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W  2022 r na „100-lecie polskich zapasów” ukaże  się nowa MEZ- wydawnictwo w którym każdy  

może się znależć ! Czekamy na Ciebie ! 

 
 

MAŁA ENCYKLOPEDIA ZAPAŚNICTWA (MEZ) 
 

ADRES REDAKCJI MEZ ,ankiety prosimy wysyłać na adres: Jerzy  LIPSKI ,20-325 

Lublin,ul. Droga Męczenników Majdanka 47 m  2 , tel  komórkowy : 509-394-220, 

e-mail:jureklipski@op.pl   

 

                                 Lublin,dnia 01.03.2020 r 

 

       Sz.Pan ( i ) 

       .......................................................... 

     

             Uprzejmie informujemy ,że od 1989 r  na „100-lecie polskich zapasów” w 2022 r 

przygotowywana jest do druku  „Mała Encyklopedia Zapaśnictwa „ MEZ”, w której 

może znależć się także Pani ( a)  biografia. Każdy biogram zawodnika, trenera, sędziego 

czy działacza  itp. opracowany będzie o załączoną ankietę oraz przesłane obowiązkowo 1 

zdjęcie typ legitymacyjny, wzbogacone innymi zdjęciami, wycinkami z prasy, 

pamiątkami itp. Obecnie opracowano już ponad 3.500 biogramów i wiele zdjęć .W roku 

2000 wydano dwa pierwsze zeszyty  MEZ a kolejne w wydaniu książkowym „90-lecie 

PZZ” i w grudniu 2017 r na „95-lecie PZZ”. Obecnie są na moim Facebooku –FB. 

Chcemy aby MEZ była na stronie internetowej PZZ ,a więc czekamy na wypełnione 

ankiety !!!  

„ Mała Encyklopedia Zapaśnictwa „ składać się będzie z  8 tomów w tym: 

I-historia polskiego zapaśnictwa. II-organizacja polskiego zapaśnictwa, III-okręgowe 

związki sportowe, IV-polskie kluby i sekcje zapaśnicze, V-najlepsi polscy zapaśnicy, VI-

wybitni zawodnicy ,trenerzy, sędziowie i działacze polskiego zapaśnictwa, VII-polscy 

medaliści w zapasach, ,VIII- FILA -UUW........ 

             Sądzimy, że w Pani ( a) prywatnych zbiorach znajduje się szereg bezcennych 

zdjęć i pamiątek świadczących o dorobku polskiego zapaśnictwa. Uprzejmie prosimy o 

przysłanie wszelkiego rodzaju oryginalnych zdjęć ,pamiątek, folderów z zawodów, 

wycinków prasowych ,plakatów ,programów zawodów, pism firmowych z symbolami 

Klubów, sekcji, zaproszeń, legitymacji itp., które dokumentują działalność w sporcie 

zapaśniczym. Szczególnie interesują nas materiały, daty urodzenia, śmierci ,krótkie 

informacje o zmarłych osobach-zawodnikach, trenerach, sędziach i działaczach 

polskiego zapaśnictwa z lat 1922-2022.Materiały prosimy przesłać na podany adres 

redakcji wraz z informacją czy możecie Państwo przekazać je na stałe Redakcji, 



stanowić one będą eksponaty do przyszłego muzeum sportu zapaśniczego. Wypożyczone 

materiały zwrócimy natychmiast po wydaniu MEZ. 

            Ponieważ Wydawnictwo przygotowywane jest siłami społecznymi, stąd prosimy 

Państwo o poniesienie kosztów przesyłki i korespondencji do Redakcji. Jeżeli 

dysponujecie Państwo pocztą elektroniczną prosimy o podanie danych tą drogą.   

            Zwracamy się także z gorącą prośbą o poinformowanie wszystkich osób 

działających w Waszym środowisku o MEZ i pomoc w zebraniu ich danych wraz ze 

zdjęciami do biogramów. Każdy może znależć się w MEZ o ile prześle informacje o 

sobie lub innych ,którzy tworzyli historię polskiego zapaśnictwa, a nie zawsze o nich 

pamiętamy !  Uchrońmy więc tych ludzi ,sekcje i kluby od zapomnienia. 

             Z góry dziękujemy za zainteresowanie oraz przesłane materiały !  

W związku z załączoną ankietą uprzejmie prosimy o jej wypełnienie i przesłanie na 

adres Redakcji wraz z uzupełnieniem brakujących  Pana ( i )  danych : 

-oryginał własnego zdjęcia (typ legitymacyjny ), 

-innych zdjęć ,pamiątek z kariery w zapasach z podaniem roku wykonania, opisem 

zdarzenia ,nazwiskami ludzi i sytuacji  od 1922 roku do chwili obecnej, 

-pomoc w zebraniu ankiet od osób-aktualny trener Waszej sekcji ,działacze zapaśniczy i 

wybitni zawodnicy-. wg .załączonej ankiety, 

-uzupełnienie brakujących informacji  o: 

(zawodnikach-reprezentantach kraju i medalistach Igrzysk Olimpijskich ,MŚ,ME seniorów 

i sportu młodzieżowego oraz MPS, trenerach i instruktorach waszej sekcji, sędziach i 

działaczach zapaśniczych  ) 

Osoby które do 2018 roku przysłały ankiety o sobie prosimy o uaktualnienie danych przez 

ponowne wypełnienie ankiety z zaznaczeniem zmian od tego roku. W kolejnej poczcie e-

mailowej otrzymają Państwo swój uzupełniony biogram z archiwum MEZ. 

 

  

        Z poważaniem ! 

        Jerzy  LIPSKI 

              tel  komórkowy : 509-394-220, 

                                                                                               e-mail:jureklipski@op.pl 

 

CZEKAMY NA KORESPONDENCJĘ !  DZIĘKUJEMY ZA WYPEŁNIONĄ 

ANKIETĘ I ZDJĘCIE  ! 
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