniorek młodszych Aneta Kusz posłała młot na 
odległość 35,55 m. Młodziczka Anna Zając w rzucie oszczepem osiągnęła wynik 30,52 m. Us-
tczanki startowały również w zawodach w Grudziądzu. Juniorka Marta Michalska była pierw-
sza w skoku w dal z wynikiem 5,58 m. Juniorki młodsze uczestniczyły w biegach. Na 100 m 
Wioletta Bownik wygrała rywalizację z czasem 12,66 s, a Anna Rycyk była druga na 800 m 
z wynikiem 2,20,86 min.

– W Sopocie odbył się mityng, w którym startowali nasi zawodnicy. Niektórzy z nich za-
prezentowali dobrą formę i poprawili swoje rekordy życiowe. Czołowe lokaty zajęli: Marta 
Michalska „Jantar” w trójskoku z wynikiem 11,94 m; Marcin Klinkosz w skoku wzwyż – 204 cm, 
Krzysztof Trocki i Rafał Litwiniuk uzyskali po 191 cm. Z juniorów młodszych Jarosław Goliszek 
„Jantar” w biegu na 400 m – 51,84 s; Agata Kowalska na 400 m ppł. – 69,46 s; Anna Rycyk na 
800 m – 2.16,66 min; Wioletta Bownik w biegu na 100 m – 12,80 s; Marcin Wiśniewski w biegu 
na 100 m – 11,43 s i 200 m – 23,70 s; Wojciech Ruciński na 100 m 11,80 s; Izabela Żmijewska 
„Jantar” na 800 m - 2.26,42 min; Dorota Misztal w rzucie dyskiem 38,94 m.

– O zdobycie kwalifikacji do mistrzostw juniorów j IV OOM zawodnicy walczyli w Bydgosz-
czy. Marta Michalska „Jantar” w skoku w dal – 5,62 m; Małgorzata Zdziech „Jantar” w rzucie 
młotem – 47,60 m; Marcin Klinkosz w skoku wzwyż – 200 cm; Joanna Nowakowska na 200 m 
– 26,76 s; Artur Kliber w dal – 6,66 m; Dagmara Dąbrowska „Jantar” w rzucie młotem – 41,38 
m; Agnieszka Witek w oszczepie – 44,00 m; Aneta Kusz w rzucie młotem – 35,20 m; Wioletta 
Bownik na 200 m – 26,90 s; Anna Rycyk w biegu na 400 m – 63,32 s.

– Na stadionie 650-lecia odbył się mityng w kategoriach młodzieżowych. Marcin Wiśniew-
ski na 60 m – 7,38 s i na 300 m – 36,99 s; Jacek Nowosielski na 1000 m – 2.31,94 min; Artur 
Pelo na 2000 m – 5.44,06 min; Artur Kliber w skoku w dal – 6,62 m; Marcin Klinkosz i Rafał 
Litwiniuk w skoku wzwyż – 195 cm; Izabela Żmijewska „Jantar” na 600 m – 1.45,34 min; Marta 
Michalska „Jantar” w skoku w dal – 5,40 m; Dorota Misztal w kuli – 12,67 m; Agnieszka Witek 
– 9,72 m oraz w oszczepie – 43,22 m.

– W miejscowości Długie koło Strzelc Krajeńskich odbyły się mistrzostwa Polski w biegach 
przełajowych juniorów i juniorów młodszych. Jacek Nowosielski w biegu na 3000 m wywal-
czył srebrny medal.

– Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży we Wrocławiu Agnieszka Witek zdobyła brą-
zowy medal w rzucie oszczepem.

– Cena medali – to tytuł artykułu w „Głosie Pomorza” o ambitnym i nieustępliwym niepeł-
nosprawnym sportowcu, lekkoatlecie Leszku Blumczyńskim. 

Zapowiadał się piękny, słoneczny dzień. Był lipiec tamtego pamiętnego 1981 roku. Zabrał się 
okazyjnie samochodem na trasie z Suchorza do Słupska. Na jednym z zakrętów doszło do wypad-
ku. W przebłysku świadomości usłyszał później syrenę karetki pogotowia. Operacja w słupskim 
szpitalu uratowała życie Leszka Blumczyńskiego. Lekarze nie mogli nic jednak poradzić na zła-
manie kręgosłupa. Trwałe kalectwo, na stałe będzie przykuty do wózka inwalidzkiego. 
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Dwudziestoczteroletni mężczyzna zaczął walczyć. Czynnie uczestniczył w leczeniu, rehabilita-
cji. Jednocześnie uczył się, jak dziecko, życia w nowych warunkach. Przyswajał sobie najprostsze 
czynności. Lecz w długie bezsenne noce, zapakowany w gips od kolana po szyję, zadawał sobie 
cięgle to samo męczące pytanie – jak żyć? Pracę zawodową zaczął dwa lata po wypadku, w Spół-
dzielni Inwalidów w Słupsku. Myślał, że chwycił Pana Boga za nogi. Dzisiaj – waha się w ocenie 
siedmiu lat spędzonych w spółdzielni. Bo praca była tak prosta, że – jak stwierdza – nie mogła dać 
satysfakcji. Zajęcie, które może wykonywać „przeciętnie inteligentna małpa”. Praca dała jednak 
pieniądze, dzięki którym mógł kupić pierwszy samochód. 
W 1984 r. pojechał na kurs rehabilitacyjny do Konstancina pod Warszawą. Tam spotkał Aleksan-
dra Popławskiego z koszalińskiego Startu. Tamten klub zrzeszał sportowców niepełnosprawnych. 
Przykład Popławskiego, byłego zawodnika, wielokrotnego medalisty mistrzostw Europy, świata, 
Igrzysk Olimpijskich – był niezwykle silnym impulsem. Leszek po kilku miesiącach był już w Wą-
growcu na zgrupowaniu sportowym, wśród ludzi, którzy występowali na światowych arenach. 
Bardzo chciał im dorównać. Postanowił zająć się lekkoatletyką. Wybrał konkurencje rzutowe: osz-
czep, kulę, dysk. Ostatnia konkurencja szczególnie przypadła mu do gustu. Mówi, że wyniki na 
początku miał śmieszne: kula – około 4 metry, a dzisiaj 7,08, oszczep – jakieś 12 metrów – dzisiaj 
prawie19,20, dysk – blisko 13 m – obecnie prawie 25 m. 
Po zgrupowaniu w Wągrowcu udał się na mistrzostwa Polski do Kozienic. Na pierwsze mistrzow-
skie zawody pojechał z dumnie podniesioną głową, z mocnym postanowieniem, że rzuci świat na 
kolana. Szybko został sprowadzony na ziemię. Prysznic był bardzo zimny, mocny – ale pouczają-
cy i potrzebny. Do finałowej ósemki MP zakwalifikował się tylko w pchnięciu kulą, robiąc przy tym 
w kole, na wózku, przeróżne rzeczy. Ale usłyszał też o sobie słowa ówczesnego złotego medalisty: 
„za parę lat on będzie najlepszy”. Długo dźwięczały mu w głowie, po powrocie do domu.
Podczas mistrzowskiej rywalizacji w Lublinie zdobył trzy medale, w tym dwa srebrne i jeden brą-
zowy. Wrócił do Słupska bardzo szczęśliwy. W rok później w Grudziądzu na stadionie im. Bro-
nisława Malinowskiego został mistrzem Polski w rzucie dyskiem – 24,96. Wynik ten dał mu już 
miejsce w dziesiątce najlepszych na świecie. Z tym osiągnięciem w 1988 r, w Seulu na Igrzyskach 
Paraolimpijskich sklasyfikowany zostałby na siódmej pozycji.
Rok przed Igrzyskami w Barcelonie (1992) oglądał areny przyszłych zawodów w telewizji. Przyrzekł 
sobie: będę tam! Marzeniem każdego sportowca jest przecież udział w olimpijskich zmaganiach. 
Ale organizm ma swoje prawa: nie wytrzymał narzuconego reżimu treningowego. Kontuzja, po-
wikłania – wyeliminowały go ze sportu na następne cztery lata. Prysł sen o olimpiadzie. Ale został 
dorobek – cztery złote medale mistrzostw Polski, 8 srebrnych, 6 brązowych. I jeszcze ważniejsze 
– odzyskanie dzięki sportowi wiary we własne siły, otwarcie nowych horyzontów, możliwości.
Ten niezwykle ambitny 41-letni mężczyzna ma w Słupsku masę obowiązków: szkoła, praca za-
wodowa w Młodzieżowym Centrum Kultury, działalność społeczna, prowadzenie domu. Znów 
też chce zdobyć medale. Najbardziej zależy mu na „złocie”. 

– Młodzi reprezentanci uczestniczyli w mistrzostwach makroregionu pomorskiego w So-
pocie. W kategorii juniorów pierwsze miejsca zajęli: Marta Michalska „Jantar” w skoku w dal 
i w trójskoku, oraz Marcin Klinkosz w skoku wzwyż. Paweł Łuczka był drugi w oszczepie. Z ju-
niorów młodszych pierwsze lokaty wywalczyli: Jarosław Goliszek „Jantar” w biegu na 400 m, 
Agnieszka Witek w rzucie oszczepem. Na drugich pozycjach sklasyfikowani zostali: Aneta 
Kusz w rzucie młotem i Michał Szopa w rzucie oszczepem oboje „Jantar”, na trzecich – Dag-
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mara Dąbrowska w rzucie młotem, Wioletta Bownik w biegu na 100 m, obie „Jantar”, Marcin 
Wiśniewski w biegu na 200 m, Dominik Łobuz w biegu na 400 m ppł.. W. Bownik była czwarta 
na 200 m.

– Pod tytułem Nasze sportowe nadzieje ukazał się artykuł o zawodniczce „Jantara” Ustka 
– Marcie Michalskiej. Osiemnastoletnia ustczanka Marta Michalska ma piwne oczy, zawsze 
uśmiechnięta, wzrost 170 cm. W czerwcu 1997 r. przeszła do ostatniej klasy LO w Ustce. Po 
zdaniu matury chciala studiować w poznańskiej Akademii Ekonomicznej.

Intensywna nauka w klasie maturalnej zabierze jej na pewno sporo czasu. Niewiele wolnych 
chwil zostanie na słuchanie ulubionej muzyki. Realizację życiowych planów uśmiechniętej dziew-
czyny będą wspomagać kibice lekkiej atletyki, bo z Martą wiążą wielkie nadzieje. Marta trenuje 
w usteckim Jantarze. Skok w dal uprawia od 6 lat, a trójskok – od 2. Codziennie po 2 godziny ćwi-
czy pod okiem taty Henryka, który zachęcił ją do uprawiania sportu. Jej najlepszy wynik w skoku 
w dal – 5,71; w trójskoku osiągnęła 11,97. Sportowym wzorem jest dla niej znakomita zawod-
niczka Agata Karczmarek. Jakie marzenia? Poza zdaniem matury i otrzymaniem studenckiego 
indeksu – awans do reprezentacji Polski, udział w międzynarodowych zawodach za granicą. Już 
niedługo, 11 i 12 lipca, Marta będzie startować w swych dwóch konkurencjach w Bydgoszczy – na 
lekkoatletycznych mistrzostwach Polski juniorów.

– Marta Michalska „Jantar” zdobyła brązowy medal w mistrzostwach Polski juniorów. 
W skoku w dal osiągnęła wynik 5,88 m. Marcin Klinkosz w skoku wzwyż wywalczył me-
dal srebrny skacząc 2,10 cm. Jacek Nowosielski w biegu na 1500 m był czwarty z wynikiem 
3.52,73 min. Czwarta była również Małgorzata Zdziech „Jantar” w rzucie młotem, a w pchnię-
ciu kulą zajęła szóste miejsce. W trójskoku dziewcząt Marta Michalska była siódma z wyni-
kiem 11,93 m.

– Spełniło się marzenie Marty Michalskiej o reprezentowaniu barw kraju w meczach mię-
dzypaństwowych. W czwórmeczu juniorów (Węgry-Niemcy-Jugosławia-Polska) w Budapesz-
cie, M. Michalska w skoku w dal zajęła czwarte miejsce – 5,63 m; Jacek Nowosielski zajął trze-
cie miejsce na 1500 m – 3.50,93 min; Marcin Klinkosz w skoku wzwyż był szósty – 1,90 cm.

– W Warszawie odbył się Memoriał J. Kusocińskiego. Bardzo dobrze spisała się Agnieszka 
Pogroszewska (AZS AWF Poznań), która w rzucie młotem osiągnęła rekord życiowy – 62,17 m 
i zajęła pierwsze miejsce. Inna wychowanka Henryka Michalskiego „Jantar” Aleksandra Gran-
da była czwarta w skoku o tyczce – 3,60 m.

– We włoskiej miejscowości Casenatico-Bellaria odbyły się mistrzostwa Europy wetera-
nów. Bardzo dobrze zaprezentował się Benedykt Michałowski, który w pchnięciu kulą zajął 
czwarte miejsce z wynikiem 14,25 m.

– Po raz czwarty rozegrano w Słupsku Bieg Uliczny Słupskiej Starówki. W biegu głównym 
zwyciężył Piotr Drwal, pokonując dystans 10 km w czasie 29.33,00 min. W kategorii juniorów 
pierwsze miejsce zajął Jacek Nowosielski, a w biegu juniorek Anna Rycyk „Jantar” była druga.

Największe osiągnięcia słupskich zawodników
w roku 1998
Halowe mistrzostwa Polski juniorów - Spała

zajęte miejsce konkurencja wynik nazwisko i imię rocznik klub trener

II TYCZKA Granda Aleksandra 80 Jantar H. Michalski
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Halowe mistrzostwa Polski seniorów – Spała
zajęte miejsce konkurencja wynik nazwisko i imię rocznik klub trener

II TYCZKA Granda Aleksandra 80 Jantar H. Michalski

Przełajowe mistrzostwa Polski juniorów – Strzelce Krajeńskie
zajęte miejsce konkurencja wynik nazwisko i imię rocznik klub trener

II 3000 m Nowosielski Jacek 80 Gryf 3 J. Rolbiecki

Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży – Wrocław
zajęte miejsce konkurencja wynik nazwisko i imię rocznik klub trener

III OSZCZEP Witek Agnieszka 81 Gryf 3 E. Grecka

Mistrzostwa Polski juniorów – Bydgoszcz
zajęte miejsce konkurencja wynik nazwisko i imię rocznik klub trener

II WZWYŻ Klinkosz Marcin 80 Gryf 3 R. Ksieniewicz

III W DAL Michalska Marta 80 Jantar H. Michalski

Mały Memoriał J. Kusocińskiego – Kielce
zajęte miejsce konkurencja wynik nazwisko i imię rocznik klub trener

III OSZCZEP Krogulec Sebastian 83 Gryf 3 E. Grecka

Bardzo ciekawie wygląda zestawienie sukcesów wychowanków słupskich klubów (Gryf 
i Jantar), którzy startują w barwach innych klubów (okres studiów, lepsze warunki bytowe) 
pomimo, że nadal są mieszkańcami Słupska lub Ustki.

Mistrzostwa Europy seniorów – Budapeszt
zajęte miejsce konkurencja nazwisko i imię rocznik

II 4x400 m Czubak Tomasz 73

IV 400 m Czubak Tomasz 73

XIII MŁOT Pogroszewska Agnieszka 77

Mistrzostwa Polski seniorów – Wrocław
zajęte miejsce konkurencja nazwisko i imię rocznik

I 4x100 m Adamczyk Dariusz 75

II MŁOT Pogroszewska Agnieszka 77

II 400 m Czubak Tomasz 73

III OSZCZEP Madejczyk Barbara 76

III TYCZKA Granda Aleksandra 80

Młodzieżowe Mistrzostwa Polski – Lublin
zajęte miejsce konkurencja nazwisko i imię rocznik

I MŁOT Pogroszewska Angieszka 77
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Jan Huruk zwycięża w maratonie w Tokio.

Na trasie biegu przełajowego 
Jacek Nowosielski.
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Polska sztafeta 4x400 m z Tomaszem Czubakiem w Igrzyska Dobrej Woli w Nowym Jorku.

Wicemistrzowie Europy w sztafecie 4x400 m. Pierwszy od prawej Tomasz Czubak.
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Start Tomasza Czubaka po nowy rekord Polski – 44,62 s.

Agnieszka Pogroszewska na stadionie w Budapeszcie.
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Agnieszka Witek.

Leszek Blumczyński 
w rzucie oszczepem.
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Leszek Blumczyński w pchnięciu kulą.

Marta Michalska.
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Rok 1999

– Piotr Drwal zdobył brązowy medal w Halowych Mistrzostwach Polski na dystansie 
3000 m.

– W Mistrzostwach Polski Seniorów w biegach przełajowych, Piotr Drwal wywalczył 
srebrny medal na dystansie 12.000 m.

– W Stargardzie Szczecińskim odbył się mityng rzutowy. Biorący w nim udział Benedykt 
Michałowski uzyskał w pchnięciu kulą wynik 14,74 m, co dało mu drugie miejsce.

– Na stadionie 650-lecia w Słupsku rozegrano mityng otwarcia sezonu. Najwartoś-
ciowsze wyniki w kategorii młodzików uzyskali: Aleksandra Brusanowska „Jantar” w bie-
gu na 60 m – 8,52 s; Olga Kiełkowska w biegu na 300 m – 43,80 s; Elwira Judka „Chromik” 
w biegu na 600 m – 1.55,96 min; Jagoda Chmiel w biegu na 1000 m – 3.28,66 min; Natalia 
Opolska „Jantar” w skoku w dal – 4,39 m; Monika Marciuch SSP 16 w skoku wzwyż – 160 
cm i w rzucie oszczepem – 30,90 m; Ewa Pajdo „Jantar” w pchnięciu kulą - 7,29 m; Piotr 
Klinkosz w biegu na 60 m – 8,77 s; Radosław Jaworski w biegu na 100 m – 12,59 s i w sko-
ku w dal – 5,15 m; Daniel Koniuszek w biegu na 300 m – 41,67 s; Norbert Zięba w biegu 
na 1000 m – 2.58,72 min; Adam Strzelczyń w biegu na 600 m – 1.31,31 min; Karol Jakimo-
wicz w rzucie oszczepem – 30,66 min. Na uwagę zasługują również osiągnięcia innych 
młodych ustczanek: Katarzyny Połeć w skoku wzwyż – 125 cm i w skoku w dal - 4,09 m 
oraz Agaty Michalskiej w skoku w dal - 3,98 m. W kategorii juniorskiej (młodsi i starsi) do-
minowali reprezentanci słupskiego „Gryfa 3” i usteckiego „Jantara”. Ze słupszczan wyniki 
godne odnotowania uzyskali: Marcin Wiśniewski w biegu na 60 m – 7,25 s; Marcin Klin-
kosz w biegu na 100 m – 11,48 s i w biegu na 300 m 37,19 s; Paweł Piotraschke w biegu 
na 1000 m – 2.43,52 min; Artur Kliber w skoku w dal – 6,41 m; Rafał Litwiniuk w skoku 
wzwyż – 195 cm; Krzysztof Ostapko w rzucie oszczepem – 51,92 m; Przemysław Bonat 
w pchnięciu kulą – 11,28 m; Katarzyna Lesica w rzucie oszczepem – 35,24 m i w pchnięciu 
kulą – 9,48 m. Rezultaty lekkoatletek z Ustki: Wioletta Bownik w biegu na 60 m – 8,26 s i w 
biegu na 100 m – 13,15 s; Agata Kowalska w biegu na 300 m – 42,16 s; Izabela Żmijewska 
w biegu na 600 m – 1.47,15 min; Mariusz Podgórnia  „Schüller” Namysłów w biegu na 600 
m uzyskał czas 1.24,25 min.

– Bardzo dobrze spisali się młodzi lekkoatleci w zawodach z okazji otwarcia sezonu w So-
pocie. Na duże wyróżnienie zasługiwał Roman Antropik z „Chromika” Słupsk (14 lat), który 
w biegu na 1000 m osiągnął wynik 2.46,15 min. Dobrze wypadł również Adam Strzelczyk 
– rok młodszy zawodnik z „Gryfa 3”. Jego rezultat to 2.48,99 min. Oto niektóre wyniki innych 
zawodników: kategoria młodzików – dziewczęta: 100 m – Aleksandra Brusanowska „Jantar” 
– 13,66 s; 300 m – Ola Kiełkowska – 46,34 s; Magdalena Watusiak – 47,21 s; 100 m ppł. – Mag-
dalena Watusiak „Jantar” - 18,93 s; oszczep – Katarzyna Mikołajczyk – 27,40 m; chłopcy: 1000 
m – Daniel Koniuszek – 2.50,84 min. 

– W mityngu „Iskry” Białogard dobrze zaprezentował się Roman Antropik, który w biegu 
na 600 m uzyskał czas 1.28,37 min. Artur Kliber w skoku w dal osiągnął wynik 6.93 m.

– W Słupsku odbyły się zawody w czwórboju la dziewcząt. Drużynowo triumfowała Szkoła 
Podstawowa nr 14 przed SP 11. Indywidualnie zwyciężyły: 60 m – Kasia Fedorowicz (SP 15) 
– 8,8 s; skok w dal – Ewa Szych (SP 8) – 4,12 m; rzut piłeczką palantową – Karolina Dziewa 
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(SP 14) – 51 m; bieg na 600 m – Elwira Judka (SSP 16) – 1.53,30 min; skok wzwyż – Agnieszka 
Łazańska i Natalia Stefańska (SP 14) – po 130 cm. 

– W Sopocie odbyły się kwalifikacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży i Mistrzostw 
Polski Juniorów. Oto ciekawsze osiągnięcia: Wioletta Bownik „Jantar” w biegu na 100 m – 
13,05 s i w biegu na 200 m – 27,62 s; Anna Rycyk „Jantar” w biegu na 800 m – 2.19,18 min; 
Karolina Piask „Jantar” w biegu na 100 m ppł. – 16,34 s; Anna Głogowska w rzucie oszczepem 
– 34,70 m; Marcin Wiśniewski na 100 m – 11,51 s i 200 m 23,29 s; Paweł Słoma „Jantar” w biegu 
na 2000 m pprz. – 6.55,28 min; Artur Kliber w skoku w dal – 6,69 m i w trójskoku – 14,16 m; 
Sebastian Krogulec w rzucie oszczepem – 53,41 m. Poza konkursem Piotr Drwal w biegu na 
3000 m osiągnął czas 8.21,17 min.

– W Słupsku odbyły się zawody w ramach lekkoatletycznej ligi. Startowały dziewczęta ze 
szkół podstawowych. W punktacji generalnej triumfowała Sportowa Szkoła Podstawowa nr 
16 przed SP 2 i SP 6. Indywidualnie najlepsze wyniki osiągnęły: w biegu na 100 m – Żaneta 
Wielocha (SP 2) – 14,13 s; 600 m – Katarzyna Borkowska (SP 1) – 1.56,01 min;  skok w dal – Da-
ria Wawrzonkowska (SP 2) – 4,54 m; rzut oszczepem – Emilia Leska (SP 1) – 18,95 m; 300 m 
– Agata Wdowik (SSP 16) – 49,23 s; skok wzwyż – Sara Kinas (SP 14) – 140 cm; pchnięcie kulą 
– Mirosława Pilawska (SP 1) 9,97 m.

– W Grudziądzu odbył się mityng z udziałem naszych zawodników. Wyniki: Wioletta Bow-
nik „Jantar” na 100 m – 13,15 s i 200 m – 26,71 s; Anna Głogowska w rzucie oszczepem – 34,27 
m; Aneta Kusz w rzucie młotem – 42,85 m i Dagmara Dąbrowska – 36,85 m; w biegu na 100 
m ppł Agata Kowalska „Jantar” – 15,98 s; w biegu na 100 m Marcin Wiśniewski – 11,16 s; Paweł 
Piotrachske w biegu na 3000 m – 9.23,31 min; Piotr Drwal w biegu na 5000 m – 14.32,10 min; 
Dominik Kozak w biegu na 2000 m pprz. – 6.36,17 min; Przemysław Bonat w rzucie dyskiem 
– 37,94 m.

– Na stadionie w Białogardzie odbyły się zawody na których młodzi zawodnicy mogli uzy-
skiwać minimum na zawody centralne. Ciekawsze wyniki: Agata Kowalska „Jantar” na 100 m 
ppł. – 15,35 s; Anna Głogowska w rzucie oszczepem – 34,19 m; Artur Kliber w skoku w dal 
– 6,74 m i w trójskoku – 14,75 m; Przemysław Bonat w rzucie dyskiem (1,5 kg) – 44,35 m.

– Mistrzostwa Okręgu Pomorskiego w kat. młodzików rozegrano w Sopocie. Złoty medal 
zdobyła  Aleksandra Kiełkowska na 100 m ppł. – 16,00 s i 300 m ppł. – 50,15 s. Srebrne medale 
wywalczyli: Monika Marciuch w skoku wzwyż – 154 cm, Daniel Koniuszek na 1000 m – 2.48,28 
min oraz Norbert Zięba na 2000 m – 6.17,91 min. Monika Marciuch przywiozła brązowy me-
dal za trzecie miejsce w rzucie oszczepem – 31,37 m.

– Na stadionie „Zawiszy” w Bydgoszczy rozegrano mistrzostwa makroregionu w kat. juniorów 
i juniorów młodszych. Oto wyniki: Wioletta Bownik „Jantar” na 100 m – 12,85 s; Agata Kowalska 
„Jantar” na 100 m ppł – 16,15 s; Sebastian Krogulec w rzucie oszczepem – 52,73 m; Anna Rycyk 
w biegu na 1500 m – 4.37,01 min; Krzysztof Ostapko w rzucie oszczepem – 53,80 m.

– Na mityngu w Sopocie nasi zawodnicy uzyskali następujące wyniki: Anna Głogowska 
w rzucie oszczepem – 35,87 m; Katarzyna Lesica w rzucie oszczepem – 30,73 m i w pchnięciu 
kulą – 9,15 m; Dominik Kozak w biegu na 2000 m pprz. – 6.13,41 min; Artur Kliber w trójsko-
ku – 14,45 m; Marcin Wiśniewski na 100 m – 11,29 s; Paweł Piotraschke na 1500 m – 4.07,71 
min; Przemysław Bonat w rzucie dyskiem (1,5 kg) – 45,29 m; Piotr Drwal w biegu na 3000 m 
– 8.12,62 min.
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– W Gateshead w Anglii odbyły się XIII Mistrzostwa Świata Weteranów w lekkiej at-
letyce. Duży sukces odniósł Benedykt Michałowski (przedział wieku 40-44 lata), który 
w pchnięciu kulą uzyskał wynik 15,21m i zdobył tytuł wicemistrza.

– Mistrzostwa Polski Seniorów odbyły się w Krakowie. Piotr Drwal zajął szóste miejsce 
w biegu na 5000 m z wynikiem 14.19,81 min.

– Na łamach „Głosu Pomorza” ukazał się wywiad z Tomaszem Czubakiem, który powrócił 
z Sewilli, gdzie rozgrywano Mistrzostwa Świata. Słupszczanin Tomasz Czubak „Skra” Warsza-
wa był jedną z gwiazd polskiej ekipy. W biegu na 400 m ustanowił nowy rekord Polski wyni-
kiem 44,62 s i walnie przyczynił się do zdobycia srebrnego medalu w sztafecie 4 x 400 m.

Po przyjeździe z Hiszpanii red. Krzysztof Niekrasz przeprowadził rozmowę z naszym zna-
komitym czterystumetrowcem.
Jak pan się czuje w roli wicemistrza świata?
Znakomicie! Jestem niezwykle szczęśliwy. Chyba odkryłem wreszcie własne możliwości. Niektó-
rzy powiadają, że nasze sztafetowe „srebro” uratowało honor polskiej lekkiej atletyki. Są też tacy, 
którzy kreują nas na bohaterów, ale ja nie czuje się gwiazdą. Po prostu – robię to, co lubię.
Z jakimi nadziejami jechał pan do Sewilli?
Czułem, że jestem dobrze przygotowany fizycznie i psychicznie. Mój trener Edward Antczak przed 
wyjazdem na mistrzostwa powiedział, że będę jedynym białym człowiekiem w finale na 400 m 
i o mały włos jego słowa by się sprawdziły… Do celu było przecież tak blisko. Ale i tak jestem za-
dowolony z rekordowego wyczynu, bo mój półfinał był wyjątkowo silny. Gdybym biegł w drugim 
półfinale, to w obecnej dyspozycji na pewno znalazłbym się w finałowej ósemce.
Jakie było założenie przed finałowym biegiem sztafetowym?
Uważam, że sztafeta została ustawiona w optymalnym zestawieniu. Naszym zadaniem była 
walka o medal. Cel udało się zrealizować. Szybsi okazali się od nas tylko Amerykanie, ale oni na-
prawdę są daleko przed wszystkimi.
Czy zdaniem pana fenomen jednego okrążenia Michael Johnson jest do pokonania?
Zawodnik ten od długiego czasu prezentuje wręcz fenomenalną formę. Było to widać w biegu 
indywidualnym, jak i w sztafecie. Dziś jest nie do pokonania.
Bardzo często można spotkać pana ze słuchawkami na uszach i słuchającego muzyki. Spra-
wia pan wrażenie człowieka na luzie?
Rzeczywiście tak jest. Lubię słuchać różnej muzyki i utworów z końca lat osiemdziesiątych.
Jakim pan jeździ samochodem?
Nissanem primerą.
Kto był odkrywcą pana talentu?
Nauczyciel wychowania fizycznego fizycznego w Zespole Szkół Budowlanych w Słupsku pan Piotr Zduński.
Komu pan najwięcej zawdzięcza ze sztabu trenerskiego?
Największy wkład w przebieg mojej kariery ma niewątpliwie Edward Antczak ze słupskiego „Gry-
fa”. Na zgrupowaniach kadry natomiast trenuję pod opieką Józefa Lisowskiego.
Jest pan kawalerem i lubi kobiety. Z kim pan się obecnie najlepiej przyjaźni?
Z Amelią Nowak z Wałbrzycha. Biega na 100 m przez płotki.
Jaka może być przyszłość polskiego „Teamu 400”?
Stworzyliśmy silną grupę. Jesteśmy zgraną paczką i wszelkie cele podporządkowaliśmy igrzy-
skom w Sydney 2000 r.
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– Startujący w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski Artur Kliber w trójskoku uzyskał wy-
nik 14,21 m, co dało mu to dziesiąte miejsce.

– Finał Grand Prix PZLA odbył się w Białogardzie. Benedykt Michałowski był ósmy w pchnię-
ciu kulą – 14,95 m.

– W Bydgoszczy odbyły się mistrzostwa makroregionu młodzików. W gronie chłopców 
Łukasz Lewnau w biegu na 300 m ppł. uzyskał czas 41,80 s; Pozostałe wyniki: Roman An-
tropik biegu na 1000 m – 2.41,43 min; Grzegorz Kijowski w biegu na 300 m – 39,74 s. Wśród 
dziewcząt Monika Marciuch w rzucie oszczepem – 39,76 m i w skoku wzwyż – 148 cm; Alek-
sandra Kiełkowska w biegu na 100 m ppł. – 16,15 s; Anna Kozdroń w pchnięciu kulą – 10,25 
m. Poza konkursem startował 13-letni Adam Strzelczyń. Biegacz „Gryfa 3” wygrał bieg na 600 
m – 1.20,36 min.

– V Bieg Uliczny Słupskiej Starówki rozegrano ulicami Starego Miasta w Słupsku. W biegu 
głównym mężczyzn ubiegłoroczny sukces powtórzył Piotr Drwal. Zwyciężył w czasie 29,54 
min. W gronie kobiet triumfowała słupska biegaczka Lucyna Kuklińska-Nurkowska, która bie-
ga w barwach LKB Braci Petk-Brok.

– Półmaraton Słowiński na trasie Rowy – Ustka zakończył się zwycięstwem Zbigniewa 
Murawskiego ze Szczecina. Zawodnik ze Słupska Artur Pelo był szósty.

Największe osiągnięcia słupskich zawodników
w roku 1999
Halowe Mistrzostwa Polski Seniorów 

zajęte miejsce konkurencja nazwisko i imię rocznik klub trener

III 3000 m Drwal Piotr 73 Gryf 3 Zenon Bartoś

Mistrzostwa Polski Seniorów w biegach przełajowych
zajęte miejsce konkurencja nazwisko i imię rocznik klub trener

II 12.000 m Drwal Piotr 73 Gryf 3 Zenon Bartoś

Mistrzostwa Polski Młodzików
zajęte miejsce konkurencja nazwisko i imię rocznik klub trener

II OSZCZEP Marciuch monika 84 Gryf 3 Ryszard Ksieniewicz
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Piotr Drwal na trasie biegu ulicznego.

Przed startem do słupskiego biegu ulicznego.
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Dariusz Michalczewski wręcza Adamowi Strzelczykowi stypendium sportowe.
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Rok 2000

– Kolejną reorganizację przeżyła słupska lekka atletyka. Z dniem 3 kwietnia 2000 roku  
zarejestrowano nowy klub pod nazwą Słupski Klub Lekkiej Atletyki. Sponsorem klubu zo-
stała Pomorska Fabryka Okien „M&S”. Prezesem klubu został były lekkoatleta, działacz i sędzia 
Grzegorz Lipiński. Kadrę szkoleniową stanowił Janusz Rolbiecki, który wraz ze swoją grupą 
przeszedł do nowego klubu. Pozostali szkoleniowcy Ewa Grecka i Ryszard Ksieniewicz oraz 
ich podopieczni pozostali w barwach KS „Gryf 3”. 

– W Bydgoszczy odbyły się mistrzostwa Polski juniorów i juniorów młodszych w biegach 
przełajowych. Oto zajęte miejsca przez naszych zawodników: juniorzy: 3000 m – czterdzieste 
miejsce Dominik Kozak „SKLA”; 6000 m – jedenasty Dominik Gałkowski „Jantar”.

– Otwarcie sezonu odbyło się w Sopocie. Oto ciekawsze wyniki: dziewczęta: 600 m – Ag-
nieszka Chojnacka „M&S” – 1.46,80 min; 100 m ppł. – Aleksandra Kiełkowska „Gryf 3” – 16,00 
s; chłopcy: 100 m – Marcin Wiśniewski „Gryf 3” – 11,33 s; 300 m – Grzegorz Kijewski „M&S” 
– 40,11 s; 600 m – Roman Antropik „Chromik” – 1.26,05 min; Adam Strzelczyk „M&S” – 1.28,77 
min; juniorzy: pchnięcie kulą – Katarzyna Lesica – 10,90 m; Anna Kozdroń – 10,12 m; Marta 
Czajka – 7,75 m, wszystkie „Gryf 3”; pchnięcie kulą chłopców – Łukasz Lewnau „Gryf 3” – 13,11 
s; rzut oszczepem – Monika Marciuch – 39,04 m; Anna Głogowska – 35,98 m; rzut oszczepem 
chłopców – Krzysztof Ostapke – 57,80 m; Sebastian Krogulec – 48,48 m  „Gryf 3”.

– Na stadionie w Białogardzie rozegrano mityng integracyjny. Bardzo dobrze spisał się 
Roman Antropik z MKS „Chromik” Słupsk, który w biegu na 1000 m uzyskał czas 2.30,67 
min. Był wynik lepszy od rekordu Polski młodzików. Wyniki pozostałych słupszczan: kobie-
ty: 60 m – Agata Michal-ska „Jantar” – 9,03 s; 100 m – Karolina Rosjan „Jantar” – 13,22 s; 300 
m – Agata Kowalska – 43,07 m; pchnięcie kulą – Anna Kozdroń „Gryf 3” – 10,88 m; rzut osz-
czepem Monika Marciuch „Gryf 3” – 37,48 m;  Anna Głogowska – 35,42 m; skok w dal – Agata 
Michalska „Jantar” – 4,41 m; mężczyzni: 60 m – Grzegorz Kijowski „M&S” – 7,76 s; 100 m – To-
masz Franas (Słupsk) – 11,09 s; Marcin Wiśniewski „Gryf 3” – 11,24 s; 300 m – Adam Strzelczyń 
„M&S” – 38,59 s; 400 m – Adam Strzelczyk „M&S” – 53,77 s. Był to najlepszy rezultat w Pol-
sce wśród 14-latków; 800 m – Mariusz Podgórniak „Gryf 3” – 1.55,41 min; Roman Antropik 
„Chromik” – 1.55,94 min, (najlepszy rezultat wśród młodzików w Polsce); 1500 m – Paweł 
Pietraschke „M&S” – 4.10,59 min; skok wzwyż – Marcin Klinkosz „Gryf 3” – 200 cm; skok w dal 
– Artur Kliber „Gryf 3” – 6,63 m.

– Do Białogardu ponownie zawitali słupscy lekkoatleci. Wyniki: juniorzy młodsi: 100 m 
– Maksymilian Szewczyk „Gryf 3” – 12,14 s;  kobiety – Alicja Zielińska – 14,03 s; 200 m – Alicja 
Zielińska – 28,85 s; 800 m – Daniel Koniuszek „M&S” – 2.05,57 min; 100 m ppł. – Aleksandra 
Kiełkowska „Gryf 3” – 15,35 s; rzut oszczepem – Monika Marciuch – 38,05 m; Anna Głogowska 
– 37,95 m obie „Gryf 3”; 400 m – Adam Strzelczyk „M&S” – 52,49 s; Roman Antropik „Chromik” 
– 53,21 s; skok w dal – Artur Kliber „Gryf 3” – 6,50 m; skok wzwyż – Marcin Klinkosz „Gryf 3” 
– 205 cm; trójskok – Artur Kliber – 14,09 m.

Grupa słupskich lekkoatletów brała udział w mityngu, który odbył się w Świeciu. Najlepiej 
wypadł Marcin Klinkosz „Gryf 3”, który wygrał skok wzwyż rezultatem 205 cm. Sebastian Kro-
gulec „Gryf 3” zwyciężył w rzucie oszczepem wynikiem 55,52 m, podobnie jak Anna Głogow-
ska wśród pań – 38,60 m. Agnieszka Witek „Gryf 3” była druga – 37,31 m. Inne wyniki: 200 m 
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– Maksymilian Szewczyk „Gryf 3” – 24,66 s; 800 m – Roman Antropik „Chromik” – 1.58,82 min; 
800 m kobiet – Antonina Rychter „Jantar” - 2.34,29 min; pchnięcie kulą kobiet – Marta Czaja 
„Gryf 3” – 7,71 m.

– Młodzieżowe Mistrzostwa Polski rozegrano w Poznaniu. Marcin Klinkosz „Gryf 3” star-
tujący w skoku wzwyż wywalczył złoty medal wynikiem 210 cm. Brązowy medal zdobyła 
w rzucie młotem Małgorzata Zdziech „Jantar” osiągając wynik 51,50 m.

– W Białogardzie odbył się mityng z udziałem naszych zawodników. Wyniki: 2000 m – Ro-
man Antropik „Chromik” ustanowił rekord Polski młodzików rezultatem 5.32,55 min; 600 
m kobiet – Agnieszka Chojnacka „SKLA M&S” – 1.45,02 min; 300 m chłopców – Piotr Kalitka 
„SKLA M&S” – 40,41 s; rzut oszczepem – Sebastian Krogulec „Gryf 3” – 59,90 m.

– W Sopocie odbyły się mistrzostwa województwa młodzików. Wyniki: Adam Strzelczyk 
„M&S” – 300 m – 38,02 s; Roman Antropik w biegu na 600 m – 1.25,57 min; Anna Kozdroń 
„Gryf 3” w pchnięciu kulą – 10,45 m; Magda Wantusiak „Jantar” w biegu na 300 m ppł. – 49,71 
s; 1000 m dziewcząt – Agnieszka Chojnacka „M&S” – 3.11,98 min; Beata Uzar „SP Jezierzyce” 
– 3.22,55 min.

– W Sopocie odbyły się międzywojewódzkie mistrzostwa młodzików. Startowali w nich 
reprezentanci dwóch województw: pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Roman Antro-
pik „M&S” przebiegł 1000 m w czasie 2.40,35 min; Adam Strzelczyk „M&S” w biegu na 600 m 
– 1.26,35 min; Anna Bielas „Gryf 3” w rzucie oszczepem - 34,10 s; Mariusz Cierniawski „Gryf 3” 
w pchnięciu kulą – 12,13 s; Magda Wantusiak „Jantar” w biegu na 300 m ppł – 49,53 s; Anna 
Kozdroń „Gryf 3” w rzucie oszczepem – 32,82 s. W kategorii juniorów (poza konkursem): Paweł 
Pietraschke „M&S” w biegu na 3000 m – 8.43,67 min; Dominik Kozak „M&S” na 2000 m pprz. 
– 6.17,97 min; Krzysztof Uzar „M&S” w biegu na 400 m – 56,51 s.

– W Poznaniu odbyły się Mistrzostwa Polski Młodzików. Duży sukces odniósł Adam Strzel-
czyk „SKLA” w biegu na 600 m zdobywając srebrny medal wynikiem 1.26,18 min. Brązowy 
medal zdobył Roman Antropik „SKLA” na dystansie 1000 m – 2.40,80 min. Pozostałe wyniki 
słupskich zawodników: pchnięcie kulą chłopców Mariusz Czarniawski „Gryf 3” – 10,88 s; rzut 
oszczepem dziewcząt Anna Bielas „Gryf 3” – 33,07 s.

– W Sopocie odbyły się zawody zakończenia sezonu. Pierwsze miejsca wywalczyli: na 800 
m Adam Strzelczyk „SKLA” w czasie 2.03,36 min; na 1500 m Roman Antropik „SKLA” – 4.05,64 
min; drugie miejsca zajęli: Monika Marciuch „Gryf 3” w rzucie oszczepem – 43,70 m i na 300 m 
Karolina Zielaskiewicz „Jantar” – 44,16 s; trzecie pozycjezajęli: Łukasz Lewnau „Gryf 3” w rzucie 
dyskiem - 41,77 s, w biegu na 100 m Karolina Rosjan „Jantar” - 13,10 s. Na czwartych miejscach 
uplasowali się: w rzucie dyskiem Kamil Zieliński „Gryf 3” – 39,43 s; w rzucie oszczepem Małgo-
rzata Mikołajczyk „Gryf 3” – 32,70 s; piąte miejsca: Agnieszka Chojnicka „SKLA” w biegu na 1000 
m – 3.12,97 min; na 400 m Grzegorz Kijowski „SKLA” – 54,29 s; w rzucie oszczepem Anna Bielas 
„Gryf 3” – 32,58 s; na 1500 m Dominik Kozak „SKLA” – 4.11,52 min; Beata Uzar „SKLA” na 1000 m – 
3.20,26 min; Karolina Uzar „SKLA” – 3.20,52 min; 800 m chłopców Krzysztof Uzar „SKLA” – 2.10,33 
min. Rzut dyskiem chłopców (2 kg) Przemysław Bonat „Gryf 3” – 40,41 s; 100 m Maksymilian 
Szewczyk „Gryf 3” – 11,91 s; pchnięcie kulą dziewcząt Marta Czaja „Gryf 3” – 9,23 m.

– Na zawodach w Sopocie Roman Antropik „SKLA” uzyskał w biegu na 1500 m 4.05,64 min.
– Kusowo (gm. Słupsk). 14-letni biegacz Adam Strzelczyk był stypendystą zawodowego 

mistrza świata w boksie Dariusza „Tigera” Michalczewskiego oraz Agencji Rolnej Skarbu Pań-
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stwa. Dzięki temu zdobył srebrny medal mistrzostw Polski młodzików. Adam od 2 lat biegał 
w Słupskim Klubie Lekkiej Atletyki M&S. Na lekkoatletyczny talent chłopca zwrócił uwagę 
wuefista ze Szkoły Podstawowej w Głobinie Zdzisław Snopek. Ówczesny pierwszoklasista li-
ceum (poszedł do szkoły rok wcześniej) przebiegał co dzień 10 km i przez 2 godziny wykony-
wał ćwiczenia ogólnorozwojowe. Jego najwierniejszymi kibicami byli rodzice i dwie siostry. 
Jeszcze jako 13-latek wygrywał każdy bieg. Zakwalifikował się do finału mistrzostw Polski 
juniorów, ale nie mógł w nich wystąpić, bo był za młody! Szansę dostał w roku 2000 na mi-
strzostwach kraju w Poznaniu. Będąc o rok młodszy od konkurentów miał najlepszy rekord 
życiowy i w biegu na 600 m prowadził od startu prawie do mety. Na kilka metrów przed linią 
wyprzedził go jeden z konkurentów. Trener Janusz Rolbiecki powiedział, że najważniejsze, by 
nie przeforsować ucznia. Bolączką Adama był wzrost. 14-latek w przeciwieństwie do swoich 
sióstr, równie utalentowanych, lecz w innych dyscyplinach, ciągle rósł. Bał się, że niedługo 
przekroczy 200 cm, a dla biegacza taki wzrost jest przeszkodą i stawy mogą nie wytrzymać 
treningowych obciążeń.

Największe osiągnięcia słupskich zawodników
w roku 2000
Mistrzostwa Polski Seniorów

zajęte miejsce konkurencja nazwisko i imię klub trener

I 5000 m Drwal Piotr Gryf 3 Zenon Bartoś

II MŁOT Pogroszewska Agnieszka Jantar Henryk Michalski

Młodzieżowe Mistrzostwa Polski
zajęte miejsce konkurencja nazwisko i imię klub trener

I WZWYŻ Klinkosz Marcin Gryf 3 Ryszard Ksieniewicz

III MŁOT Zdziech Małgorzata Jantar Henryk Michalski

Mistrzostwa Polski Młodzików
zajęte miejsce konkurencja nazwisko i imię klub trener

II 600 m Strzelczyk Adam SKLA M&S Janusz Rolbiecki

III 1000 m Antropik Roman SKLA M&S Janusz Rolbiecki
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Na trasie Sławomir Kwiatkowski.  

Finał Czwartków Lekkoatletycznych Lekkoatletycznych Warszawie – Katarzyna Uzar zwycięża w biegu na 600 m.



337

Grupa Janusza Rolbieckiego. Stoją od lewej: Zbigniew Antropik, Adam Strzelczyk, Dominik Kozak, Wojciech Rolbiecki,. Poniżej: 
młodszy Antropik, Roman Antropik i Mateusz Nikel.

Dekoracja Romana Antropika za III miejsce w Mistrzostwach Polski Młodzików.
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Dekoracja Adama Strzelczyka – II miejsce w Mistrzostwach Polski Młodzików.

Adam Strzelczyk w otoczeniu Dariusza Michalczewskiego, 
redaktora Włodzimierza Szaranowicza, mamy i trenera.
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Na trasie biegu przełajowego prowadzi Jacek Nowosielski przed Arturem Pelo.

Henryk Michalski i Agnieszka Pogroszewska.
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Rok 2001

– W Grudziądzu w tamtejszej hali sportowej odbyły się mistrzostwa regionu pomorskiego 
juniorów i juniorów młodszych. Oto ich wyniki: juniorzy 18-19 lat: 60 m – Piotr Kalitka „SKLA” 
– 7,45 s; juniorzy młodsi: 600 m – Roman Antropik „SKLA” – 1.25,41 min; Daniel Koniuszek 
„SKLA” – 1.31,62 min; 60 m dziewcząt – Karolina Rosjan „Jantar” – 8,26 s.

– W hali AWF w Warszawie odbyły się Halowe Mistrzostwa Polski juniorów i juniorów 
młodszych. Startujący w nich Roman Antropik zajął czwartą lokatę w biegu na 1000 m uzy-
skując wynik 2.36,57 min.

– Mistrzostwa województwa pomorskiego w biegach przełajowych rozegrano w Skórczu. 
Miejsca zajęte przez naszych zawodników. młodziczki – XV m - Magda Arciszewska „SKLA”; 
młodzicy: IV m - Adam Strzelczyk „SKLA”; dziewczęta rocznik 1987 – XVII m - Agata Radema-
cher „SKLA”; seniorzy – VIII m - Paweł Piotraschke „SKLA”.

– W Kwidzynie walczono o tytuły w międzywojewódzkich mistrzostwach młodzików, 
juniorów młodszych i juniorów w biegach przełajowych. Nasi zawodnicy zajęli następujące 
miejsca: dziewczęta 1988 i młodsze – piąta Karolina Werenc „SKLA”; młodziczki – dwudziesta 
Agata Rademacher „SKLA”; młodzicy 2000 m – pierwszy Adam Strzelczyk „SKLA”; młodzicy 
3000 m piętnasty Mateusz Ciepiel „SKLA”; juniorzy młodsi 5000 m, piąty Daniel Koniuszek 
„SKLA”.

– Otwarcie sezonu zaingurowano w Sopocie. Wyniki słupskich zawodników: 100 m ppł. 
– Aleksandra Kiełkowska „Gryf 3” – 15,82 s; rzut oszczepem - Monika Marciuch „Gryf 3” – 46,20 
s; Anna Głodowska „Gryf 3” – 36,50 s; 200 m Tomasz Zawadzki „Gryf 3” – 23,99 s; skok wzwyż 
- Marcin Klinkosz „Gryf 3” – 205 cm; rzut dyskiem – Kamil Zieliński „Gryf 3” – 42,29 m; Łukasz 
Lewnau „Gryf 3” – 41,78 m; pchnięcie kulą – Kamil Zieliński „Gryf 3” – 12,57 m.

– W Białogardzie odbył się mityng dla wszystkich kategorii wiekowych. Dzieci starsze: 60 
m - Agata Michalska „Jantar” – 8,58 s; Anna Butryn „Jantar” – 8,63 s; skok w dal A. Michalska 
– 4,46 m; skok wzwyż – A. Michalska – 125 cm; młodzicy: 100 m - Karolina Zielaskiewicz „Jan-
tar” – 13,57 s; 300 m – K. Zielaskiewicz – 45,35 s; 600 m – Joanna Fanok „SKLA” – 1.47,04 min; 
skok wzwyż – Maja Pustówka „Gryf 3” – 145 cm; skok w dal M. Pustówka – 4,44 m; pchnięcie 
kulą – Marta Czaja „Gryf 3” – 10,72 m; rzut oszczepem – Anna Bielas „Gryf 3” – 34,56 m; 600 
m – Adam Strzelczyk „SKLA” – 1.26,44 min; 1000 m – Mateusz Nikiel „SKLA” – 2.55,98 min; ju-
niorzy młodsi: 300 m – Tomasz Zawadzki „Gryf 3” – 37,80 s; 600 m – Grzegorz Kijowski „SKLA” 
1.30,28 min; 1000 m – Roman Antropik „SKLA” – 2.31,35 min; pchnięcie kulą – Karol Zieliński 
„Gryf 3” – 11,56 s; 100 m – Mirella Małaczek „Jantar” – 13,68 s; skok w dal – M. Małaczek – 4,86 
m; rzut oszczepem – Monika Marciuch „Gryf 3” – 43,80 m; juniorzy: 100 m Karolina Rosjan 
„Jantar” – 12,71 s; 300 m K. Rosjan – 42,64 s; skok w dal – Karolina Piask „Jantar” - 4,95 m; 
rzut oszczepem – Anna Głogowska „Gryf 3” – 35,90 m; 100 m Maksymilian Szewczyk „Gryf 3” 
– 11,87 s; seniorzy: skok wzwyż - Marcin Klinkosz „Gryf 3” – 212 cm; rzut oszczepem – Krzysz-
tof Ostapko „Gryf 3” – 54,82 m.

– W Białogardzie odbyły się otwarte mistrzostwa woj. zachodniopomorskiego. Gościnnie 
wzięli w nich udział zawodnicy z okręgu słupskiego. Wyniki. Dziewczęta: 100 m – Karolina 
Rosjan - 12,72 s; 200 m – K. Rosjan – 25,74 s; 100 m ppł. – Aleksandra Kiełkowska – 15,61 s; 400 
m ppł. – Agata Kowalska – 67,16 s; rzut oszczepem – Monika Marciuch – 43,86 m; pchnięcie 
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kulą – Marta Czaja – 9,37 m; skok w dal – Karolina Piask – 4,95 m; chłopcy: 100 m - Aleksander 
Szewczyk – 11,86 s; 200 m - Adam Strzelczyk „SKLA” – 24,46 s; 400 m – Adam Strzelczyk „SKLA” 
– 51,88 s; Roman Antropik „SKLA” – 52,00 s; 3000 m – Dominik Kozak „SKLA” – 9.11,35 min; 
skok wzwyż – Marcin Klinkosz – 205 cm; pchnięcie kulą – Łukasz Lewnau – 13,16 m; Kamil 
Zieliński – 12,70 m.

– Rzut ligi juniorów odbył się w Gdańsku. Oto najciekawsze wyniki słupskich zawodników. 
Dziewczęta: rzut oszczepem – Monika Marciuch – 42,10 m; 800 m – Anna Karola „SKLA” – 2.39,18 
min. Chłopcy: skok wzwyż – Marcin Klinkosz – 205 cm; 800 m – Roman Antropik – 1.58,46 min; 
3000 m – Paweł Pietraschke – 8.50,27 min; 100 m – Maksymilian Szewczyk – 12,01 s; rzut dy-
skiem – Łukasz Lewnau – 43,64 m; rzut oszczepem – Krzysztof Ostapko – 52,34 m.

– Na stadionie „Iskry” w Białogardzie odbył się mityng kwalifikacyjny. Oto wyniki: kobiety: 
100 m – Karolina Rosjan „Jantar” – 12,60 s; skok w dal – Mirella Nałączek „Jantar” – 4,93 m; rzut 
oszczepem – Monika Marciuch „Gryf 3” – 42,12 m; 100 m ppł. Aleksandra Kiełkowska „Gryf 
3” – 16,00 s; 800 m Roman Antropik „SKLA” – 1.56,98 min; skok w dal - Karolina Piask „Jantar” 
– 5,24 m; 100 m – Maksymilian Szewczyk „Gryf 3” – 11,96 s; 200 m – Tomasz Zawadzki „Gryf 
3” – 23,68 s; 400 m – Grzegorz Kijowski „SKLA” – 54,48 s; pchnięcie kulą Karol Zieliński „Gryf 3” 
– 11,96 m; rzut oszczepem Krzysztof Ostapko „Gryf 3” – 57,07 m; 1500 m – Paweł Pietraschke 
„SKLA” – 4.04,92 min; 200 m - Karolina Zielaskiewicz „Jantar” – 27,03 s; skok w dal - Katarzyna 
Thomas „Jantar” – 4,68 m; pchnięcie kulą Marta Czaja „Gryf 3” – 11,13 m; rzut oszczepem Anna 
Bielas „Gryf 3” – 37,34 m; 400 m Adam Strzelczyk „SKLA” – 52,80 s.

– W mityngu, który się odbył w Gdańsku wystąpili zawodnicy SKLA M&S. Wyniki: dziew-
częta: 100 m ppł. – Aleksandra Kiełkowska – 15,49 s; rzut oszczepem - Monika Marciuch – 
38,78 m; pchnięcie kulą - Marta Czaja – 9,39 m; chłopcy: 100 m - Tomasz Zawadzki – 11,67 s; 
200 m - T. Zawadzki – 23,51 s; 400 m - Roman Antropik – 52,85 s; 800 m - Daniel Koniuszek 
– 2.07,36 min; 1500 m - Paweł Piotra-schke – 4.08,52 min; rzut oszczepem (700 g) - Kamil Zie-
liński – 50,42 m; rzut dyskiem - Kamil Zieliński – 41,84 m.

– I rzut ligi młodzików województwa pomorskiego odbył się w Gdańsku. Startowały w nim 
zespoły słupskie. Wyniki: 300 m - Adam Strzelczyk „SKLA” – 37,06 s; pchnięcie kulą - Marta Cza-
ja „Gryf 3” – 11,15 s; rzut oszczepem - Anna Bielas „Gryf 3” – 36,26 s; 1000 m - Mateusz Ciepiel 
„SKLA” – 2.56,35 min; skok wzwyż - Maja Pustówka „Gryf 3” – 142 cm; pchnięcie kulą - Katarzy-
na Mikołajczyk „Gryf 3” – 9,74 s.

– Z dniem 1 czerwca rozwiązana została sekcja lekkoatletyczna „Gryfa 3” Słupsk. Wszyscy 
trenujący w niej zawodnicy przeszli do Słupskiego Klubu Lekkiej Atletyki M&S. Znaleźli się 
tam także dwaj trenerzy wywodzący się z „Gryfa 3”: Ryszard Ksieniewicz i Ewa Grecka. „Gryf 3” 
był kontynuatorem tradycji lekkoatletycznych „Gryfa” Słupsk, niestety nie potrafił organiza-
cyjnie sprostać coraz większym wymaganiom rzeczywistości. Młodzi zawodnicy z M&S nadal 
trenowali na stadionie 650-lecia, który od lat, mimo swojego zaniedbania, był sztandarowym 
obiektem lekkoatletycznym, jaki pozostał w regionie.

Jesteśmy organizacyjnie przygotowani do tego, aby podołać szkoleniu większej liczby mło-
dzieży. Środki na to wyłoży także miasto. Naszym celem jest wystąpić w przyszłym roku w Dru-
żynowych Mistrzostwach Polski i w II lidze juniorów. Jeśli przy okazji zdobędziemy medale na 
mistrzostwach Polski i olimpiadzie młodzieży, to będzie to sukces – mówił prezes SKLA M&S Grze-
gorz Lipiński. 
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Miasto poparło ideę jednej sekcji lekkoatletycznej. Dynamicznie rozwijający się SKLA 
M&S Słupsk wydawał się być antidotum na dołek, w jakim znalazła się słupska lekkoatlety-
ka. Młodzież, mając odpowiednie zaplecze organizacyjne i logistyczne, mogła pokusić się 
o odpowiednio lepsze wyniki. Do rozwiązania pozostawała sprawa Piotra Drwala, rodzynka 
w „Gryfie 3”, najbardziej znanego wówczas słupskiego lekkoatlety. Od 2000 roku, będąc za-
wodnikiem „Gryfa 3”, był sponsorowany przez M&S. Od 2001 roku był właścicielem swojej 
karty zawodniczej.

Trwają rozmowy z Drwalem i jego trenerem. Nie mam na razie oficjalnego stanowiska – mówi 
Lipiński. Piotr miał ciekawe propozycje np. z „Kolejarza” Katowice, by biegać w ich barwach, jed-
nak w najbliższych dniach będziemy rozmawiać z M&S – mówi Zenon Bartoś, trener Drwala.

– Od kilku tygodni na stadionie 650-lecia odbywały się zawody lekkoatletyczne dla mło-
dzieży pod nazwą „Czwartki lekkoatletyczne” Młodzi adepci mogli sprawdzić się w rywalizacji 
z rówieśnikami. Zyskał na tym poziom dyscypliny w regionie, ponieważ można było wyłonić 
najzdolniejszych i objąć ich szkoleniem klubowym. Zwycięzcy naszych „czwartków” pojechali 
na finały, które odbywały się w Warszawie. Natomiast zawodnicy, którzy zajęli pierwsze miej-
sca w centralnych zawodach, w nagrodę mieli szansę na wyjazd do Disneylandu w Paryżu.

– W Gdańsku odbyły się mistrzostwa okręgu pomorskiego juniorów i juniorów młodszych. 
Wyniki słupskich zawodników. Juniorzy: 100 m ppł. - Karolina Piask – 17,19 s; skok w dal - 
K. Piask – 4,96 m; 400 m ppł. Agata Kowalska – 67,34 s; rzut oszczepem - Anna Głodowska 
– 37,11 m; rzut dyskiem - Przemysław Bonat – 40,43 m; pchnięcie kulą - P. Bonat – 12,13 m; 
juniorzy młodsi: 200 m - Karolina Rosjan – 26,19 s; 100 m - K. Rosjan – 12,49 s; 400 m - Tomasz 
Zawadzki – 51,30 s; 800 m - Roman Antropik – 1.59,87 min; 100 m ppł. - Aleksandra Kiełkow-
ska – 15,37 s; 110 m ppł.- Piotr Słoma – 17,16 s; 400 m ppł.- Magdalena Wantusia – 79,90 s, 
2000 m pprz  - Daniel Koniuszek – 6.25,89 min; rzut oszczepem - Monika Marciuch – 42,56 
m; rzut dyskiem - Kamil Zieliński – 45,36 m; skok w dal - Mirella Małaczek – 5,18 m. Startujący 
poza konkursem Marcin Klinkosz osiągnął w skoku wzwyż 213 cm.

– Bardzo dobrze spisali się młodzi lekkoatleci na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży 
w Poznaniu. Monika Marciuch „SKLA M&S Słupsk” wywalczyła złoty medal w rzucie osz-
czepem, osiągając wynik 43,45 m. Trenerem tej zawodniczki był Ryszard Ksieniewicz. Tyl-
ko o dwie setne sekundy złoto przegrał Roman Antropik „SKLA M&S” w biegu na 800 m. 
Jego czas 1.57,20 min. Roman trenowal pod okiem Janusza Rolbieckiego.

– Mityng Wakacyjny rozegrano w Białogardzie. Wyniki słupskich zawodników. Kobiety: 
100 m - Karolina Zielaskiewicz - 13,68 s; 600 m - Anna Karola - 1.49,41 min; rzut oszczepem 
- Anna Bielas – 32,48 m; Ewelina Janulis – 32,48 m; pchnięcie kulą - Marta Czaja – 10,49 m. 
Mężczyźni: 100 m – Piotr Kalita – 11,98 s; 200 m - P. Kalita – 24,37 s; 300 m - Marek Urbaniak 
– 38,16 s; 1000 m - Adam Strzelczyk – 2.33,87 min (najlepszy wynik w Polsce wśród młodzie-
żowców); 1500 m - Roman Antropik – 4.00,92 min.

– W Bydgoszczy odbyły się makroregionalne mistrzostwa młodzików. Wyniki: rzut oszcze-
pem - Anna Bielas – 36,93 m; pchnięcie kulą - Marta Czaja – 12,11 m; 600 m - Adam Strzelczyk 
– 1.25,67 min; rzut dyskiem - M. Czaja – 28,63 m; 300 m - Marek Urbaniak – 38,50 s; skok w dal 
- Tomasz Wiśniewski – 5,76 m; skok wzwyż - Maja Pustówka – 150 cm; rzut oszczepem - Eweli-
na Janulis – 33,64 m; 100 m ppł.- Katarzyna Thomas – 17,09 s; rzut oszczepem i pchnięcie kulą 
- Katarzyna Mikołajczyk – 31,63 m i 9,69 m.
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– W ogólnopolskim mityngu, który odbył się w Białogardzie, startowali reprezentanci klu-
bów ze Słupska, Ustki i Jezierzyc. Wyniki naszych zawodników. Dziewczęta: Karolina Rosjan 
w biegu na 100 m osiągnęła 12,74 s; na 200 m Karolina Zielaskiewicz – 28,05 s;  na 400 m 
Katarzyna Uzar „Orliki” Jezierzyce – 1.02,68 min; w rzucie oszczepem Anna Biela – 37,60 m, 
Katarzyna Mikołajczy – 34,88 m, Dorota Domżalska – 32,25 m; w skoku wzwyż Maja Pustówk 
– 140 cm; w skoku w dal Mirella Małaczek – 5,15 m. Chłopcy: ma 100 m Maksymilian Szew-
czyk – 11,93 s; na 200 m Artur Kliber – 23,99 s; na 800 m Krzysztof Uzar „Orliki” Jezierzyce 
– 2.06,94 min; w rzucie oszczepem Kamil Zieliński „SKLA” – 49,65; w pchnięciu kulą Łukasz 
Lewnau – 12,40 m.

– Startujący w Białogardzie w finale Grand Prix PZLA Marcin Klinkosz „SKLA” osiągnął 
w skoku wzwyż wynik 210 cm.

– W Bielsku-Białej odbywały się Mistrzostwa Polski Młodzików. Największym sukcesem 
mógła pochwalić się oszczepniczka Anna Bielas „SKLA M&S Słupsk”, która wywalczyła 
srebrny medal. Podopieczna Ewy Greckiej w swoim najlepszym rzucie posłała oszczep na 
odległość 38,05 m.  Bliski brązowego medalu, ale ostatecznie musiał zadowolić się czwartym 
miejscem, był Adam Strzelczyk „SKLA” w biegu na 600 m z czasem 1.25,32. Piąte miejsce za-
jęła Katarzyna Mikołajczyk „SKLA” w rzucie oszczepem – 36,42 m. Dziesiąta była Marta Czaja 
„SKLA” w pchnięciu kulą – 11,25 m.

– Przy okazji mistrzostwa Polski seniorów na 20 km w chodzie w Rumi (poza konkursem), 
na 10 km startowali młodsi zawodnicy. Bardzo dobrze w rywalizacji wypadł zawodnik SKLA 
Wojciech Rolbiecki. Wygrał ten dystans z czasem 1.00,36 h.

– Zakończył się sezon 2001. Największymi sukcesami na arenach światowych mogla po-
chwalić się Agnieszka Pogroszewska z „Jantara” Ustka. Reprezentowała Polskę na mistrzo-
stwach świata w Edmonton, gdzie sklasyfikowana została na osiemnastym miejscu w rzucie 
młotem. Na Uniwersjadzie w Pekinie była piąta. Triumfowała w mityngu Balt 2001 i zdobyła 
srebrny medal w mistrzostwach Polski seniorów. Powody do zadowolenia miał Piotr Drwal 
(od września „Expres” Katowice). Biegacz ten wywalczył złoty medal w przełajowych mistrzo-
stwach Polski na 12 kilometrów. Ponadto zdobył brązowy medal w biegu na 10 km. Nieźle 
wypadła młodzież, która wywalczyła następujące medale: Anna Bielas „SKLA” – srebrny me-
dal w rzucie oszczepem na mistrzostwach Polski młodzików, Monika Marciuch – złoty medal  
w rzucie oszczepem w kat. junior młodszy oraz srebrny medal Roman Antropik w biegu na 
800 m, również w kat. junior młodszy.

Największe osiągnięcia słupskich zawodników w roku 2001
Halowe Mistrzostwa Polski seniorów

zajęte miejsce konkurencja nazwisko i imię klub trener

III 3000 m Drwal Piotr GRYF 3 Zenon Batroś

Przełajowe Mistrzostwa Polski seniorów
zajęte miejsce konkurencja nazwisko i imię klub trener

I 12000 m Drwal Piotr GRYF 3 Zenon Batroś
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Mistrzostwa Polski Seniorów
zajęte miejsce konkurencja nazwisko i imię klub trener

II RZUT MŁOTEM Pogroszewska Agnieszka JANTAR Henryk Michalski

Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych
zajęte miejsce konkurencja nazwisko i imię klub trener

I OSZCZEP Marciuch Monika SKLA Ryszard Ksieniewicz

II 800 m Antropik Roman SKLA Janusz Rolbiecki

Mistrzostwa Polski Młodzików
zajęte miejsce konkurencja nazwisko i imię klub trener

II OSZCZEP Bielas Anna SKLA Ewa Grecka
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Roman Antropik na Halowych Mistrzostwach Polski Juniorów w Sopocie, obok siostra Renata.

Oszczepem rzuca Michał Bosko.
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Słupska sztafeta. Od lewej: Roman Antropik, Adam Strzelczyk, Zawadzki i Piotr Kalitka.

W skoku wzwyż Marcin Klinkosz.
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Na najwyższym stopniu podium Anna Bielas.

Marta Czaja zwycięzczyni pchnięcia kulą.



349

Tomasz Czubak  z trenerem Edwardem Antczakiem.

Agnieszka Pogroszewska w przerwie trwania Universjady w Pekinie, 
miała możliwość zwiedzania słynnego Chińskiego Muru.
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Niestrudzony Ryszard Ksieniewicz na najwyższym stopniu podium w zawodach weteranów.

W kole rzutu młotem
Agnieszka Pogroszewska.
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Rok 2002

– W Grudziądzu odbył się mityng w hali. Oto wyniki: w biegu na 1000 m Roman Antro-
pik uzyskał czas 2.38,47 min; w biegu na 60 m ppł. Aleksandra Kiełkowska „Jantar” – 10,02 
s; Marcin Klinkosz w skoku wzwyż – 200 cm; Tomasz Zawadzki w biegu na 300 m – 39,70 s; 
Maksymilian Szewczyk w biegu na 60 m – 7,65 s.

– Ponownie nasi lekkoatleci wystąpili w zawodach halowych w Grudziądzu. Rezultaty 
słupszczan: chłopcy: 600 m - Roman Antropik – 1.27,90 min; Adam Strzelczyk – 1.28,77 min;  
2000 m - Paweł Pietraschke – 5.34,87 min;  skok wzwyż - Marcin Klinkosz – 210 cm; skok w dal 
- Tomasz Gnat – 5,44 m.

– W Spale odbyły się halowe mistrzostwa Polski juniorów. Wyniki naszych zawodników: 
Karolina Rosjan w biegu na 60 m – 7,88 s i piąta lokata. Na 1000 m - Roman Antropik był je-
denasty z czasem 2.40,28 min.

– W Iławie rozegrano ogólnopolski mityng w hali. Marcin Klinkosz uzyskał wynik 215 cm 
i zajął drugie miejsce w skoku wzwyż.

– W Toruniu odbyły się mistrzostwa regionu w biegach przełajowych. Zajęte miejsca przez 
słupszczan: Karolina Werenc była dwudziesta pierwsza w biegu na 1500 m. Takie samo miej-
sce zajął Maciej Janicki na dystansie 2000 m. W kat. juniorów młodszych Roman Antropik na 
dystansie 3000 m zajął ósme miejsce.

– W Białogardzie odbył się mityng, w którym wzięli udział słupscy zawodnicy. Oto wyniki. 
Dziewczęta: 1000 m - Malwina Wild – 3.15,73 min; pchnięcie kulą - Marta Czaja – 12,49 m; 
skok wzwyż - Maja Pustówka – 155 cm. Chłopcy: 200 m - Adam Strzelczyk – 24,46 s; 600 m 
- Roman Antropik – 1.25,43 min; 1000 m - Mateusz Czepiec – 2.47,42 min; 2000 m - Paweł Pio-
traschke – 5.34,92 min; rzut oszczepem (600 g) - Karol Jakimowicz – 53,06 m i Paweł Roziński 
– 50,83 m.

– Międzywojewódzkie mistrzostwa juniorów i juniorów młodszych rozegrano na stadio-
nie w Sopocie. Juniorzy: Monika Marciuch w rzucie oszczepem – 41,52 m; 100 m - Karolina 
Rosjan – 12,36 s, Mirela Małaczek – 12,75 s; skok w dal - M. Małaczek – 5,16 m;  100 m ppł. 
- Karolina Piask – 16,31 s; rzut oszczepem - Kamil Zieliński – 52,27 m; dysk - Łukasz Lewnau 
– 38,72 m; kula - Ł. Lewnau – 11,86 m. Juniorzy młodsi: oszczep - Anna Bielas – 39,83 m, 
Katarzyna Mikołajczyk – 34,52 m; 1500 m - Roman Antropik – 3.54,92 min; chód na 10 km 
- Wojciech Rolbiecki – 53.19,73 min.

– Mityng wakacyjny odbył się w Białogardzie. Z naszych zawodników najlepsze wyniki 
uzyskali: w rzucie oszczepem kobiet Anna Bielas – 38,67 m; w pchnięciu kulą Marta Czaja 
– 12,94 m; w biegu na 300 m chłopców Adam Strzelczyk – 37,37 s; 400 m Adam Strzelczyk 
– 51,90 s; 800 m Roman Antropik – 1.55,64 min.

– Młodzi lekkoatleci (dot. juniorów młodszych) rywalizowali VIII Ogólnopolskiej Olimpia-
dzie Młodzieży we Wrocławiu. Wśród reprezentantów Słupska na najwyższe słowa uznania 
zasłużyła 16-letnia oszczepniczka Anna Bielas „SKLA M&S” Słupsk. Słupszczanka zdobyła 
brązowy medal  wynikiem 41,99 m i był to jej nowy rekord życiowy. Trenerką medalistki 
była Ewa Grecka. Z mniejszym powodzeniem starowali inni zawodnicy. Czwarte miejsce za-
jął Roman Antropik w biegu na 1500 m – 3.56,72 min. W biegu na 800 m Adam Strzelczyk był 
jedenasty – 1.58,32 min; w chodzie na 10 km Wojciech Rolbiecki zajął szesnaste miejsce.



352

– Tegoroczna Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży była dla Anny Bielas miłą niespodzian-
ką. Dopiero w ostatnim rzucie wywalczyła swój upragniony medal. Jej przygoda sportowa 
zaczęła się w szkole podstawowej w Głobinie.  

Mój nauczyciel wychowania fizycznego, Zdzisław Snopek, umiał zainteresować sportem 
– mówi Ania Bielas. – To dzięki niemu trafiłam do prawdziwego klubu i mogę wykorzystać swoje 
umiejętności. Zaczynałam od biegów przełajowych, chociaż w innych dyscyplinach również da-
wałam sobie świetnie radę. Kiedyś w szkole rzuciłam piłeczka palantową 51 metrów – mówi sym-
patyczna zawodniczka. – Wtedy nauczyciel zaprowadził mnie do trenerki Ewy Greckiej. Pierwszy 
rzut oszczepem i moje marzenia sportowe zaczęły się spełniać. Do ostatniej kolejki rzutów pod-
czas OOM we Wrocławiu marzenia uciekały. – Moja przyjaciółka Róża cały czas mi powtarza-
ła, że zdobędę nieparzyste miejsce. Piąte albo trzecie – mówi Ania. – Z determinacją ruszyłam 
na rozbiegu, rzuciłam… Z nowym rekordem życiowym (41,99) stanęła na podium jako trzecia 
zawodniczka. – Początkowo nie mogłam złapać powietrza – mówi Anna Bielas. – Dopiero po 
dwóch godzinach dotarło do mnie, że zdobyłam medal. 

Ania trenuje pod bacznym okiem Ewy Greckiej, która niegdyś również rzucała oszczepem. – 
Trenerka jest bardzo wyrozumiała – mówi z uśmiechem zawodniczka. – Umie zachęcić do pracy. 
Oprócz rzutu oszczepem pasjonuje ją gra w koszykówkę. – Uwielbiam również tańczyć – dodaje 
Ania. – Przez pięć lat chodziłam na lekcję tańca i przy każdej nadarzającej się okazji staram się te 
umiejętności wykorzystać. 
Utalentowana zawodniczka ukończyła w tym roku Gimnazjum nr 3 w Słupsku. – Miałam już pro-
pozycję przejścia do Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Gdyni – mówi Anna Bielas. – Pozostanę 
jednak przy słupskim LO nr 4. 

– Mityng integracyjny rozegrano w Białogardzie. Wyniki: dziewczęta – 60 m - Agata Michal-
ska – 8,76 s; 600 m - Katarzyna Uzar „Orliki” Jezierzyce – 1.43,26 min, Anna Karolak – 1.57,37 
min; 1000 m - Malwina Wild – 3.16,36 min; skok w dal - Katarzyna Tomas - 5,48 m; skok wzwyż 
- Maja Pustówka – 165 cm; rzut oszczepem - Monika Marciuch – 42,14 m; pchnięcie kulą 
- Marta Czaja – 11,06 m, Aleksandra Śledź – 10,57 m. Chłopcy: 600 m - Roman Antropik - 
1.23,35 min ; Krzysztof Uzar „Orliki” - 1.27,72 min; 1000 m - Paweł Pietraschke – 2.39,97 min; 
skok wzwyż - Marcin Klinkosz – 205 cm; rzut oszczepem - Kamil Zieliński – 52,00 m.

– W Gdańsku rozegrano mistrzostwa okręgu młodzików. Wyniki naszych zawodników: 
dziewczęta: skok wzwyż - Maja Pustówka – 166 cm, Magdalena Kozłowska – 148 cm; skok 
w dal - Agata Michalska – 4,65 m; rzut oszczepem - Dorota Domżalska – 36,14 m; pchnięcie 
kulą - Marta Czaja – 12,51 m; rzut dyskiem  - Marta Czaja – 27,51 m. Chłopcy: 600 m - Maciej 
Janicki – 1.34,63 min; poza konkursem – 2000 m - Roman Antropik – 5.33,53 min; skok wzwyż 
- Paweł Roziński – 172 cm; skok w dal - Paweł Grzybowski – 5,42 m; rzut oszczepem - Karol 
Jakimowicz – 55,49 m i Paweł Roziński – 50,99 m.

– Znowu ożywiła się dyskusja na temat zdewastowanego stadionu 650-lecia. Sprawa re-
montu stadionu przewijała się od lat. Na rozmowach jednak wszystko się kończyło. Najpierw 
nie było na ten cel pieniędzy. Potem okazało się, że finanse nie były problemem. 

Skoro mamy dać tyle pieniędzy, słupszczanie muszą mieć z tego korzyści – mówi wiceprezy-
dent miasta. Koszt remontu stadionu wstępnie szacuje się na 4 mln zł. – Nie całą sumę musi wyło-
żyć miasto – mówi Henryk Michalski, trener usteckiego Jantara. Dochodzą do tego środki finan-
sowe z Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu w Warszawie, które w tym przypadku mogą sięgnąć 50 
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procent całej inwestycji. Mają nad czym myśleć odpowiedzialni za miasto i kulturę fizyczną. Byle 
pozytywnie – słupska młodzież cierpliwie czeka.

– W Rumii odbyły się otwarte mistrzostwa Wybrzeża w chodzie sportowym. Na dystansie 
10 km na drugim miejscu zameldował się Wojciech Rolbiecki uzyskując czas 51,43 min.

– Bydgoszcz gościła młodzików podczas rozgrywania zawodów międzywojewódzkich. 
Wyniki naszych zawodników. Karol Jakimowicz w rzucie oszczepem – 53,98 m; Dorota Dom-
żalska w rzucie oszczepem – 36,12 m; Maja Pustówka w skoku wzwyż – 158 cm; Marta Czaja 
w pchnięciu kulą – 12,51 m; Paweł Roziński w oszczepie – 50,23 m i skoku wzwyż 180 cm; 
Paweł Grzybowski w skoku w dal – 5,83 m.

– Nie odbył się zapowiadany na 20 września I Bieg Uliczny Pomorska Mila o Puchar Pre-
zydenta Słupska. W ostatniej chwili, z organizacji biegu wycofał się sponsor generalny i or-
ganizatorzy pozostali bez znacznego wsparcia finansowego. Impreza miała być kontynuacją 
znanego w całym kraju „Biegu po Słupskiej Starówce”, który odbywał się przed laty.

– Jeden srebrny i dwa brązowe medale w mistrzostwach Polski młodzików w Siedlcach 
zdobyli zawodnicy klubu SKLA M&S Słupsk. Dwa brązowe medale wywalczyła Marta Czaja: 
w rzucie dyskiem z wynikiem 31,99 m i ustanowiła rekord życiowy, a w pchnięciu kulą 
uzyskała odległość 12,37 m. Lekkoatletykę trenowała od 4 lat pod okiem Ryszarda Ksie-
niewicza. Rzut oszczepem na odległość 56,00 m dał srebrny medal Karolowi Jakimowiczo-
wi, wychowankowi Ewy Greckiej. Sportem zajmował się od 4 lat.

– Topnieją szeregi trenerów – pod takim tytułem ukazała się w prasie rozmowa z Ewą Gre-
cką, trenerką z SKLA M&S w Słupsku. Ewa Grecka od wielu lat związana była ze Słupską lekkoat-
letyką. W przeszłości uprawiała rzut oszczepem. Była dwukrotną mistrzynią Polski juniorek. Jej 
podopieczni od wielu lat stawali na podium w ważnych ogólnopolskich imprezach.
Czy po zakończonej karierze sportowej pracując jako trenerka wyszkoliła pani swoich na-
stępców?
Następców może nie, ale udało mi się wyłowić dwójkę nieprzeciętnych talentów tej konkuren-
cji. Mirosław Kętrzyński i Krystyna Zgierska zdobywali wielokrotnie medale podczas mistrzostw 
Polski. Mirek z Gryfa przeszedł do Gdańska i słuch o nim zaginął, a Krystyna uległa wypadkowi 
samochodowemu, po którym już nie powróciła do sportu. Gdyby uprawiali lekką atletykę przez 
kolejne lata, zaszliby bardzo wysoko.
Podczas mistrzostw Polski młodzików w Siedlcach pani podopieczny wywalczył srebrny me-
dal. Proszę przyjąć gratulacje.
Dziękuję bardzo. Spodziewałam się o jeden krążek więcej, ale nie wyszło.
Przez lata na dobre i złe związana pani była z silną sekcją lekkiej atletyki w „Gryfie” Słupsk. 
Dzisiaj po tamtym klubie pozostały tylko wspomnienia. Pewnie trochę żal?
Na pewno żal. Na stadionie 650-lecia w Słupsku lekkoatleci „Gryfa” odnosili wspaniałe sukcesy. 
Obiekt od rana do wieczora tętnił życiem. Klub startował w I lidze. Szczyciliśmy się mistrzami Pol-
ski m. in. w konkurencjach rzutowych i biegach.
Poza lekcjami w ZSO nr 2 pracuje pani jeszcze w Słupskim Klubie Lekkiej Atletyki sponsorowa-
nej w większości przez M&S Okna. Praca w nowej sekcji przynosi zadowolenie? SKLA M&S nie 
ma przecież obiektów sportowych.
Praca z młodzieżą od zawsze mnie satysfakcjonowała. To, że SKLA nie ma obiektów nie prze-
szkadza nam. Latem trenujemy na jeszcze dobrze zachowanej części stadionu 650-lecia. Rzutnie 
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i skocznie są tam w znośnym stanie. Poszkodowani są sprinterzy, gdyż bieżnia jest tam mocno 
nadwerężona. Natomiast w zimie przenosimy się do sportowych hal w szkołach.
To dzięki pani pomysłowi w ubiegłym roku w Słupsku i Ustce odbywał się pożyteczny mityng 
skoku wzwyż dla młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych. W dalszym ciągu będzie 
go pani kontynuować? 
Wszystko zrobię, aby taki mityng się odbył. Rzeczywiście był on bardzo interesujący. Wspólnie 
z zawodnikami przeżyliśmy wiele emocji. Udało się odkryć kilkoro uzdolnionych skoczków jak 
chociażby Maja Pustówka i Paweł Roziński. Poza skokiem wzwyż Paweł ma smykałkę do rzutu 
oszczepem. Wraz z Karolem Jakimowiczem w przyszłości mogą w tej dyscyplinie osiągnąć przy-
zwoite wyniki.
Problemem słupskich lekkoatletów jest zdewastowana baza. Ale czy tylko?
Nie tylko. Ubolewam nad tym, że wielu świetnie zapowiadających się sportowców kończy studia 
na AWF i już nigdy nie wraca do Słupska. Niestety, nasze miasto ma coraz mniej dobrych fachow-
ców i to we wszystkich dyscyplinach sportu. Z roku na rok w naszym mieście ubożeje baza spor-
towa. Toteż, kto chce się związać ze sportem na stałe, musi ze Słupska wyjechać.

– Na stadionie 650-lecia rozgrywane były „Czwartki” lekkoatletyczne, w których startowa-
ła młodzież ze Słupska i okolic. Wyniki kolejnego cyklu zawodów. Chłopcy rocznik 1990: Da-
wid Kościów SP 1 Ustka 60 m – 9,21 s; Patryk Piszczek „Orzeł” Objazda w skoku w dal – 5,47 m; 
Rafał Więckowski SP 1 Ustka w biegu na 1000 m – 3.56,12 min; Dariusz Uzar „Orliki” Jezierzyce 
na 300 m – 49,26 s; rocznik 1991: Marek Kulas „Orliki” Jezierzyce rzut piłką palantową – 39 m.

– Odbył się kolejny cykl popularnych już w szkołach „Czwartków” lekkoatletycznych. Wy-
niki dziewcząt: Małgorzata Gralak „Orliki” Jezierzyce w biegu na 60 m – 9,97 s; Matylda Mała-
chowska SP 3 w skoku w dal – 3,80 m; Ilona Golis SP 9 rzut piłką palantową – 32,5 m .

– Słupska królowa w marnym stanie. Nadzieja wciąż tylko w entuzjastach – tak zatytu-
łowano artykuł w lokalnej prasie. 

W jakim miejscu jest teraz słupska lekkoatletyka? Z całym szacunkiem dla mistrzów, ale jedynie 
tytuły ostatnio zdobywali… weterani. Cieszą na pewno wyniki oszczepnika Stanisława Witka czy 
też Ryszarda Ksieniewicza, tyle, że ma jeden bliżej do pięćdziesiątki, a drugi wchodzi w zaszczytny 
wiek 70-latków. Tylko pozazdrościć witalności. A co widać w tle? Bardzo mgliście przedstawia się 
lekkoatletyka Pomorza Środkowego. A przecież nie tak dawno sekcja Gryfa Słupsk plasowała się 
w czołówce ligi… Jeden problem wspólny, mianowicie nabór młodzieży. Zauważamy brak zain-
teresowania lekkoatletyką ze strony większości nauczycieli. Jeżeli w zawodach szkolnych udział 
bierze tylko 7-8 placówek, to jest źle. Praktycznie możemy liczyć tylko na prawdziwych entuzja-
stów – liderem wśród nich jest Henryk Michalski z Ustki – któremu chce się pracować z młodzieżą. 
Młode talenty, jeśli już zostaną odkryte, najczęściej odchodzą od sportu. Nie ma bowiem sekcji 
w gwardyjskim Gryfie, bo resort odszedł od sportu wyczynowego. Nie ma też wyczynowej LA 
w Pomorskiej Akademii Pedagogicznej, a były czasy, że obie wymienione instytucje opiekowały 
się lekkoatletami. Inna przeszkoda to niedostateczna liczba trenerów. Dużą przeszkodą jest też 
niszczejąca z roku na rok baza (stadion 650-lecia). Problemy są również z pomocą finansową lub 
jak kto woli, ze sponsoringiem. Sami zawodnicy i trenerzy nie potrafią pokonać tego toru prze-
szkód.

– W cyklu „nasi sportowcy” ukazano sylwetkę młodego, dobrze się zapowiadającego bie-
gacza na średnich dystansach. Był nim Roman Antropik - 17-letni biegacz słupskiego klubu 
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SKLA M&S. W 2002  roku otarł się o podium mistrzostw Polski w biegu na 1500 m. W swoim 
dorobku miał kilka rekordów Polski w kategorii młodzików na dystansach: 600 m – 1.23,66 
min, 1000 m – 2.30,67 min i 2000 m – 5.32,25 min. Rekordy życiowe: 800 m – 1.55,01 min; 
1000 m – 2.29,57 min; 1500 m – 3.54,92 min. Za swój największy sportowy sukces uważał 
srebrny medal zdobyty w 2001 roku podczas mistrzostw Polski jun. mł. w biegu na 800 m. 
Jego przygoda ze sportem rozpoczęła się wcześnie. 

Siostra trenowała i kiedy wychodziła biegać szedłem razem z nią – mówi Romek. – Od czwar-
tej klasy podstawówki ojciec zabierał mnie na biegi uliczne. 

Poza karierą sportową pasjonowała go muzyka. Po skończeniu szkoły średniej pragnął 
studiować na Akademii Wychowania Fizycznego.

Ważniejsze osiągnięcia w 2002 roku
Mistrzostwa Polski Juniorów

zajęte miejsce konkurencja nazwisko i imię klub trener

III OSZCZEP Marciuch Monika SKLA M&S Ryszard Ksieniewicz

Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych
zajęte miejsce konkurencja nazwisko i imię klub trener

III OSZCZEP Bielas Anna SKLA M&S Ewa Grecka

Mistrzostwa Polski Seniorów
zajęte miejsce konkurencja nazwisko i imię klub trener

II RZUT MŁOTEM Pogroszewska Agnieszka JANTAR Henryk Michalski

Mistrzostwa Polski Młodzików
zajęte miejsce konkurencja nazwisko i imię klub trener

II OSZCZEP Jakimowicz Karol SKLA M&S Ewa Grecka

III RZUT DYSKIEM Czaja Marta SKLA M&S Ryszard Ksieniewicz

III KULA Czaja Marta SKLA M&S Ryszard Ksieniewicz
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Oszczepniczka Anna Bielas.

Skoczkini wzwyż Maja Pustówka na najwyższym stopniu podium.

Nad poprzeczką skoku wzwyż Paweł Roziński.
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W rzucie oszczepem Agnieszka Marciuch.

Miotaczka Marta Czaja. Oszczepnik Karol Jakimowicz.
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Agnieszka Pogroszewska. Marcin Klinkosz – specjalista skoku wzwyż.

Ekipa lekkoatletów z Jezierzyc. Ten pan w czapeczce to opiekun Jan Uzar.
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Rok 2003

– W Warszawie odbyły się halowe mistrzostwa Polski juniorów. Z naszych reprezentantów 
najlepiej wypadli: Karolina Rosjan w biegu na 200 m, która zajęła czwarte miejsce z czasem 
26,24 s oraz piąte miejsce w biegu na 60 m – 7,86 s; Roman Antropik „SKLA”, który w biegu na 
3000 m uplasował się na szóstej pozycji, uzyskując czas 8.48,92 min. Pozostałe wyniki: Maja 
Pustówka „SKLA” w skoku wzwyż – 163 cm i Marta Czaja „SKLA” w pchnięciu kulą – 11,66 m 
(siódme miejsce).

– W Grudziądzu rozegrano halowy mityng lekkoatletyczny. Oto wyniki naszych zawodni-
ków. Kobiety: skok w dal - Katarzyna Połeć „Jantar” – 4,81 m; 200 m - Karolina Rosjan „Jantar” 
– 27,07 s; 600 m - Katarzyna Uzar „Orliki” Jezierzyce – 1.46,69 min; 1000 m - Beata Uzar „Orliki” 
– 3.23.72 min. Mężczyźni: 60 m - Marek Urbaniak „SKLA” – 7,56 s; 300 m - Marek Urbaniak 
– 39,59 s; skok w dal - Tomasz Wiśniewski „SKLA” – 5,45 m; 600 m - Krzysztof Uzar „Orliki” 
– 1.30,50 min; 1000 m - Roman Antropik „SKLA” – 2.37,68 min; skok wzwyż - Marcin Klinkosz 
„SKLA” – 210 cm.

– Nasi zawodnicy ponownie zawitali do Grudziądza, gdzie odbył się otwarty halowy mi-
tyng lekkoatletyczny. Wyniki kobiet: 60 m ppł - Aleksandra Kiełkowska „SKLA” – 9,96 s; skok 
wzwyż - Maja Pustówka „SKLA” – 160 cm. Mężczyźni: 60 m - Marek Urbaniak „SKLA” – 7,51 m; 
300 m - Marek Urbaniak – 39,25 s; skok w dal - Tomasz Wiśniewski „SKLA” – 5,59 m; 1000 m 
- Mateusz Czepiel „SKLA” – 2.53,80 min; 2000 m - Roman Antropik – 5.40,56 min; skok wzwyż 
- Marcin Klinkosz – 210 cm, Paweł Roziński – 175 cm.

– W Gdańsku odbyły się zawody IV Rzutu Ligi Młodzików. Oto rezultaty naszych zawod-
ników. Chłopcy: 100 m - Zbigniew Kruk – 12,58 s; 300 m - Z. Kruk – 40,43 s; 1000 m - Maciej 
Janicki – 2,49,00 min; pchnięcie kulą – Michał Bosko – 11,24 m; rzut oszczepem - Remigiusz 
Szewel – 41,53 m; rzut dyskiem - Adrian Stachowiak – 31,33 m; skok wzwyż - Krzysztof Kozioł 
– 170 cm. Dziewczęta: pchnięcie kulą – Olga Piwońska – 10,01 m; skok w dal - Marta Tkacz 
– 4,31 m (wszyscy SKLA M&S Słupsk). Wyniki zawodników „Jantara” Ustka: 100 m ppł. - Agata 
Michalska – 15,68 s; skok w dal - A. Michalska – 5,05 m; rzut oszczepem - Dorota Domżalska 
– 36,36 m; skok w dal chłopców - Paweł Grzybowski – 5,50 m; 110 m ppł.- P. Grzybowski 
– 17,30 s.

– W kwietniu rozpoczął się wreszcie remont stadionu 650-lecia. W budżecie miasta na 
2003 rok przeznaczono na ten cel 400 tysięcy złotych. To jedna dziesiąta środków potrzeb-
nych na doprowadzenie obiektu do dobrego stanu. 53 tysiące złotych – tyle kosztował pro-
jekt nowego stadionu. Firma z Warszawy, która wygrała przetarg, do końca sierpnia miała 
pokazać nowy obiekt. Na stadionie trwały już prace rozbiórkowe.

– Koszaliński klub sportowy „Bałtyk” zorganizował mityng na stadionie w Białogardzie. 
Nasi młodzi zawodnicy osiągnęli wiele dobrych rezultatów. Kobiety: 1000 m - Katarzyna Uzar 
– 3.07,75 min i Beata Uzar – 3.11,44 min obie „Orliki” Jezierzyce; oszczep - Agnieszka Marciuch 
„SKLA” – 32,25 m; skok wzwyż - Maja Pustówka „SKLA” – 160 cm Mężczyźni: 300 m - Michał 
Niemiec „SKLA” – 38,59 s; 1000 m - Krzysztof Uzar „Orliki” – 2.43,42 min; 2000 m - Paweł Pietra-
schke „SKLA” – 5.34,63 min; skok wzwyż - Marcin Klinkosz „SKLA” – 205 cm; pchnięcie kulą (5 
kg) - Karol Jakimowicz – 11,70 m; pchnięcie kulą (7,25 kg) - Artur Kliber „SKLA” – 11,46 m; rzut 
oszczepem (600 g) - Adrian Stachecki „SKLA” – 39,12 m.
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– Mityng kwalifikacyjny odbył się w Białogardzie. W rzucie oszczepem wygrała Monika 
Marciuch. Rezultat 43,89 m dał jej przepustkę na mistrzostwa Polski juniorów. Drugie miejsce 
w tej konkurencji zajęła Anna Bielas – 40,15 m (minimum na OOM). Trzecia była Agnieszka 
Marciuch – 34,11 m. Wyniki: Karol Jakimowicz w rzucie oszczepem – 53,16 m; Marek Urbaniak 
na 400 m – 51,00 s; na 200 m Artur Cholewiński – 23,79 s; w skoku wzwyż Marcin Klinkosz 
– 203 cm, Paweł Roziński – 190 cm; w skoku wzwyż dziewcząt Maja Pustówka – 160 cm; 
w skoku w dal Tomasz Wiśniewski – 5,79 m; w pchnięciu kulą Karol Jakimowicz – 12,50 m.

– Mityng kwalifikacyjny odbył się w Bydgoszczy. Wyniki dziewcząt: pchnięcie kulą - Marta 
Czaja – 11,36 m; rzut oszczepem - Anna Bielas – 42,05 m, Katarzyna Mikołajczyk – 37,71 m 
i Agnieszka Marciuch – 33,60 m. Chłopcy: 200 m - Marek Urbaniak – 23,92 s; 400 m - Michał 
Niemiec – 53,06 s  (wszyscy zawodnicy z SKLA).

– W Gdańsku odbył się II rzut ligi młodzików. Dziewczęta: pchnięcie kulą Olga Piwońska 
„SKLA” - 10,01 m; skok w dal - Agata Michalska „Jantar” - 4,31 m; rzut oszczepem - Dorota Dom-
żalska „Jantar” – 36,36 m. Chłopcy: 100 i 300 m - Zbigniew Kruk „SKLA” – 12,58 s i 40,43 s; pchnię-
cie kulą - Michał Bosko „SKLA” – 11,24 m; skok w dal - Paweł Grzybowski „Jantar” – 5,50 m.

– W Gdańsku odbył się mityng kwalifikacyjny POZLA. Oto wyniki naszych zawodników. 
Kobiety: 400 m - Katarzyna Uzar „Orliki” – 59,81 s; 800 m - Malwina Wild „SKLA” – 2.22,30 min; 
1500 m - Beata Uzar „Orliki” – 5.09,11 min; skok wzwyż - Maja Pustówka „SKLA” – 160 cm. Męż-
czyźni: 100 m - Marek Urbaniak „SKLA” – 11,59 s; 200 m - M. Urbaniak – 23,08 s; 400 m - Artur 
Cholewiński „SKLA” – 53,92 s; 800 m - Krzysztof Uzar „Orliki” – 2.01,58 min; pchnięcie kulą 
- Michał Bosko „SKLA” – 11,08 m.

– Mityng Wakacyjny odbył się w Rowach. Organizatorzy udowodnili, że w Rowach moż-
na nie tylko się opalać. W mityngu udział wzięli zawodnicy ze Słupska i okolic. Honorowym 
starterem był Tomasz Czubak. Wyniki nie były najważniejsze, ale udział młodych dziewcząt 
i chłopców w zawodach.

– Mityng wakacyjny rozegrano też w Białogardzie. Wzięli w nim udział zawodnicy z rejo-
nu słupskiego. Ciekawsze wyniki. Mężczyźni: 300 m - Michał Niemiec „SKLA” – 37,15 s, Artur 
Cholewiński „SKLA” – 37,54 s; 800 m - Łukasz Pacak „SKLA” – 2.04,60 min; 1000 m - Maciej 
Janicki „SKLA” - 2.45,77 min; 1500 m - Paweł Pietraschke „SKLA” – 3.58,75 min; chód na 5 km 
- Wojciech Rolbiecki „SKLA” – 25.37,05 min; pchnięcie kulą - Karol Jakimowicz „SKLA” – 14,10 
m; rzut oszczepem - K. Jakimowicz – 62,10 m; skok wzwyż - Marcin Klinkosz „SKLA” – 205 cm. 
Kobiety: 300 m - Katarzyna Uzar „Orliki” – 42,19 s; skok w dal - Katarzyna Maciaszek „SKLA” 
– 4,39 m; rzut oszczepem - Agnieszka Marciuch „SKLA” – 35,97 m.

– Mityng lekkoatletyczny rozegrano Gdańsku. Mężczyźni: 400 m - Michał Niemiec „SKLA” 
– 52,3 s; skok wzwyż - Paweł Roziński „SKLA” – 190 cm; pchnięcie kulą - Karol Jakimowicz 
„SKLA” – 13,26 m. Kobiety: pchnięcie kulą - Olga Piwońska „SKLA” – 10,65 m; rzut oszczepem 
- Agnieszka Marciuch „SKLA” – 34,32 m i Dorota Domżalska „Jantar” - 32,16 m. 

– Po raz trzeci rozegrano w Białogardzie Mityng Wakacyjny. Kobiety: 600 m - Katarzyna 
Uzar – 1.38,50 min. Mężczyźni: 100 m - Marek Urbaniak „SKLA” – 11,61 s; skok wzwyż - Paweł 
Roziński „SKLA” – 195 cm; rzut oszczepem - Karol Jakimowicz „SKLA” – 61,86 m.

– W Gdańsku odbyły się mistrzostwa okręgu młodzików. Złote medale zdobyli: Agata Mi-
chalska „Jantar” w skoku w dal – 4,99 m, Katarzyna Uzar „Orliki” na 300 m – 42,01 s, Paweł 
Grzybowski „Jantar” na 110 m ppł. – 16,88 s, Michał Bosko „SKLA” w pchnięciu kulą – 11,30 
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m. Srebrne medale przypadły Krzysztofowi Koziołkowi „SKLA” w skoku wzwyż – 173 cm, To-
maszowi Kachnowiczowi „SKLA” w pchnięciu kulą – 11,24 m, Remigiuszowi Szewelowi „SKLA” 
w rzucie oszczepem – 47,55 m. Brąz zdobyli: Agata Michalska „Jantar” na 100 m ppł. – 15,36 s 
i Zbigniew Kruk „SKLA” na 300 m - 39,90s.

– Mały Memoriał im. Janusza Kusocińskiego, zwany również jako mistrzostwa Polski mło-
dzików, rozegrano w Słubicach. Duży sukces odniosła Katarzyna Uzar reprezentantka klubu  
„Orliki” Jezierzyce. W rywalizacji na 1000 m okazała się najlepszą zawodniczką i z wynikiem 
2.58,16 min zdobyła złoty medal. Pozostali nasi zawodnicy uzyskali następujące rezultaty: 
Agata Michalska „Jantar” na 100 m ppł. – 15,96 s; Paweł Grzybowski „Jantar” na 110 m ppł. – 
16,79 s; Michał Bosko „SKLA” w pchnięciu kulą – 12,29 m i w rzucie dyskiem - 41,59 m.

– W Parku Kultury i Wypoczynku w Słupsku odbywały się mistrzostwa miasta w biegach 
przełajowych, w których udział wzięła młodzież szkół podstawowych, gimnazjów i szkół po-
nadgimnazjalnych. Pierwsze miejsca w kat. szkół podstawowych zajęli:  klasy V-VI - 1000 m 
- Katarzyna Barańska (SP 9) i Krzysztof Antropik (SP 10). W kat. gimnazjów: 1000 m – Joanna 
Nadstawna (G 1); 1500 m - Tomasz Guźlak (G 1). W kat. szkół ponadgimnazjalnych: 1000 m 
-  Beata Uzar (ZSO-Tech.);  2000 m - Roman Antropik (LO V). Punktację drużynową wśród szkół 
podstawowych wygrała SP 3 przed SP 6 i SP 9. Wśród gimnazjów wygrało G-1 przed G-4 i G-5. 
W szkołach ponadgimnazjalnych sukces odnioslo LO V przed ZSOiT i ZSEiO.

– W Słupsku na ulicach Starówki zorganizowano imprezę biegową pod nazwą I Między-
narodowy Festiwal Biegowy Pomorska Mila. Pętla biegowa liczyła 1109,48 m, a zawodnicy 
pokonywali ją odpowiednio do kategorii wiekowych. W biegu głównym na dystansie 1 mili 
zwyciężył Mirosław Formela „Sporting” Międzyzdroje. „Pomorska Mila” była połączona z Ulicz-
nym Biegiem Pocztowców o Puchar Dyrektora Poczty Polskiej. Ponadto rozegrano biegi dla 
grup młodzieżowych. Wyniki: wśród dziewcząt na 500 zwyciężyła Aneta Żukowska (SP 2), 
a wśród chłopców Bartosz Konieczny (SP 4); w biegu na 1200 m dziewcząt zwyciężyła Kata-
rzyna Barańska (SP 9), a wśród chłopców Krzysztof Antropik (SP 10); w biegu na 1 milę w kat. 
Gimnazjów wśród dziewcząt wygrała Katarzyna Uzar „Orliki” Jezierzyce. Gośćmi honorowymi 
imprezy byli znani polscy biegacze: Tomasz Czubak, Robert Maćkowiak, Paweł Czapiewski.

– Prace remontowe stadionu 650-lecia ruszyły pełną parą. Dobiegały końca roboty roz-
biórkowe. Miasto na tę inwestycję przeznaczyło w swoim budżecie kwotę 2,7 mln zł. Dodat-
kowy 1 milion obiecał Urząd Marszałkowski. Odnowiony obiekt będzie miał 3 tysiące miejsc 
siedzących i tyleż stojących, a także nową funkcjonalną trybunę krytą.

– W roku 2003 jedynym medalem zdobytym przez słupszczan w mistrzostwach Polski 
był złoty medal Katarzyny Uzar „Orliki” Jezierzyce w biegu na 1000 m kategorii młodzików. 
Opiekunem Katarzyny był Jan Uzar – ojciec zawodniczki, były lekkoatleta „Gryfa” Słupsk.
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Zespół lekkoatletów w drodze na zawody.

Uroczystość obchodów 70-rocznicy urodzin Ryszarda Ksieniewicza.
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Pamiątkowe zdjęcie Ryszarda Ksieniewicza ze szkoleniowcami, zawodnikami i działaczami.

Na urodziny „Ksienia” przybyło sporo gości.
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Uczestnicy biegu VIP-ów I Festiwalu Biegowego Pomorska Mila – Paweł Czapiewski i Zenon Słomski.

Sprinterzy Artur Cholewiński i Marek Urbaniak.
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Fragment biegu VIP-ów.

Zdjęcia z I Ogólnopolskiego Mityngu Skoku Wzwyż w Bursztynowym Sercu Europy.



366

Na podium Małgorzata Mikołajczyk i Anna Bielas.

W rzucie oszczepem Karol Jakimowicz.

Trener Ewa Grecka ze swoim wychowankiem Pawłem 
Rozińskim.
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Pierwszy na mecie Marek Urbaniak.

Od lewej: Ewa Grecka, Artur Kliber i Ryszard Ksieniewicz.
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Grupa  słupskich zawodników. Trzecia od lewej trener Bernadeta Kopeć.

Weteran pchnięcia kulą Benedykt Michałowski.
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Pamiątkowe zdjęcie wszystkich zawodników SKLA M&S Słupsk.

Barbara Madejczyk na najwyższym stopniu podium w Mistrzostwach Polski Seniorów.
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Henryk Michalski w otoczeniu swoich wychowanków.

Katarzyna Uzar z „Orliki” Jezierzyce na koronie stadionu w Słubicach, na którym zdobyła złoty medal w Mistrzostwach Polski 
Młodzików.
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Rok 2004

– Mityngiem w Grudziądzu nasi lekkoatleci rozpoczęli nowy sezon lekkoatletyczny. Oto 
wyniki: 600 m - Katarzyna Barańska „SKLA” - 1.56,10 s; 60 m ppł. - Katarzyna Połeć – 9,67 s; 
skok wzwyż - Maja Pustówka „SKLA” – 160. wyniki chłopców: 60 m - Marek Urbaniak „SKLA” 
– 7,32 s; 300 m - Michał Niemiec „SKLA” – 39,21 s; 1000 m - Roman Antropik „SKLA” – 2.38,36 
min; skok wzwyż - Marcin Klinkosz „SKLA” – 200 cm i Paweł Roziński „SKLA” – 190 cm.

– Ponownie nasi młodzi lekkoatleci zawitali do Grudziądza. Uzyskali kilka wartościowych 
rezultatów. Dziewczęta: 600 m - Weronika Binke – 1.57,53 min. Chłopcy: 60 m - Artur Chole-
wiński – 7,48 s; 300 m - Marek Urbaniak – 38,64 s, Michał Niemiec – 39,20 s; 600 m - Mariusz 
Podgórniak – 1.28,96 min; skok wzwyż - Paweł Roziński – 195 cm (wszyscy z SKLA M&S).

– Na łamach „Głosu Słupskiego” ukazała się rozmowa z młodym zawodnikiem SKLA M&S 
Pawłem Rozińskim. Takich talentów sportowych jak Paweł trzeba szukać ze świecą. Miał do-
piero 17 lat i 196 cm wzrostu. Jak na swój wiek osiągał znakomite wyniki w skoku wzwyż i w 
rzucie oszczepem. Chłopiec chciał jak najwięcej startować, ale na to potrzebne były pienią-
dze, które zapewnić mogli jedynie sponsorzy. W 2004 roku Paweł ukończy gimnazjum.
Jak godzisz skok wzwyż z rzutem oszczepem, konkurencje, w których obowiązują zupełnie 
inne kryteria?
Staram się pogodzić obie konkurencje. Na razie jeszcze nie wiem, jak długo to potrwa. Ale o tym, 
której konkurencji się poświęcę, zadecydują trenerzy. Tak w jednej, jak i w drugiej osiągam wyniki, 
które przynajmniej na razie mnie zadawalają.
Czemu należy zawdzięczać, że zabrałeś się za uprawianie sportu?
Gdy uczęszczałem do Gimnazjum nr 5 przy przy ul. Prof. Lotha, nauczyciel wf namówił mnie do 
udziału w mityngu skoku wzwyż, który po raz pierwszy odbywał się w Gimnazjum nr 3. Nie mając 
zielonego pojęcia o skoku wzwyż uzyskałem 165 cm. Na rzutni oszczepem wylądowałem po raz 
pierwszy za namową Ewy Greckiej, trenerki SKLA M&S.
Ile lat minęło od tamtej pory, o ile centymetrów poprawiłeś swoje rekordy życiowe?
Od tamtej pory minęły dwa lata. Tak w jednej, jak i w drugiej konkurencji poprawiłem się zdecy-
dowanie, w oszczepie prawie 30 metrów, w skoku wzwyż 35 centymetrów.
Możesz zdradzić swoje rekordy życiowe?
Oczywiście. W skoku wzwyż mój rekord wynosi obecnie 200 cm, a w oszczepie 60,95 m.
A ile centymetrów skoczyłeś na treningu?
Na otwartym stadionie skoczyłem 203 cm.
Musisz wybrać, którą konkurencję będziesz traktował poważniej?
Na razie obie traktuje poważnie i w obu będę startował w mistrzostwach Polski w kategorii junio-
rów młodszych.
Kiedy wystartujesz i z jakimi szansami?
W tym miesiącu wystartuję dwa razy. 17 stycznia w mityngu, który się odbędzie w Grudziądzu oraz 
25 stycznia w Spale, gdzie odbędą się mistrzostwa Polski juniorów młodszych w skoku wzwyż. 
Natomiast 14 lutego wybieram się na mityng do Iławy. Latem wystartuję w mistrzostwach Polski 
juniorów młodszych w oszczepie. Tak w jednej, jak i w drugiej konkurencji liczę na medale.
Czy poza medalami będą nagrody pieniężne?
Tak. Za pierwsze miejsca można otrzymać około 4 tysiące złotych.
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Jeżeli uda ci się zwyciężyć, na co przeznaczysz wygraną?
Marzę o komputerze.
Jakie zainteresowania poza sportem pochłaniają ci najwięcej czasu?
Najbardziej interesuje mnie informatyka. Sporo przesiaduję przed komputerem. Żeby jednak 
mieć do niego dostęp, muszę poprosić o to wujka, gdyż swojego jeszcze nie mam, jak już zazna-
czyłem wcześniej.
Gdzie zamierzasz się uczyć po ukończeniu gimnazjum?
Najprawdopodobniej będzie to liceum ogólnokształcące, które otworzy mi drogę na studia 
w akademii wychowania fizycznego.
Jednym słowem chcesz swoje życie poświęcić sportowi?
To prawda. W sporcie chciałbym osiągać jak najlepsze wyniki, a po zakończeniu kariery zawodni-
czej poświecić się pracy trenerskiej.

– W Gdańsku odbyły się mistrzostwa województwa w pchnięciu kulą. Wyniki słupszczan: 
kula 5 kg - Karol Jakimowicz – 13,96 m, Michał Bosko – 12,60 m; kula 6 kg - Igor Gołaszewski 
– 13,15 m; kula 7,25 -  kg Artur Kliber – 13,32 m (wszyscy SKLA).

– W słupskiej hali „Gryfia” zorganizowano bardzo ciekawą imprezę - I Ogólnopolski Mi-
tyng „Skok Wzwyż w Bursztynowym Sercu Europy”. Zgromadził niezła obsadę skoczków kra-
jowych. Gościem honorowym imprezy był Jacek Wszoła, który bardzo ciekawie komentował 
poszczególne skoki w trakcie trwania konkursów. Wśród pań zwyciężyła Alina Jażdżewska 
z AWFiS Gdańsk wynikiem 175 cm. Natomiast najlepszym wśród panów okazał się Radosław 
Struzik z AZS Katowice – 214 cm. Miłą niespodzianką było zajęcie III miejsca przez słupskie-
go skoczka Marcina Klinkosza, który pokonał wysokość 210 cm. Wcześniej był rozgrywany 
konkurs skoków dla młodzieży. Wyniki gimnazjalistów: Katarzyna Połeć (G-Ustka) – 160 cm, 
Agata Michalska (G-Ustka) – 145 cm, Paweł Domaszewicz (G-5 Słupsk) – 175 cm, Paweł Ma-
kowski (G-2 Słupsk) – 170 cm. Należy pochwalić dobrą organizację imprezy oraz spore zain-
teresowanie kibiców.

– Mistrzostwa Słupska w indywidualnych biegach przełajowych rozegrano w Parku Kultu-
ry i Wypoczynku. Impreza zgromadziła ponad 600 uczestników. Oto zwycięzcy poszczegól-
nych biegów: szkoły podstawowe klasy IV - 600 m - Patrycja Jakubczak (SP 3); kl. V – 1000 m 
- Agata Dwulit (SP 1); kl. VI – 1000 m - Katarzyna Barańska (SP 9), kl. IV – 600 m - Bartłomiej 
Konieczny (SP 4); kl. V – 1000 m - Roman Błoński (SP 4); kl. VI – 1000 m - Krzysztof Antropik 
(SP 10). Gimnazja: 1500 m - Joanna Nadstawna (G 1), 2000 m - Maciej Janicki (G 6). Szkoły 
ponadgimnazjalne: 1000 m - Katarzyna Pękała (LO Ustka); 2000 m - Beata Uzar (ZSOiT), 1500 
m - Wojciech Łuczejko (ZSP nr 3); 3000 m - Henryk Kowalski (ZSEiO); bieg otwarty kobiet 3000 
m - Magdalena Rożek (PAP), Mariusz Podgórniak „SKLA”.

– Słupski Klub Lekkiej Atletyki M&S wybrał nowe władze. Prezesem został Zdzisław Soło-
win, wiceprezesami Piotr Maciaszek i Bogdan Zakrzewski. Funkcję sekretarza klubu powie-
rzono Januszowi Rolbieckiemu.

– W Gdańsku odbyły się mistrzostwa okręgu pomorskiego juniorów i juniorów młodszych. 
Oto wyniki zawodników SKLA. Konkurencje męskie – juniorzy: 100 m - Artur Cholewiński -
11,44 s; 200 m - A. Cholewiński – 23,40 s; pchnięcie kulą (6 kg) - Paweł Michalak – 14,04 m. 
Konkurencje kobiece: rzut oszczepem - Katarzyna Mikołajczyk – 43,95 m. Juniorzy młodsi 
– dziewczęta: skok wzwyż - Maja Pustówka – 160 cm; rzut oszczepem - Agnieszka Marciuch 
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– 35,69 m; pchnięcie kulą - Marta Czaja – 10,82 m. Chłopcy: skok wzwyż - Paweł Roziński – 195 
cm; rzut oszczepem - Paweł Roziński – 68,22 m, Paweł Jakimowicz – 61,15 m; pchnięcie kulą 
- Michał Bosko – 14,80 m, Karol Jakimowicz – 14,52 m; 800 m - Wojciech Jastrzębski – 2.04,48 
min. Seniorzy: rzut oszczepem - Monika Marciuch – 44,20 m; skok wzwyż - Marcin Klinkosz 
– 200 cm.

– Mityng kwalifikacyjny odbył się w Gdańsku. Oto ciekawsze wyniki zawodników SKLA. 
Kobiety: rzut oszczepem - Anna Bielas – 41,96 m, Katarzyna Mikołajczyk – 39,92 m, Dorota 
Domżalska „Jantar” – 38,78 m; skok wzwyż - Maja Pustówka – 165 cm, Paweł Roziński – 198 
cm; rzut oszczepem - Paweł Roziński – 66,68 m, Karol Jakimowicz – 62,50 m.

– Gdańskie obiekty sportowe ponownie gościły młodych słupskich lekkoatletów, ponie-
waż brakowało obiektu lekkoatletycznego w Słupsku z powodu przeprowadzanego remon-
tu na stadionie 650-lecia. W Gdańsku odbyły się strefowe eliminacje do mistrzostw Polski. 
Ciekawsze wyniki. Kobiety: skok wzwyż  -Maja Pustówka – 165 cm; rzut oszczepem - Monika 
Marciuch – 47,00 m, Anna Bielas – 41,57 m, Agnieszka Marciuch – 37,89 m; 200 m - Katarzyna 
Uzar „Orliki” Jezierzyce – 26,79 s; 3000 m - Beata Uzar „Orliki” – 10.55,95 min. Mężczyźni: rzut 
oszczepem - Paweł Roziński – 68,05 m, Karol Jakimowicz – 64,10 m; skok wzwyż – Marcin Klin-
kosz – 200 cm; pchnięcie kulą - Karol Jakimowicz – 15,56 m; 400 m - Marek Urbaniak – 52,13 
s, Artur Cholewiński – 52,37 s. Z „Orlików” Jezierzyce do mistrzostw Polski zakwalifikowały 
się: Katarzyna Uzar w biegu na 400 m – 58,16 s i na 200 m – 26,20 s; Beata Uzar na 5000 m 
– 19.41,10 min.

– Wakacyjny mityng odbył się w Białogardzie. Wyniki: 300 m - Zbigniew Kruk – 38,87 s; 
1000 m - Tomasz Guźlak – 2.51,92 min; pchnięcie kulą (seniorzy) - Benedykt Michałowski 
– 14,81 m; juniorzy (6 kg) - Paweł Michalak – 15,00 m; juniorzy młodsi (5 kg) - Michał Bosko 
– 14,80 m; rzut dyskiem (2 kg) - Artur Kliber – 41,71 m; juniorzy młodsi (1,5 kg) - Michał Bosko 
– 42,34 m.

– Ciekawy mityng rozegrano w Białogardzie. Na uwagę zasługują następujące wyniki. 
W skoku wzwyż kobiet - Maja Pustówka – 165 cm; rzut oszczepem - Monika Marciuch – 45,94 
m; 300 m - Artur Cholewiński – 36,84 m; skok wzwyż - Marcin Klinkosz i Paweł Roziński po 205 
cm; Katarzyna Uzar „Orliki” Jezierzyce w biegu na 800 m – 2.16,26 min.

– Niestrudzony wydawał się być biegacz Artur Pelo. Biorąc udział w maratonie we Wroc-
ławiu zajął piąte miejsce, osiągając wynik 2.20,04 min. Drugie miejsce w półmaratonie zajął 
Paweł Piotraschke wynikiem 1.08,52 min. Artur Pelo biorąc udział w maratonie w Toruniu 
zajął pierwsze miejsce osiągając wynik 2.22,47 min.

– Po raz ósmy odbył się Bieg Święców w Sławnie. Zwyciężył Sławomir Kwiatkowski (Słupsk), 
a trzecie miejsce zajął A. Pelo (Słupsk).

– W Białymstoku odbyły się Młodzieżowe Mistrzostwa Polski. Z zawodników SKLA M&S 
trzecie miejsce w rzucie oszczepem zajęła Katarzyna Mikołajczyk, zdobywając brązowy 
medal (46,00 m). Piąta była Anna Bielas z wynikiem 44,50 m. Obie wypełniły minima na mi-
strzostwa Polski seniorów.

– X Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Zielonej Górze była szczęśliwa dla Pawła Ro-
zińskiego. Zwyciężył on w konkursie rzutu oszczepem (700 g) wynikiem 73,01 m. Piąte 
miejsce wywalczyła Katarzyna Uzar „Orliki” Jezierzyce w biegu na 400 m osiągając czas 57,53 
s. Także piąta była Dorota Domżalska w rzucie oszczepem. Jej wynik to 41,65 m. Jedenaste 
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miejsce zajęła Maja Pustówka w skoku wzwyż – 160 cm. Również na jedenastej pozycji upla-
sowała się Agata Michalska „Jantar” w 7-boju. Uzyskała 4058 pkt.

– W bydgoskim czwórmeczu juniorów młodszych Polska – Rosja – Niemcy – Hiszpania, 
w barwach naszego kraju wystąpił Paweł Roziński, który w rzucie oszczepem zajął pierw-
sze miejsce osiągając wynik 71,41 m.

– W IV Mityngu Grand Prix Słupska w skoku wzwyż zanotowano następujące rezultaty. 
Dziewczęta: Katarzyna Połeć – 160 cm, Agata Michalska – 145 cm (obie Gimnazjum Ustka). 
Chłopcy: Paweł Domaszewicz (G 5) – 175 cm, Paweł Makowski (G 2) – 170 cm.

– Po raz drugi zorganizowano w Słupsku imprezę masową „Bieg Pomorska Mila”. Rywali-
zowano na różnych dystansach: od 150 m dla przedszkolaków, poprzez 1 milę, do ciekawego 
biegu sztafetowego  „Ekiden” (5 km, 10 km, 5 km, 10 km i 5 km). W biegu głównym zwyciężył 
Mirosław Formela „Sporting” Międzyzdroje przed Leszkiem Zblewskim „Remus” Kościerzyna. 
W kategorii kobiet najlepszą okazała się Małgorzata Jamróz „Warszawianka”, a trzecia była 
Renata Antropik „Warszawianka”. Podobnie jak w ubiegłym roku odbył się bieg o mistrzostwo 
Polski pocztowców. Sztafetę „Ekiden” wygrał zespół ze Słupskiej Szkoły Policji. Na temat szta-
fety wiele pochlebnych opinii wyrazili sami uczestnicy biegu. 

Ze startu w sztafecie jestem bardzo zadowolony. Chcielibyśmy podziękować organizatorom, 
że do słupskiego festiwalu biegowego włączyli taką konkurencję. Mamy nadzieję, że będzie ona 
już na stałe wpisana do kalendarza tej imprezy – powiedział Edmund Madejczyk, który biegał 
dla rekreacji i przyjemności w usteckim klubie biegacza „Tupot”. 
Edmund Madejczyk był ojcem naszej znakomitej oszczepniczki Barbary Madejczyk. Szkoda 
tylko, że zaniechano organizacji popularnych w Ustce i w regionie biegów masowych takich 
jak Nocny Bieg w Ustce, Półmaraton Słowiński z Rowów do Ustki oraz Bieg Noworoczny.

– W Parku Kultury i Wypoczynku w Słupsku odbywały się mistrzostwa Polski w biegach 
przełajowych PTSS „Sprawni Razem” oraz mistrzostwa Słupska w biegach przełajowych, 
w którym uczestniczyły dzieci i młodzież szkół podstawowych i gimnazjalnych Słupska i po-
wiatu słupskiego. Zwycięzcy biegów o mistrzostwo miasta: bieg na 1000 m dziewcząt kl. V 
i VI - Marta Plichta (SP 2); bieg na 1000 m chłopcy - Mariusz Nowak (SP 1); gimnazja – bieg na 
1000 m dziewcząt - Katarzyna Barańska (G 5), Tomasz Guźlak (G 1); szkoły ponadgimnazjalne 
– bieg na 1500 m dziewcząt - Katarzyna Uzar (LO II); bieg na 2000 m chłopców - Mateusz 
Czepiel (V LO). W biegu otwartym kobiet zwyciężyła Lucyna Kuklińska-Nurkowska (Słupsk). 
Rywalizację biegową mężczyzn na 3000 m wygrał słupszczanin Maciej Janicki.

– W białogardzkim mityngu startowali zawodnicy SKLA M&S. Oto ich rezultaty. 100 m - 
Artur Cholewiński – 11,66 s; 200 m - A. Cholewiński – 23,45 s; pchnięcie kulą (5 kg) - Michał 
Bosko – 13,66 m; Pchnięcie kulą (6 kg) - Paweł Michalak – 14,72 m; rzut dyskiem - Michał 
Bosko – 40,96 m.

– W mityngu zakończenia sezonu w Gdańsku startowali lekkoatleci SKLA. W rzucie osz-
czepem (800 g) Karol Jakimowicz zajął pierwsze miejsce. Jego rezultat to 62,83 m. Trzeci w tej 
konkurencji był Paweł Roziński – 60,54 m. Obaj pobili rekordy życiowe. Wśród dziewcząt zwy-
ciężyła oszczepniczka Katarzyna Mikołajczyk z rezultatem 42,53 m.
   - Prezydent miasta Słupska Maciej Kobyliński docenił osiągnięcia sportowców ze Słupskie-
go Klubu Lekkiej Atletyki M&S i na spotkaniu w ratuszu wręczył im nagrody. 
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Mam nadzieję, że gdy zostanie wyremontowany stadion 650-lecia, nawiążemy do wielkich osiąg-
nięć słupskiej lekkiej atletyki. Utalentowanej młodzieży w naszym mieście nie brakuje, a trzeba im 
stworzyć warunki do uprawiania sportu – mówiła Ewa Grecka, szkoleniowiec medalistów w rzu-
cie oszczepem. 

Największe osiągnięcia słupskich zawodników
w roku 2004
Młodzieżowe Mistrzostwa Polski

zajęte miejsce konkurencja nazwisko i imię klub trener

III OSZCZEP Katarzyna Mikołajczyk SKLA M&S Ewa Grecka

Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych
zajęte miejsce konkurencja nazwisko i imię klub trener

I OSZCZEP Paweł Roziński SKLA M&S Ewa Grecka
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Barbara Madejczyk na stadionie olimpijskim w Atenach.

Barbara Madejczyk na tle Akropolu.
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Marta Michalska w otoczeniu koleżanek, podczas meczu międzypaństwowego.



378



379

Rok 2005

   – Zawodnicy SKLA M&S Słupsk startowali w halowym mityngu w Grudziądzu. Oto ich 
wyniki: 60 m - Artur Cholewiński – 7,33 s, Marek Urbaniak – 7,59 s; 200 m - A. Cholewiński 
– 24,33 s; 300 m - Michał Niemiec – 38,95 s; 1000 m - Maciej Janicki – 2.44,88 min; skok wzwyż 
- Marcin Klinkosz – 207 cm i Paweł Roziński – 190 cm. 

– W halowych mistrzostwach Polski juniorów w Spale Maciej Janicki (SKLA) startując w bie-
gu na 1000 m uzyskał czas 2.41,51 min. Agata Michalska „Jantar” zdobyła w 5-boju 3.076 pkt.

– W międzywojewódzkich mistrzostwach woj. pomorskiego juniorów i juniorów młod-
szych rozegranych w Gdańsku nasi zawodnicy osiągnęli kilka niezłych wyników. Juniorzy: 
pchnięcie kulą - Katarzyna Mikołajczyk – 11,35 m; jun. mł.: pchnięcie kulą - Michał Bosko 
– 15,05 m, Michał Wasiliszyn – 12,98 m; seniorzy: Paweł Michalak – 13,95 m; jun. mł.: trójskok 
- Kuba Mrozowicz – 12,14 m.

– W mityngu w Grudziądzu brali udział zawodnicy „Jantara” Ustka. Ich wyniki: w biegu na 
60 m ppł. Agata Michalska – 9,56 s i w skoku w dal 5,11 m; w biegu na 60 m ppł chłopców 
Grzegorz Smolik – 9,77 s.

– Zwycięstwem faworyta, uczestnika Igrzysk Olimpijskich w Atenach zakończył się II Ogól-
nopolski Mityng w Skoku Wzwyż w Bursztynowym Sercu Europy, jaki rozegrano w hali „Gry-
fia” w Słupsku. Robert Wolski „MKLA” Łęczyca w konkurencji mężczyzn uzyskał wynik 225 cm, 
wyprzedzając Aleksandra Waleriańczyka „Wawel” Kraków – 220 cm. Marcin Klinkosz „SKLA 
M&S” Słupsk uzyskał wynik 205 cm. Wśród pań zwyciężyła Iwona Górska „MMKS” Iława – 164 
cm, wyprzedzając Maję Pustówkę „SKLA” o dwa centymetry.

– Rada Miejska Słupska zadecydowała o przekazaniu dodatkowego miliona złotych na 
przebudowę stadionu 650-lecia przy ulicy Madalińskiego – jednej z najważniejszych i naj-
większych inwestycji sportowych w naszym mieście. Pozwoliło to na oddanie stadionu do 
użytku 15 września. Przebudowa stadionu według projektu podzielona została na II etapy. 
Pierwszy z nich właśnie dobiegał końca. W ramach już wykonanych prac przebudowano 
m.in. trybuny. Południowa posiadała 3.000 miejsc siedzących z zadaszeniem, północna oko-
ło 2.500 tys. miejsc stojących. Ponadto odnowiono płytę stadionu, która otrzymała nową 
murawę z instalacją do automatycznego nawadniania. Wykonano także podbudowę pod 
wykładziny „Mondeo”. Pozyskanie dodatkowych pieniędzy było niezbędne do wyposażenia 
stadionu w specjalistyczny sprzęt, m.in. płotki, zeskoki, urządzenia do pielęgnacji płyty boi-
ska. W ramach przekazanych środków wykonana została także kanalizacja deszczowa. Do 
miejskich pieniędzy przeznaczonych na wspomniane cele 400 tys. zł. dołożyło Ministerstwo 
Edukacji Narodowej i Sportu. Ostatnie dofinansowanie inwestycji (1,4 mln. zł.) pozwoliło na 
częściowe zrealizowanie II etapu przebudowy. W całości zakładał on budowę hali sportowej 
z hotelem i pełnym zapleczem sanitarnym. W nowo powstałym kompleksie znajdować się 
miały szatnie, siłownia, gabinety odnowy oraz magazyn na sprzęt. Szybka realizacja  części 
zadań z II etapu umożliwić miała dopuszczenie stadionu do użytku i rozpoczęcie treningów 
oraz zawodów sportowych na tym obiekcie jeszcze w 2005 roku. Na dokończenie całej in-
westycji potrzeba było jeszcze 12 mln zł (do tej pory zaangażowano 8,7 mln). Miasto chcia-
ło pozyskać pieniądze ze środków zewnętrznych. W sumie nowoczesny kompleks sportowy 
kosztować miał ok. 22 mln zł. 
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Po zakończeniu prac obiekty przy ul. Madalińskiego byłyby udostępnione sportowcom 
przez cały rok. Planowano, że dzięki odnowieniu stadionu Słupsk powróci do swoich boga-
tych tradycji lekkoatletycz-nych. Stworzenie tak doskonałej bazy sportowej miało zachęcić 
jak najwięcej młodych ludzi do uprawiania lekkiej atletyki. Kompleks miał być także bazą 
dydaktyczną Pomorskiej Akademii Pedagogicznej, która na mocy porozumienia z Akademią 
Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku w roku akademickim 2006/2007 planowała uru-
chomić Wydział Nauk Zdrowotnych z kierunkiem wychowania fizycznego. Ponadto stadion 
służyć miał szeroko pojętej rekreacji. Trwały starania, aby na stadionie rozegrane zostały Mi-
strzostwa Polski Juniorów w lekkiej atletyce z udziałem ponad 1000 młodych sportowców 
z całego kraju.
Stadion powstał w roku 1926 i nosił imię prezydenta Rzeszy Niemieckiej Paula von Hinden-
burga. Zawierucha wojenna szczęśliwie go ominęła, ale i tak po roku 1945 roku wymagał on 
gruntownego remontu. Powstał społeczny komitet odbudowy stadionu, którego celem było 
przygotowanie obiektu do obchodów 650-lecia Słupska. 22 lipca 1960 roku odbyły się uro-
czyste obchody 650 rocznicy powstania miasta, połączone z otwarciem stadionu i nadaniem 
mu nazwy. W roku 1974 stadion przeszedł kolejny remont. W styczniu 1980 r. został przeka-
zany klubowi sportowemu „Gryf”, który był klubem gwardyjskim  i stanowił m.in. zaplecze dla 
pobliskiej Szkoły Milicji. Dopiero w roku 1983 stadion doczekał się nowoczesnej bieżni, co za-
owocowało później 6 rekordami Polski i znakomitymi osiągnięciami słupskich lekkoatletów 
w latach 80 XX wieku. Stadion posiadał blisko 19.000 miejsc siedzących oraz dodatkowe kilka 
tysięcy stojących. W roku 1995 rozwiązano KS „Gryf” i w 1996 roku zarząd nad stadionem 
objął Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Przez kilka kolejnych lat stadion ulegał postępującej 
degradacji. Udawało się wprawdzie częściowo łatać bieżące dziury, jednak na kompleksowe 
działanie stadion musiał czekać do roku 2004, kiedy to rozpoczął się I etap przebudowy.
Słupski stadion 650-lecia wzbogacił się o 8 wież oświetleniowych. Każda z nich ma po 9 lamp 
o mocy tysiąca watów. W sumie 72 lampy dają światło o sile 2200 luksów. To pierwszy stadion 
w Słupsku ze sztucznym oświetleniem.
Dzięki temu treningi lekkoatletyczne mogły odbywać się również wieczorem. Na stadionie 
trwały drobne prace budowlane i elektryczne, robotnicy zajmowali się również rozkładaniem 
siatki ogrodzeniowej wokół obiektu. Zakończenie prac przy remoncie stadionu planowane 
jest na koniec września 2006 roku.

– Tym razem w Ustce przyszło rywalizować zawodnikom uczestniczącym w III Mityngu 
Grand Prix w skoku wzwyż. Wśród dziewcząt wygrała Magda Rdest (G 3) – 140 cm. Druga była 
Róża Supińska (G 1) – 140 cm i trzecia Magda Baryło (G 5) – 140 cm. Wśród chłopców zwycię-
żył Damian Pieniak (G 4) – 170 cm przed Mariuszem Ratajczykiem (G 1) – 165 cm i Oskarem 
Orlikiem (G 1) – 165 cm.    

– Czwarte miejsce wywalczył Marcin Nagórek, zawodnik „SKLA”, w halowych mistrzo-
stwach Polski seniorów, które odbyły się w Spale. 800 m przebiegł w czasie 1.50,94 min. Do 
trzeciej pozycji zabrakło mu 92 setne sekundy. Jego start i zajęte miejsce było olbrzymią nie-
spodzianką, gdyż Marcin był zawodnikiem „SKLA”… od dwóch tygodni. Urodził się w Słupsku, 
wyjechał do Warszawy na studia i dopiero w ich trakcie rozpoczął karierę lekkoatletyczną.
Trenowałem w Polonii Warszawa. Teraz wróciłem do Słupska i tutaj postawiłem wszystko na jed-
ną kartę – mówi Nagórek. – 800 m to mój koronny dystans, na otwartym stadionie biegam o se-



381

kundę szybciej. W tym roku chcę jeszcze zdecydowanie poprawić ten rezultat, w trakcie letnich 
mistrzostw Polski – dodaje. 

Sport stał się dla zawodnika najważniejszy. Aby móc profesjonalnie przygotować się do 
sezonu, w trakcie wakacji pracował w Holandii po to, aby zarobione pieniądze przeznaczyć 
na treningi. Stawiał sobie ambitne cele: udział w mistrzostwach Europy, w przyszłości start 
w Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie. Aby to osiągnąć poszukiwał sponsorów, którzy mogliby 
pomóc w jego karierze.

Marcin Nagórek, średniodystansowiec „SKLA M&S” Słupsk znajdował się w wyśmienitej 
formie. Po dobrym występie w mistrzostwach Polski, które odbyły się w Białej Podlaskiej, 
dwukrotnie poprawiał rekord życiowy w biegu na 800 m. Najpierw dystans ten przebiegł 
w czasie 1.49,80 min, a później 1.49,26 min. Życiówkę M. Nagórek ustanowił też w biegu na 
1500 m – 3.47,89 min. W kolejnym starcie w Memoriale Żylewicza słupski lekkoatleta błysnął 
jeszcze lepsza formą w biegu na 800 m, w którym zajął 4 miejsce, uzyskując przy tym bardzo 
dobry rezultat 1.48,31 min. Wynik ten stawiał Nagórka w pierwszej szóstce najlepszych rezul-
tatów w tej konkurencji w kraju.

– W Gdańsku odbyły się otwarte mistrzostwa województwa. Zawodnicy „SKLA M&S” nie 
pozostawili większych szans kolegom z innych miejscowości. Słupska młodzież coraz lepiej 
radziła sobie na arenach lekkoatletycznych. Z zawodów coraz częściej wracają z rekordami 
życiowymi.  Więcej zawodników walczy również o najwyższe lokaty – mówił Janusz Rolbiecki 
z SKLA.  Jesteśmy bardzo zadowoleni z postawy naszych podopiecznych podczas mistrzostw. 
Jeżeli wszystko pójdzie w dobrym kierunku to mamy realną szansę na odrodzenie lekkiej 
atletyki w Słupsku. 

Medaliści z naszego regionu. Złote medale: Maja Pustówka (skok wzwyż – 160 cm), Anna 
Bielas (rzut oszczepem – 43,26 m), Jakub Mrozowicz (trójskok - 12,90 m), Paweł Roziński (rzut 
oszczepem - 66,16 m). Srebrne medale: Katarzyna Mikołajczyk (rzut oszczepem - 41,71 m), 
Michał Bosko (pchnięcie kulą - 15,12 m). Brązowe medale: Agnieszka Marciuch (rzut oszcze-
pem - 38,75 m), Agata Michalska (rzut oszczepem jun. mł. - 42,73 m), Maciej Janicki (1500 m 
- 4.12,13 min), Robert Szmidt (oszczep jun. mł. - 57,40 m), Marcin Groszek (trójskok - 12,01 m), 
Michał Bosko (rzut dyskiem - 43,76 m), Karol Jakimowicz (rzut oszczepem - 60,80 m). Słupski-
mi lekkoatletami opiekowali się: Ewa Grecka, Ryszard Ksieniewicz i Janusz Rolbiecki. Trene-
rem ustczan był Henryk Michalski.

– Na zawodach na stadionie AWFiS w Gdańsku. Słupszczanie uzyskali następujące wyniki 
wśród dziewcząt: oszczep - Katarzyna Mikołajczyk – 42,30 m, Agnieszka Marciuch – 39,11 m; 
skok wzwyż - Maja Pustówka – 160 cm, Magdalena Rdest – 140 cm. Wśród  chłopców: 100 m 
- Artur Cholewiński – 11,44 s; 200 m - A. Cholewinski – 23,42 s, Zbigniew Kruk – 23,44 s; 1000 
m - Maciej Janicki – 2.37,58 min; kula 5 kg - Michał Bosko – 15,14 m, Kamil Kamieński – 14,31 
m, Krzysztof Pielecki – 13,71 m; oszczep 700 g - Robert Szmidt – 54,91 m, Remigiusz Szewel 
– 50,83 m; oszczep 800 g – Karol Jakimowicz – 63,70 m, Paweł Roziński – 63,20 m; dysk 1,5 kg 
- Michał Bosko – 46,66 m.

– W Białogardzie w mityngu integracyjnym startowali zawodnicy „SKLA” i „Orlików” Jezie-
rzyce. Oto ich rezultaty: 600 m - Katarzyna Uzar „Orliki” – 1.37,36 min; oszczep - Katarzyna 
Mikołajczyk – 41,35 m, Agnieszka Marciuch – 35,08 m. Mężczyźni: 100 m - Artur Cholewiński 
– 11,75 s; 200 m - Zbigniew Kruk – 23,50 s; 800 m - Maciej Janicki – 2.04,24 min; oszczep (600 
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g) - Krzysztof Pielecki – 47,43 m; oszczep (700 g) - Robert Szmidt – 57,39 m; oszczep (800 g) 
- Paweł Roziński – 63,98 m, Paweł Jakimowicz – 63,42 m; pchnięcie kulą (4 kg) - Krzysztof Pie-
lecki – 15,01 m; pchnięcie kulą (5 kg) - Michał Bosko – 14,74 m, Kamil Kamiński – 14,06 m.

– W Gdańsku odbył się mityng klasyfikacyjny. Wyniki naszych zawodników: oszczep - 
Anna Bielas – 46,03 m, Katarzyna Mikołajczyk – 43,90 m; skok wzwyż - Maja Pustówka – 159 
cm; pchnięcie kulą -  Michał Bosko – 15,64 m, rzut dyskiem – Michał Bosko - 43,72 m; oszczep 
– Paweł Roziński – 64,27 m, Paweł Jakimowicz – 61,61 m; 100 i 200 m - Zbigniew Kruk – 11,69 
s i 23,55 s;  800 m - Tomasz Guźlak – 2.05,21 min.

– Nasi reprezentanci wzięli udział w mistrzostwach międzywojewódzkich juniorów i ju-
niorów mł. Przyzwoity wynik w rzucie oszczepem osiągnęła Anna Bielas – 45,04 m. W tej 
samej konkurencji wśród chłopców na wyróżnienie zasługiwał Paweł Roziński – 66,89 m i Ka-
rol Jakimowicz – 62,08 m. Michał Bosko w kuli osiągnął rezultat 14,89 m i w rzucie dyskiem 
– 47,72 m.

– W słupskim Parku Kultury i Wypoczynku odbyły się zawody w biegach przełajowych dla 
uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. W kategorii indywidualnej szkół podstawowych 
zwyciężyli: Karolina Jasińska (SP 3) oraz Mariusz Nowak (SP 1). Wśród dziewcząt drużynowo 
wygrała reprezentacja SP 2, a wśród chłopców SP 7. Wśród gimnazjalistów najlepsi byli: Ka-
tarzyna Barańska (G 5) oraz Tomasz Guźlak (G 1). W rywalizacji drużynowej zarówno wśród 
dziewcząt, jak i chłopców zwyciężyło Gimnazjum nr 1.

– Podczas Ligi Młodzików i mityngu juniorów i juniorów młodszych w Białogardzie nasi 
zawodnicy osiągnęli kilka interesujących wyników. Zawody były próbą przed mistrzostwami 
Polski juniorów i OOM. Młodzicy: 300 m - Monika Gałkowska – 47,34 s, Paweł Jaworski – 41,31 
s; rzut oszczepem - Krzysztof Pielecki – 49,80 m; kula - K. Pielecki – 15,47 m. Wśród juniorów 
swoje najlepsze osiągnięcia poprawili: Zbigniew Kruk na 400 m – 52,11 s; Łukasz Pacak na 800 
m – 2.00,79 min; Michał Bosko w pchnięciu kulą – 16,09 m.

– Marcin Nagórek został zwycięzcą biegu memoriałowego Mieczysława Trzebiatowskie-
go na 1500 m z czasem 3.53,16 min. Inne wyniki: 400 m - Michał Niemiec – 51,23 s; 1000 m 
- Maciej Janicki – 2.38,62 min; 1500 m dziewcząt - Katarzyna Uzar „Orliki” – 4.48,04 min; kula 
(4 kg) - Michał Berbeka - 13,98 m,  kula (5 kg) - Michał Wasiliszyn – 15,33 m; Marcin Klinkosz 
- skoku wzwyż – 201 cm.

– W Ustce odbył się I Ustecki Festiwal w Rzutach Lekkoatletycznych MK foods CUP. W rzucie 
oszczepem kobiet zwyciężyła Barbara Madejczyk osiągając wynik 60,41 m. Wśród mężczyzn 
najlepszy wynik uzyskał Igor Janik „AZS” Gdańsk - 76,56 m, a Paweł Roziński „SKLA” - 70,36 m.

– W Gdańsku odbył się finał Wojewódzkiej Gimnazjady. W zawodach uczestniczyło 16 
gimnazjalistów ze Słupska. Oto ciekawsze wyniki: pchnięcie kula (4 kg) - Michał Wasiliszyn 
(G3) – 15,15 m; 100 m -  Zbigniew Kruk (G1) – 11,80 s; 300 m - Z. Kruk – 37,86 s: skok wzwyż 
- Damian Pieniak (G4) – 175 cm; dysk (1 kg) - Remigiusz Szewel (G3) – 46,10 m; skok wzwyż 
- Mariusz Ratajczyk (G1) – 175 cm; 1000 m - Tomasz Guźlak (G1) – 2.43,50 min. Opiekunami 
młodych gimnazjalistów ze Słupska i ich nauczycielami na co dzień byli: G1 – Bernadeta Ko-
peć, G3 – Ewa Grecka, G4 – Marek Zawadzki.

– Grupa młodych lekkoatletów z „SKLA” i „Jantara” wzięła udział w mityngu na obiektach 
sportowych w Gdańsku. Wyniki zawodników „SKLA”: oszczep: Natalia Berbeka – 25,91 m, 
Krzysztof Pielecki – 53,21 m, Michał Berbeka – 41,64 m, Piotr Dankowski – 44,78 m; rzut dy-
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skiem: Michał Bosko – 46,68 m, Michał Wasiliszyn – 34,89 m; pchnięcie kulą: Michał Bosko 
– 16,20 m, Michał Wasiliszyn – 15,59 m, Krzysztof Pielecki – 16,23 m; trójskok: Jakub Mrozo-
wicz – 12,36 m; skok wzwyż:  Paweł Roziński – 200 cm; 300 m: Wojciech Prokop – 40,46 s; 800 
m: Marcin Nagórek – 1.50,46 min, Łukasz Pacak – 1.58,65 min. Wyniki zawodników z „Jantara”: 
oszczep: Dawid Kościów – 52,40 m, Dorota Szyszka – 31,80 m; 600 m chłopców:  Dariusz Uzar 
„Orliki” – 1.33,17 min.

– Sześć medali zdobyli zawodnicy „SKLA” podczas mistrzostw woj. pomorskiego młodzi-
ków. Największy sukces odniósł Krzysztof Pielecki, który oprócz złotego medalu w pchnięciu 
kula (4 kg) dodatkowo pobił rekord województwa wynikiem 16,89 m. Drugi złoty krążek Pie-
lecki wywalczył w rzucie oszczepem. Srebrne krążki zdobyli ponadto: Michał Berbeka, Bereni-
ka Binke i Natalia Berbeka. Medal brązowy wywalczył Krzysztof Wiszkon. Usteccy lekkoatleci 
podczas tych zawodów zdobyli 5 medali. Złoto wywalczyła sztafeta 4x100 m dz. – 55,48 s. 
Srebrne medale zdobyli: Izabela Lebioda – rzut młotem i Dawid Kościów – oszczep. Z brązo-
wymi medalami powrócili: Dorota Szyszka w oszczepie i Magda Kamińska w rzucie dyskiem.

– W Bydgoszczy rozegrano międzywojewódzkie mistrzostwa juniorów i juniorów mł. 
W barwach województwa pomorskiego wystąpiło kilkunastu zawodników ze Słupska. Wyni-
ki naszych reprezentantów: oszczep juniorek - Anna Bielas – 45,04 m, Katarzyna Mikołajczyk 
– 43,70 m; Agnieszka Marciuch – 39,98 m; skok wzwyż - Maja Pustówka – 160 cm; trójskok 
jun. mł. - Jakub Mroziewicz – 12,60 m; oszczep juniorów (800 g) - Paweł Roziński – 66,89 m, 
Karol Jakimowicz – 62,08 m; kula jun. mł. (5 kg)  - Michał Bosko – 14,89 m, Kamil Kamiński 
– 14,50 m; dysk (1,5 kg) - M. Bosko – 42,72 m; 400 m - Artur Cholewiński – 51,68 s, Zbigniew 
Kruk – 52,67 s.

– Mistrzostwa Polski Juniorów rozegrano w Bydgoszczy. Duży sukces odnieśli słupscy osz-
czepnicy. Paweł Roziński wywalczył złoty medal osiągając wynik 71,48 m i tym samym 
osiągnął minimum na ME juniorów w Kownie. Drugi oszczepnik Karol Jakimowicz, który 
w eliminacjach osiągnął wynikiem 67,90 m minimum do Kowna, podczas rozgrzewki przed 
finałem doznał kontuzji i w finale osiągnął gorszy wynik.

– Bez medalu powrócili słupscy zawodnicy z Mistrzostw Europy w Kownie. Paweł Ro-
ziński był siódmy z wynikiem 68,35 m. W eliminacjach odpadł Karol Jakimowicz. W sumie 
był to duży sukces tych młodych zawodników oraz ich szkoleniowca Ewy Greckiej.

– Po raz trzeci w Słupsku odbyły się zawody biegowe „Pomorska Mila”. Impreza składała 
się z wielu biegów, od przedszkolaka do kategorii otwartej. Bieg na 1 milę wygrał zawodnik 
„Warszawianki” Michał Bernardelii przed M. Formelą. Najlepszy biegacz ze Słupska Marcin 
Nagórek był dziewiąty. Bieg otwarty na dystansie 5 km zakończył się sukcesem Leszka Zblew-
skiego „Remus” Kościerzyna. Na drugim miejscu uplasował się Kenijczyk Matthew Kosgei, tuż 
za nim przybiegł Piotr Drwal. Kategorię kobiet wygrała Marzena Kłuczyńska „Orkan” Ostrze-
szów. Gośćmi honorowymi imprezy byli: Jacek Wszoła, Zdzisław Hoffman i Jan Huruk.

– Krzysztof Pielecki z „SKLA” zdobył złoty medal w pchnięciu kulą podczas rozgrywa-
nego Małego Memoriału Janusza Kusocińskiego w Kielcach. Uzyskał wynik 17,80 m (4 kg). 
Były to nieoficjalne mistrzostwa Polski młodzików.

– W Gdańsku rozegrano zawody lekkoatletyczne. Dobrze spisała się Agata Michalska, któ-
ra w siedmioboju uzyskała 4.163 pkt i zajęła pierwsze miejsce. Wyniki pozostałych zawodni-
ków „Jantara” Ustka: Dorota Domżalska w skoku wzwyż – 150 cm, Grzegorz Smolik w 10-boju 
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– 4.972 pkt. Wyniki zawodników „SKLA”: Konrad Jakimowicz w oszczepie – 64,08 m, Paweł Ro-
ziński w skoku wzwyż – 190 cm, w pchnięciu kulą Michał Bosko – 16,09 m, w rzucie dyskiem 
(1,5 kg) Michał Bosko – 46,28 m, w kategorii młodzików Krzysztof Pielecki w oszczepie – 54,17 
m i pchnięciu kulą 14,68 m.

– Podczas mityngu w Stargardzie Szczecińskim przyzwoitą formę zademonstrowali mio-
tacze ze Słupska. W kategorii weteranów zaskoczył wynikiem Benedykt Michałowski, który 
w pchnięciu kulą uzyskał 15,07 m. Na drugim miejscu w kuli o tym samym ciężarze (7,25 kg) 
uplasował się młodzieżowiec Paweł Michalak – 14,40 m. Również drugie miejsce, ale w kuli 
o wadze 5 kg zajął Michał Bosko – 15,11 m. Ten sam zawodnik był pierwszy w rzucie dyskiem 
– 46,79 m. Młodzik Krzysztof Pielecki pchnął kulę na odległość 13,10 m oraz zajął drugie miej-
sce w rzucie oszczepem (600 g) – 45,70 m.

– Oficjalnie słupski stadion jeszcze nie działał, a lekkoatleci już go sprawdzali. I byli za-
chwyceni!

Nareszcie mamy sportowy obiekt z prawdziwego zdarzenia i jeden z najpiękniejszych w kraju 
– zgodnie twierdzą zawodnicy. 
Wprawdzie stadion lustrowała specjalna komisja, aby wyłapać ewentualne usterki, ale spor-
towcy zdążyli wypróbować bieżnię i rzutnie. Byli zachwyceni, że już niebawem będą mogli 
do woli trenować.

Największe osiągnięcia w sezonie 2005
Mistrzostwa Polski Juniorów

zajęte miejsce konkurencja nazwisko i imię klub trener

I OSZCZEP Paweł Roziński SKLA M&S Ewa Grecka

Mistrzostwa Polski Młodzików
zajęte miejsce konkurencja nazwisko i imię klub trener

I KULA Krzysztof Pielecki SKLA M&S R. Ksieniewicz
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Spotkanie po 35 latach. Od prawej: Ryszard Zakrzewski, Janusz Rolbiecki, Bogdan Zakrzewski i Ryszard Ksieniewicz.

Romuald Shaparis odwiedził Ryszarda Ksieniewicza po 45 latach. W głębi Andrzej Szymański.
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Szkoleniowcy zawsze mieli poczucie humoru. Wysokie konsorcjum w czasie obozowego chrztu. Od prawej: Ryszard Ksienie-
wicz, Ewa Grecka i Janusz Rolbiecki.

Zbiorowe zdjęcie byłych zawodniczek i zawodników „Gryfa” Słupsk.
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Rok 2006

– Kilka dobrych rezultatów osiągnęli lekkoatleci ze Słupska podczas halowego mityngu 
w Grudziądzu i Gdańsku. Wyniki z Grudziądza: skok wzwyż kobiet - Maja Pustówka – 160 
cm; bieg na 300 m mężczyzn - Artur Cholewiński – 39,09 s; bieg na 1000 m - Maciej Janicki 
– 2.38,68 min; skok wzwyż - Paweł Roziński – 185 cm; bieg na 60 m - Artur Cholewiński – 7,30 
s. Wyniki z Gdańska: młodziczki w pchnięciu kulą (3 kg) - Natalia Berbeka – 10,17 m; juniorzy 
młodszi w pchnięciu kula (5 kg) - Krzysztof Pielecki – 14,82 m.

– Już po raz trzeci w słupskiej hali „Gryfia” odbył się mityng w skoku wzwyż, na który zje-
chali najlepsi zawodnicy z kraju. Najwyżej skoczył Wojciech Theiner – 228 cm. Z trójki słup-
szczan najlepszy okazał się Marcin Klinkosz, który skoczył 204 cm.

– We Włocławku rozegrano międzywojewódzkie mistrzostwa w biegach przełajowych. 
Spośród słupskich zawodników Anna Gałkowska zajęła dziesiąte miejsce w roczniku 1991-
92 na dystansie 2500 m.  W roczniku 1993-94 na dystansie 1000 m Weronika Czarnecka była 
czwarta, a z grupy juniorów na siódmej pozycji przybiegł Maciej Janicki.

– Otwarcie sezonu 2006 odbyło się w Białogardzie. Nieźle wypadli słupscy zawodnicy, któ-
rzy pobili swoje rekordy życiowe. Oto ciekawsze wyniki. Kobiety: 600 m - Monika Gałkowska 
– 1.41,33 min; 1000 m - Katarzyna Uzar „Orliki” Jezierzyce – 2.58,37 min; rzut oszczepem - Do-
rota Szyszka „Jantar” – 32,05 m. Mężczyźni: 300 m - Paweł Jaworski – 38,11 s; skok w wzwyż 
- Marcin Klinkosz – 200 cm; pchnięcie kulą (7,26 kg) - Michał Bosko – 14,42 m; kula (5 kg) 
- Michał Wasiliszyn – 15,90 m, Krzysztof Pielecki – 15,75 m; dysk (2 kg) - M. Bosko – 45,01 m; 
oszczep - Paweł Roziński – 65,61 m.

– Mityng kwalifikacyjny rozegrano w Gdańsku. Najlepszy wynik spośród słupszczan uzy-
skał Karol Jakimowicz w rzucie oszczepem – 69,08 m. Ponadto wygrywali: skok wzwyż Maja 
Pustówka – 160 cm; pchnięcie kulą (5 kg) Michał Wasilyszyn – 16,40 m i (6 kg) Michał Bosko 
– 16,66 m, (7,26 kg) Krzysztof Klinkosz – 13,83 m; w rzucie oszczepem 700 g Krzysztof Pielecki 
– 59,45 m, Piotr Dankowski 50,06 m. W biegu na 800 m Maciej Janicki uzyskał czas 2.00,76 
min. Wśród sprinterów Zbigniew Kruk na 100 m – 11,83 s i 200 m – 23,94 s.

–  W Gdańsku odbyły się mistrzostwa województwa juniorów i juniorów młodszych. Bar-
dzo dobrze zaprezentowała się grupa Ryszarda Ksieniewicza. Dwa złote medale zdobył junior 
Michał Bosko w kuli – 16,70m i dysku - 50,52 m  Kolejne dwa medale dołożył junior młodszy 
Krzysztof Pielecki. Zdobył złoto w kuli – 16,33 m i brąz w oszczepie – 58,30 m. Na drugim miej-
scu znalazł się Kamil Kamieński, który w kuli uzyskał odległość 15,02 m. Ponadto dwa medale 
przywieźli zawodnicy prowadzeni przez Tomasza Czubaka. Zbigniew Kruk zwyciężył w biegu 
na 200 m – 23,44 s. Grono złotych medalistów powiększyła Dorota Szyszka z „Jantara” Ustka, 
prowadzona przez Henryka Michalskiego, która w rzucie oszczepem uzyskała wynik 37,48 
m. Srebrny medal zdobył Jakub Mroziewicz w trójskoku – 12,93 m. Trzecie miejsca przypadły 
natomiast Michałowi Wasiliszynowi w kuli – 15,80 m i Karolowi Jakimowiczowi w oszczepie 
– 60,28 m. Cała trójka trenowała pod okiem Ewy Greckiej. Na trzecim miejscu uplasował się 
Tomasz Guźlak w biegu na 800 m – 1.59,99 min – wychowanek Janusza Rolbieckiego.

– Finał wojewódzkiej Gimnazjady przyniósł duży sukces słupskim gimnazjalistom. Złote 
medale zdobyli: Magdalena Kamińska (Ustka) w rzucie dyskiem – 33,33 m, Dorota Szyszka 
(Ustka) w oszczepie – 33,24 m; Izabela Ślebioda (Ustka) w rzucie młotem – 28,07 m; Piotr 
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Dankowski (G1 Słupsk) w rzucie oszczepem – 59,45 m i Michał Berbeka (G1 Słupsk) w pchnię-
ciu kulą – 14,94 m. Srebrny medal wywalczył Dawid Kościół (Ustka) w rzucie oszczepem – 
55,88 m i Krzysztof Wiszkon (G3 Słupsk) – 14,68 m. Brąz trafił do Marcina Klimaszewskiego 
(G3 Słupsk) – 175 cm w skoku wzwyż. Opiekunami zawodników byli Bernadeta Kopeć, Ewa 
Grecka i Henryk Michalski.

– Na trasach bytowskich rozegrano XXVI Bieg Gochów. Po raz piąty z rzędu zwyciężył słup-
ski długodystansowiec Artur Pelo.

– Irena Szewińska, szefowa Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, w drodze na młodzieżowy 
mecz Polska – Niemcy przybyła do Słupska, aby zobaczyć, jaki był stan przygotowań do mi-
strzostw Polski juniorów, które zaplanowane były w Słupsku w dniach 8-9 lipca na stadionie 
650-lecia. Była zachwycona. Irena Szewińska długo chodziła po bieżni oglądając nawierzch-
nię, potem trybuny i bardzo szybko wydała opinię: To jeden z najładniejszych stadionów 
w kraju. Będzie można na nim uzyskiwać dobre wyniki. Ten las dookoła i wiatr od morza sprzyja-
ją rywalizacji – nie ukrywała była mistrzyni olimpijska. I.Szewińska w gronie trenujących na 
stadionie wypatrzyła Agnieszkę Pogroszewską, młociarkę „Jantara” Ustka. Pierwsza podeszła 
i przywitała się z nią. Macie teraz warunki, aby móc trenować. Szkoda, że ja już nie będę mo-
gła wystąpić na tak pięknym obiekcie – mówiła szefowa PZLA.  Na razie jednak Bydgoszczy z ich 
obiektem „Zawiszy” Słupsk nie przebije. Powoli, o ile starania będą konsekwentne, będziemy mo-
gli przyznawać Słupskowi coraz to ważniejsze zawody – powiedziała na koniec wielka dama 
sportu.

– W Słupsku na stadionie 650-lecia rozegrano lekkoatletyczny mityng kwalifikacyjny ju-
niorów i juniorów młodszych. Była to próba generalna przed mistrzostwami Polski juniorów, 
które rozegrane zostaną za 2 tygodnie w Słupsku. Najlepszy w tym roku rezultat w rzucie 
młotem osiągnęła Agnieszka Pogro-szewska z „Jantara” Ustka, która uzyskała wynik 64,18 
m. Podczas zawodów lekkoatleci z naszego regionu uzyskali kilka interesujących wyników. 
Agata Michalska w biegu na 100 m ppł. osiągnęła wynik 16,01 s; Magda Kamińska w kuli 
– 10,64 m i w dysku – 32,95 m; Magdalena Lach na 200 m – 27,57 s; Izabela Ślebioda w mło-
cie – 31,68 m; Katarzyna Wandachowicz na 100 m ppł. – 17,24 s. (wszyscy z „Jantara” Ustka). 
Wyniki słupskich lekkoatletów: Michał Wasiliszyn w pchnięciu kulą (5 kg) – 17,12 m; Marcin 
Klinkosz w skoku wzwyż – 204 cm, Paweł Roziński – 195 cm; Kamil Kamieński w pchnięciu 
kulą (6 kg) 14,51 m; Karol Jakimowicz w rzucie oszczepem – 65,14 m; 400 m chłopców  Zbi-
gniew Kruk – 51,82 s; na 800 m Tomasz Guźlak – 1.58,70 min; w rzucie dyskiem (2 kg) Artur 
Kliber – 44,62 m.

– Mistrzostwa Polski Juniorów w lekkiej atletyce odbyły się w Słupsku. Według pierwszych 
opinii uczestników i obserwatorów zawodów impreza była bardzo dobrze przygotowana 
i sprawnie przeprowadzona. W czasie inauguracji zawodów prezes Polskiego Związku Lek-
kiej Atletyki Irena Szewińska nie szczędziła ciepłych słów pod adresem organizatorów mi-
strzostw za znakomite przygotowanie stadionu. Podziękowała prezydentowi Maciejowi Ko-
bylińskiemu za przeprowadzoną modernizację obiektu, której dokonano głównie za miejskie 
pieniądze. Wyrazem wdzięczności było przyznanie Maciejowi Kobylińskiemu, za jego zasługi 
w promowaniu lekkiej atletyki, Srebrnej Odznaki Honorowej PZLA. Podczas uroczystości ot-
warcia mistrzostw miała miejsce także inna miła uroczystość. Ryszard Ksieniewicz, przed 
laty krajowej sławy lekkoatleta, a obecnie trener, odebrał z rąk Przewodniczącej Rady 
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Miejskiej Słupska Anny Boguckiej-Skowrońskiej uchwałę nadającą mu tytuł Honorowego 
Obywatela Miasta. Natomiast prezydent Maciej Kobyliński wręczył Ryszardowi Ksieniewi-
czowi okolicznościowy grawerton.

– Karol Jakimowicz z „SKLA M&S” Słupsk zdobył brązowy medal w rzucie oszczepem pod-
czas Mistrzostw Polski Juniorów w Słupsku. Faworyt tej konkurencji, Paweł Roziński uplaso-
wał się na piątym miejscu. Dobry występ odnotował Michał Bosko, który w pchnięciu kulą 
zajął szóste miejsce.

– 16 sierpnia odszedł od nas na zawsze w wieku 66 lat Andrzej Szymański, działacz GKS 
„Gryf” Słupsk, samorządowiec, kronikarz słupskiego sportu. Uprawiał swoją ulubioną dyscy-
plinę sportu – lekkoatletykę w swojej rodzinnej Bydgoszczy. W latach 1971-91 działał prężnie 
w słupskim środowisku sportowym. Przez wiele lat był sekretarzem klubu, a następnie dy-
rektorem. Kilka kadencji pełnił funkcję prezesa OZLA w Słupsku. Czasami kontrowersyjny, ale 
oddany na rzecz wszystkich dyscyplin działających w klubie „Gryf”. Po przejściu na emeryturę 
nadal uprawiał sport, szczególnie rzuty. Wielokrotnie zdobywał medale na mistrzostwach 
Polski i Europy weteranów. Wydał książkę „Sport słupski w latach 1945-1995”.

– Michał Bosko i Krzysztof Pielecki wygrali w swoich konkurencjach podczas ogólnopol-
skiego mityngu na stadionie 650-lecia. Pierwszy uzyskał w rzucie dyskiem 48,92 m, a drugi 
w rzucie oszczepem (700 g) – 56,11 m. Pozostałe wyniki: Katarzyna Mikołajczyk w rzucie osz-
czepem – 41,86 m; Marcin Klinkosz w skoku wzwyż – 205 cm. W słupskim mityngu wystąpili 
gościnnie lekkoatleci z Arabii Saudyjskiej.

Największe osiągnięcia w roku 2006
Mistrzostwa Polski Juniorów

zajęte miejsce konkurencja nazwisko i imię klub trener

III OSZCZEP Karol Jakimowicz SKLA M&S E. Grecka
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Sztafeta SKLA M&S Słupsk.

Tomasz Czubak – szkoleniowiec 
SKLA M&S.
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Sztafeta SKLA M&S Słupsk.

Artur Cholewiński.
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Jacek Wszoła w roli komentatora podczas Festiwalu Skoku 
Wzwyż w Słupsku.

Ewa Grecka dekoruje
młodych lekkoatletów.
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Na najwyższym stopniu podium Michał Bosko.

W rzucie oszczepem Karol Jakimowicz.
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Maciej Janicki i Tomasz Guźlak.

Uroczystość otwarcia Mistrzostw Polski Juniorów na słupskim stadionie.
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Na pamiątkowym zdjęciu od lewej: Anna Ksieniewicz, Sebastian Chmara,
Ryszard Ksieniewicz i Czesław Bedka.

Rodzeństwo Uzar na tle słupskiego stadionu.
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Rok 2007

– IV Ogólnopolski Mityng Skoku Wzwyż w „Bursztynowym Sercu Europy” – Słupsk 2007 
odbył się w hali „Gryfia”. W konkursie głównym o Puchar Prezydenta Miasta Słupska trium-
fował z wynikiem 225 cm Aleksander Waleriańczyk z „Wawelu” Kraków. Drugie miejsce przy-
padło Marcinowi Glaubert z „Truso” Elbląg – 215 cm. Czwarte miejsce zajął Paweł Roziński 
uzyskując wysokość 205 cm.

– Na stadionie w Sopocie dobrze wypadli nasi młodzi zawodnicy. Oto niektóre interesują-
ce wyniki: chłopcy 100 m - Marcin Groszek – 11,51 s; 200 m - Artur Cholewiński – 23,87 s; 400 
m - Paweł Jaworski – 52,80 s; 800 m – Maciej Janicki – 1.59,00 min; oszczep (800 g) - Paweł 
Roziński – 66,54 m; kula (6 kg) - Michał Bosko – 16,96 m; dysk (1,75 kg) - M. Bosko – 48,14 m.

– W Słupsku rozegrano mistrzostwa okręgu w dwóch grupach wiekowych. W kategorii 
juniorów młodszych słupscy zawodnicy wywalczyli indywidualnie 5 złotych medali: Krzysz-
tof Pielecki w pchnięciu kulą – 15,28 m i w rzucie oszczepem – 65,80 m; Paweł Jaworski na 
400 m – 52,62 s; Tomasz Sobczak na 3000 m – 9.20,32 min; Wojciech Prokop w skoku w dal 
– 6,67 m oraz sztafeta 4x100 m – 44,68 s. Srebrne medale zdobyli: W. Prokop na 100 m – 11,34 
s; M. Brzostek na 200 m 23,38 s. Pierwsze miejsca spośród juniorów wywalczyli: Michał Wa-
siliszyn w pchnięciu kulą – 16,64 m, Jakub Mrozowicz w trójskoku – 14,03 m; sztafeta 4x400 
m – 3.32,57 min. Drugie lokaty przypadły Michałowi Bosko w pchnięciu kulą – 16,49 m i w 
rzucie dyskiem – 47,31 m. Dobrze zaprezentowali się zawodnicy „Jantara” Ustka. Oto wyniki: 
juniorzy młodsi: Magda Kamińska w kuli – 10,68 m; Dawid Kościów w oszczepie - 55,28 m; 
Izabela Ślebioda w rzucie młotem – 31,08 m; M. Kamińska w dysku – 31,26 m. Dobrze spisa-
ła się juniorka Agata Michalska. Wygrała konkurs rzutu oszczepem wynikiem 38,58 m i była 
trzecia na 100 m ppł. – 15,21 s.

– W XXV Maratonie Toruńskim uczestniczył Artur Pelo, który zajął III miejsce z czasem 
2.26,47 h.

– Artur Pelo ponownie wystartował w biegu maratońskim, tym razem w Lęborku. Był to 
XVI Maraton Ekologiczny. Zajął I miejsce uzyskując czas 2.23,02 h.

– Krzysztof Pielecki zdobył minimum na mistrzostwa świata juniorów, a Paweł Roziński 
posłał oszczep na 71,19 m – to najciekawsze wyniki mityngu na stadionie 650-lecia w Słup-
sku. Wyniki reprezentantów SKLA w grupie juniorów młodszych: oszczep – Krzysztof Pielecki 
– 70,48 m; 100 m ppł - Wojciech Prokop – 11,66 s; 200 m - W. Prokop – 23,17 s. Rezultaty 
niektórych juniorów: 100 m - Marcin Groszek – 11,21 s; kula (6 kg) - Michał Wasiliszyn – 16,83 
m, Michał Bosko – 16,73 m; 200 m - Mariusz Sztandera – 22,52 s. Juniorka młodsza, Berenika 
Binke na 200 m uzyskała czas 27,40 s. W biegu seniorów na dystansie 5000 m wygrał Piotr 
Drwal „Jantar” Ustka – 14.36,41 min, wyprzedzając Artura Pelo – 14.41,92 min. Dobrze za-
prezentowali się przedstawiciele usteckiego „Jantara”. Oto ich osiągnięcia: Magda Kamińska 
(kula - 10,10 m i dysk - 32,26 m), Izabela Lebioda (młot – 31,97 m), Agata Michalska (100 m 
ppł. – 15,06 s i oszczep - 38,49 m), Grzegorz Smolik (110 m ppł. – 15,67 s).

– Na stadionie olimpijskim we Wrocławiu odbył się finał Ligi Lekkoatletycznej Szkół Po-
nadgimnazjalnych. W imprezie wzięła udział reprezentacja chłopców Zespołu Szkół Ekono-
micznych i Ogólnokształcących ze Słupska. Słupska ekipa zajęła drużynowo IV miejsce, a in-
dywidualnie  zawodnicy uzyskali następujące wyniki: Wojciech Prokop w skoku w dal zajął II 
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miejsce – 6,68 m, III miejsce Michał Wasilyszyn w pchnięciu kulą – 14,91 m, II miejsce sztafeta 
4x100 m – 44,34 s. Opiekunem zespołu był Czesław Bedka.

– Na stadionie AWF w Białej Podlaskiej rozegrano mistrzostwa Polski juniorów. W rzucie 
oszczepem startowała Agata Michalska „Jantar”, która z wynikiem 39,82 m zajęła ósme miej-
sce. W finale na 400 m dziewcząt rywalizowała Katarzyna Uzar „Orliki” Jezierzyce. Była siódma 
z czasem 58,47 s. Brązowy medal był w zasięgu Michała Bosko, miotacza z SKLA. Pchnął kulę 
(6 kg) na odległość 17,46 i zajął szóste miejsce. Michał Wasiliszyn był dziesiąty – 16,47 m.

– W Poznaniu odbyły się mistrzostwa Polski seniorów. Barbara Madejczyk „Jantar” Ustka 
zdobyła srebrny medal w rzucie oszczepem z wynikiem 57,36 m.

– Słupsk był gospodarzem XIII Światowych Igrzysk Polonijnych. Na stadionie 650-lecia od-
bywały się zawody lekkoatletyczne. Wśród uczestników igrzysk z zagranicy byli zawodnicy, 
którzy jeszcze dwa lata temu reprezentowali słupskie kluby. W skoku wzwyż zwyciężył Mar-
cin Klinkosz (Irlandia) uzyskując wysokość 200 cm.

– Dobrze spisali się młodzi zawodnicy SKLA na mityngu w Sopocie. Krzysztof Pielecki 
w rzucie oszczepem (700 g) pobił swój rekord życiowy rezultatem 74,08 m. Tydzień wcześ-
niej Pielecki uczestniczył wraz z reprezentacją Polski w mistrzostwach świata juniorów 
w Ostrawie. Tam jego oszczep poszybował na 66,70 m. W gronie młodzieżowców w sopo-
ckiej imprezie Paweł Roziński ustanowił swój nowy rekord życiowy – 73,11 m. W pchnięciu 
kulą (6 kg) Michał Bosko uzyskał  odległość 18,15 m (rekord życiowy), natomiast w konkursie 
pchnięcia kulą (7,25 kg) uzyskał wynik 16,30 m. Michał Wasiliszyn był trzeci – 16,15 m. W sko-
ku w dal Wojciech Prokop osiągnął – 6,62 m.

– Krzysztof Pielecki, oszczepnik SKLA, wygrał w XIII Ogólnopolskiej Olimpiadzie Mło-
dzieży rozgrywanej w Szczecinie. Posłał oszczep na odległość 73,35 m.

– W Sopocie startowali lekkoatleci SKLA M&S. Bardzo dobrze spisał się junior Michał Bosko, 
który wygrał dwa konkursy pchnięcia kulą. Sześciokilówką osiągnął wynik 17,86 m, a sied-
miokilówką – 15,44 m. Pozostałe wyniki: Piotr Dankowski w rzucie oszczepem (700 g) – 65,83 
m, Krystian Bondarenko – 55,26 m, Kamila Stokowska w rzucie oszczepem – 35,77 m.

– W Słupsku rozegrano mityng, który dla sporej grupy uczestników był ostatnim spraw-
dzianem formy przed zbliżającymi się młodzieżowymi mistrzostwami Polski. Dobrą formę 
zademonstrowali słupszczanie. Rzut oszczepem (800 g) wygrał 20-letni Paweł Roziński „SKLA” 
osiągając wynik 69,70 m. W skoku o tyczce Grzegorz Smolik „Jantar” – 3,60 m; w trójskoku 
Jakub Mrozowicz – 13,65 m; Krzysztof Pielecki wygrał w rzucie oszczepem (700 g) – 67,05 
m, drugi Piotr Dankowski – 65,22 m, a trzeci Dawid Kościów z „Jantara” Ustka – 58,18 m. 
W pchnięciu kulą (6 kg) dominował Michał Bosko – 17,45 m. Magdalena Kamińska z „Jantara” 
Ustka rzuciła dyskiem na odległość 34,57 m.

– W dniach 8-9 września w Słupsku odbyły się młodzieżowe mistrzostwa Polski. Paweł Ro-
ziński w rzucie oszczepem wywalczył brązowy medal, podobnie jak Katarzyna Mikołajczyk.

– Po raz piąty rozegrano na Starym Rynku w Słupsku festiwal „Pomorska Mila”. W biegu na 
5000 m mężczyzn zwyciężył Kenijczyk Nathan Soimo. W kategorii kobiet najlepsza była Gra-
żyna Chudy ze Sławska. W wyścigu na 1 milę (1609 m) zwyciężył Mirosław Formela „Sporting” 
Międzyzdroje, zaś wśród kobiet Małgorzata Jamróz z Warszawy.

– Patryk Nurkowski był pierwszy w biegu na 300 m podczas XIII Ogólnopolskiego Fina-
łu Czwartków Lekkoatletycznych w Warszawie. W warszawskich finałach Patryk Nurkowski 
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(uczeń SP nr 5 w Słupsku) z rocznika 1996 był pierwszy na 300 m – 45,08 s (rekord życiowy) 
i będzie reprezentować Polskę w Europejskich Finałach Czwartków Lekkoatletycznych. Słup-
szczanin dzięki swoim wyczynom w nagrodę pojedzie do Euro-Disneylandu w Paryżu. Ten 
jedenastolatek bieganie uprawiał już prawie od ośmiu lat. Jego trenowaniem zajmowała się 
mama Lucyna Kuklińska-Nurkowska.

– Artur Pelo zajął drugie miejsce w XXIV Maratonie Ziemi Puckiej. Jego czas to 2.39,03 h.
– Szóste zwycięstwo z rzędu odniósł Artur Pelo w XXVII Bytowskim Półmaratonie Gochów. 

Na dystansie 21.097 m osiągnął czas 1.07,33 h.
– Aż 9 medali zdobyli młodzicy „SKLA” Słupsk i „Jantara” Ustka na stadionie Leśnym w Sopo-

cie, gdzie odbyły się mistrzostwa województwa młodzików. Wyniki SKLA: Kamila Stokowska: 
srebrny w oszczepie – 35,20 m i w pchnięciu kulą – 11,07 m; Paweł Krawiec: srebro w skoku 
w dal – 5,86 m; Bartosz Nowak: srebro na 110 m ppł. – 17,05 s; Adrian Majewski: srebro na 300 
m – 39,24 s; Adriana Bernacka: brąz w oszczepie – 32,58 m. Sztafeta chłopców 4x100 m także 
wywalczyła brąz. Trenerami medalistów byli: Ewa Grecka, Bernadeta Kopeć, Ryszard Ksienie-
wicz i Janusz Rolbiecki. Z podopiecznych Henryka Michalskiego z „Jantara” Ustka Magdalena 
Lach wywalczyła srebro na 100 m – 13,12 s i srebro na 300 m – 42,82 s.

– Lekkoatleci i działacze „SKLA M&S” Słupsk podsumowali 2007 rok. Zdobyli oni 4 meda-
le w mistrzostwach Polski w kat. młodzieżowców, juniorów młodszych i młodzików. Paweł 
Roziński wywalczył brązowy medal w młodzieżowych mistrzostwach Polski. Jego najlepszy 
wynik w rzucie oszczepem to 73,11 m. Kamila Stokowska z tegorocznym rekordem życiowym 
wynoszącym 40,84 m, zdobyła brązowy medal w mistrzostwach Polski młodzików. Katarzy-
na Mikołajczyk uzyskała trzeci wynik w młodzieżowych mistrzostwach Polski. Jej najlepszy 
tegoroczny wynik to 47,99 m. Krzysztof Pielecki został złotym medalistą mistrzostw Polski 
w kat. junior młodszy w rzucie oszczepem. Jego osiągnięcie roku 2007 roku to 74,07 m. Obok 
wyników i utalentowanych sportowców, klub mógł się poszczycić doskonałą organizacją im-
prez. W 2008 będzie współorganizować mistrzostwa Polski weteranów, mistrzostwa Polski 
młodzików, a w kwietniu biegi przełajowe w ramach XIV Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzie-
ży. Ponadto podczas podsumowania sezonu ogłoszono, że Artur Pelo otrzymał stypendium 
od firmy Enbud. Będzie więc mógł podjąć walkę o udział w igrzyskach olimpijskich w Peki-
nie w 2008 roku. Podsumowania sezonu dokonali także lekkoatleci „Jantara” Ustka. Najbar-
dziej znaną i utytułowaną przedstawicielką „Jantara” była oszczepniczka Barbara Madejczyk. 
W 2007 roku startowała w mistrzostwach świata w Osace, gdzie zajęła dziewiąte miejsce. Us-
tczance nie udało się jednak zdobyć piątego mistrzostwa kraju. Musiała zadowolić się srebr-
nym medalem. Bardzo pozytywnie oceniono występy Piotra Drwala. Biegacz zdobył brązowy 
medal w mistrzostwach Polski w półmaratonie. Młodzież tego klubu mogła pochwalić się nie-
złymi wynikami. Oto ich osiągnięcia: Agata Michalska – V miejsce w siedmioboju i VIII lokata 
w rzucie oszczepem w mistrzostwach Polski juniorów; Magdalena Lach – IX miejsce w biegu 
na 300 m w mistrzostwach Polski młodzików; Grzegorz Smolik – XII miejsce w dziesięcio-
boju w mistrzostwach Polski seniorów; Dorota Szyszka – XIII pozycja w rzucie oszczepem 
w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży; Dawid Kosćiów – XVIII lokata w rzucie oszczepem  
iw XIII miejsce OOM. Klub był organizatorem świetnej imprezy pod nazwą III Ustecki Festiwal 
w Rzutach MK Foods Cup. Ponadto organizował czwartki lekkoatletyczne i mityngi w skoku 
wzwyż.
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– Wzrastała ranga słupskiej „królowej sportu”. Polski Związek Lekkiej Atletyki zadecy-
dował, że nad Słupią powstanie jedyny w kraju Ośrodek Szkolenia Oszczepników.
Władze polskiej lekkoatletyki dostrzegły, że słupski klimat wyjątkowo sprzyja rozwojowi 
zawodników w tej konkurencji. Niegdyś na polskich i europejskich stadionach brylowali 
oszczepnicy „Gryfa” Słupsk. W Pucharze Europy Mirosław Szybowski w 1985 roku był szósty 
w Moskwie, Stanisław Witek drugi w Brukseli w 1989 roku, Mirosław Witek szósty w Barcelo-
nie 1991 roku. Dokładali do tego tytuły mistrzów i rekordy kraju. Te tradycje kontynoowała 
Barbara Madejczyk w „Jantarze” Ustka, rekordzistka Polski, uczestniczka igrzysk olimpijskich 
w Atenach, mistrzyni i wicemistrzyni kraju. Pierwsze sukcesy na swoim koncie miała młoda 
gwardia SKLA M&S Słupsk: Paweł Roziński, Krzysztof Pielecki, Katarzyna Mikołajczyk i Kamila 
Stokowska, którzy zdobywali medale w kategoriach młodzieżowych. Doskonale pracowali 
z nimi Henryk Michalski w Ustce oraz Ewa Grecka i Ryszard Ksieniewicz w Słupsku.
     Polski Związek Lekkiej Atletyki doceniając zasługi słupskich szkoleniowców i wyniki ich pracy 
z zawodnikami w rzucie oszczepem, postanowił dać im szansę i wspomóc finansowo ośrodek 
nad Słupią. Tym bardziej, że miasto dysponuje wspaniałą bazą: stadionem i w przyszłości halą, 
będzie miało  olbrzymie możliwości – oceniał Marek Fostiak, szef Pomorskiego Związku Lekkiej 
Atletyki. 
Ośrodek powstanie w Słupsku i będzie finansowany przez PZLA. – Chcemy, aby zawodnicy mogli 
jeszcze bardziej podnosić swoje umiejętności. Takich ośrodków w Polsce w różnych konkurencjach 
jest kilka. Ten w Słupsku, jako jedyny w kraju, będzie jednorodny. Nad Słupią istnieje silna grupa 
w rzucie oszczepem, której trenerzy są znani i doceniani przez związek – dodał M. Fostiak.
Kierownikiem ośrodka będzie Ewa Grecka, trenerka z SKLA M&S Słupsk. Podlegać mu będzie 
działalność oszczepników oraz ich szkoleniowców w Ustce (B. Madejczyk i Henryk Michal-
ski), a także w Gdańsku (trener reprezentacji Hieronim Głogowski wraz z grupą swoich pod-
opiecznych). Dzięki temu, że powstanie ośrodek szkolenia, w Słupsku szybciej wybudowana 
zostanie hala lekkoatletyczna przy stadionie 650-lecia. Ośrodek rozpocznie swoje działanie 
w styczniu 2008 roku. W tym samym roku po-winny ruszyć prace związane z budową hali.

Największe osiągnięcia w sezonie 2007
Mistrzostwa Polski Seniorów

zajęte miejsce konkurencja nazwisko i imię klub trener

II OSZCZEP Madejczyk Barbara JANTAR H. Michalski

Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych
zajęte miejsce konkurencja nazwisko i imię klub trener

I OSZCZEP Pielecki Krzysztof SKLA M&S R. Ksieniewicz

Młodzieżowe Mistrzostwa Polski
zajęte miejsce konkurencja nazwisko i imię klub trener

III OSZCZEP Roziński Paweł SKLA M&S E. Grecka

III OSZCZEP Mikołajczyk Katarzyna SKLA M&S E. Grecka

Mistrzostwa Polski Młodzików
zajęte miejsce konkurencja nazwisko i imię klub trener

III OSZCZEP Stokowska Kamila SKLA M&S E. Grecka
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Na zdjęciu od lewej: Prokop i Mrozowicz.

Biegnie Tomasz Guźlak.
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Grupa młodych lekkoatletów z Ustki.

W białym stroju Maciej Janicki.



403

Jacek Wszoła i Aleksander Waleriańczyk
 podczas Festiwalu  Skoku Wzwyż w Słupsku.

Na zdjęciu od lewej: M. Groszek, M. Brzostek, Z. Kruk, W. Prokop.
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Z nr 161 – Michał Wasiliszyn.

Biegaczki SKLA M&S od lewej: M. Gałkowska, B. Binkie, A. Gałkowska i A. Błaszkowska.
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Piotr Drwal na treningu.

Szkoleniowcy „Gryfa” po 30-tu latach. Od lewej: J. Rolbiecki, R. Orłowski,
J. Wodecki, R. Ksieniewicz i Ewa Grecka.
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KLUBY LEKKIEJ ATLETYKI DZIAŁAJĄCE NA ZIEMI SŁUPSKIEJ

Międzyszkolny Klub Sportowy „Palestra” Słupsk
W latach 1945 – 1957 istniały na terenie Ziemi Słupskiej jedynie sekcje LA reprezentowane 

przez pojedynczych zawodników. W zasadzie można stwierdzić, że pierwszym klubem był 
utworzony w roku 1957 Międzyszkolny Klub Sportowy „Palestra”. Zrzeszał uczniów słupskich 
szkół podstawowych oraz średnich, głównie zaś z Liceum Ogólnokształcącego nr 2. Naborem 
i szkoleniem zajmował się Teodor Jankowski. W latach 1958 – 1963 był przodującym lekkoat-
letycznym klubem w województwie koszalińskim. Wśród czołowych zawodników tego klu-
bu należałoby wymienić: Weronikę i Zenonę Rumaczyk, Władysława Sorokę, Freda Weraksę, 
Macieja Millera, Roberta Chmarę, Wacława Bebecha, Ryszarda Belgrau, Edwarda Natoniew-
skiego, Wojciecha Zielińskiego, Jana Wodeckiego, Michała Cudo i wielu innych. Wielu z nich 
zasilało kadrę innych klubów, a najczęściej pobliską „Iskrę” Białogard, gdzie mieli zapewnioną 
opiekę szkoleniową i częstszy udział w zawodach. Klub ten istniał do połowy lat sześćdzie-
siątych.

W tym samym okresie inni słupszczanie – seniorzy - bronili barw „Iskry” Białogard. Do tej 
grupy należy zaliczyć: Krystynę Pietkiewicz (sprint), Ryszarda Ksieniewicza (wieloboje, rzuty, 
skoki), Ryszarda Saka (biegi średnie, rzut oszczepem), Józefa Turczyna (biegi długie), Romu-
alda Shaparisa (biegi średnie), Mieczysława Szefera, Waldemara Racka, Janusza Molińskiego 
(rzuty), Zbigniewa Kosteckiego (skoki), Marka Nowaka, Stanisława Girsę i Piotra Błażewicza 
(biegi średnie i długie), Ryszarda Orłowskiego (skoki), Ryszarda Zakrzewskiego (sprint). Doszli 
do nich zawodnicy „Palestry” m.in. Robert Chmara, Ryszard Belgrau, Zenona Rumaczyk, Mi-
chał Cudo, Wacław Bebech, Jan Wodecki, Benedykt Opaszowski, Ryszard Wlazło i inni.

Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy „Piast” Słupsk
Wiosną 1967 roku na bazie zakładów związanych z rolnictwem (POM, ZNMR, Famarol 

i inne) powstał nowy klub, w którym znalazła się sekcja LA. Bazę szkoleniową tworzyły: sala 
i stadionik Technikum Rolniczego, stadion 650-lecia wraz z Laskiem Płn. oraz kameralny 
stadionik przy Studium Nauczycielskim na ul. Arciszewskiego. Kadrę szkoleniową tworzy-
li: Ryszard Ksieniewicz, Zbigniew Kostecki i Jan Wodecki. W późniejszym okresie do grona 
szkoleniowców dołączyli: Ryszard Świątek (biegi średnie i długie), Ryszard Orłowski (sprint 
i skoki), Ryszard Zakrzewski (płotki). Dużą pomocą służył niezawodny Stanisław Płończak, 
który będąc dyrektorem Technikum Rolniczego wspomagał poczynania szkoleniowców i za-
wodników. Wybitnymi wychowankami tego klubu byli: Mirosław Kołaczyński (rzut dyskiem), 
Bogdan Kawałko (sprint), Marian Damski (skoki i wieloboje), Krystyna Tuzik (rzuty), Regina 
Pietrzak (biegi średnie), Halina Nalewajek (sprint), Wiesław Puchalski, Edward Antczak, Ma-
rek Jakubczyk, Roman Grzelak, Józef Tejc, Jan Motek (sprint), Stanisław Nakonieczny (bie-
gi średnie), Halina Skóra, siostry Renata i Iwona Sienkiewicz (skoki i wieloboje), Lidia Bierka 
(skoki), Małgorzata Karczmarek, Michał Straszewski (skok wzwyż), Ewa Baborowska (rzuty), 
Halina Dzierhawica (sprint), Krystyna Koluch (skoki), Jerzy Koluch (rzuty), Henryk Michalski 
(skoki, wieloboje), Bolesław Kordas (biegi średnie), Ryszard Wielgus (rzuty) oraz wielu innych. 
Ta grupa zawodników zdobywała medale na mistrzostwach Polski juniorów, biła rekordy 
kraju, a także występowała w meczach międzypaństwowych w kategoriach młodzieżowych. 
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Niestety, wraz z sukcesami zawodników wzrastała potrzeba większej opieki szkoleniowej, 
zgrupowań, częstszego udziału w zawodach. Tego jednak nie mogły zagwarantować zakłady 
pracy, które były zrzeszone w klubie. Rozwiązanie sekcji i przeniesienie jej, dzięki staraniom 
władz sportowych miasta Słupska do ZGKS „Gryf” Słupsk, nastąpiło w grudniu 1973 r.

Zjednoczony Gwardyjski Klub Sportowy „Gryf” Słupsk.
Z dniem 1 stycznia 1974 roku ZGKS „Gryf” przygarnął sekcję lekkiej atletyki. Kadrę szkole-

niową stanowili ci sami szkoleniowcy, którzy pracowali w „Piaście”, oprócz Ryszarda Świątka. 
Pierwszym kierownikiem sekcji został Gerwazy Brugier, który był przeszedł z „Piasta”. Po nim 
kierownictwo sekcji objął Andrzej Szymański, który w późniejszym okresie został sekreta-
rzem klubu. Krótko po nim kierownikiem był Wojciech Zadrożny. Od roku 1981 funkcję kie-
rownika sekcji powierzono Eugeniuszowi Modrzejewskiemu. Niestety w tym samym czasie 
zaczął się remont głównej bazy treningowej - stadionu 650-lecia. Grupa skoczków i miotaczy 
musiała trenować głównie na stadionie przy ul. Zielonej, w prowizorycznych warunkach. Na-
tomiast grupa biegaczy korzystała z szatni stadionu 650-lecia i trenowała w pobliskim Lasku 
Północnym, nosząc do lasu płotki i bloki startowe. Zawody kontrolne rozgrywano na stadio-
niku Technikum Rolniczego. Lekkoatleci nie mieli okazji zaprezentować swoich umiejętności 
przed słupską widownią, gdyż żaden obiekt nie nadawał się do rozgrywania zawodów na 
poważniejszym poziomie.

W latach 1975-76 ze względu na brak warunków treningowych dla sekcji LA oraz braku 
perspektyw do dalszej poprawy Zarząd klubu rozważał likwidację tej sekcji. Na szczęście do 
tego nie doszło. Sprawiły to sukcesy zawodników. Obok zawodników głównymi autorami suk-
cesów byli szkoleniowcy. Zaczęło się od wspomnianego już Ryszarda Ksieniewicza, którego 
potem zaczęli wspomagać jego wychowankowie – Jan Wodecki, Ryszard Orłowski, Ryszard 
Zakrzewski i Czesław Bedka. W kolejnych latach szeregi trenerów zasiliły: Regina Pietrzak, 
Ewa Baborowska i Ewa Grecka - bytowianka, która po studiach w warszawskiej AWF właś-
nie w Słupsku chciała realizować trenerskie ambicje. W sporcie jak w życiu, jedni przychodzą 
inni odchodzą, tak też bywało z trenerami. Na przełomie lat 1979/80 pracę w sekcji podjęli 
trenerzy: Zenon Bartoś, Andrzej Tański, Leszek Górny, a w roku 1981 mieszkający w Bytowie 
– Wojciech Wojgienica oraz Edward Antczak. W połowie lat 80-tych w rolę szkoleniowców 
wcielili się kończący karierę zawodniczą: Marek Radtke, Bogdan Zakrzewski, Janusz Rolbie-
cki. Obok wymienionych przez sekcję przewinęło się wielu szkoleniowców, którzy w różnych 
okresach pracowali w klubie. Byli wśród nich: Piotr Badura, Kazimierz Pliszka, Andrzej Korniak 
z Bytowa, Stanisław Krawiec i Michał Barta z Kołobrzegu, Eugeniusz Krawsz z Koszalina, Le-
szek Przeworski i Andrzej Andrzejewski. Niekorzystne było to, że osiąganie dobrych wyników 
w mistrzostwach Polski lub punktów w lidze wpływało demoralizująco na pracę szkoleniową 
niektórych trenerów, którzy otrzymując dobrze przygotowanych zawodników z innych klu-
bów, poprzez nabór do odbycia służby wojskowej, nie podejmowali starań w celu pozyskiwa-
nia utalentowanej młodzieży szkolnej naszego miasta.

W 1985 roku mieszkańcy miasta Słupska po raz pierwszy od ponad 10 lat zobaczyli na 
żywo „poważną” lekką atletykę. Zaczęto od zorganizowania Młodzieżowych Mistrzostw Pol-
ski i rozegranrgo kilka dni później tradycyjnego mityngu Słupskich Dni Sportu. W następnych 
latach stadion 650-lecia gościł wieloboistów, startujących w Memoriałach im. Witolda Ge-
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rutto i wielobojowych meczach międzypaństwowych. Kilkakrotnie organizowano eliminacje 
i finały GRAND PRIX PZLA. Rozgrywano również pomniejsze zawody i mityngi szczególnie dla 
młodzieży szkolnej woj. słupskiego.

Lekkoatleci „Gryfa” po awansie w 1981 roku na stałe zadomowili się wśród 20 najlepszych klubów 
w Polsce. W latach 1986 i 1987 walczyli w grupie finałowej, plasując się na 7 i 10 pozycji w kraju.

Jednak największe sukcesy lekkoatleci odnosili indywidualnie. Zaczęło się w 1974 od 
medalu młociarza Floriana Kulczyńskiego wśród seniorów oraz sztafety 4x400 m wśród ju-
niorów. Podopieczni Jana Wodeckiego oraz Florian Kulczyński byli również głównymi „do-
starczycielami” medali w latach 1975-1977. Czołowymi zawodnikami w kraju byli: Janusz 
Rolbiecki w biegu na 3000 m pprz. i Bogdan Zakrzewski w biegu na 110 m ppł. W latach tych 
znaczące rezultaty krajowe uzyskiwali młodzicy i juniorzy: Edward Antczak, Marian Antosz, 
Marek Jakubczyk, Józef Tejc, Roman Grzelak, Janusz Grzybowski, Halina Dzierhawica, Bogu-
sław Świtała, Roman Lenard, Jan Uzar, Roman Stanisławczuk – biegacze oraz Stanisław Witek, 
Elżbieta Małecka i Bogdan Słabak – miotacze.

W późniejszym okresie bardzo dobrze zaprezentowali się wielokrotni mistrzowie i meda-
liści mistrzostw Polski: Stanisław Witek, Mirosław Witek, Mirosław Szybowski, Krystyna Zgier-
ska, Iwona Mogielnicka, Janina Walukiewicz – wszyscy oszczepnicy, Mieczysław Szpak (kula, 
dysk), Benedykt Michałowski (kula), wieloboiści: Andrzej Langowski, Andrzej Wyżykowski, 
Lidia Bierka-Frank, Ewa Prusak-Rychter, Jadwiga Puziarska oraz biegacze: Andrzej Witczak, 
Jan Huruk, Mariusz Mach, Ryszard Witt, Piotr Drwal, Bożena Indrzycka-Niaz, Adam Szanowicz, 
Tomasz Czubak, Dariusz Rychter, Czesław Mojżysz, Piotr Pobłocki, Wojciech Kałdowski, Mar-
cin Pacyno, Andrzej Grabarczyk – trójskok.

Lata osiemdziesiąte i dziewięćdziesiąte to dominacja nowej generacji zawodników: To-
masz Czubak, Dariusz Rychter, Anna i Dariusz Adamczykowie, Jacek Nowosielski, Mariusz 
Podgórniak, Marcin Klinkosz.

Rekordy Polski ustanawiali m. in.: Janusz Ryś w rzucie młotem, Lidia Bierka-Frank w pięcio-
boju, Mirosław Witek w rzucie oszczepem, Jan Huruk w biegu maratońskim. 

Lekkoatleci „Gryfa” godnie reprezentowali Polskę na arenach zagranicznych. Największy 
rozgłos przyniosły starty Jana Huruka. Siódmy maratończyk Igrzysk Olimpijskich w Barce-
lonie, zajmował kilkakrotnie czołowe lokaty w prestiżowych maratonach w Nowym Jorku 
i Londynie oraz zdobywał medale w Pucharze Świata.

Pierwsze medale w imprezie międzynarodowej zdobyli dla barw klubu sprinterzy Edward 
Antczak i Marek Jakubczyk, uczestnicząc w „brązowej” sztafecie 4 x 400 m w mistrzostwach 
Europy juniorów w Atenach w 1975 roku. Warto przypomnieć, że trzeci członek sztafety Wie-
sław Puchalski również był wychowankiem Jana Wodeckiego. Ewa Rychter wraz z koleżan-
kami zdobyła brązowy medal w Pucharze Europy w 7-boju. Zawodnicy „Gryfa” wielokrotnie 
startowali w Mistrzostwach Świata i Europy, Pucharach Europy i meczach międzypaństwo-
wych. Wśród nich, poza wcześniej wymienionymi byli: Florian Kulczyński, Mieczysław Szpak, 
Janusz Rolbiecki, Mirosław i Stanisław Witek, Tomasz Czubak, Mirosław Szybowski, Lidia Bier-
ka-Frank, Dariusz Rychter, Mariusz Mach, Andrzej Witczak, Czesław Mojżysz, Andrzej Grabar-
czyk, Andrzej Langowski, Wojciech Kałdowski i inni. 

Oprócz seniorów bardzo dobrze prezentowali się również młodzi zawodnicy, którzy wzmac-
niali ich zespół. Wielokrotnie zdobywali medale począwszy od Ogólnopolskiej Olimpiady Mło-
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dzieży (do 17 lat) a na mistrzostwach Polski juniorów i młodzieżowców kończąc. Wielokrotnie 
zawodnicy „Gryfa” ustanawiali rekordy kraju w różnych przedziałach wiekowych. Wymienić na-
leży Mirosława Witka w rzucie oszczepem do lat 19 – 73,94 m i do lat 18 – 76,76 m, Jacka Wie-
liczko w rzucie oszczepem do lat 18 – 64,52 m i 66,06 m oraz do lat 17 – 59,18 m, 59,40 m i 61,66, 
Jadwigę Puziarską w siedmioboju do lat 17 – 5166 pkt., Dariusza Adamczyka w biegu na 60 m 
w hali – 6,83 s, Wojciecha Kałdowskiego w biegu na 800 m do lat 17 – 1.50,62 min oraz rekordy 
w hali w biegu na 1000 m – 2.29,03 min i 2000 m – 5.31,6 min, w kategorii do lat 16 Mariana 
Antosza w biegu na 400 m – 50,20 s; Jacka Wieliczko w rzucie oszczepem – 59,34  m i Wojciecha 
Kałdowskiego w biegu na 800 m – 1.54,36 min,  młodzików: Mariana Antosza w biegu na 100 m 
– 10,8 s i 200 m – 22,3 s, Jacka Wieliczko w 6-boju – 4033 pkt., Wojciecha Kałdowskiego w biegu 
na 1000 m – 2.31,65 min, Mariusza Podgórniaka w biegu na 2000 m – 5.37,3 min, w kategorii 
dzieci do lat 14  Mariana Antosza w biegu na 100 m – 11,0 s i 200 m – 22,7 s.

Klub Sportowy „Jantar” Ustka.
Sekcja lekkoatletyczna w Klubie Sportowym „Jantar” Ustka powstała 1 października 1980 

r. wraz z przejściem do Ustki trenera Henryka Michalskiego. Klub „Jantar” był klubem wielo-
sekcyjnym, w którym dominowała piłka nożna. Natomiast Lekkoatletyczny Klub Sportowy 
„Jantar”, już jako jednosekcyjny powstał 7 grudnia 1999 r. Klub ten działa prężnie pod wodzą 
niestrudzonego Henryka Michalskiego do dziś.

Najwybitniejszymi przedstawicielkami sekcji są: oszczepniczka Barbara Madejczyk i młociarka 
Agnieszka Pogroszewska. Ich osiągnięcia sportowe są przedstawione w rozdziale „Wybitni zawod-
nicy ziemi słupskiej”. Ponadto do wyróżniających się zawodników klubu należą: Monika Skonie 
– I m w biegu na 1500 m w biegach przełajowych i Igrzyskach Młodzieży Szkolnej; Rafał Sobisz 
– reprezentant kraju, uczestnik Światowej Gimnazjady Młodzieży w Belgii w 1990 r., zawodnik, 
który zajął II miejsce w biegu na 5000 m w mistrzostwach Polski w biegach przełajowych w Pia-
secznie w roku 1989 i w biegu na 3000 m w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w roku1990 r 
oraz III miejsce w halowych mistrzostwach Polski w biegu na 2000 m w 1990 r. i w mistrzostwach 
Polski juniorów w biegu na 2000 m pprz. w Kielcach w 1992 r.; Aleksandra Granda – reprezentant-
ka kraju w meczach międzypaństwowych w skoku o tyczce, uczestniczka Pucharu Europy w Pa-
ryżu w 2000 r.; Marta Michalska – reprezentantka kraju w meczu międzypaństwowym juniorów 
w Budapeszcie w roku 1998, trzecia zawodniczka w skoku w dal w mistrzostwach Polski juniorów 
w Bydgoszczy w 1998 r. i druga w skoku w dal w mistrzostwach Polski młodzików w Poznaniu 
w 1994 r.; Małgorzata Zdziech – reprezentantka kraju w meczu międzypaństwowym juniorów 
w rzucie młotem, druga w rzucie młotem w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Krakowie 
w 1997 r., trzecia w rzucie młotem w młodzieżowych mistrzostwach Polski w Poznaniu w 2000 r., 
piąta w mistrzostwach Polski seniorów w Bydgoszczy w 1997 r.; Anna Rycyk – druga w biegu na 
1000 m w mistrzostwach Polski młodzików w Poznaniu w 1994 r.; Beata Książek – trzecia w biegu 
na 200 m ppł. w mistrzostwach Polski młodzików w Lublinie; Agata Michalska – reprezentantka 
kraju jun. młodszych w rzucie oszczepem w Szczecinie w 2005 r., czwarta w rzucie oszczepem 
w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Warszawie w 2005 r.,  piąta w siedmioboju w mistrzo-
stwach Polski juniorów w Toruniu w 2007 r.; Piotr Drwal – trzeci w mistrzostwach Polski seniorów 
w Półmaratonie w Pile w 2007 r.; Joanna Nowakowska – szósta w biegu na 60 m w halowych 
mistrzostwach Polski juniorów młodszych w Spale w 1996 r.
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Sekcja lekkoatletyczna przy Uczniowskim Klubie Sportowym „Orliki” Jezierzyce.
Sekcja powstała w roku 2000. Od chwili założenia opiekunem grupy lekkoatletów jest Jan 

Uzar, srebrny medalista Ogólnopolskiej Spartakiady Młodzieży w sztafecie 4x400 m w Łodzi 
w 1977 r., który pracuje całkowicie społecznie (dofinansując sekcję ze środków własnych). 
Sekcja boryka się z wielkimi kłopotami finansowymi. Środki Urzędu Gminy są niewystarcza-
jące na zapewnienie udziału w zawodach wojewódzkich czy ogólnopolskich. Zawodnicy, 
którzy należą do czołówki w naszym województwie w kat. juniorów, juniorów młodszych 
i młodzików nie uczestniczyli w zgrupowaniach kadry, ponieważ nie mieli możliwości orga-
nizacji wyjazdu na zgrupowanie organizowane przez swoją sekcję z powodu  braku środków 
finansowych. Największym sukcesem sekcji jest zdobycie złotego medalu na mistrzostwach 
Polski młodzików przez Katarzynę Uzar w Słubicach w 2003 r. Trzon sekcji stanowi rodzina 
Uzarów. Beata, Krzysztof, Katarzyna i Dariusz, którzy rozsławiają miejscowość Jezierzyce 
i gminę Słupsk.. Warto wspomnieć najlepsze wyniki tych młodych zawodników: Beata Uzar: 
400 m – 60,45 s; 800 m – 2.19,30 min; 1500 m – 5.04,62 min; Krzysztof Uzar: 400 m – 51,34 s; 
800 m – 1.59,26 min; Katarzyna Uzar: 200 m – 25,96 s; 400 m – 57,20 s; 800 m – 2.11,46 min; 
1500 m - 4.48,00 min; Dariusz Uzar: 400 m – 52,27 s; 800 m – 2.00,24 s. Grupa ta odnosi duże 
sukcesy w zawodach federacji „Kolejarz” w kraju i poza jego granicami. Ich opiekun sportowy 
i ojciec, Jan Uzar, jest bowiem pracownikiem kolei.

MKS „Chromik” przy Sportowej Szkole Podstawowej nr 16 w Słupsku.
Klub działał w latach 1992 – 1999. Przedtem sekcja istniała pod nazwą SSP – 16. Kadrę 

szkoleniową na przestrzeni w/w lat stanowili: Ewa Grecka, Zenon Bartoś, Leszek Górny, Ry-
szard Ksienie-wicz, Janusz Rolbiecki, Bogdan Zakrzewski, a od roku 1996 Beata Polaczek 
i Czesław Bedka. Największe osiągnięcia klubu:
1991 – Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej – czwórbój LA dziewcząt – IV m zespołowo,
1992 – Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej – czwórbój LA dziewcząt indywidualnie 
Renata Antropik oraz IV m zespołowo,
1992 – Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w biegach przełajowych – drużynowo II m.
W roku 2000 Roman Antropik, uczeń SSP nr 16 ustanowił rekord Polski młodzików w biegu 
na 1000 m wynikiem 2.30,62 min.
Najbardziej znani wychowankowie to: Renata Antropik, Roman Antropik, Mariusz Podgór-
niak.



412



413

Słupska baza szkoleniowa dla potrzeb lekkiej atletyki

Obiekty sportowe w Słupsku po zakończeniu działań wojennych nie były całkowicie znisz-
czone. Wiele z nich uległo dewastacji i wymagało remontów kapitalnych. Do rozgrywania 
zawodów LA w latach 1945-47 nadawał się jedynie stadion miejski przy ul. Madalińskiego. 
Stadion przy ul. Krzywoustego został przy pomocy członków klubu Związku Zawodowego 
Kolejarzy „Ogniwo” wyremontowany i oddany do użytku 1 V 1948 r. Był to właściwe stadion 
typowo piłkarski, na którym rozgrywał swoje mecze KS „Kolejarz”, chociaż był wyposażony 
w urządzenia lekkoatletyczne, typu: bieżnia, skocznie i rzutnie. W latach 1959-60 z powodu 
remontu stadionu miejskiego odbywały się na nim zawody i spartakiady branżowe w LA. 
Trenowała i startowała tu m. in. grupa słupskiej „Palestry” i zawodnicy należący do KS „Iskra”.

Stadion miejski przy ul. Madalińskiego ma długoletnią historię. W 1923 roku władze Słup-
ska zadecydowały, że na terenie byłej żwirowni (żwir w latach 1852-1855 był wywożony na 
dzisiejszy Plac Zwycięstwa, celem jego utwardzenia) rozpoczną się prace przy budowie kom-
pleksu sportowego. Budowa trwała ponad 3 lata i jego otwarcie nastąpiło w roku w obec-
ności w naszym mieście prezydenta II Rzeszy Paula von Hindenburga. Stadion do roku 1945 
nosił imię Hindenburgkamfbahn i służył ogólnej promocji zdrowego stylu życia. Obiekt po-
siadał urządzenia lekkoatletyczne, dwa boiska do siatkówki, do koszykówki oraz korty do 
tenisa ziemnego. Pawilon wykonany z drzewa posiadał szatnie, magazyny, natryski. Ponadto 
przed wejściem na stadion od ul. Madalińskiego funkcjonowały stylowe, również wykonane 
z drewna kasy biletowe.

W związku z tym, że stadion nie był przez lata konserwowany, wymagał gruntownego re-
montu. Wspólnym wysiłkiem społeczeństwa (załogi słupskich zakładów pracy włożyły wiele 
pracy) oraz władz miasta obiekt został oddany do użytku 22 lipca 1960 roku. Zbiegło się to 
z 650 rocznicą nadania Słupskowi praw miejskich. Od tego dnia stadion miejski nosi nazwę 
650-lecia. Remont ten pod względem fachowości i przydatności do rozgrywania zawodów 
lekkoatletycznych wykonany był w sposób niezbyt staranny. Zabrakło podczas remontu 
właściwego nadzoru budowlanego. Szczególnie rażący był betonowy płot, który okalał sta-
dion od strony lasu. Bieżnia i skocznie przy opadach deszczu nie nadawały się praktycznie do 
użytku. Również dalsza konserwacja obiektu była sporadyczna i nie fachowa. Pieczę nad sta-
dionem sprawowało Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, później Zieleń Miejska, a kie-
rownikiem stadionu była osoba będąca jednocześnie kierownikiem pobliskiego cmentarza.

W roku 1974 stadion przeszedł kolejny remont. Prace wykonywały słupskie firmy budowla-
ne i znów powtórzyła się historia remontu sprzed dwudziestu paru lat. Wiele niedoróbek i fa-
talne wykonanie ogółu prac, szczególnie podkładu pod przyszłą torpolową bieżnię. Oczywiście 
najbardziej dokuczało to trenującym zawodnikom sekcji LA słupskiego „Piasta”. Będąc w tych 
latach szkoleniowcem LA grupy sprintu, pamiętam, że codziennością było zabieranie do lasu 
przez zawodników płotków, bloków startowych. W latach 1974-1982 grupa sprintu i płotka-
rzy dobrą bieżnię widziała jedynie podczas zawodów poza granicami Słupska. Oczywiście do 
biegania i przeprowadzania sprawdzianów biegowych był do dyspozycji mały obiekt przy ul. 
Szczecińskiej przy Technikum Rolniczym. Stadion ten powstał w latach 1965-1967 dzięki ofiar-
ności i zaangażowaniu uczniów i ówczesnego dyrektora szkoły Stanisława Płończaka. Pamię-
tam, jak przechodząc obok szkoły widziałem p. Płończaka, który kierował ruchem samochodów 
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ciężarowych na skrzyżowaniu ul. Szczecińskiej. Chodziło o to, żeby samochody, które wywoziły 
ziemie z placu budowy z osiedla Zatorze, nie wywoziły jej poza miasto, ale na teren budującego 
się stadionu szkolnego. To samo było z transportem żużla pod przyszłą bieżnię. W latach 1973-
1990 ten mały kameralny obiekt odgrywał wielką rolę w szkoleniu i przeprowadzaniu zawo-
dów szkolnych, międzyszkolnych, miejskich, powiatowych a nawet wojewódzkich. Oczywiście 
słupscy zawodnicy, którzy musieli trenować na obiektach wyższej klasy (sprinterzy, skoczkowie 
czy miotacze), najczęściej korzystali z obiektów Trójmiasta i innych zakątków Polski. 

Również stadion „Gryfa” przy ul. Zielonej był użytkowany przez lekkoatletów w latach 
1975 – 78, głównie przez grupę skoczków R. Orłowskiego. Rozłożone gumowe chodniki słu-
żyły za imitację tartanu, a zeskok do skoku wzwyż był wykonany przez R. Orłowskiego ze 
scinek gąbek z fabryki mebli.

W roku 1983 stadion 650-lecia doczekał się długo oczekiwanej bieżni torpolowej. Zaczęto 
rozgrywać na nim szereg imprez lekkoatletycznych. Najważniejszą z nich były Młodzieżo-
we Mistrzostwa Polski, Puchar W. Gerutty w wielobojach i szereg mityngów ogólnopolskich. 
Po paru latach niewłaściwej eksploatacji bieżni, skoczni i rozbiegów oraz braku właściwej 
konserwacji doprowadzono obiekt do ruiny. W roku 1990 staraniem Ministerstwa Spraw We-
wnętrznych i dzięki dotacji Totalizatora Sportowego przeznaczono środki finansowe na ko-
lejną konserwację bieżni, położono nową nawierzchnię torpolową. 

W latach dziewięćdziesiątych nastąpiła transformacja ustrojowa państwa. Drastycznie 
okrojono środki finansowe. Nastąpił formalny zakaz finansowania sportu przez MSW. Zmienił 
się Zarząd klubu, który opiekował się stadionem. Z każdym rokiem imprez lekkoatletycznych 
na tym obiekcie było coraz mniej. Dziurawa bieżnia, skocznie, rozwalające się trybuny, stra-
szący kikut wieży spikera były widokiem zatrważającym. 

W roku 2002 nowo wybrany prezydent miasta Słupska, jako jeden z celów swojej polityki 
inwestycyjnej i promocji miasta postawił na gruntowny remont stadionu. (…) stadion 650-
lecia, jeden z najpiękniejszych obiektów w Europie powinien tętnić życiem i przynosić sławę 
miastu. To jest miejsce na ogólnopolskie imprezy transmitowane przez telewizję, która jak 
wiadomo – jest najskuteczniejsza w promowaniu różnych miejsc. – M. Kobyliński (paździer-
nik 2002 r.)

Dzisiejszy stadion jest obiektem nowoczesnym. Spełnia wszystkie wymagania do prze-
prowadzenia imprez lekkoatletycznych, także tych na poziomie międzynarodowym.

W latach 1964 – 1971 przy ówczesnym Studium Nauczycielskim (później WSN) istniał mały ka-
meralny stadionik dla potrzeb studentów. Był on usytuowany wzdłuż ul. Arciszewskiego, w miej-
scu gdzie dzisiaj znajduje się budynek Studium WF i Wydział Humanistyczny. Odbywały się tam 
imprezy sportowe, zawody lekkoatletyczne, choć nie miał pełnowymiarowej bieżni (ok. 330 m)

W roku 1986 przy Szkole Podstawowej nr 16 (obecnie Zespół Szkół Ogólnokształcących 
nr 3) przy ul. Zaborowskiej oddano do użytku dla potrzeb szkoły stadion z urządzeniami lek-
koatletycznymi. Do chwili obecnej organizuje się na nim szkolne imprezy lekkoatletyczne na 
poziomie podstawowym. Przy szkole istnieje również trasa do rozgrywania biegów przeła-
jowych.

Nowo wybudowana Szkoła Podstawowa nr 5 przy ul. Hubalczyków ma do dyspozycji mini 
stadionik z nowoczesnymi urządzeniami lekkoatletycznymi: bieżnią z tworzywa sztucznego 
i skoczniami. 
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Sylwetki zasłużonych zawodników dla słupskiej lekkiej atletyki.

Ryszard Ksieniewicz – legenda słupskiej lekkiej atletyki. Urodził się 6 sierpnia 1933 roku 
w Nieświeżu (Litwa). Jest jednym z pierwszych mieszkańców naszego miasta, do którego 
przyjechał w czerwcu 1946 r. i mieszka do dnia dzisiejszego. Ze sportem zetknął się już w roku 
1951. Wspólnie z kolegami z pobliskich ulic uprawiał różne dyscypliny sportu, szczególnie 
lekką atletykę. W szkole zawodowej przy „Famarolu” zetknął się z nauczycielem wychowania 
fizycznego Aleksandrem Kwapisiewiczem, który był jego pierwszym trenerem. Mając dobre 
warunki fizyczne i chęć uprawiania sportu, startował w wielu konkurencjach. W roku 1953 
został powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej i przydzielony do jednostki w Byd-
goszczy. Tam nie miał wiele możliwości czynnego uprawiania sportu. Czasami w wolnych 
chwilach ćwiczył na ulubionym drążku albo biegał. Dopiero w ostatnich miesiącach służby 
dowództwo jednostki musiało wyłonić reprezentację na mistrzostwa Pomorskiego Okręgu 
Wojskowego. Pod okiem opiekuna przygotowywał się solidnie ćwicząc na pobliskim stadio-
nie. Wziął udział w eliminacjach w dziesięcioboju i zajął II miejsce. Do mistrzostw Wojska Pol-
skiego był przygotowywany na obozie w Budowie k/ Złocieńca. Tam dopiero zaczęto ich le-
piej dokarmiać, podając np. podwójne porcje dla miotaczy i wieloboistów. Po mistrzostwach 
dowództwo proponowało mu pozostanie w wojsku i trenowanie w dobrych warunkach, ale 
tęsknota do rodziny i kolegów ze Słupska przeważyła i wrócił do swego miasta. Trenował 
w klubie „Start”. W roku 1956 Ryśkiem i jego kolegami zainteresował się trener Henryk Mły-
narczyk z „Iskry” Białogard, który zaoferował im współpracę i pomoc szkoleniową oraz star-
tową w jego klubie. Ta współpraca dała efekty już w roku 1956, gdyż w mistrzostwach Pol-
ski w dziesięcioboju zajął VIII miejsce. Pierwszy medal w dziesięcioboju zdobył w roku 1957. 
Pomimo, że uprawiał sport, musiał też zarabiać na życie. W Spółdzielni Pracy „Metalowiec” 
pracował fizycznie jako ślusarz.  Największy sukces sportowy odniósł w roku 1958. Podczas 
mistrzostw Polski w Bydgoszczy, nie tylko zdobył swój upragniony złoty medal, ale także po-
bił 20-letni rekord Polski, należący do Witolda Gerutty. Sukces ten powtórzył w roku 1959, 
w którym również zdobył złoty medal. W następnych latach 1960-61 zdobył srebrny i brą-
zowy medal. Pechowy dla Ryśka był jedynie rok 1962. Przepracował bardzo solidnie okres 
zimowy. Na początku sezonu zapowiadało się, że w mistrzostwach Polski na pewno zdobę-
dzie kolejny medal. Biorąc udział w licznych zawodach bił rekordy życiowe.  Tuż przed mi-
strzostwami wracał z treningu w okolicach składowiska drewna Fabryki Mebli (dzisiejszy Park 
Kultury) wraz z M. Szeferem. Stwierdzili, że jedna z belek leżąca nieskładnie na pryzmie, może 
zagrażać przechodzącym ludziom, więc postanowili ją poprawić No i stało się! Jedna z ruszo-
nych belek spadła niefortunnie na nogę Ryśka. Ból i rozpacz. Noga była prawie zmiażdżona. 
Oznaczało to, że już w tym roku nie będzie mógł startować. Pamiętam ten okres, jak Rysiek 
po paru tygodniach przerwy, zaczął przychodzić na stadion. Setki razy powtarzał na jednych 
zajęciach różnego rodzaju ćwiczenia, nie angażując chorej nogi. Marsz z podnoszeniem ko-
lan, wieloskoki na jednej nodze, ćwiczenia na drążku i wiele innych. Cała słupska grupa po-
dziwiała jego upór i dążenie do powrotu na stadion. W roku 1963 rozpoczął naukę w Techni-
kum Mechanicznym dla Pracujących. Podziwialiśmy jego zorganizowanie. Wstawał rano o 5, 
potem pierwszy trening, a od siódmej do15 była praca i od 16 do 20 szkoła. Wieczorem drugi 
trening. Oczywiście miał wsparcie w żonie Ewie, która kibicowała jego poczynaniom. W roku 
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1962 urodził im się syn Mirosław. W roku 1963 zaczął prowadzić zajęcia z grupą słupskiej mło-
dzieży. Po ukończeniu Technikum, rozpoczął w 1965 Studium Trenerskie przy WSWF w Po-
znaniu, które ukończył 1967 r. W tym samym roku po usilnych staraniach, wspólnie z J. Wode-
ckim rozpoczął szkolenie młodzieży w nowo utworzonym klubie MLKS „Piast” Słupsk, będąc 
równocześnie zawodnikiem i szkoleniowcem. Bogatą karierę zawodniczą zakończył w roku 
1970. Był wielokrotnym rekordzistą okręgu koszalińskiego w około ośmiu konkurencjach. 
W roku 1974 cała grupa zrzeszona w MLKS „Piast” przeszła do Gwardyjskiego Klubu Sporto-
wego „Gryf”. Skończyły się kłopoty finansowe, sprzętowe. Ryszard został powołany na trenera 
koordynatora sekcji. Największe sukcesy szkoleniowe „Ksienia” przypadły na lata 80-te, a to za 
sprawą oszczepników, którzy nadawali ton na stadionach krajowych i zagranicznych. Był też 
szkoleniowcem Kadry Narodowej oszczepu męskiego. Jego wychowankowie zdobyli około 
80 medali w zawodach rangi mistrzostw Polski w różnych kategoriach wiekowych. Wśród 
wychowanków znaleźli się rekordziści kraju. Do dziś Ryszard Ksieniewicz zachowuje niespo-
żyte siły  wykazuje się ogromną energią oraz pasją i zaangażowaniem w szkolenie młodzieży. 
Nie znam podobnej osoby w kraju, która by przez ponad 60 lat zajmowała się sportem na 
takim poziomie. Jest osobą bardzo skromną, a zarazem niezwykle pracowitą. Cieszy się auto-
rytetem w środowisku sportowym. Jego osiągnięcia dla słupskiego sportu zostały docenione 
przez władze miasta. W roku 2006 został Honorowym Obywatelem Miasta Słupska. O tym, 
że Ryszard jest niezwykłym człowiekiem, nich świadczy fakt, że nie tylko uprawianie sportu 
jest jego celem w życiu. Ma duże zdolności graficzne, poetyckie, a najlepszy jest w wymy-
ślaniu (na poczekaniu) róznego rodzaju żartów i dowcipów. Historyjki, które przytaczam są 
najlepszym tego przykładem. A głowną rolę w nich pełni popularny „Ksienio”.

Historyjki wesołe, ale prawdziwe. 

Bal maskowy
Ośrodek sportowy w Kluczborku, w którym przebywali najczęściej lekkoatleci „Iskry” w ra-

mach federacji „Kolejarz”, w roku 1962 znowu zapełnił się sportowcami. Jak zwykle nie brako-
wało dowcipnych pomysłów. Największym wydarzenie był bal kostiumowy. Niemal wszyscy 
byli poprzebierani. Stroje były bardzo pomysłowe i efektowne. Wśród wirujących tancerzy 
najbardziej rzucała się w oczy para „zakochanych” – Helenka Darmowa i jej wybrany Julek 
Wykidajło. Partner był chyba o 30 cm niższy od swej lubej. Wystarczyło tylko na nich spojrzeć, 
a człowiek płakał ze śmiechu. Okazało się, że Helenką był dziesięcioboista Ryszard Ksienie-
wicz, zaś panem Julianem jego kolega Pokorski. Właśnie ta para zajęła I miejsce w konkursie 
na najładniejszy kostium balu. Helenka była wytwornie ubrana w sukienkę i pantofle wyjścio-
we szefowej kuchni. Najwięcej kłopotu było z pantoflami. Ksieniewicz ma bowiem 186 cm 
wzrostu i 44 numer obuwia. Rysio miał również poważne kłopoty z włosami. Jak wiadomo 
nie jest on pierwszej młodości i bujny włos już dawno się przerzedził. Ale z tym poradzono 
sobie szybko. Kredką do oczu dorysowano brakujące włosy, a na świecącym czole - grzywkę, 
umalowano wargi i brwi i dziewczyna była jak malowanie.

Partner Helenki był mężczyzną choć filigranowym, ale w sile wieku. Młody Julek ubrany 
był w spodnie z zawiniętą lewą nogawką, na nogach miał siedmiomilowe buty, a na wąziut-
kich ramionach wisiała szeroka marynarka wywrócona na lewą stronę. Na gołej szyi pana 
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młodego związany był chiński krawat. Ale nie tylko na tej parze kończy się rewia balowych 
piękności. Była Laura przepasana białym prześcieradłem, na którym usiane były liście dębu. 
Niewiele jej ustępowała Nimfa w gałązkowej spódniczce i gustownym kapelusiku. Oprócz 
pięknych kobiet, na sali byli również obecni przedstawiciele świata mniej cywilizowanego. 
A więc pirat z długim nożem i pistoletem za pasem, cała masa Turków w turbanach z ręcz-
ników na głowach i wreszcie Murzyn Tumba z nieodłącznym oszczepem, z którym nie roz-
stawał się nawet podczas tańca. Najwięcej zamieszania wprowadził młody średniak, który 
zręcznie ucharakteryzowany wyglądał jak nienajgorsza dziewczyna. Nabrali się na to piłkarze 
i kilkakrotnie prosili go do tańca. 

Zabawa choć krótka, upłynęła w miłej atmosferze. Wszyscy opuszczali świetlicę uśmiech-
nięci i weseli. Sportowcy, trenerzy i kierownictwo obozu byli zadowoleni z dobrej zabawy, tak 
potrzebnej na wszystkich zgrupowaniach.

Badanie kory mózgowej.
W roku 1963 r. Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki zorganizował zgrupowanie kadry woj. 

koszalińskiego. Miejscem obozu był piękny Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Wałczu-
Bukowinie. Pewnego pięknego dnia, po kolacji, grupa zawodników przechadzała się nad 
jeziorem w pobliżu budyneczku, w którym znajdowała się sauna i gabinety odnowy biolo-
gicznej. Przez okno widzieliśmy, jak trener Młynarczyk naświetlał lampą nogę zawodniczce Z. 
Rumaczyk, która doznała kontuzji mięśnia dwugłowego. Najbardziej zainteresował się tymi 
zabiegami miotacz z Kołobrzegu Bolesław S. Zwrócił się z pytaniem do Ryśka Ksieniewicza, 
do czego służą te lampy. Rysiek jak zwykle z poczuciem humoru odrzekł tajemniczo i od 
niechcenia: to bombardowanie kory mózgowej jonami, podobno dzięki temu można wyli-
czyć, jaki wynik jest w stanie osiągnąć zawodnik w roku przyszłym. Zainteresowanie takim 
zabiegiem ze strony Bolka wzrosło. Zawodnicy zgromadzeni nad jeziorem spojrzeli po sobie. 
Czy Bolek ich ładuje, czy „kupił” ten dowcip naprawdę. Żeby zaspokoić ciekawość Bolka po-
prosiliśmy pana Młynarczyka, żeby spróbował naświetlić mu głowę. Trochę zmieszany tre-
ner zgodził się na ten zabieg. Bolek po 20 minutach nagrzewania, cały spocony, opatulony 
ręcznikami, opuścił gabinet z pomocą kolegów. W związku z tym, że sam nie mógł dotrzeć 
do pomostu (ręczniki zasłaniały mu oczy), koledzy prowadzili go pod rękę. Ten widok wzbu-
dził zainteresowanie pozostałych obozowiczów. W tym czasie na zgrupowaniu przebywała 
cała kadra narodowa kajakarzy (Zieliński, Kapłaniak) oraz lekkoatletów z K. Zimnym na czele. 
Prowadzący Bolka koledzy mieli wątpliwości, czy aby na pewno on to bierze poważnie, czy 
tylko ich podpuszcza. Nic bardziej mylnego – Bolek z całą premedytacją dał się wciągnąć w tę 
zabawę. Dodatkowo „Ksenio” przekonywał go, że identyczne badania przechodzą amerykań-
scy miotacze i że po przejściu tych testów można zaprognozować ich kariery w przyszłości. 
Naprędce kolega Romek Wiśniewski opracował testy (był nauczycielem matematyki), które 
Bolek powinien przejść. Po naświetlaniu musiał się wykazać sprawdzianem w rzucie kulą do 
tyłu oraz wyciskaniem sztangi leżąc. Ponadto zmierzono mu obwód bicepsów. Wyniki były 
zadawalające. Następną konkurencją miał być bieg na 100 m. Z tym były małe problemy. 
Bieżnia na wałeckim stadionie świeżo po remoncie, była zbyt miękka, nawet do biegania 
zwykłego, a co mówić o sprincie. Ustalono, że aby Bolek mógł uzyskać lepszy wynik na 100 
m, partnerem w biegu będzie Robert Chmara. Robert w tym czasie biegał grubo poniżej 11,0 
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s, ale umówiono się, że Bolek miał uzyskać lepszy wynik. Wszyscy zgromadzeni obozowicze 
przenieśli się na stadion, by dopingować sprinterów, a w szczególności  bohatera badań. Wy-
startowali. Biegli razem łeb w łeb. Nagle „Ksenio” spojrzał na stoper. Byli na 80 metrze, a stoper 
dochodził do granicy 12,0 s. Szybko go wyłączył. Oczywiście na mecie pierwszy był kolega 
Bolek, minimalnie przed Robertem. Zwycięzca biegu otrzymał od coraz liczniejszych kibiców 
należne brawa. Aby otrzymać końcowy wynik badań, kolega Bolek musiał poddać się ostat-
niej próbie – zmierzeniu pojemności kory mózgowej. I tu zaczęły się problemy natury tech-
nicznej. W pierwszej próbie zmierzenia za pomocą wyporności głowy w wodzie, okazało się, 
że wiadro jest za małe. Janek Wodecki wraz Ryśkiem Sakiem pomknęli do stołówki. Żadnego 
większego naczynia nie znaleźli. Jedynym wyjściem było wysypanie obranych ziemniaków 
na posadzkę i pozyskanie sporego kotła. To był strzał w dziesiątkę – kocioł nadawał się do 
badań. Po tej próbie Romek w sposób błyskawiczny obliczył, że w przyszłym sezonie Bolek 
będzie pchał kulą ponad 15 metrów. Ogłoszono wyniki. Tłum oglądających  nagrodził boha-
tera badań rzęsistymi brawami. Bolek czuł się usatysfakcjonowany. Jak potem dowiedział się 
„Ksenio”, po przyjeździe do Kołobrzegu z dumą opowiedział swemu trenerowi Woltmanowi 
o przejściu prób i perspektywie wyników w przyszłym sezonie. Ten z kolei z niedowierzaniem 
kręcił głową i próbował go wyprostować. Gwoli ścisłości, w roku 1964 Bolek pchnął kulę na 
odległość ponad 15 m i rzucił dyskiem ponad 46 metrów, bijąc rekordy życiowe. 

Po paru latach „Ksenio” spotkał Bolka w Koszalinie. Wspominali m.in. o obozie w Wałczu. 
Bolek napomknął tylko, że dawniej to umieliśmy się bawić. Najbardziej niepocieszonymi byli 
kajakarze i lekkoatleci z kadry, którzy każdego roku pytali kierownika Ośrodka, kiedy zawita 
do Wałcza grupa koszalińskich lekkoatletów. Jak widać do zabawy niewiele potrzeba.

Fatamorgana
KS „Iskra” z racji tego, że należał do Federacji „Kolejarz” dawał zawodnikom możliwość ko-

rzystania z bezpłatnego dojazdu PKP na zawody Oczywiście obowiązywał pewien limit dla 
każdego klubu kolejowego, z którego korzystali również zawodnicy słupscy przede wszyst-
kim na wyjazdy na zawody i zgrupowania do Białogardu w okresie zimowym. W Słupsku nie 
zawsze mieliśmy możliwość korzystania z sal szkolnych. Blankiety biletów załatwiał w dyrekcji 
PKP „Szef” czyli trener H. Młynarczyk, który parę dni przed zawodami przesyłał je najczęściej 
do Ksienia lub do mnie. Podczas jednej z wizyt w Słupsku szef zapowiedział bardzo ważne 
zawody w Białogardzie. Ustalonego dnia, zgodnie z rozkładem jazdy, grupa stawiła się przed 
dworcem. Tym razem Ksenio zapytał czy Szef przysłał mi bilet. Powiedziałem, że nie. No to 
kto go ma? Wzruszyłem ramionami, że nie wiem. Po paru minutach zebrała się prawie cała 
grupa. Każdego dochodzącego na zbiórkę pytaliśmy o bilet. Zorientowaliśmy się, że brakuje 
nam do kompletu składu jedynie R. Chmary. Do odjazdu pociągu pozostało nam ok. 10 min., 
więc grupa przeszła na właściwy peron. Z zazdrością spoglądaliśmy na pasażerów wchodzą-
cych do pociągu. Przechadzający się po peronie konduktor ze zdziwieniem na nas spoglądał, 
dlaczego też nie wsiadamy, gdyż pociąg ruszał za 1 minutę. Z okienka parowozu od paru mi-
nut obserwował nas maszynista. Dyżurny ruchu dał znak odjazdu. Parowóz zasyczał, pociąg 
powoli ruszył. A my całą grupą staliśmy na peronie. Robert nadal nie przychodził. Ze zwieszo-
nymi głowami wyszliśmy przed dworzec. Nagle ktoś z naszej grupy zauważył, że w odległości 
ok. 100 m idzie Robert w naszą stronę. Jak zwykle majestatycznie, na luzie. Krzyknęliśmy do 
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niego złowrogo. W międzyczasie ktoś z nas wpadł na myśl, że pociąg osobowy za szybko 
nie jedzie, więc możemy taksówkami dogonić go np. w Sycewicach (ok.10 km), by nie robić 
przykrości szefowi, który oczekiwał nas na stadionie w Białogardzie. Po szybkim uzgodnieniu 
ceny przejazdu taxi, cała grupa wpakowała się do samochodów (było nas ośmiu). Mijając 
Kobylnicę widzieliśmy nasz pociąg jadący w kierunku Sycewic. Uprzejmi kierowcy taxi słysząc 
naszą gorączkową dyskusję podwieźli nas prawie na peron. Stanęliśmy podobnie jak na słup-
skim peronie w rzędzie. Nadjechał pociąg. Pierwszy zauważył nas konduktor. Spojrzawszy 
na naszą grupę, przetarł oczy. Identyczną reakcję zauważyliśmy również u maszynisty. Obaj 
spojrzeli po sobie zdziwieni. Przecież ta sama grupa również oczekiwała na peronie słupskim 
– fatamorgana?
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Barbara Madejczyk – oszczepniczka
Zawodniczka „Jantara” Ustka i jej  najważniejsze sukcesy: finalistka Igrzysk Olimpijskich w 
Atenach – 2004 r., Akademicka mistrzyni świata – Daegu – 2003 r., IX m w mistrzostwach 
świata w Osace – 2007 r., VII m w mistrzostwach Europy w Göteborgu – 2006 r., I m w Super-
lidze Europejskiej w Maladze – 2006 r, .III m w Superlidze Europejskiej w Monachium – 2007 
r., II m w Superlidze Europejskiej we Florencji – 2005 r., rekordzistka Polski – 64,08 – Malaga 
2006 r., mistrzyni Polski seniorów w latach 2003; 2004; 2005; 2006., rekordzistka Polski mło-
dziczek – 45,78 – 1991 r., IV m w Pucharze Świata w Atenach – 2006 r., IV m w 5th IAAF World 
Athletics Final w Stutgarcie – 2007 r., członkini Kadry Olimpijskiej – Pekin 2008.,wielokrotna 
reprezentantka kraju w meczach międzypaństwowych.
Wyniki zawodniczki w finałach mistrzostw Polski:

Rok Rodzaj mistrzostw Konkurencja Wynik Miejsce

1991 rekord Polski młodzików do lat 15 OSZCZEP 45,78 III

1992 mistrzostwa Polski juniorów młodszych OSZCZEP 43,32 II

1993 mistrzostwa Polski juniorów młodszych KULA 12,23 II

1993 halowe mistrzostwa Polski juniorów młodszych KULA 12,13 III

1994 młodzieżowe mistrzostwa Polski OSZCZEP 47,14 I

1994 mistrzostwa Polski juniorów OSZCZEP 47,14 III

1994 mistrzostwa Polski seniorów OSZCZEP 48,22 V

1995 mistrzostwa Polski juniorów OSZCZEP 48,92 I

1996 młodzieżowe mistrzostwa Polski OSZCZEP 51,04 I

1997 młodzieżowe mistrzostwa Polski OSZCZEP 52,12 I

1997 mistrzostwa Polski seniorów OSZCZEP 54,76 III

1998 mistrzostwa Polski seniorów OSZCZEP 55,16 III

2000 mistrzostwa Polski seniorów OSZCZEP 55,10 II

2001 mistrzostwa Polski seniorów OSZCZEP 58,22 III

2002 mistrzostwa Polski seniorów OSZCZEP 55,99 II

2003 mistrzostwa Polski seniorów OSZCZEP 55,57 I

2004 mistrzostwa Polski seniorów OSZCZEP 60,04 I

2005 mistrzostwa Polski seniorów OSZCZEP 61,05 I

2006 mistrzostwa Polski seniorów OSZCZEP 58,28 I

2007 mistrzostwa Polski seniorów OSZCZEP 57,36 II

Po ukończeniu studiów na AWF podjęła pracę nauczycielki wychowania fizycznego w Zespo-
le Szkół Technicznych w Ustce. Od początku jej szkoleniowcem był Henryk Michalski.
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Agnieszka Pogroszewska – miotaczka.
Agnieszka Pogroszewska uprawiała sport od 14 roku życia. W VII klasie szkoły podstawo-

wej zaczęła uczestniczyć w zajęciach lekkoatletycznych Henryka Michalskiego. Swoją przy-
godę ze sportem rozpoczęła od konkurencji pchnięcia kulą, a od roku 1996 zaczęła trenować 
rzut młotem. W latach 1996 – 1999 szkoliła się pod okiem specjalisty Czesława Cybulskiego, 
który w tym okresie był jej trenerem klubowym i kadrowym jednocześnie. W latach 2000 – 
2002 zastąpił go Henryk Michalski, natomiast na zgrupowaniach kadry trenowała pod okiem 
Zbigniewa Pałyszko. 

Od początku warunki fizyczne predysponowały ją do uprawiania rzutów. Dopiero w kate-
gorii juniorek w rzucie dyskiem wywalczyła złoty medal na mistrzostwach Polski w Kielcach. 
Był też srebrny medal w pchnięciu kulą. Wystąpiła w składzie reprezentacji kraju w trójmeczu 
Białoruś-Polska-Węgry. W kuli była piąta, a w dysku zajęła 4 miejsce. W czasie tych zawodów 
trener reprezentacji stwierdził, że Agnieszka jest za niska do rzutu dyskiem i zaproponował 
uprawianie rzutu młotem. W tej nowej konkurencji poczuła się dużo lepiej. I tak zaczęła się 
kariera sportowa Agnieszki jako młociarki.
Osiągnięcia sportowe w latach 1997 – 2006:
1997 r. – XII m na młodzieżowych mistrzostwach Europy w Turku, II m na mistrzostwach Pol-

ski seniorów w Bydgoszczy,
1998 r. – XIII m na mistrzostwach Europy seniorów w Budapeszcie, II m na mistrzostwach 

Polski seniorów we Wrocławiu,
1999 r. – VI m na młodzieżowych mistrzostwach Europy w Goeteborgu, II m na mistrzostwach 

Polski seniorów w Krakowie,
2000 r. – uzyskanie minimum na Igrzyska Olimpijskie – 65 m, II m na mistrzostwach Polski 

seniorów w Krakowie,
2001 r. – XVIII m na mistrzostwach świata seniorów w Edmonton, II m na mistrzostwach Polski 

seniorów Bydgoszczy, I m na Mityngu Balt 2001 w Gdańsku (wygrana z mistrzynią 
olimpijską Kamilą Skolimowską),

2002 r. – XXIV m na mistrzostwach Europy seniorów w Monachium, II m na mistrzostwach 
Polski seniorów w Szczecinie,

2003 r. – II m na mistrzostwach Polski seniorów w Warszawie, najlepszy wynik sezonu – 67,36 m,
2004 r. – kontuzja,
2005 r. – III m na mistrzostwach Polski seniorów, najlepszy wynik sezonu 61,07 m, podjęcie 

pracy zawodowej,
2006 r. – IV m na mistrzostwach Polski seniorów, najlepszy wynik sezonu 64,18 m, zakończe-

nie kariery sportowej.

Tomasz Czubak – 400 metrowiec.
Swoją karierę sportową rozpoczął będąc uczniem Zespołu Szkół Budowlanych w Słupsku. 

Jego nauczyciel wychowania fizycznego Piotr Zduński odkrył, że Tomek jest bardzo dużym 
talentem biegowym i skontaktował go z pracującym w tym czasie w „Gryfie” Słupsk Edwar-
dem Antczakiem. Był rok 1989. 
Przebieg jego kariery sportowej:
1989 r. – 100 m – 11,25 s, brązowy medal na mistrzostwach Polski jun. mł. w sztafecie 4x100 m
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1990 r. – 100 m – 11,15 s, 200 m – 22,32 s, 400 m – 49,29 s, VI m na 200 m i II m w sztafecie 
4x400 m na mistrzostwach Polski jun. mł.

1991 r. – 100 m – 11,08 s, 200 m – 21,89 s, 400 m – 47,14 s, III m na 300 m na halowych mistrzo-
stwach polski jun., II m na 400 m w mistrzostwach Polski juniorów, VI m na 400 m i II 
m w sztafecie 4x400 m na mistrzostwach Europy juniorów,

1992 r. – 100 m – 10,85 s, 200 m – 21,75 s, 400 m – 46,58 s, juniorów na mistrzostwach Polski 
seniorów, I m na młodzieżowych mistrzostwach Polski, I m na mistrzostwach Polski 
juniorów, III m na 200 m na mistrzostwach Polski seniorów, III m na 300 m w halo-
wych mistrzostwach Polski seniorów,

1993 r. – 100 m – 10,75 s, 200 m – 21,66 s, 400 m – 46,63 s, I m na mistrzostwach Polski se-
niorów na 400 m, I m na mistrzostwach Polski młodzieżowców, VI m w Pucharze 
Europy,

1994 r. – 200 m – 21,59 s, 400 m – 45,89 s, I m na mistrzostwach Polski seniorów, I m na ha-
lowych mistrzostwach Polski seniorów, VI m w sztafecie 4x400 m na mistrzostwach 
Europy,

1995 r. – kontuzja,
1996 r. – 400 m – 46,65 s, II m w biegu na 400 m na mistrzostwach Polski seniorów,
1997 r. – 400 m – 45,41 s, I m w halowych mistrzostwach Polski seniorów, I m w mistrzostwach 

Polski seniorów na 400 m, udział w mistrzostwach świata w Atenach – 400 m dotarł 
do półfinału, w sztafecie 4x400 m IV m i rekord Polski 2.59,91 min,

1998 r. – 200 m – 21,12 s, 400 m – 45,22 s – rekord Polski, I m na halowych mistrzostwach 
Polski seniorów, II m w mistrzostwach Polski seniorów, IV m w biegu na 400 m na 
mistrzostwach Europy i wicemistrzostwo Europy w sztafecie 4x400 m – w Budapesz-
cie, II m w sztafecie na Igrzyskach Dobrej Woli w Nowym Jorku z rekordem Polski 
– 2.58,00 min,

1999 r. – 200 m – 21,12 s, 400 m – 44,62 s – rekord Polski, I m na mistrzostwach Polski, udział 
w mistrzostwach świata na 400 m (półfinał), w sztafecie 4x400 m zdobycie mistrzo-
stwo świata,

2000 r. – kontuzja – operacja czyszczenia ścięgna Achillesa,
2001 r. – kontuzja – zerwanie mięśnia płaszczkowatego łydki,
2002 r. – kontuzja – zerwanie ścięgna Achillesa,
2003 r. – zakończenie kariery.

Tomasz Czubak zdobył łącznie 19 medali mistrzostw Polski, 2 medale mistrzostw Europy, 
1 medal mistrzostw świata, 2 x pobił rekord Polski w biegu na 400 m – 45,22 s – 1998 r. w Bu-
dapeszcie i 44,62 s – 1999 r. w Sewilli – do dziś aktualny. W roku 2007 Tomasz Czubak został 
radnym miasta Słupska. 

Jan Huruk – maratończyk.
Jego przygoda ze sportem zaczęła się w szkole średniej (Technikum Drzewne) w Słupsku 

w roku 1978. Nauczyciel wychowania fizycznego, namówił go do zapisania się do sekcji la 
w „Gryfie” Słupsk. Pierwszym jego szkoleniowcem był Czesław Bedka. Od 1981 r. trenował 
pod okiem Janusza Rolbieckiego. Prawdziwa kariera Jana Huruka rozpoczęła się w roku 1987, 
gdy miał 27 lat. 
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Najważniejsze osiągnięcia:
1987 r. – III m na 3000 m w halowych mistrzostwach Polski w Zabrzu, uczestnik mistrzostw 

świata w biegach przełajowych w Warszawie, I m w mistrzostwach Polski w biegu na 
10 km w Poznaniu,

1988 r. – I m w halowych mistrzostwach Polski w Zabrzu, II m w II przełajowych mistrzo-
stwach Polski w Żaganiu – 12 km, I m w biegu godzinnym – 19,930 m – rekord Polski 
w Remscheid (Niemcy), II m - mistrzostwa Polski w biegu na 20 km – Brzeszcze, I m 
w debiucie maratońskim w Duisburgu – 2.17,06 h,

1989 r. – II m na 1500 m i II m na 3000 m w halowych mistrzostwach Polski w Zabrzu, uczest-
nik mistrzostw świata w biegach przełajowych, III m na 10 km w mistrzostwach Pol-
ski, VI m – maraton w Berlinie – 2.13,12 h,

1990 r. – I m – maraton w Marakeszu (Maroko) – 2.14,29 h, I m w przełajowych mistrzostwach 
Polski – 7 km, II m – maraton w Wiedniu – 2.10,16 h – rekord Polski, uczestnik mi-
strzostw Europy w Splicie, IV m – maraton w Chicago – 2.11,25 h, 

1991 r. – II m w przełajowych mistrzostwach Polski – 8 km, II m w półmaratonie w Hadze 
– 1.02,17 h, III m w Pucharze Świata w maratonie – 2.10,21 h w Londynie, IV m 
w mistrzostwach świata w Tokio – 2.15,47 h, VIII m – maraton w Fukuoce (Japonia) 
– 2.12,06 h,

1992 r. – XI m na 15 km – 43,45 min – rekord Polski w Tampa (USA), II m maraton w Londynie 
– 2.10,07 h, VII m w biegu maratońskim – Igrzyska Olimpijskie w Barcelonie, I m w mi-
strzostwach Polski w półmaratonie, V m – maraton w Fukuoce (Japonia) – 2.11,26 h,

1993 r. – V m – maraton w Otsu (Japonia),
1994 r. – XIII m – maraton mistrzostwa Europy i V m w drużynowym Pucharze Europy w Hel-

sinkach,
1995 r. – III m – maraton w Tokio – 2.11,25 h, III m na 10 km w mistrzostwach Polski, III m – ma-

raton w Sydney – 2.19,30 h,
1996 r. – IX m – maraton w Tokio – 2.13,09 h, XIV m – maraton w Bostonie – 2.13,14 h, I m 

– maraton w Sydney – 2.14,33 h, III m drużynowo w mistrzostwach Polski na 21,1 km, 
IV m – maraton Beijgin (Chiny) – 2.11,58 h,

1997 r. – maraton w Otsu (Japonia) – 2.14,24 h,
1998 r. – maraton Tokio – 2.16,30 h.
Wielokrotny reprezentant kraju.
Warto przytoczyć jego własną relację z odbytego biegu: pierwszy start w maratonie Duis-
burg – 1998 rok. 

Przed pierwszym maratonem – wrzesień 1988 r. wiał silny wiatr i do 20 km wszyscy biegli 
razem, a nawet rzędem jeden za drugim, chowając się przed przeciwnym wiatrem. Po 20 km 
zdecydowałem się poprowadzić całą stawkę. Pomimo silnego wiatr oderwałem się na ok. 
30 m i na 21 km byłem pierwszy sądząc, że jest premia dla pierwszego zawodnika (na mecie 
okazało się, że nie było premii, ktoś blefował), po minięciu 21,1 km obejrzałem się do tyłu, 
trochę zwolniłem chcąc, aby zawodnicy mnie doszli. Okazało się, że pod silny wiatr nikt nie 
kwapił się na pogoń za uciekinierem. Po 2 km znowu się obejrzałem, stwierdziłem, że skoro 
mam kilkadziesiąt metrów przewagi, postanowiłem biec swoim tempem i z km na km prze-
waga moja się zwiększała. Na 38 km było to 5 min. Nie czułem żadnego kryzysu (biegłem na 
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2.15). Mijając 40 km czułem się świetnie, żadnych kryzysów, żadnych dramatów, żadnych za-
kwasów. Niespełna 2 km do końca, stało się coś, w co trudno uwierzyć, nagle odeszły siły tak 
jakby odłączyli prąd w elektrowni i dopadł mnie kryzys. 2 km pokonałem prawie idąc, była 
to droga przez mękę. Zatrzymywałem się 2 razy, nawet chciałem zejść, ale krzyki kibiców, że 
muszę biec dalej, że mam ok. 1 km zmusiły mnie do biegania dalej. Grupa nadrobiła stratę ok. 
2 min., ja miałem 2.17,11, drugi 2.19,26. Po ukończeniu biegu byłem tak „zakwaszony”, że nie 
mogłem chodzić i co chwilę chwytały mnie skurcze. Leżąc na łóżku u masażysty nie mogłem 
nawet obrócić się na drugą stronę. Powiedziałem wtedy sobie: jednak maraton to nie dla 
mnie, za jakie grzechy muszę tak cierpieć, że to był mój debiut, a zarazem ostatni maraton. 
W tym biegu II m zajął już rutyniarz Tadeusz Ławicki, a III m Andrzej Witczak. Wieczorem, gdy 
odbierałem nagrody (w markach RFN), w kuluarach biura maratonu zdecydowanie zmieni-
łem zdanie, co dalszej mojej kariery maratończyka. Otóż, Duisburg stał się początkiem mojej 
kariery w maratonie i marzeniem o wielkiej sławie, jaka mogła mnie czekać w następnych 
startach. Smak zwycięstwa (mimo bólu, cierpienia, pęcherzy – tylko na ostatnich 2 km) i za-
pach pieniędzy, spowodował, że maraton to właściwa droga, właściwy dystans dla mnie.

Jan Huruk wystartował w ponad dwudziestu maratonach prawie na całym świecie, ale ni-
gdy w Polsce. Jego pierwszy start maratoński w kraju miał się odbyć w roku 1999 w Gdańsku 
w Maratonie Solidarności. Tydzień przed startem silny bół Achillesa i próby znieczulenia nie 
dawały możliwości udziału w debiucie maratońskim w kraju.

Lidia Bierka-Frank – wieloboistka 
Swoją przygodę ze sportem rozpoczęła już w szkole podstawowej w grupie trenera Ry-

szarda Orłowskiego. Doskonałe warunki fizyczne predysponowały ją do osiągania dobrych 
wyników. W początkowych latach nie mogła się przebić w grupie sprinterek i skoczkiń, po-
nieważ była szalona konkurencja, choćby dlatego, że były w niej m. in: siostry Renata i Iwona 
Sienkiewicz, Krystyna Koluch, Małgorzata Karczmarek, Halina Dzierhawica. Właściwie jej ta-
lent rozwinął się po urodzeniu dziecka. Pierwsze sukcesy na arenie ogólnopolskiej odnoto-
wała w roku 1982. Od roku 1979 jej szkoleniem zajmował się Leszek Górny.

Rok Rodzaj imprezy Konkurencja Miejsce

1982 Halowe mistrzowsta Polski seniorów 5-bój III

1983 Halowe mistrzostwa Polski seniorów 5-bój II

1984 Halowe mistrzostwa Polski seniorów skok w dal II

1984 Halowe mistrzostwa Polski seniorów 5-bój II

1984 Mistrzostwa Polski seniorów 7-bój II

1984 Mistrzostwa Polski seniorów skok w dal III

1985 Mistrzostwa Polski seniorów 7-bój I

1986 Mistrzostwa Polski seniorów 7-bój I

1987 Halowe mistrzostwa Polski seniorów 5-bój I

1988 Halowe mistrzostwa Polski seniorów 5-bój I

1989 Mistrzostwa Polski seniorów 7-bój I

1989 Mistrzostwa Polski seniorów skok w dal III

Lidia Bierka-Frank to wielokrotna reprezentantka Polski, rekordzistka kraju w 5-boju w 
hali, uczestniczka Pucharu Europy w wielobojach.
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Stanisław Witek – oszczepnik
Sportem interesował się już w szkole podstawowej. Ulubionym zajęciem było rozgrywa-

nie z rówieśnikami konkursów rzutowych do celu. Zawsze był najlepszy. Będąc w piątej klasie 
szkoły podstawowej wystartował w czwórboju lekkoatletycznym, gdzie uzyskał interesujące 
wyniki: 60 m – 7,2 s, skok w dal – 5,20 m, skok wzwyż – 155 cm oraz rzut piłeczką palantową 
– 82 m. Po rzucie na tę odległość przerwano konkurs, ponieważ piłeczka poleciała w pole 
i nigdy jej nie znaleziono, a była jedyną w gminie. Będąc uczniem często był wystawiany 
do różnego rodzaju zawodów: p. nożna, p. ręczna, koszykówka, no i oczywiście LA. Oszcze-
pem zainteresował go nauczyciel w-f. Tam poznał, co to jest przekładanka, kroki i wyrzut. 
Pamiętam rok 1977. Na stadionie miejskim w Słupsku trwał generalny remont. Krajobraz 
księżycowy. Rozmawialiśmy przed budynkiem klubu z R. Ksieniewiczem, gdy usłyszeliśmy 
warkot motocykla. Motocyklem marki SHL zajechał nauczyciel w-f Józef Kropielnicki ze Szko-
ły Podstawowej w Trzebielinie z młodzieńcem trzymającym oszczep. Po krótkiej rozmowie 
Rysiek poprosił młodego chłopca o zademonstrowanie swoich umiejętności. Bez rozgrzewki, 
w trampkach po „rozbiegu” na asfalcie młody chłopiec kilka razy rzucił w kierunku stadionu 
przez kilka hałd nawiezionej ziemi. Rysiek był nim zachwycony. Był to początek lipca 1977 r. 
Za parę dni rozpoczynał treningi na obozie sportowym w Poznaniu. W połowie lipca w Bia-
łogardzie odbywały się eliminacje do Ogólnopolskiej Spartakiady Młodzieży. Po osiągnięciu 
minimum wystartował w Ogólnopolskiej Spartakiadzie w Łodzi. Nikomu nieznany chłopiec 
wywalczył brązowy medal wynikiem 62,80 m. Zainteresowało się nim PZLA i po zgrupowa-
niu wyjechał do Debreczyna (Węgry) na mecz międzypaństwowy juniorów, gdzie zajął trze-
cie miejsce z wynikiem ponad 64 m. W roku 1978 na MPJ w Poznaniu wywalczył brązowy 
medal wynikiem 64,60 m. Został członkiem Kadry Narodowej. Uczestniczył w szkoleniach 
i obozach kadry seniorów oraz występował w meczach i mityngach poza granicami kraju. 
Z dumą wspomina znajomość z polskimi oszczepnikami: J. Sidło, Zb. Radziwonowiczem, P. 
Bielczykiem. Podczas częstych występów w mityngach zagranicznych miał zaszczyt poznać 
czołowe osobistości nie tylko sportowe. Był na audiencji u Papieża Jana Pawła II w Watyka-
nie, w Monaco poznał księcia Karola. Często podczas zawodów na stadionach Europy starto-
wał z takimi znakomitościami jak: Jan Żelezny, Siergiej Bubka, Uwe Beyer. Dzięki uprawianiu 
sportu miał możliwość zwiedzić wszystkie kraje europejskie, a także północną Afrykę. Był 
w roku 1984 kandydatem na Olimpiadę w Los Angeles, w której niestety Polacy nie wzięli 
udziału. Stanisława Witka można śmiało zaliczyć w poczet multimedalistów. Podczas swojej 
kariery zawodniczej trwającej od 1977 do 1990 r. zdobył łącznie 7 medali w różnych kat. wie-
kowych, w tym 3 razy tytuł mistrza Polski seniorów (1984.1989 i 1990) oraz srebrny medal na 
Pucharze Europy w Brukseli – rok 1989. Rekordy życiowe: stary typ oszczepu – 85,10 m, nowy 
typ – 80,82 m. Do dziś tęskni za stadionem i zawodami. Chciałby dalej uczestniczyć w życiu 
sportowym i szkolić swoich następców, ale w chwili obecnej  klub boryka się z problemami fi-
nansowymi. Pozostało mu wierzyć, że jego dorastająca córka, która jest reprezentantką swo-
jej szkoły w wielu dyscyplinach sportowych, pójdzie w ślady ojca i również przeżyje emocje 
sportowe.
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Mirosław Witek - oszczepnik
Do piętnastego roku życia mieszkał w Siemirowicach, miejscowości położonej ok. 20 km 

od Lęborka. Sportem interesował się od najmłodszych lat, biorąc udział w różnego rodza-
ju zawodach organizowanych w szkole podstawowej. Był żelaznym reprezentantem szkoły 
w wielu dyscyplinach. Biorąc udział w zawodach wojewódzkich w Bytowie w pchnięciu kulą, 
został zauważony przez trenera Ksieniewicza. Trener poprosił go, aby spróbował rzucić osz-
czepem. Niezbyt chętnie podchodził do tej konkurencji. Ile razy próbował rzucać oszczepem, 
zawsze były problemy z wbijaniem się go w ziemię. Niezrażony tym trener namówił Mirka, 
aby przeniósł się do szkoły w Słupsku i trenował w klubie „Gryf”. Widział w nim potencjalnego 
oszczepnika dużego formatu. Od tej pory treningi były ukierunkowane, w szczególności na 
oszczep. Kariera Mirka trwała siedemnaście lat. W wieku 18 lat rzucił oszczepem 76,76 m (sta-
ry typ), a rekord Polski juniorów pobił wynikiem 74,04 m (nowy typ). Rekord Polski seniorów 
osiągnął podczas Słupskich Dni Sportu – 79,12 m.  Rekord życiowy – 80, 78 m. Zdobywca wie-
lu medali na zawodach rangi mistrzostw kraju w różnych kategoriach wiekowych. Uczestnik 
mistrzostw świata, Europy i pucharu Europy.

Wyżej wymienieni zawodnicy wnieśli najwięcej w dorobek sportowy słupskiej lekkiej 
atletyki. Można i trzeba wymienić innych zawodników, którzy również mieli wybitny wkład 
medalowy na arenach ogólnopolskich i nie tylko. Do takich należy zaliczyć: Floriana Kulczyń-
skiego – młociarza, Mieczysława Szpaka, Benedykta Michałowskiego – miotaczy, Mirosława 
Szybowskiego – oszczepnika, Bogdana Zakrzewskiego i Bogusława Świtałę – płotkarzy, El-
żbietę Małecką – miotaczkę, Jadwigę Puziarską i Ewę Prusak – wieloboistki, Ryszarda Witta, 
Mariusza Macha, Adama Szanowicza, Andrzeja Witczaka, Piotra Drwala, Piotra Pobłockiego, 
Wojciecha Kałdowskiego i Jacka Nowosielskiego – biegaczy na średnich i długich dystan-
sach, Mariana Antosza, Edwarda Antczaka, Marka Jakubczyka, Dariusza Rychtera, rodzeń-
stwo Annę i Dariusza Adamczyk - sprinterów i wielu, wielu innych, którzy również zapisali się 
złotymi zgłoskami w kronice słupskiej lekkiej atletyki.
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Sylwetki szkoleniowców.

Ryszard Ksieniewicz 
Człowiek legenda, nazywany również „ojcem” słupskiej lekkiej atletyki. Szkoleniem zjął 

się jeszcze w czasach, gdy był czynnym zawodnikiem tj. od roku 1963. Na przestrzeni po-
nad 50-letniej kariery jako szkoleniowiec, wychował ponad 80 medalistów mistrzostw Pol-
ski w róznych kategoriach wiekowych. Najbardziej warte odnotowania jest to, że wszystkich 
medalistów wyszkolił od podstaw. Nigdy nie był zainteresowany, by za pomocą klubowych 
działaczy w okresie prosperity GKS „Gryf” „ściągnąć” gotowego zawodnika, by móc pochwalić 
się osiągnięciami jako szkoleniowec. Wprost przeciwnie, wielokrotnie właśnie Ryśkowi pod-
bierano do innych klubów nawet medalistów mistrzostw Polski. Zawsze skromny, pracowity 
aż do bólu, takim był zawodnikiem i szkoleniowcem. Bardzo uczynny, chętnie dzieli się fa-
chowymi wiadomościami z potrzebującymi. Ponadto jako szkoleniowiec jest bardzo wszech-
stronny. W swoim dorobku ma sukcesy szkoleniowe w prowadzeniu sprinterów, płotkarzy, 
biegaczy na średnich i długich dystansach, skoczków w dal i wzwyż. Ale przede wszystkim 
jego pasją są rzuty. Wyszkolił kilka pokoleń medalistów. Sztandarowymi jego wychowankami 
byli oszczepnicy Stanisław i Mirosław Witek, którzy przez wiele lat należeli do ścisłej czołówki 
polskich oszczepników i wielokrotnie reprezentowali nasz kraj w imprezach najwyższej rangi. 
Pomimo 75 lat do dziś jest czynnym szkoleniowcem, wychowawcą młodzieży, a jego pod-
opieczni ciągle zdobywają laury na arenach ogólnopolskich. Był trenerem kadry Polski.

Edward Antczak
W latach 1972 – 1975 jako zawodnik w słupskich klubach „Piast” i „Gryf” zdobywał meda-

le w mistrzostwach Polski juniorów mł. i juniorów oraz mistrzostwach Europy juniorów. Po 
ukończeniu studiów na warszawskiej AWF rozpoczął pracę szkoleniową w roku 1981, pracu-
jąc jednoczesnie jako nauczyciel w-f w szkole. W początkach swojej kariery szkoleniowca zaj-
mował się głównie młodzieżą. Prawdziwe sukcesy medalowe rozpoczęły się z chwilą odkry-
cia talentu Tomasza Czubaka w roku 1989. Jego wychowanek zdobył 19 medali w imprezach 
rangi mistrzostw Polski (w tym 11 złotych), ponadto wywalczył 2 medale mistrzostw Europy 
i 1 medal mistrzostw świata. Dwukrotnie pobił rekord Polski w biegu na 400 m – w roku 1998 
w Budapeszcie – 45,22 s i w roku 1999 w Sewilli – 44,62 s. Ten ostatni rekord jest aktualny do 
dnia dzisiejszego. Edward Antczak wielokrotnie uczestniczył jako szkoleniowiec w zgrupo-
waniach kadry Polski 400-metrowców w kraju i poza jego granicami. Obecnie jest wykładow-
cą Szkoły Policji w Słupsku.

Henryk Michalski.
Podobnie jak E. Antczak, w latach 1971 – 75 był znanym zawodnikiem słupskiego „Piasta” 

oraz „Gryfa”. Zaraz po studiach rozpoczął pracę w Liceum Ogólnokształcącym w Ustce. Był 
współzałożycielem sekcji LA przy klubie KS „Jantar” Ustka. Jest podobnie jak Ryszard Ksie-
niewicz omnibusem. W zależności od tego, jakiego rodzaju odkryje talent, potrafi się prze-
kwalifikować i to z dobrymi rezultatami. Ma w dorobku szkoleniowym biegaczy, skoczków, 
jak również miotaczki. Wychował tak znanych zawodników jak: Barbara Madejczyk – uczest-
niczka Igrzysk Olimpijskich, wielokrotna mistrzyni i rekordzistka kraju w rzucie oszczepem, 
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Agnieszka Pogroszewska - medalistka wielu imprez ogólnopolskich w różnych kategoriach 
wiekowych, specjalizująca się w rzucie młotem. Ponadto w swoim dorobku szkoleniowym 
ma innych znanych zawodnków: Rafał Sobisz, Piotr Drwal – długodystansowcy, Aleksandra 
Granda – skoczkini w skoku o tyczce, córki Marta i Agata – skoczkinie, które nie stroniły od 
wieloboju, a w przypadku Agaty od rzutu oszczepem, Małgorzata Zdziech – medalistka mi-
strzostw kraju w rzucie młotem. Przygotowywał Barbarę Madejczyk do udziału w Igrzyskach 
Olimpijskich w Pekinie.

Janusz Rolbiecki
Karierę zawodniczą rozpoczynał w MKS Bytów pod okiem Piotra Badury. Do Słupska 

przeszedł w roku 1975. Bieganie przez przeszkody było jego ulubioną konkurencją. Złoty 
medalista Spartakiady Młodzieży – Kraków ’73 reprezentował barwy kraju w meczach mię-
dzypaństwowych. Pierwsze sukcesy jako szkoleniowiec zaczął odnosić w roku 1985 za spra-
wą wychowanka Mariusza Macha, który zdobył brązowy medal w halowych mistrzostwach 
Polski w biegu na 3000 m. W grupie Janusza trenowała spora grupa średniodystansowców 
m. in. Jan Huruk, Jan Hołowienko, Piotr Pobłocki, Maciej Wojciechowski, Adam Thiel, Mariusz 
Podgórniak, Adam Strzelczyk, Roman Antropik i inni. Odkrywca talentu Jacka Nowosielskie-
go, multimedalisty w kategoriach młodzieżowych, wychowawca rekordzistów kraju w ka-
tegoriach młodzików był założycielem nowego klubu lekkoatletycznego SKLA M&S Słupsk, 
który funkcjonuje do dnia dzisiejszego.

Zenon Bartoś
W Słupsku pojawił się pod koniec lat siedemdziesiątych jako nauczyciel wychowania fi-

zycznego. Prowadził w tym czasie grupę biegaczy młodzików. W zasadzie pierwszym jego 
sukcesem było zdobycie przez Bożenę Indrzycką brązowego medalu w przełajowych mi-
strzostwach Polski juniorów. Pod koniec lat osiemdziesiątych w jego grupie duże sukcesy 
odnosili Adam Szanowicz, Barbara Towpik, Piotr Drwal. Do dnia dzisiejszego szkoli społecznie 
grupę biegaczy na średnich i długich dystansach. Podobnie jak E. Antczak jest wykładowcą 
w Szkole Policji w Słupsku.

Ewa Grecka
Jeszcze jako młoda zawodniczka MKS Bytów odnosiła duże sukcesy na arenach ogólno-

polskich w rzucie oszczepem. Po ukończeniu studiów na warszawskiej AWF przeniosła się 
do Słupska jako szkoleniowiec. Początkowo przez parę lat prawie codziennie dojeżdżała do 
Słupska z Bytowa. Dopiero z początkiem lat osiemdziesiątych sytuacja w miarę się unormo-
wała i zamieszkała na stancji w Słupsku. Pracując jako nauczyciel w-f w szkole podstawowej, 
miała dużą możliwośc przeglądu utalentowanej młodzieży. Głównie zajmowała się swoją 
ulubioną konkurencją – rzutem oszczepem. Pierwsze sukcesy ogólnopolskie zanotowała 
w roku 1983, kiedy jej wychowanka Krystyna Gierejkiewicz zdobyła złoty medal w mistrzo-
stwach Polski juniorów młodszych. Następną znaną zawodniczką była Iwona Mogielnicka, 
wielokrotna złota medalistka w mistrzostwach Polski juniorów i młodzieżowców. Niemniej 
utalentowaną oszczepniczką była Janina Walukiewicz. Ale chyba najbardziej pani Ewa była 
dumna z postępów i wyników Krystyny Zgierskiej. Jest wychowawcą tak znanych oszczepni-
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czek jak: Agnieszka Sałach, Agnieszka Witek, Anna Bielas, Katarzyna Mikołajczyk i Mirosław 
Kętrzynski. Jednak w chwili obecnej największe swoje nadzieje jako szkoleniowiec pokłada 
w super utalentowanych wychowankach: Karolu Jakimowiczu i Pawle Rozińskim. Pani Ewa 
jest niezwykle pracowita, ale i wymagająca. Sport stał się dla niej życiową pasją. Nadal jest  
nauczycielem wychowania fizycznego w SP 5 i LO II.

Leszek Górny
Jest jedynym wyjątkiem szkoleniowca, który został „ściągnięty” spoza Słupska. Początko-

wo w GKS „Gryf” zajmował stanowisko kierownika wyszkolenia sekcji. Po rezygnacji z pracy 
Ryszarda Orłowskiego, przejął w całości jego grupę. Pierwsze sukcesy sportowe odniósł jako 
szkoleniowiec Jadwigi Puziarskiej, złotej medalistki mistrzostw Polski juniorów młodszych 
w siedmioboju. Potem doszły sukcesy za sprawą bardzo dobrych wyników Lidii Bierki. W mię-
dzyczasie do klubu zgłosiła się utalentowana wieloboistka Ewa Prusak. W połowie lat osiem-
dziesiątych sprawował funkcję trenera kadry narodowej w wielobojach kobiet. Jego wycho-
wankami było rodzeństwo Anna i Dariusz Adamczykowie. W połowie lat dziewięćdziesiątych 
był dyrektora klubu KS „Gryf”, a później STS „Gryf 3”.

Wymienieni szkoleniowcy wnieśli chyba największy wkład w sukcesy sportowe, dostarczając 
za sprawą swoich wychowanków wielkich zdobyczy medalowych na arenach ogólnopolskich 
i zagranicznych. Nie można pominąć pozostałych szkoleniowców, którzy może w mniejszym 
stopniu pomnożyli dorobek słupskich lekkoatletów. Do tych należy zaliczyć: Ryszarda Zakrzew-
skiego – wychowawcę Bogdana Zakrzewskiego i Bogusława Świtały, Ryszarda Orłowskiego 
– wychowawcy całej plejady utalentowanej młodzieży, Czesława Bedkę – odkrywcy talentów 
Jana Huruka, Andrzeja Witczaka, Jana Hołowienki czy Bożeny Indrzyckiej, Jana Wodeckiego 
– wychowawcy dużej grupy sprinterów i czterystumetrowców takich jak: Bogdan Kawałko, Jan 
Motek, Andrzej Tański, Wiesław Puchalski, Edward Antczak, Marek Jakubczyk, Marian Antosz, 
biegaczki na średnich dystansach Reginy Pietrzak i wielu innych, którzy zdobywali medale nie 
tylko w mistrzostwach Polski juniorów, ale także w mistrzostwach Europy juniorów. Wspólnie 
z Ryszardem Ksieniewiczem J. Wodecki rozpoczął w roku 1967 szkolenie w pierwszym słupskim 
klubie lekkoatletycznym „Piast”. Szkoleniem zajmowali się ponadto Ewa Baborowska, Regina 
Pietrzak, Bogdan Zakrzewski. Na rzecz słupskiej lekkiej atletyki pracowali szkoleniowcy spoza 
Słupska: Piotr Badura, Kazimierz Pliszka, Stanisław Krawiec, Michał Barta, Eugeniusz Krawsz, 
Leszek Przeworski, Andrzej Andrzejewski, Marek Radtke i Andrzej Korniak. Obecnie w słup-
skim klubie SKLA M&S poza Ryszardem Ksieniewiczem, Ewą Grecką i Januszem Rolbieckim 
pracuje Bernadeta Kopeć, niegdyś znana oszczepniczka, która na co dzień jest nauczycielką 
wychowania fizycznego w Gimnazjum nr 1 w Słupsku oraz Tomasz Czubak, pracujący ponadto 
w Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku. 

W słupskiej lekkiej atletyce doszło do prawdziwej „sztafety” pokoleń wśród szkoleniow-
ców. Jej przykładem może być Ryszard Ksieniewicz, który był szkoleniowcem Jana Wode-
ckiego, a ten z kolei szkoleniowcem Edwarda Antczaka, który wychował Tomasza Czubaka, 
będącego dzisiaj szkoleniowcem młodego pokolenia. 
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Cykliczne imprezy lekkoatletyczne

Słupskie zawsze słynęło z organizacji imprez cylklicznych. W latach 70-tych i 80-tych z oka-
zji Słupskich Dni Sportu były organizowane również zawody lekkoatletyczne, biegi uliczne, 
biegi przełajowe dla młodzieży szkolnej i doroslych. W połowie lat 90-tych odbywały się Biegi 
Słupskiej Starówki, które gromadziły czołówkę biegaczy krajowych i nie tylko. W późniejszych 
latach organizowano podobne biegi pod nazwą Festiwal Biegowy „Pomorska Mila”. Najlicz-
niejszą grupą uczestników tych biegów była młodzież szkolna, która przyjeżdżała z okolic 
Sławna, Lęborka i Ustki.

W sezonie zimowym odbywał się Grand Prix skoków wzwyż dla szkół podstawowych 
i gimnazjów. Finałem tych zawodów był Ogólnopolski Mityng Skoku Wzwyż w „Bursztyno-
wym Sercu Europy”, który odbywał się w hali „Gryfia”. Uczestniczyła w nim niemal cała czo-
łówka skoczków z naszego kraju. 

Trzeba też wspomnieć o różnego rodzaju biegach przełajowych w oklicach Słupska. Długą 
tradycję miały biegi w Korzybiu – główny organizator Zenon Słomski, w Kwakowie – Andrzej 
Wojtaszek i w Ustce – „Klub Biegacza”. Na trasie Ustka – Słupsk rozgrywa się coroczne biegi 
funkcjonariuszy policji, których jednym z organizatorów jest Zenon Bartoś, zaś Jan Huruk  
biegu na trasie Ustka – Rowy.

Szkoleniowcy ze Słupska i Ustki organizują w sezonie letnim „Czwartki Lekkoatletyczne”, 
które są jednocześnie selekcją najzdolniejszej młodzieży. Sporym dorobkiem może poszczy-
cić się Festiwal Rzutu Oszczepem w Ustce, gdzie główną rolę spełnia Barbara Madejczyk i jej 
szkoleniowiec Henryk Michalski.
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OSIĄGNIĘCIA SŁUPSKICH ZAWODNIKÓW 
W IMPREZACH MIĘDZYNARODOWYCH RANGI MISTRZOWSKIEJ

IGRZYSKA OLIMPIJSKIE
1992 r. Barcelona - Jan Huruk  - maraton  - VII m
2004 r. Ateny  - Barbara Madejczyk - rzut oszczepem - XII m

MISTRZOSTWA ŚWIATA SENIORÓW
1987 r. Warszawa - Jan Huruk  - bieg przełajowy - 83 m
1987 r. Rzym  - Mirosław Witek  - rzut oszczepem - 24 m
1989 r. Stavanger - Jan Huruk  - bieg przełajowy - udział
1997 r. Ateny  - Tomasz Czubak - 400 m   - półfinał
 Ateny  - Tomasz Czubak - 4x400 m  - IV m
1999 r. Sewilla  - Tomasz Czubak - 4x400 m  - II m
 Sewilla  - Tomasz Czubak - 400 m   - półfinał
2001 r. Edmonton - A. Pogroszewska - rzut młotem  - XVIII m
2007 r. Osaka  - Barbara Madejczyk - rzut oszczepem - IX m

MISTRZOSTWA EUROPY SENIORÓW
1990 r. Split  - Jan Huruk  - maraton  - udział
1994 r.   - Tomasz Czubak - 4x400 m  - VI m
1998 r. Budapeszt - Tomasz Czubak - 400 m   - IV m
 Budapeszt - Tomasz Czubak - 4x400 m  - II m
 Budapeszt - A. Pogroszewska - rzut młotem  -XIII m 
2002 r. Monachium - A. Pogroszewska - rzut młotem  - 24 m
2006 r. Göteborg - Barbara Madejczyk - rzut oszczepem - VII m

PUCHAR ŚWIATA
1992 r. Londyn  - Jan Huruk  - maraton  -III m
 Londyn  - Jan Huruk  - maraton drużynowo -III m
2006 r. Ateny  - Barbara Madejczyk - rzut oszczepem - IV m

PUCHAR EUROPY
1985 r. Moskwa - Mirosław Szybowski - rzut oszczepem -VIm
 Krefeld  - A. Langowski (gr. A) -wielobojedrużynowo -IVm
 Kopenhaga - Lidia Bierka (gr. C) - wieloboje drużynowo - I m
1987 r. Bazylea  - Ewa Prusak (gr. B) - wieloboje drużynowo - II m
1989 r. Tonsberg - Lidia Frank (gr. B) - wieloboje drużynowo - II m
 Bruksela - Stanisław Witek - rzut oszczepem - II m
1991 r. Hollmond - Ewa Rychter (gr. A) - wieloboje drużynowo - III m
 Barcelona - Dariusz Rychter (gr. B) - 4x400 m  - II m
   - Mirosław Witek  - rzut oszczepem - VI m
1993 r. Rzym  - Tomasz Czubak - 400 m   -VIm
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SUPERLIGA EUROPEJSKA
2005 r. Florencja - Barbara Madejczyk - rzut oszczepem - II m
2006 r. Malaga  - Barbara Madejczyk - rzut oszczepem - I m
2007 r. Monachium - Barbara Madejczyk - rzut oszczepem - III m

MISTRZOSTWA ŚWIATA JUNIORÓW
1986 r. Ateny  - Mirosław Witek  - rzut oszczepem - XI m
1992 r. Seul  - Tomasz Czubak - 4x400 m  - IV m

MISTRZOSTWA EUROPY JUNIORÓW
1975 r. Ateny  - Edward Antczak - 4x400 m  - III m
 Ateny  - Marek Jakubczyk - 4x400 m  - III m
 Ateny  - Edward Antczak - 400 m   - IV m
1985 r. Cottbus  - Mirosław Witek  - rzut oszczepe  - VI m
1991 r.   - Tomasz Czubak - 400 m   - VI m
   - Tomasz Czubak - 4x400 m  - II m

MŁODZIEŻOWE MISTRZOSTWA EUROPY
1997 r. Turku  - A. Pogroszewska - rzut młotem  - XII m
1999 r. Göteborg - A. Pogroszewska - rzut młotem  - VI m

UNIVERSJADA
2001 r. Pekin  - A. Pogroszewska - rzut młotem  - V m

REKORDY POLSKI SŁUPSKICH ZAWODNIKÓW
Seniorzy
1958 r. - Ryszard Ksieniewicz  - 10-bój   - 6.219 pkt
1975 r. - Janusz Ryś   - rzut młotem  - 72,38 m
1987 r. - Lidia Frank   - 5-bój (hala)  - 4.269 pkt
 - Mirosław Witek   - rzut oszczepem  -78,90 m (nowy typ)
1990 r. - Jan Huruk   - maraton  - 2.10,16
1998 r. - Tomasz Czubak  - 400 m   - 45,22
1999 r. - Tomasz Czubak  - 400 m   - 44,62
2006 r. - Barbara Madejczyk  - rzut oszczepem  - 64,08 m

Juniorzy 18 lat
1974 r. - Janusz Rolbiecki  - 3000 m pprz.  - 9.12,6 
1985 r. - Mirosław Witek   - rzut oszczepem - 73,94 m
1988 r. - Jacek Wieliczko  - rzut oszczepem -64,52 m (nowy typ)
 - Jacek Wieliczko  - rzut oszczepem - 66,06 m
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Juniorzy młodsi 17 lat
1982 r. - Jadwiga Puziarska  - 7-bój   - 5.166 pkt.
1987 r. - Jacek Wieliczko  - rzut oszczepem - 59,18 m
 - Jacek Wieliczko  - rzut oszczepem - 59,40 m
 - Jacek Wieliczko  - rzut oszczepem - 61,66 m
1992 r. - Dariusz Adamczyk  - 60 m (hala)  - 6,83
1993 r. - Wojciech Kałdowski  - 800 m   - 1.50,62
 - Wojciech Kałdowski  - 1000 m (hala)  - 2.29,03
 - Wojciech Kałdowski  - 2000 m (hala)  - 5.31,6
1995 r. - Agnieszka Pogroszewska - rzut młotem  - 35,10 m
 - Agnieszka Pogroszewska - rzut młotem  - 38,50 m

Juniorzy 16 lat
1977 r. - Marian Antosz   - 400 m   - 50,20
1986 r. - Jacek Wieliczko  - rzut oszczepem - 59,34 m
1989 r. - Rafał Sobisz   - 5000 m  -15.01,53
1992 r. - Wojciech Kałdowski  - 800 m   - 1.54,36
1996 r. - Jacek Nowosielski  - 800 m   - 1.53,98

Młodzicy 15 lat
1972 r. - Wiesław Puchalski  - 200 m   - 23,0
1976 r. - Marian Antosz   - 100 m   - 10,8
 - Marian Antosz   - 200 m   - 22,3
1985 r. - Jacek Wieliczko  - 6-bój   - 4033 pkt.
1991 r. - Barbara Madejczyk  - rzut oszczepem - 45,78 m
1991 r. - Wojciech Kałdowski  - 1000 m  - 2.31,65
1999 r. - Roman Antropik  - 1000 m  - 2.30,67

Młodzicy 14 lat
1971 r. - Wiesław Puchalski  - 100 m   - 11,2
1975 r. - Marian Antosz   - 100 m   - 11,0
 - Marian Antosz   - 200 m   - 22,7
2000 r. - Adam Strzelczyk  - 400 m   - 53,77
 - Roman Antropik  - 800 m   - 1.55,94
 - Roman Antropik  - 2000 m  - 5.32,55
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OSIĄGNIĘCIA W IMPREZACH RANGI MISTRZOSTW POLSKI

ROK 1953
Centralna Spartakiada Szkół Średnich

miejsce imię i nazwisko konkurencja trener
I Stanisław Dąbrowa Rzut oszczepem

ROK 1954
Centralna Spartakiada Szkół Średnich

I Lucjan Jureko Rzut oszczepem

     ROK 1957
 Mistrzostwa Polski Seniorów

II Ryszard Kieniewicz 10-bój H. Młynarczyk

ROK 1958
Mistrzostwa Polski Seniorów

I Ryszard Kieniewicz 10-bój H. Młynarczyk

ROK 1959
Mistrzostwa Polski Seniorów

I Ryszard Kieniewicz 10-bój H. Młynarczyk

Centralne Mistrzostwa Szkolnego Związku Sportowego
II Robert Chmara 100 m T. Jankowski
III Edward Antoniewski pchnięcie kulą T. Jankowski
III Władysław Soroko 800 m T. Jankowski

ROK 1960
Mistrzostwa Polski Seniorów

II Ryszard Kieniewicz 10-bój H. Młynarczyk

ROK 1969
Centralne Igrzyska Młodzieży Szkolnej

I Bogdan Kawałko 100 m J. Wodecki

ROK 1971
Ogólnopolska Spartakiada Młodzieży

I Bogdan Kawałko 4x100 m J. Wodecki
III Marian Damski 8-bój R. Ksieniewicz

ROK 1972
Mistrzostwa Polski Juniorów

I Mirosław Kołaczyński rzut dyskiem R. Ksieniewicz

Igrzyska Młodzieży Szkolnej
II Wiesław Puchalski 200 m J. Wodecki

ROK 1973
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Ogólnopolska Spartakiada Młodzieży
II Edward Antczak 400 m J. Wodecki
III Edward Antczak 4x400 m J. Wodecki
III Renata Sienkiewicz 5-bój R. Orłowski
III Henryk Michalski skok wzwyż R. Orłowski 

ROK 1974
Igrzyska Młodzieży Szkolnej

II Marian Antosz 4x100 m J. Wodecki

Igrzyska Młodzieży Akademickiej
I Regina Pietrzak 400 m J. Wodecki

Mistrzostwa Polski Juniorów
III Józef Tejc, 

Józef Grzelak,
Marek Jakubczyk, 
Edward Antczak

4x400 m J. Wodecki

Mistrzostwa Polski Seniorów
III Florian Kulczyński rzut młotem St. Krawiec

ROK 1975
Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów

II Edward Antczak 400 m J. Wodecki

Mistrzostwa Polski Juniorów
II Edward Antczak 400 m J. Wodecki
II Edward Antczak, 

Marek Jakubczyk, 
Janusz Szybowski, 
Józef Tejc

4 x 400 m J. Wodecki

III Marek Jakubczyk 400 m J. Wodecki

Mistrzostwa Polski Seniorów
II Florian Kulczyński rzut młotem St. Krawiec

ROK 1976
Mistrzostwa Polski Młodzików

III Marian Antosz 4-bój J. Wodecki

Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów
II Halina Dzierhawica 50 m R. Orłowski

ROK 1977
Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych

II Bogusław Świtała 60 m ppł R. Zakrzewski

Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów
III Halina Dzierhawica 60 m ppł. R. Orłowski
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Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych
II Roman Lenard, 

Jan Uzar,
Roman Stanisławczuk, 
Marian Antosz

4 x 400 m J. Wodecki

III Elżbieta Małecka pchnięcie kulą R. Ksieniewicz
III Stanisław Witek rzut oszczepem R. Ksieniewicz

Mistrzostwa Polski Seniorów
III Florian Kulczyński rzut młotem S. Krawiec

ROK 1978
Mistrzostwa Polski Młodzików

I Krzysztof Kuc 5-bój R. Ksieniewicz
I Krzysztof Kuc skok w dal R. Ksieniewicz

III Piotr Łuszczyński,
Tadeusz Skwara,
Jan Hołowienko,
Jerzy Pustówka

4 x 1000 m Cz. Bedka

Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych
I Marian Antosz 400 m J. Wodecki

Mistrzostwa Polski Juniorów
III Stanisław Witek rzut oszczepem R. Ksieniewicz

ROK 1979
Halowe Mistrzostwa Polski Seniorów

III Bogdan Zakrzewski 110 m ppł. R. Zakrzewski

Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych
III Bogdan Słaba rzut dyskiem R. Ksieniewicz

Mistrzostwa Polski Juniorów
II Elżbieta Małecka pchnięcie kulą R. Ksieniewicz
II Elżbieta Małecka rzut oszczepem R. Ksieniewicz
III Stanisław Witek rzut oszczepem R. Ksieniewicz

Mistrzostwa Polski Seniorów
II Florian Kulczyński rzut młotem S. Krawiec

ROK 1980
Halowe Mistrzostwa Polski Seniorów

I Czesław Mojżysz 3000 m M. Kunicki

ROK 1982
Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych

II Jadwiga Puziarska 5-bój L. Górny

Halowe Mistrzostwa Polski Seniorów
III Lidia Bierka 5-bój L. Górny



456

Mistrzostwa Polski Młodzików
II Krzysztof Szymoniak 110 m ppł. W. Wojgienica

Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych
I Jadwiga Puziarska 7-bój L. Górny

III Ryszard Witt 3000 m W. Wojgienica

ROK 1983
Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów

II Jadwiga Puziarska 5-bój L. Górny

Halowe Mistrzostwa Polski Seniorów
II Lidia Bierka 5-bój L. Górny
III Benedykt Michałowski pchnięcie kulą R. Ksieniewicz

Mistrzostwa Polski Juniorów w biegach przełajowych
III Bożena Indrzycka 3000 m Z. Bartoś

Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych
I Krystyna Gierejkiewicz rzut oszczepem E. Grecka
II Mirosław Witek rzut oszczepem R. Ksieniewicz

Mistrzostwa Polski Juniorów
II Ryszard Witt 3000 m W. Wojgienica
III Ryszard Witt 1500 m W. Wojgienica

ROK 1984
Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów

I Ryszard Witt 3000 m W. Wojgienica
II Bożena Indrzycka 1500 m Z. Bartoś

Halowe Mistrzostwa Polski Seniorów
II Lidia Bierka skok w dal L. Górny
II Lidia Bierka 5-bój L. Górny

Mistrzostwa Polski Juniorów w biegach przełajowych
II Ryszard Witt 6000 m W. Wojgienica

Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych
I Mirosław Witek rzut oszczepem R. Ksieniewicz

III Mirosław Witek pchnięcie kulą R. Ksieniewicz

Mistrzostwa Polski Juniorów
I Iwona Mogielnicka rzut oszczepem E. Grecka
I Ryszard Witt 3000 m W. Wojgienica
I Ryszard Witt 5000 m W. Wojgienica
II Bożena Indrzycka 3000 m Z. Bartoś
III Lucyna Zielińska 400 m ppł. A. Tański

Mistrzostwa Polski Seniorów
I Stanisław Witek rzut oszczepem R. Ksieniewicz
II Lidia Bierka 7-bój L. Górny
III Lidia Bierka skok w dal L. Górny
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ROK 1985
Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów

III Mirosław Witek pchnięcie kulą R. Ksieniewicz

Halowe Mistrzostwa Polski Seniorów
III Mariusz Mach 3000 m J. Rolbiecki

Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w biegach przełajowych
III Ryszard Witt 6000 m W. Wojgienica

Igrzyska Młodzieży Szkolnej w biegach przełajowych
I Monika Skonie 1500 m H. Michalski

Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych
I Krzysztof Mencel pchnięcie kula R. Ksieniewicz
II Mirosław Klaman 1500 m pprz. W. Wojgienica

Mistrzostwa Polski Juniorów
I Iwona Mogielnicka rzut oszczepem E. Grecka
II Mirosław Witek rzut oszczepem R. Ksieniewicz

Młodzieżowe Mistrzostwa Polski
III Ewa Prusak 7-bój L. Górny
III Ryszard Witt 5000 m W. Wojgienica
III Marek Wolski 10-bój R. Ksieniewicz

Mistrzostwa Polski Seniorów
I Lidia Bierka 7-bój L. Górny
I Mirosław Szybowisk rzut oszczepem M. Barta

III Andrzej Langowski 10-bój L. Górny

ROK 1986
Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów

I Mirosław Witek pchnięcie kulą R. Ksieniewicz

Halowe Mistrzostwa Polski Seniorów
III Ryszard Witt 3000 m W. Wojgienica

Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych w biegach przełajowych
III Andrzej Zwolski 5000 m W. Wojgienica

Mistrzostwa Polski Młodzików
II Janusz Wica rzut oszczepem E. Grecka
III Beata Książek 200 m ppł. H. Michalski

Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych
I Jacek Wieliczko rzut oszczepem R. Ksieniewicz

Mistrzostwa Polski Juniorów
II Mirosław Witek pchnięcie kulą R. Ksieniewicz
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Młodzieżowe Mistrzostwa Polski
I Iwona Mogielnicka rzut oszczepem E. Grecka
II Janina Walukiewicz rzut oszczepem E. Grecka
II Ryszard Witt 5000 m W. Wojgienica
II Mirosław Radzyński 10-bój L. Górny
III Bożena Indrzycka 3000 m Z. Bartoś
III Ryszard Witt 3000 m pprz. W. Wojgienica

Mistrzostwa Polski Seniorów
I Lidia Bierka 7-bój L. Górny
II Mirosław Szybowski rzut oszczepem M. Barta
III Stanisław Witek rzut oszczepem R. Ksieniewicz

ROK 1987
Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych

I Marek Zimon 600 m W. Wojgienica

Halowe Mistrzostwa Polski Seniorów
I Lidia Frank 5-bój L. Górny
I Andrzej Grabarczyk trójskok A. Lasocki
II Ewa Prusak 5-bój L. Górny
III Jan Huruk 3000 m J. Rolbiecki
III Mieczysław Szpak pchnięcie kulą F. Kulczyński

Mistrzostwa Polski Młodzików
III Grażyna Szymczak rzut oszczepem E. Grecka

Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych
I Jacek Wieliczko rzut oszczepem R. Ksieniewicz

III Jacek Wieliczko pchnięcie kulą R. Ksieniewicz

Młodzieżowe Mistrzostwa Polski
I Krystyna Zgierska rzut oszczepem E. Grecka
I Mirosław Witek rzut oszczepem R. Ksieniewicz

Mistrzostwa Polski Seniorów
I Jan Huruk 10.000 m J. Rolbiecki
I Mirosław Witek rzut oszczepem R. Ksieniewicz
II Mariusz Mach 5000 m J. Rolbiecki
II Stanisław Witek rzut oszczepem R. Ksieniewicz
III Krystyna Zgierska rzut oszczepem E. Grecka
III Ewa Prusak 7-bój L. Górny
III Andrzej Grabarczyk trójskok A. Lasocki
III Mirosław Szybowski rzut oszczepem M. Barta

ROK 1988
Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych

III Robert Kuźniak pchnięcie kulą R. Ksieniewicz

Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów
II Jacek Wieliczko pchnięcie kula R. Ksieniewicz
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Halowe Mistrzostwa Polski Seniorów
I Lidia Frank 5-bój L. Górny
I Jan Huruk 3000 m J. Rolbiecki

III Ewa Prusak 5-bój L. Górny

Mistrzostwa Polski Juniorów w biegach przełajowych
III Andrzej Zwolski 6000 m W. Wojgienica

Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w biegach przełajowych
II Adam Szanowicz 6000 m Z. Bartoś

Mistrzostwa Polski Seniorów w biegach przełajowych
II Jan Huruk 12.000 m J. Rolbiecki

Mistrzostwa Polski Młodzików
II Grażyna Szymczak rzut oszczepem E. Grecka

Mistrzostwa Polski Juniorów
III Marta Michalska skok w dal H. Michalski

Młodzieżowe Mistrzostwa Polski
I Mirosław Witek rzut oszczepem R. Ksieniewicz

Mistrzostwa Polski Seniorów
I Mirosław Witek rzut oszczepem R. Ksieniewicz

III Ewa Prusak 7-bój L. Górny
III Mieczysław Szpak rzut dyskiem F. Kulczyński

Mistrzostwa Polski w biegu na 20.000 m
II Jan Huruk J. Rolbiecki

ROK 1989
Halowe Mistrzostwa Polski Seniorów

II Jan Huruk 1500 m J. Rolbiecki
II Jan Huruk 3000 m J. Rolbiecki

Mistrzostwa Polski Seniorów w biegach przełajowych
III Barbara Towpik 3000 m Z. Bartoś

Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych w biegach przełajowych
II Rafał Sobisz 5000 m H. Michalski

Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych
III Tomasz Czubak,

Piotr Perło,
Robert Niciejewski,
Tomasz Franas

4 x 400 m E. Antczak

Młodzieżowe Mistrzostwa Polski
III Barbara Towpik 3000 m Z. Bartoś
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Mistrzostwa Polski Seniorów
I Lidia Frank 7-bój L. Górny
I Stanisław Witek rzut oszczepem R. Ksieniewicz

III Lidia Frank skok w dal L. Górny
III Mariusz Mach 5000 m J. Rolbiecki
III Jan Huruk 10.000 m J. Rolbiecki
III Mirosław Witek rzut oszczepem R. Ksieniewicz

ROK 1990
Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych

I Piotr Drwal 1000 m Z. Bartoś
III Rafał Sobisz 2000 m H. Michalski

Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów
II Sławomir Myszke 1000 m J. Rolbiecki

Mistrzostwa Polski Seniorów w biegach przełajowych
I Jan Huruk 7000 m J. Rolbiecki

Mistrzostwa Polski w maratonie
II Bożena Niaz maraton Z. Bartoś

Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych
I Piotr Drwal 1500 m Z. Bartoś
II Piotr Kałdowski,

Michał Grabowicz,
Piotr Drwal,
Tomasz Czubak

4 x 400 m E. Antczak

Mistrzostwa Polski Juniorów
II Robert Kuźniak pchnięcie kulą R. Ksieniewicz

Młodzieżowe Mistrzostwa Polski
I Barbara Towpik 10.000 m Z. Bartoś

Mistrzostwa Polski Seniorów
I Stanisław Witek rzut oszczepem R. Ksieniewicz
II Jan Huruk 10.000 m J. Rolbiecki
III Mirosław Szybowski rzut oszczepem M. Barta

ROK 1991
Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów

III Tomasz Czubak 300 m E. Antczak

Halowe Mistrzostwa Polski Seniorów
II Dariusz Rychter 400 m L. Górny
III Benedykt Michałowski pchnięcie kulą R. Ksieniewicz

Mistrzostwa Polski Seniorów w biegach przełajowych
II Jan Huruk 6000 m J. Rolbiecki

Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych
II Karol Łosiński rzut oszczepem R. Ksieniewicz
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Mistrzostwa Polski Juniorów
II Tomasz Czubak 400 m E. Antczak
II Piotr Drwal 1500 m Z. Bartoś

Młodzieżowe Mistrzostwa Polski
III Dariusz Gałkowski 3000 m pprz. Z. Bartoś

Mistrzostwa Polski Seniorów
II Dariusz Rychter 400 m L. Górny

ROK 1992
Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych

I Dariusz Adamczyk 60 m L. Górny
II Wojciech Kałdowski 1000 m M. Radtke

Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów
II Piotr Drwal 3000 m Z. Bartoś
III Tomasz Czubak 300 m E. Antczak

Halowe Mistrzostwa Polski Seniorów
II Mariusz Mach 3000 m J. Rolbiecki
III Ewa Rychter 5-bój L. Górny

Mistrzostwa Polski Młodzików w biegach przełajowych
II Marek Typa 2500 m W. Wojgienica

Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych w biegach przełajowych
I Marcin Pacyno 5000 m W. Wojgienica

III Wojciech Kałdowski 3000 m M. Radtke

Mistrzostwa Polski Juniorów w biegach przełajowych
I Piotr Drwal 6000 m Z. Bartoś

Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych
II Wojciech Kałdowski 800 m M. Radtke
III Barbara Madejczyk rzut oszczepem H. Michalski

Mistrzostwa Polski Juniorów
I Tomasz Czubak 400 m E. Antczak
I Piotr Drwal 1500 m Z. Bartoś

III Tomasz Czubak 200 m E. Antczak
III Karol Łosiński rzut oszczepem R. Ksieniewicz
III Rafał Sobisz 2000 m pprz. H. Michalski

Młodzieżowe Mistrzostwa Polski
I Tomasz Czubak 400 m E. Antczak

Mistrzostwa Polski Seniorów
I Tomasz Czubak 400 m E. Antczak
II Dariusz Rychter 400 m L. Górny
III Benedykt Michałowski pchnięcie kulą R. Ksieniewicz



462

Mistrzostwa Polski w półmaratonie
I Jan Huruk J. Rolbiecki

ROK 1993
Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych

III Barbara Madejczyk pchnięcie kulą H. Michalski

Mistrzostwa Polski Młodzików w biegach przełajowych
III Renata Antropik 1500 m Z. Bartoś

Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych
III Agnieszka Sałach rzut oszczepem E. Grecka
II Barbara Madejczyk pchnięcie kulą H. Michalski

Młodzieżowe Mistrzostwa Polski
I Tomasz Czubak 400 m E. Antczak
II Tomasz Czubak 200 m E. Antczak
II Adam Thiel 10.000 m J. Rolbiecki

Mistrzostwa Polski Seniorów
I Tomasz Czubak 400 m E. Antczak

III Mirosław Witek rzut oszczepem R. Ksieniewicz

Mistrzostwa Polski w półmaratonie
II Piotr Pobłocki Pobłoci. Rolbiecki

ROK 1994
Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów i Juniorów Młodszych

II Anna Adamczyk 60 m L. Górny
II Mariusz Podgórniak 1000 m J. Rolbiecki

Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w biegach przełajowych 
III Jacek Nowosielski 2000 m J. Rolbiecki

Mistrzostwa Polski Seniorów
I Tomasz Czubak 400 m E. Antczak
I Mirosław Witek rzut oszczepem R. Ksieniewicz
II Benedykt Michałowski pchnięcie kulą R. Ksieniewicz

Młodzieżowe Mistrzostwa Polski
I Barbara Madejczyk rzut oszczepem H. Michalski
II Tomasz Czubak 400 m E. Antczak
II Agnieszka Sałach rzut oszczepem E. Grecka

Mistrzostwa Polski Juniorów i Juniorów Młodszych
I Agnieszka Pogroszewska rzut dyskiem H. Michalski
II Agnieszka Pogroszewska pchnięcie kulą H. Michalski
III Anna Adamczyk 100 m L. Górny
III Barbara Madejczyk rzut oszczepem H. Michalski
III Mariusz Podgórniak 1500 m J. Rolbiecki
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Mistrzostwa Polski Młodzików
I Jacek Nowosielski 2000 m J. Rolbiecki
II Marta Michalska skok w dal H. Michalski
II Anna Rycyk 1000 m H. Michalski

ROK 1995
Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów i Juniorów Młodszych

II Dorota Misztal pchnięcie kulą R. Ksieniewicz
III Mariusz Podgórniak 1000 m J. Rolbiecki

Halowe Mistrzostwa Polski Seniorów
I Tomasz Czubak 400 m E. Antczak

Przełajowe Mistrzostwa Polski Seniorów
II Adam Szanowicz 12.000 m J. Huruk

Centralne Igrzyska Młodzieży Szkolnej w biegach przełajowych
I Jacek Nowosielski 2000 m J. Rolbiecki

Mistrzostwa Polski Juniorów
I Barbara Madejczyk rzut oszczepem H. Michalski

III Dorota Misztal pchnięcie kulą R. Ksieniewicz
III Agnieszka Pogroszewska rzut dyskiem H. Michalski

Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych
III Grzegorz Dajer trójskok L. Górny

Mistrzostwa Polski Seniorów
III Jan Huruk 10.000 m R. Marczak

ROK 1996
Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów i Juniorów Młodszych

I Jacek Nowosielski 1000 m J. Rolbiecki

Halowe Mistrzostwa Polski Seniorów
II Tomasz Czubak 400 m E. Antczak

Przełajowe Mistrzostwa Polski Juniorów i Juniorów Młodszych
I Jacek Nowosielski 2000 m J. Rolbiecki

Mistrzostwa Polski Juniorów
I Agnieszka Pogroszewska rzut młotem H. Michalski

III Agnieszka Pogroszewska pchnięcie kulą H. Michalski

Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych
II Jacek Nowosielski 1500 m J. Rolbiecki

 
Młodzieżowe Mistrzostwa Polski

III Dorota Misztal pchnięcie kulą R. Ksieniewicz
III Maciej Wojciechowski 3000 m pprz. J. Rolbiecki
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Mistrzostwa Polski Seniorów
II Agnieszka Pogroszewska rzut młotem H. Michalski
II Tomasz Czubak 400 m E. Antczak
II Mirosław Witek rzut oszczepem R. Ksieniewicz

Mistrzostwa Polski Młodzików
III Agnieszka Witek rzut oszczepem E. Grecka

ROK 1997
Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów i Juniorów Młodszych

I Jacek Nowosielski 1000 m J. Rolbiecki
II Renata Antropik 1000 m Z. Bartoś

Halowe Mistrzostwa Polski Seniorów
I Tomasz Czubak 400 m E. Antczak

III Maciej Wojciechowski 1500 m J. Rolbiecki

Przełajowe Mistrzostwa Polskim Juniorów Młodszych
I Jacek Nowosielski 3000 m J. Rolbiecki

III Aleksandra Granda skok o tyczce H. Michalski

Przełajowe Mistrzostwa Polski Juniorów
II Renata Antropik 2000 m Z. Bartoś

Mistrzostwa Polski w Maratonie
I Adam Szanowicz maraton J. Huruk

Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych
I Marcin Klinkosz skok wzwyż R. Ksieniewicz
I Jacek Nowosielski 1500 m J. Rolbiecki
II Małgorzata Zdziech rzut młotem H. Michalski

Młodzieżowe Mistrzostwa Polski
III Dorota Misztal pchnięcie kulą R. Ksieniewicz

ROK 1998
Halowe Mistrzostwa Polski Seniorów

II Aleksandra Granda skok o tyczce H. Michalski

Przełajowe Mistrzostwa Polski Juniorów
II Jacek Nowosielski 3000 m J. Rolbiecki

Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych
III Agnieszka Witek rzut oszczepem E. Grecka

Mistrzostwa Polski Juniorów
II Marcin Klinkosz skok wzwyż R. Ksieniewicz
III Marta Michalska skok w dal H. Michalski

Mistrzostwa Polski Młodzików
III Sebastian Krogulec rzut oszczepem E. Grecka
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ROK 1999
Halowe Mistrzostwa Polski Seniorów

III Piotr Drwal 3000 m Z. Bartoś

Przełajowe Mistrzostwa Polski Seniorów
II Piotr Drwal 12.000 m Z. Bartoś

Mistrzostwa Polski Młodzików
II Monika Marciuch rzut oszczepem R. Ksieniewicz

ROK 2000
Mistrzostwa Polski Seniorów

I Piotr Drwal 5000 m Z. Bartoś
II Agnieszka Pogroszewska rzut młotem H. Michalski

Młodzieżowe Mistrzostwa Polski
I Marcin Klinkosz skok wzwyż R. Ksieniewicz

III Małgorzata Zdziech rzut młotem H. Michalski

Mistrzostwa Polski Młodzików
II Adam Strzelczyk 600 m J. Rolbiecki
III Roman Antropik 1000 m J. Rolbiecki

ROK 2001
Halowe Mistrzostwa Polski Seniorów

III Piotr Drwal 3000 m Z. Bartoś

Przełajowe Mistrzostwa Polski Seniorów
I Piotr Drwal 12.000 m Z. Bartoś

Mistrzostwa Polski Seniorów
II Agnieszka Pogroszewska rzut młotem H. Michalski

Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych
I Monika Marciuch rzut oszczepem R. Ksieniewicz
II Roman Antropik 800 m J. Rolbiecki

Mistrzostwa Polski Młodzików
II Anna Bielas rzut oszczepem E. Grecka

ROK 2002
Mistrzostwa Polski Juniorów

III Monika Marciuch rzut oszczepem R. Ksieniewicz

Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych
III Anna Bielas rzut oszczepem E. Grecka

Mistrzostwa Polski Seniorów
II Agnieszka Pogroszewska rzut młotem H. Michalski
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Młodzieżowe Mistrzostwa Polski
II Karol Jakimowicz rzut oszczepem E. Grecka
III Marta Czaja rzut dyskiem R. Ksieniewicz
III Marta Czaja pchnięcie kulą R. Ksieniewicz

ROK 2003
Mistrzostwa Polski Młodzików

I Katarzyna Uzar 1000 m J. Uzar

ROK 2004
Młodzieżowe Mistrzostwa Polski

III Katarzyna Mikołajczyk rzut oszczepem E. Grecka

Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych
I Paweł Roziński rzut oszczepem E. Grecka

Mistrzostwa Polski Seniorów
I Barbara Madejczyk rzut oszczepem H. Michalski

ROK 2005
Mistrzostwa Polski Seniorów

I Barbara Madejczyk rzut oszczepem H. Michalski
III Agnieszka Pogroszewska rzut młotem H. Michalski

Mistrzostwa Polski Juniorów
I Paweł Roziński rzut oszczepem E. Grecka

Mistrzostwa Polski Młodzików
I Krzysztof Pielecki pchnięcie kulą R. Ksieniewicz

ROK 2006
Mistrzostwa Polski Juniorów

III Karol Jakimowicz rzut oszczepem E. Grecka

Mistrzostwa Polski Seniorów
I Barbara Madejczyk rzut oszczepem H. Michalski

ROK 2007
Mistrzostwa Polski Seniorów

II Barbara Madejczyk rzut oszczepem H. Michalski

Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych
I Krzysztof Pielecki rzut oszczepem R. Ksieniewicz 

Młodzieżowe Mistrzostwa Polski
III Paweł Roziński rzut oszczepem E. Grecka
III Katarzyna Mikołajczyk rzut oszczepem E. Grecka

Mistrzostwa Polski Młodzików
III Kamila Stokowska rzut oszczepem E. Grecka
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Opinie o książce.

Serce słupskiej lekkoatletyki bije na stadionie 650-lecia. Jan Wodecki zdecydował się na 
stworzenie monografii tej dyscypliny i dokonał przewartościowania. Teraz część wspomnia-
nego serca słupskiej „królowej sportu” bije także w jego książce. Dziele monumantalnym, 
ukazującym bogactwo tej dyscypliny sportu nad Słupią. Dopiero jednak po jego lekturze 
widać jak wiele działo się na obiekcie przy Lasku Północnym, jak wspaniale „lekka” rozwijała 
się w naszym mieście. Bez tytanicznej pracy Wodeckiego wiedza o sporcie w mieście Gryfa 
byłaby uboższa, wciąż rozrzucona po archiwach, bibliotekach i domowych kronikach.

To wielka sprawa. Czapki z głów, albo inaczej, kolce z nóg przed panem Janem.

    Z uniżeniem i zazdrością, a także w podziękowaniu

      Rafał Szymański.
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Pan Jan Wodecki, były trener znakomitych zawodników, medalistów Mistrzostw Europy 
Juniorów, mistrzów i rekordzistów Polski po zakończeniu kariery trenerskiej podjął się napi-
sać monografię słupskiej lekkiej atletyki za lata 1945 – 2007.

Jest to dzieło niezwykłe, tak jak niezwykły jest trener Ryszard Ksieniewicz – główny boha-
ter tej książki.

Każdy, kto uprawiał lekką atletykę w minionym czasie znajdzie w tej monografii cząstkę 
siebie i wielu przyjaciół, z którymi spędził najcudowniejsze lata swojej młodości.

       Z wyrazami szacunku

                Czesław Bedka
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Książka o historii jednej z najbardziej powszechnej dziedziny sportu – słupskiej lekkiej 
atletyki - autorstwa Jana Wodeckiego jest szczególnie wartościowa dla rozwoju poczucia 
patriotyzmu lokalnego jakże potrzebnego w dobie powszechnej globalizacji.

Przyszło nam bowiem żyć w dobie otwartych granic, jesteśmy członkami Unii Europej-
skiej, która dąży do integracji narodów i kultur, świat staje się „globalną wioską”. Wydaje się 
jednak, że każda społeczność ma obowiązek zachowania własnej tożsamości narodowej. 
Warunkiem spełnienia tego obowiązku jest przekaz dziedzictwa kulturowego oraz rozwój 
świadomości historycznej. 

      Mieczysław Szefer

          (najstarszy słupski lekkoatleta)
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