
DĘBICA PAŹDZIERNIK 2019

JANUSZ URBANIK - ZAWODNIK - PREZES - SPONSOR

STANISŁAW JODŁOWSKI

65 - LAT SEKCJI ZAPAŚNICZEJ
KLUBU SPORTOWEGO „WISŁOKA”

SPONSOR GŁÓWNY JUBILEUSZU



ZŁOTE BLIŹNIĘTAZŁOTE BLIŹNIĘTA



 Można powiedzieć, że jako za-
wodnik najmłodszej grupy sportowej sek-
cji zapaśniczej dorastałem wśród wielkich 
mistrzów. Tak się też złożyło, że byłem mi-
mowolnym świadkiem światowych sukce-
sów naszych wspaniałych zawodnikóww 
latach siedemdziesiątych i na początku lat 
osiemdziesiątych.
 Jako początkujący zapaśnik byłem dumny 
z tego, że trenuję w tak słynnej sportowej 
grupie z wielkimi sukcesami międzynaro-
dowymi. Byłem dumny również z tego, ze 
moim starszym kolegą był zapaśnik wszech-
czasów i światowej klasy Kazimierz Lipień. 

SŁOWO WSTĘPU

A także, że byłem członkiem sekcji w której był mistrz Europy Jan Michalik, 
mistrz świata Józef Lipień oraz zdobywca złotego medalu olimpijskiego Kazi-
mierz Lipień. Że tą światową klubową elitę tworzyli też Ryszard Świerad i Ro-
man Wrocławski, mistrzowie świata, którzy byli dla mnie wzorem.
 Było dla mnie zaszczytem, że brałem udział w zawodach sportowych w barwach 
klubu mistrzów i reprezentowałem ten Klub, Klub sportowy „Wisłoka”. Brałem z 
nich przykład mimo, że nie posiadałem tak wielkich predyspozycji do zapasów 
jak oni. Nadrabiałem to ciężką pracą sportową na treningach. Dowodem tego 
było zdobycie Mistrzostwa Polski Młodzików, Mistrzostwa Polski Chemików, 
brązowego medalu w Ogólnopolskiej Spartakiadzie Młodzieży oraz pierwszego 
miejsca w Międzynarodowym Turnieju „Oslo Cup” w Norwegii uznawanym za 
nie o� cjalne mistrzostwa Europy młodzików. 
 Na przykładzie mistrzów stworzyliśmy w swojej grupie wiekowej wspaniały ko-
lektyw, który wyrabiał w nas chęci do treningów i sportowej rywalizacji ponad 
miarę. Byliśmy takimi młodymi mistrzami jak na swój wiek i poziom oraz na 
skalę krajową. Z każdych zawodów wracaliśmy z medalami, a kwestią było tylko 
ile ich przywieziemy.
 Dzisiaj po latach cieszę się, że mogłem być członkiem tego elitarnego Klubu za-
paśników, bo uprawianie zapasów jak i zdobyte doświadczenie bardzo pomogło 
mi w życiu oraz pozostawiło wspaniałe wspomnienia. W zamian za to czuję się 
zobowiązany pomagać Klubowi.        

Dębica wrzesień 2019 Janusz Urbanik
zawodnik, prezes, sponsor



 Historia dębickiego sportu zaczęła się w Gimnazjum im. Franciszka 
Józefa, które założone zostało w 1900r. W roku szkolnym 1907/1908 założony 
został klub pod prowizoryczną nazwą Czarni. Na początku barwą klubową była 
czerń, szybko jednak stały się nią kolory biały i zielony. Pierwsza historyczna na-
zwa to koło sportowe „Wisłoka”, za jego początek uznano rok 1908. Od zarania 
klubu sztandarową dyscypliną była w nim piłka nożna. O� cjalne zawody po raz
pierwszy rozegrane zostały latem 1910 r. Przeciwnikami dębiczan była drużyna 
gimnazjum z Tarnowa. 
 Po I wojnie światowej działalność gimnazjalnego Koła Sportowego Wi-
słoka została wznowiona w 1919r. Na początek odbywały się sparingowe me-
cze pomiędzy starszymi zawodnikami a młodzikami. Jesienią 1921r. odbyło się 
walne zebranie członków klubu, na którym wybrano pierwszy zarząd. W 1922r. 
Klub został wpisany do Rejestru Stowarzyszeń Sportowych przyjmując nazwę 
Towarzystwo Sportowe „Wisłoka”. Pierwszym prezesem został Edward Dziunko. 
W roku 1923 I drużyna piłki nożnej została zgłoszona do Polskiego Związku 
Piłki Nożnej, do rozgrywek o mistrzostwo klasy C, w okręgu krakowskim, po-
dokręgu tarnowskim. Grając z drużynami Resovii, Sandecji Nowy Sącz, Tarno-
vii, Czarnych Jasło, Metalu Tarnów, dębiczanie już w pierwszym sezonie awan-
sowali do wyższej klasy rozgrywek – klasy B. W 1928r. doszło do połączenia 
trzech działających w mieście organizacji sportowych: Wisłoki, Sokoła i Rozwo-
ju. 
 Wspólny ogólnomiejski Klub Sportowy „Wisłoka”, zachowując swą na-
zwę i odrębność został przyjęty w poczet Towarzystwa Gimnastycznego „So-
kół”. Lata 30-te to pewien regres w działalności Wisłoki, spowodowany trud-
nymi warunkami materialnymi i szkoleniowymi. Klub istniał w dużej mierze 
dzięki prezesowi Wojciechowi Steinho� owi, który skupił wokół siebie grono 
oddanych działaczy. Były też i sukcesy, a największym dla dębickiego sportu był 
udział gimnastyczki Julii Wojciechowskiej w Igrzyskach Olimpijskich w Berlinie 
w 1936 r. Piłkarze do 1939 roku grali w klasie B. Działacze i sportowcy Wi-
słoki, jak całe społeczeństwo polskie szybko włączyli się w działania przeciwko 
okupantowi. Wielu zawodników i działaczy Wisłoki zamiast sportowych stro-
jów, włożyło na siebie żołnierskie mundury. Obecni byli na wielu frontach II 
wojny, walczyli w partyzanckich oddziałach podziemnego Państwa Polskiego. 
Nie zanikła także działalność sportowa w Dębicy. Jednak obwarowana zaka-
zem władz niemieckich, które nie tolerowały jakiejkolwiek aktywności społe-
czeństwa, przybrała konspiracyjny charakter. Sporadycznie, w ścisłej tajemnicy 
przed Niemcami, za miastem na błoniach rozgrywano mecze piłkarskie. Grano 
między sobą po pracy, lub w niedziele. 
 Po wojnie działalność klubu szybko została wznowiona. Towarzystwo 
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Sportowe „Wisłoka” reaktywowano już w 1945r. Było to zasługą przedwojen-
nych działaczy, którzy bez sportu nie wyobrażali sobie życia miasta. W 1948 r. 
klub przybrał nazwę: Klub Związkowy „Spojnia-Wisłoka” przy Zakładach Mię-
snych. W 1952r. połączył się z Unią i Kolejarzem. Nowa organizacja otrzymała 
nazwę: Klub Sportowy Unia Dębica, w 1958r. powrócono jednak do tradycyjnej 
nazwy: Wisłoka Dębica, obchodząc Jubileusz 50-lecia. Na jubileusz pracownicy 
Zakładów Przemysłu Gumowego i społeczeństwo Dębicy wybudowało nowy 
stadion sportowy z budynkiem klubowym. W roku 1961 doszło do połącze-
nia trzech klubów Wisłoki, Stali i Chemika Pustków i powstał MKS Wisłoka. 
W roku 1963 zapaśnicy Wisłoki wywalczyli awans do I ligi, rok później Czesław 
Korzeń zdobył dla klubu pierwszy tytuł Mistrza Polski. 
 Lata 70-te to ciągłe pasmo sukcesów międzynarodowych sekcji zapa-
śniczej, a w drugiej połowie dekady także bokserskiej. Zaczęło się od brązowego 
medalu Wacława Orłowskiego na Mistrzostwach Świata w 1967r. w Bukareszcie, 
a skończyło się na dwóch tytułach Mistrzów świata zdobytych przez Ryszarda 
Świerada i Romana Wrocławskiego. Do pasma zwycięstw dołączył się bokser 
Roman Gotfryd, który w 1977r. został wicemistrzem Europy, a rok później wy-
walczył brązowy medal Mistrzostw Świata. 
 Sukcesy odnosili kolarze, a ich najlepszy zawodnik Stanisław Czaja zdo-
był brązowy medal MP. Wielkim wydarzeniem było ich zwycięstwo drużyno-
we w Tour de Pologne w 1979r. Swój najlepszy okres w historii zaliczyli także 
piłkarze, w latach 1972-1979 występujący w II lidze. Po raz drugi występowa-
li w tej klasie rozgrywek w latach 19911995. W roku 1981 nastąpiło całkowite 
załamanie dotychczasowego, patronackiego modelu organizacyjnego. Jedynie 
DZOS „Stomil” nie wycofał się ze współpracy z Wisłoką, pozostałe � rmy od-
mówiły jakichkolwiek świadczeń na rzecz klubu. W tej sytuacji Walne Zebranie 
delegatów, które podjęło w 1982r. decyzję o zmianie nazwy na: Klub Sportowy 
„Stomil-Wisłoka”, przy DZOS „Stomil”. W tym też roku siatkarki awansowały do 
II ligi ogólnopolskiej. 
 W drugiej połowie lat 80-tych klub nie odnosił już takich sukcesów jak 
w poprzedniej dekadzie. Działalność koncentrowała się na szkoleniu młodzieży, 
w tym na prowadzeniu szerokiej współpracy ze szkołami. W tych grupach wie-
kowych zawodnicy dalej zdobywali medale w MP. Również karatecy zaczęli się 
liczyć w kraju zdobywając 4 medale brązowe w Mistrzostwach Polski. Rok 1992 
był przełomowy w historii klubu. Z powodu braku środków � nansowych zarząd 
podjął bolesną decyzję o zawieszeniu, a następnie rozwiązaniu sekcji kolarskiej, 
siatkówki, brydża, szachów i karate. Pozostawiono tylko sekcje wiodące: zapasy 
i piłka nożna. Mimo tego Wisłoka stanęła w obliczu ogłoszenia upadłości. Jed-
nak dzięki wytrwałości i ogromnej pracy niewielkiego grona pracowników 
i członków zarządu, Klub przetrwał najtrudniejszy okres. 



 W 1993 roku klub w wyniku przekształceń własnościowych w opiekuń-
czym zakładzie pracy T.C. Dębica S.A. stał się stowarzyszeniem samodzielnym, 
samo� nansującym. Rozwinięto szeroko działalność gospodarczą (usługową) 
w celu pozyskiwania środków � nansowych na prowadzenie działalności statu-
towej. Poziom sportowy został utrzymany na dotychczasowym pułapie. Piłkarze 
plasowali się na czołowych pozycjach w III lidze, zapaśnicy zaczęli dominować 
w rozgrywkach krajowych a junior Andrzej Tomaszewski zdobył w 1993 roku 
tytuł Mistrza Europy. Reaktywowano sekcję siatkówki żeńskiej, która bierze 
udział w rozgrywkach III ligi podkarpackiej. Powołano do życia sekcję rekre-
acji dając możliwość uprawiania sportu i kultury � zycznej społeczeństwu miasta 
i pracownikom dębickich � rm. Specjalistyczny obiekt do tych celów wybudowa-
ła dla klubu spółka „Ventor” – sponsor Klubu Janusz Urbanik oraz przebudował 
całkowicie od podstaw zaplecze socjalne hali sportowej na własny koszt. 
 Obecnie klub sportowy „Wisłoka” działa w trzech sekcjach sportowych: 
piłce nożnej, zapasach i siatkówce żeńskiej. Dwie ostatnie działają na poziomie 
młodzieżowym, a jedynie piłka nożna prowadzi drużynę seniorską w III lidze. 
A wszystko to dzięki sympatykom i kibicom tej dyscypliny, którzy powołali do 
życia Stowarzyszenie „Wisłoka 1908” wspierające piłkę seniorską w Klubie. Po 
kryzysie � nansowym, do którego doprowadziły byłe władze, obecnie klub wy-
szedł z marazmu. Niestety uratowała się jedynie piłka nożna. Zapasy i siatkówka 
z braku � nansów i młodych adeptów sportu borykają się z wielkimi problemami 
rozwojowymi. Jest jednak nadzieja, że w tych sekcjach poziom sportowy niedłu-
go się podniesie i będą też ligowe druzyny. 
 Jesteśmy dumni z tego, że oprócz wybitnych sportowców wyszło z tego 
klubu wielu ludzi wykształconych prowadzących działalność biznesową nie tyl-
ko w kraju, ale poza jego granicami. Najbardziej cieszy to, że niektórzy odwdzię-
czają się nam za to będąc naszymi sponsorami, Cieszy również to, że wychowa-
liśmy całe rzesze ludzi zdrowych, wysportowanych, którzy umieli sobie znaleźć 
miejsce w życiu. 
 Należy też pamiętać, że na ten ogromny bilans osiągnięć klubu składa 
się praca kilku pokoleń dębiczan. Wszystkim, którzy kładli podwaliny i organi-
zowali od początku życie sportowe naszego klubu, działaczom, pracownikom, 
trenerom, zawodnikom, tym którzy budowali jego potęgę, a później ratowali 
klub przed upadkiem, należą się serdeczne, sportowe podziękowania. Szczegól-
nie dziękujemy naszym sponsorom, bez których działalność klubu nie mogła by 
być kontynuowana. Osobne podziękowania należą się Prezesowi � rmy „Ventor”, 
Januszowi Urbanikowi za pomoc � nansową w trudnych dla klubu chwilach, za 
wspaniały Jubileusz 100-1ecia i 110-1ecia Klubu oraz organizowany obecnie Ju-
bileusz 65-lecia zasłużonej dla polskiego sportu sekcji zapaśniczej.



 Historia dębickich zapasów zaczęła się w 1953 roku. Do pracy w dębic-
kich Zakładach Przemysłu Gumowego skierowany został z poznańskiego „STO-
MILU” Ludwik Budzyński, technik ze specjalnością w przemyśle gumowym 
z zawodu i zapaśnik z zamiłowania. Uprawiał zapasy w swarzędzkiej Unii. Był 
mistrzem Polski w pionie związkowym w wadze do 52 kg. 
 Gdy jesienią 1978 roku sekcja zapaśnicza „Wisłoki” obchodziła uroczy-
ście 25-lecie, tak wspominał początki dębickich zapasów: W Dębicy znalazłem 
się w październiku. Nawet pogoda była wówczas podobna do dzisiejszej. Nie przy-
puszczałem, że sprawię aż tyle kłopotów tutejszym działaczom sportowym. Nawet 
w najśmielszych marzeniach nie myślałem o tym, że za kilka lat tak wielka bę-
dzie lawina sportowych sukcesów. Po prostu jako zapaśnik, sam przede wszystkim 
chciałem trenować i walczyć. Poza tym, jeżeli można uprawiać zapasy w Swarzę-
dzu, dlaczego nie można ich uprawiać w Dębicy?
 Zanim jednak można było myśleć o utworzeniu sekcji, trzeba było poka-
zać, co to są zapasy. Rozeszły się w fabryce wieści, że przyjechał z Poznania atleta, 
i że najsilniejszego pracownika może położyć na obie łopatki. Patrzono na mnie 
z powątpiewaniem; byłem niski i ważyłem zaledwie 52 kg. Wreszcie doszło do 
pokazowej walki przed halą produkcyjną. Walczyłem z chłopem jak dąb i rzeczy-
wiście położyłem go na łopatki. Takie improwizowane pokazy zapasów odbywały 
się jeszcze kilka razy. Było to pod koniec października i początkiem listopada 1953. 
 Wkrótce założyliśmy sekcję zapaśniczą korzystając z pomocy Tomasza 
Gorączniaka, ówczesnego dyrektora fabryki opon. Wtedy otrzymaliśmy z zakła-
du kilkanaście materaców, z których sami zrobiliśmy matę zapaśniczą. Pokrowiec 
uszyliśmy z odpadów płótna kordowego, używanego przy produkcji opon. Zanim 
to wszystko załatwiliśmy, treningi odbywały się w naszym pokoju hotelowym, na 
materacach z łóżek w bloku nr 7 przy ul. Leśnej (obecnie osiedle Matejki). Pierw-
sze o� cjalne treningi prowadziłem w drewnianej szopie o wymiarach 6x8m, która 
służyła pracownikom fabryki za przystanek autobusowy przy przyjazdach i od-
jazdach z pracy. Było to naprzeciw bramy towarowo-osobowej przy obecnej ul. 
1-go Maja od strony przejazdu kolejowego. Przeważnie układaliśmy matę obok 
budynku na trawniku, a nasze treningi mogły oglądać tłumy kibiców. Ćwiczyliśmy 
popołudniami, kiedy nie korzystano z przystanku. W czasie przerwy w fabryce 
przychodzili pracownicy, z ciekawością oglądając te nasze zapasy.
 Doszło wreszcie do zawodów zapaśniczych tzw. pierwszego kroku. 
W tych zawodach startowali: Andrzej Cieśla, Czesław Gabiga, Jan Śmietana, Eu-
geniusz Grabiec, Bolesław Książek, Edward Pękala, Mieczysław Rzeźwicki, Wło-
dzimierz Węgrzyn, Karol Nowak, Andrzej Nicoś, Ryszard Lombara, Henryk 
Zybura i Bolesław Mądro. Zapaśnicy ci uczestniczyli początkowo z zawodach 
towarzyskich z „Sanem” Jarosław oraz krakowskimi klubami „Olszą”, „Koro-
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ną” oraz „Bieżanowianką”. Kierownikiem sekcji był najpierw Stanisław Żabicki, 
a następnie Zygmunt Kałek, który funkcję tę pełnił w sumie jeszcze przez 25 lat. 
 15 listopada 1954 roku sekcja zapaśnicza przy klubie „Unia” Dębica zo-
stała formalnie zarejestrowana w Wydziale Kultury Fizycznej i Turystyki Urzę-
du Wojewódzkiego w Rzeszowie oraz zgłoszona do rozgrywek drużynowych 
i indywidualnych. Klub sportowy „Unia” był wtedy wielosekcyjnym klubem 
przy Zakładach Przemysłu Gumowego. Został on przemianowany w 1958 roku 
na klub „Wisłoka”. W tym też roku zapaśnicy startują w turnieju o wejście do 
II ligi. Na razie uplasowali się jako drużyna na przedostatnim miejscu. Nieco 
lepsze wyniki osiągnięto w startach indywidualnych w mistrzostwach Polski. 
W Warszawie w 1954 roku Ludwik Budzyński zajął IV miejsce w kategorii 
57 kg, a Bolesław Książek VI miejsce w kategorii 78 kg. W tym samym roku 
w Dębicy zorganizowane zostały pierwsze w historii rzeszowskiego sportu mi-
strzostwa województwa w zapasach. Na macie walczyło 42 zawodników z Unii 
Dębica, GKS Jarosław i Gwardii Przemyśl. Unia Dębica, która była gospodarzem 
tej imprezy zorganizowała ją wzorowo. Oto pierwsi mistrzowie i wicemistrzowie 
województwa rzeszowskiego z Dębicy: waga musza - I miejsce Edward Wolak, 
II miejsce Roman Kruczek; waga kogucia - I miejsce Ludwik Budzyński; waga 
piórkowa - I miejsce Ryszard Lombara; waga lekka - I miejsce Andrzej Nicoś, 
II miejsce Edward Pękala; waga półśrednia - II miejsce Jan Śmietana; waga śred-
nia - I miejsce Andrzej Cieśla. 
 Po mistrzostwach problemy zaczęły się z salą treningową. Ze stołówki 
zapaśnicy musieli się wyprowadzić, ze względu na różnego rodzaju zebrania, 
próby orkiestry, baletu, no i sam fakt, że stołówka to stołówka. Wrócono do 
drewnianej szopy przy bramie zakładu. W dzień rozkładano matę pod drzewa-
mi, a na noc była chowana. W razie deszcze trenowano w środku. Oprócz maty 
mieli worek treningowy, sztangę, hantle i ciężarki. Jak zwykle. Treningi te miały 
swój urok, bo przechodzący ulicą ludzie przystawali i z zaciekawieniem przy-
glądali się wyczynom zawodników, a oni z kolei popisywali się swoimi umiejęt-
nościami. Jedni rzucali suplesy, inni stali na mostku, a na nich siadali koledzy. 
Były rzuty przez ramię i biodro, jeszcze inni stawali na głowie. Stali na gałęziach, 
zwisali na jednej ręce lub nodze, głową w dół. Zgrywano się w różny sposób, aby 
wyrobić ciekawość ludzi. Chcieliśmy prezentować swoje umiejętności sprawno-
ściowe i zapaśnicze, ale mało było okazji ku temu. Dlatego często organizowa-
liśmy zawody pokazowe w obecnym parku obok klubu i szkoły oraz w Latoszy-
nie, Podgrodziu, Brzozowie i często w Ropczycach, bo stamtąd też pochodzili 
zapaśnicy. Przed Świętem Pracy w 1956 roku, ówczesny przewodniczący koła 
ZMS w Zakładach Przemysłu Gumowego Edward Brzostowski, zaproponował 
udział zapaśników w pochodzie 1-majowym. A wyglądało to następująco. Na 
wózku transportowym zamontowano platformę, a na niej ułożono matę. Na ma-



cie z kolei walczyli zapaśnicy niczym gladiatorzy, a wózek ciągnęli ich koledzy 
przebrani za niewolników, Po pochodzie w parku zorganizowano pokazy za-
paśnicze przy olbrzymiej frekwencji publiczności. Wokół maty było tyle ludzi, 
że szpilki by nie wcisnął, a na drzewach dostrzec można było ludzi siedzących na 
gałęziach i zwisających z nich niczym małpy. Po pokazach miały miejsce tańce 
trwające aż do nocy. 
 Lato 1956 roku przyniosło kolejne możliwości zdobycia niezbędnego 
doświadczenia dębickim zapaśnikom. Trzech zawodników „Unii”, Ludwik Bu-
dzyński, Ryszard Lombara i Andrzej Nicoś zakwali� kowali się do Mistrzostwa 
Polski w Poznaniu. Co prawda na matach Poznania dębiccy zawodnicy zna-
leźli się poza strefą medalową, ale doświadczenie zebrane w trakcie zawodów 
tej rangi w przyszłości miało przynieść wymierne korzyści. Ludwik Budzyński 
startując jako pierwszy z dębickiej trójki, zmierzył się z byłym reprezentantem 
Polski, Romanem Świderskim z Krakowa. Walka była wyrównana i dopiero na 
5 sekund przed jej końcem, Świderski wykorzystał chwilę nieuwagi dębiczanina 
i rzutem suplesowym położył go na łopatki. Następnych dwóch zawodników 
„Unii” Dębica, Ryszard Lombara i Andrzej Nicoś przegrało swoje wali przez po-
łożenie na łopatki z późniejszymi wicemistrzami Polski. 
 Tego samego roku sekcja zapaśnicza mogła pochwalić się pierwszym 
medalem krajowych mistrzostw. Junior Andrzej Cieśla stanął na trzecim stop-
niu podium w Gdańsku w kategorii 87 kg podczas Indywidualnym Mistrzostw 
Polski Juniorów. Poza tym dębiczanie stoczyli kilka meczy drużynowych po-
konują Gwardię Przemyśl 5:3, „Bieżanowiankę” 5:3, przegrali natomiast z Unią 
Swarzędz 1:7 i z kadrą zrzeszenia „Unia” 3:5. W III lidze zapaśnicy z Dębicy 
toczyli pojedynki ze zmiennym szczęściem z Unią Racibórz, Olszą Kraków oraz 
Górnikiem Katowice. 
 Na kolejnych Mistrzostwach Polski Seniorów w Szczecinie w 1957roku 
podopieczni Ludwika Budzyńskiego pojechali już pewniejsi siebie, z nadzieją na 
pierwsze zwycięstwa w mistrzostwach rangi ogólnopolskiej. W inauguracyjnym 
dniu walk zapaśnicy „Unii” okazali się być największą niespodzianką mistrzostw. 
Czesław Gabiga położył na łopatki mistrza Wrocławia, Gabriela, którego po rzu-
cie przez biodro złamał na mostku. Bolesław Książek wygrał przez położenie 
na łopatki mistrza Krakowa, Wołowca. Ludwik Budzyński odniósł dwa zwycię-
stwa - nad mistrzem Łodzi, Babickim oraz wicemistrzem Poznania, Siejakiem. 
Eugeniusz Grabiec podczas swojej walki odniósł kontuzję żeber i mimo zaleceń 
lekarza o przerwaniu walki, postanowił na własną odpowiedzialność dokończyć 
pojedynek. Dębiczanin zastosował swój ulubiony chwyt, tzw. „� ński klucz do 
tyłu” i położył zaskoczonego przeciwnika na łopatki. Swoją walkę przed cza-
sem wygrał również Andrzej Cieśla. Do grupy czołowych zawodników należeli 
wówczas: Eugeniusz Grabiec, Bolesław Książek, Włodzimierz Węgrzyn, Andrzej 



Cieśla, Karol Nowak, Henryk Zybura, Czesław Gabiga, Edward Pękala, Mieczy-
sław Rzeźwicki, Edward Wolak, Jan Śmietana. Oprócz stałej kadry szlifującej 
swoje umiejętności, prowadzono regularne nabory do sekcji zapaśniczej spośród 
pracowników Zakładów Przemysłu Gumowego, szkół podstawowych i średnich 
z terenu Dębicy. 
 Wiosną 1957 Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki zgłosił Unię Dę-
bica jako mistrza okręgu do rozgrywek o wejście do II ligi drużynowej. Zespół 
nasz znalazł się w grupie południowej, w której wystąpiły 4 zespoły reprezentu-
jące aktualnych mistrzów województwa. Województwo krakowskie – Kolejarz 
Kraków; województwo katowickie - Górnik Katowice; województwo opolskie 
– Unia Racibórz, województwo rzeszowskie – Unia Dębica. Dębiczanie pierw-
szy mecz mieli rozegrać u siebie z raciborską „Unią”. Załatwiono halę w ujeżdżal-
ni koni na terenie Jednostki Wojskowej. Przewieziono matę, zwieziono krzesła 
i ławki oraz rozwieszono a� sze. Było to wielkie wydarzenie dla Dębicy. Wygrali 
goście w stosunku 2:6. A oto wyniki walk: waga musza - Wolak przegrał punkty 
po wyrównanej walce z Jackiem; waga kogucia - Budzyński położył na łopatki 
Burzyka; waga piórkowa - Gabiga został położony na łopatki przez Witeczka; 
waga lekka - Śmietana przegrał na punkty z Protą po najładniejszej walce; waga 
półśrednia - Cieśla położył na łopatki Gomółkę; waga średnia - Książek prze-
grał pojedynek z Karnówką. W wadze półciężkiej i ciężkiej Unia Dębica oddała 
punkty walkowerem. Pozostałe mecze z Kolejarzem Kraków i Górnikiem Kato-
wice, Unia Dębica przegrała dwa razy po 7:1. W rewanżowym meczu w Raci-
borzu zapaśnicy z Dębicy przegrali nieznacznie z tamtejszą „Unią”. Wynik tego 
spotkania to 5:3, przy czym oddano walkower w wadze ciężkiej. Pozostałe mecze 
nasi zawodnicy przegrali zajmując ostatnie miejsce. Po rozgrywkach ligowych 
drużyna musiała opuścić halę na terenie jednostki. Nie było, gdzie trenować, 
więc robiono to tam, gdzie tylko można było wyżebrać jakieś pomieszczenie. 
Niekiedy po miesiącu musiano z dobytkiem, jakim była mata, opuścić stare 
miejsce treningu i na nowo szukać dachu nad głową. 
 W sierpniu 1957 roku Ludwikowi Budzyńskiemu skończył się kon-
trakt na pracę w fabryce Opon i wyjeżdża on z powrotem do Poznania. Cho-
ciaż zawodnicy młodej sekcji zostali pozbawieni fachowej opieki, nie rezygnują 
z uprawiania zapasów. Sportem tym się już zarazili. Trenują sami. Z Budzyńskim 
utrzymują kontakt listowy. Dzięki jego pośrednictwu rozgrywają kilka spotkań 
sparingowych w Poznaniu i okolicach z czołowymi klubami Wielkopolski. Wło-
dzimierz Węgrzyn wybłagał w klubie 4 tysiące złotych i po kilku dniach ośmioro 
zawodników: Jan Śmietana, Edward Wolak, Henryk Zybura, Eugeniusz Grabiec, 
Czesław Gabiga, Włodzimierz Węgrzyn, Bolesław książek i Andrzej Cieśla zna-
leźli się w Poznaniu. Na miejscu dołączył do nich Ludwik Budzyński. W ramach 
oszczędności bazą noclegową była dla nich sala zapaśnicza Unii Swarzędz. Dę-



biczanie rozegrali 5 meczy przegrywając z AZS Poznań 3:5, Wireuką Wiry 3:5 
i Wartą Poznań 2:6. Potem był remis z Posnanią 4:4 i przegrana wysoko z Le-
chem Poznań 1:7. W meczu tym nie walczył Cieśla, który złamał obojczyk. Była 
to dobra lekcja i nauka dla naszych zapaśników. W ostatnim dniu pobytu za roz-
łożenie maty i ułożenie krzeseł przed meczem Unia Swarzędz - Legia Warszawa, 
nasi zawodnicy otrzymali 200zł na obiad i mogli bezpłatnie obejrzeć mecz I ligi. 
 Tymczasem w Dębicy działalność organizacyjną w sekcji rozpoczyna 
Włodzimierz Węgrzyn. Jesienią 1957 roku zapaśnicy zyskują nowego trene-
ra. Stanowisko to zajmuje Tadeusz Popiołek, trener i zawodnik jednocześnie. 
Nowy trener otrzymuje powołanie do reprezentacji Polski, z którą wyjeżdża na 
Międzynarodowy Turniej o „Błękitną wstęgę Adriatyku” w Jugosławii zajmują 
w nim II miejsce. 
 Zespół ponownie podejmuje się walki o miejsce w II lidze, jednak bez 
efektów. Na razie jeszcze przegrywa. I właśnie ta II liga stała się obsesją dla za-
paśników Wisłoki, a awans do niej stał się punktem honoru dla drużyny i jej 
trenera. Zawodnicy byli przekonani, a wręcz wierzyli w to, że po awansie będzie 
lepiej, będą lepsze warunki, takie jak: sala, szatnie, kąpiel, sprzęt sportowy. 
 Ponieważ rozgrywki w II lidze toczyły się na arenach całego kraju, za-
wodnicy poczuliby się wtedy bardziej dowartościowani. Mówiło się, że klub li-
gowy to jest dobry klub, bo w lidze i miał drużynę, a nie kilku zawodników. 
A liga musiała być co najmniej II, bo zasięg ogólnopolski. Klub byłby bardziej 
znany w Polskim Związku, który prowadził te rozgrywki, a nawet w kraju był-
by większy rozgłos w prasie, bo było to zaplecze I ligi. Względy szkoleniowe 
to możliwość toczenia wielu walk w ciągu roku, tak potrzebnych zawodnikom 
Wisłoki. Mecze odbywały się systemem „mecz i rewanż”, a przy liczebności 
w niej 10 drużyn, zawodnik toczył 9 walk na wiosnę i 9 na jesień. Wzmacniał się 
wtedy kolektyw, wzajemna mobilizacja, wyzwalają się duże emocje, bo od wy-
niku danego zawodnika zależał wynik meczu drużyny. Kibice mają widowisko, 
śledzą terminarz, analizują wyniki. Dzięki lidze zapasy z dębickich zaścianków 
wyszłyby w Polskę. Przekonał się o tym klub w 1963, kiedy zapaśnicy awansowa-
li do I ligi. Ogromnie wzrosło zainteresowanie zapasami, przybywali zawodnicy, 
zapasy rozwijały się, rosły wyniki sportowe. Co roku sekcja zdobywała po kilka-
naście medali w Indywidualnych Mistrzostwach Polski w różnych przedziałach 
wiekowych. 
 W 1958 roku obchodzono uroczyście Jubileusz 50-lecia Klubu oraz od-
dano do użytku nowy stadion, korty tenisowe, boisko do siatkówki i budynek 
klubowy. Również z tego tytułu zorganizowano Turniej Zapaśniczy, w którym 
startowali najlepsi zawodnicy z Polski, tacy jak: Stanisław Wróblewski ze Spójni 
Gdańsk, Alfons Koziarski z Turbiny Elbląg i Stanisław Stelmaszczyk z Energe-
tyka Poznań. Startowała też Reprezentacja Ludowych Zespołów Sportowych. 



Gościnnie wystąpił w turnieju Ludwik Budzyński. Najlepszym zawodnikiem 
turnieju okazał się być Tadeusz Popiołek, który wygrał wszystkie walki zajmując 
I miejsce. W tych zawodach wystartował po raz pierwszy nie znany wówczas 
zawodnik, Czesław Korzeń. Walcząc w wadze koguciej, nie mając za sobą wielu 
treningów, siłą porozkładał wszystkich przeciwników na łopatki.
 W 1958 roku poza występami indywidualnymi przed działaczami dę-
bickiego klubu, otworzyła się ponowna wizja walki o wejście do II ligi. Postano-
wiono wzmocnić zespół kilkoma zawodnikami. Byli to m.in.: Alfons Koziarski 
ze wspomnianej wcześniej Turbiny Elbląg oraz Tadeusz Ciborek i Ludwik Bu-
dzyński z Unii Swarzędz. Przed turniejem eliminacyjnym do II ligi dębiczanie 
stoczyli towarzyski pojedynek z Reprezentacją LZS województwa rzeszowskiego 
zwyciężając 16:2. Wyniki walk: waga kogucia - Korzeń pokonał Janika; waga 
piórkowa - Budzyński zwyciężył Łopuszańskiego; waga lekka - Gabiga położył 
na łopatki Treppera; Grabiec wygrał z Tryburczykiem; waga półśrednia - No-
wak zwyciężył Żurka; waga średnia - Rzeźwicki pokonał Jańczę; waga półcięż-
ka - Węgrzyn położył Ciska na łopatki; waga ciężka - Edward Pękala wygrał 
z Gawrysiem. Natomiast w wadze muszej przeciwnik zdobył punkty walkowe-
rem. Turniej eliminacyjny do II ligi odbył się w Krakowie, gdzie zapaśnicy już 
wtedy „Wisłoki” przegrali z Bieżanowianką 7:9 i wygrali z Granatem Skarżysko 
16:0. Mecz, który mógł być wygrany 9:7, przegrywamy w takim samym stosun-
ku. A rozpoczęło się obiecująco. Najpierw Wolak remisuje z Dziobakiem, Bu-
dzyński kładzie na łopatki byłego mistrza Polski, Michalika. Grabiec remisuje 
z Buchałą. Popiołek prowadząc wysoko na punkty z Ćwioro, wykonuje „wózek”. 
Sędzia ocenia, że był on zrobiony po plecach i przegrywa walkę. Najlepszy za-
wodnik „Wisłoki” a zarazem trener doznaje krzywdzącej porażki. Dalsze punkty 
zdobyli: Koziarski, który zremisował z Wołowcem oraz Ciborek, który wygrał 
z Ciszewskim. 
 Rewanżowy turniej odbył się na macie w Dębicy. Gospodarze pokonali 
zespół z Bieżanowa 11:5 i tym samym przewagą małych punktów, to „Wisło-
ka” mogła cieszyć się z awansu, ponieważ „Granat” oddał punkty walkowerem. 
W poszczególnych walkach: Wolak zremisował z Dziobakiem, Budzyński otrzy-
mał punkty walkowerem, Grabiec wypunktował Buchałę, Popiołek pokonał 
Wojasa, Koziarski wygrał z Ciborą, Pękala przegrał z Wołowcem, Ciborek po-
konał Ciszewskiego, a Gawryś przegrał z Zamojskim. Awans wywalczył zespół 
„Wisłoki”, lecz Polski Związek Zapaśniczy wyznaczył termin trzeciego meczu 
o awans, tłumacząc swoją decyzję faktem, że po rozegraniu dwóch meczy był 
wynik remisowy 1:1. Zrobiono to pod zespół z Krakowa, bo powinny decydo-
wać małe punkty, które były korzystne dla „Wisłoki”. Na neutralnym terenie 
w Janowie Miejskim koło Mysłowic, trzecie starcie dębiczan z ‘’Bieżanowianką” 
zakończyło się porażką naszych zapaśników 7:9. Punkty dla Wisłoki zdobyli: 



Budzyński, Węgrzyn, Cieśla oraz Ciborek po remisie. 
 Po niepowodzeniach przy wejściu do II ligi zespół jedzie na Mistrzo-
stwa Województwa Krakowskiego, gdzie po dwudniowych zmaganiach spośród 
9 klubów, „Wisłoka” zajmuje II miejsce drużynowo. Jest to dla zespołu duży suk-
ces, ponieważ w jego efekcie klub kwali� kuje się pełną ósemką na Indywidualne 
Mistrzostwa Polskie we Wrocławiu w 1959 roku. W związku z kontuzją łąkotki, 
Tadeusz Popiołek musiał przejść poważną operację ,a potem długą rehabilitację, 
która wyłączyła go na pół roku z uprawiania zapasów. Treningi w tym czasie 
prowadził Ludwik Budzyński będąc równocześnie zawodnikiem. 
 Kolejna wielka atrakcja dla Dębicy była dziełem Polskiego Związku Za-
paśniczego, który doceniając działalność zapaśniczą klubu, zlecił mu organiza-
cję meczu międzynarodowego Kraków - So� a. Nie byłoby w tym nic dziwnego, 
gdyby nie fakt występu 3 reprezentantów z Dębicy w tym meczu. Byli to: Ludwik 
Budzyński, Alfons Koziarski i Tadeusz Ciborek. Miał walczyć także Tadeusz Po-
piołek, ale nie był jeszcze w pełni sił po leczeniu kontuzji. Meczem tym żyła 
cała Dębica, ponieważ zorganizowanie w latach pięćdziesiątych zawodów mię-
dzynarodowych było dla miasta wielkim świętem. Dla zawodników spotkanie 
z zapaśnikami z innego kraju było wielkim przeżyciem. Zawody odbyły się na 
terenie fabryki opon w nowo oddanej stołówce zakładowej. Zmobilizowano całą 
straż przemysłową, aby widzowie nie rozchodzili się po zakładzie pracy, a przy-
szła na te zapasy cała Dębica. Gdy pracownicy na tej zmianie dowiedzieli się, że 
w fabryce walczą Bułgarzy, a cała dyrekcja jest na meczu, nie byli gorsi. Zosta-
wili pracę i różnymi sposobami przybyli na salę, aby cieszyć się i dopingować 
Polaków. Spotkanie zakończyło się wynikiem 10:6 dla Bułgarów. Z zawodników 
polskich wygrał Kaleta, Wołowiec i oczywiście Ludwik Budzyński, któremu wi-
dzowie zgotowali wielką owację, jako że był idolem dębickiej publiczności. 
 Jako młody chłopiec od rana kombinowałem wraz z kolegami, jak do-
stać się na ten mecz. Na bilety nie mieliśmy pieniędzy, a strażnicy dość dobrze 
strzegli bramy wejściowej. W pewnym momencie wpadłem na wspaniały po-
mysł. Wziąłem za rękę przypadkowego mężczyznę wchodzącego przez bramę 
udając jego syna. Podobnie uczynili koledzy. Na sali było tak wiele osób, że nie 
było widać nawet maty. Wtedy znajoma kucharka wzięła nas do kuchni i pozwo-
liła usiąść w okienku, w którym wydawano posiłki. Oglądnęliśmy cały mecz ma-
jąc bardzo dobry widok na toczone walki. Najbardziej podziwialiśmy Bułgarów 
z uwagi na ich ciemną karnację oraz spore mięśnie. Pierwszy mecz międzynaro-
dowy, jaki odbył się w Dębicy, przekonał wiele ludzi do zapasów. Mówiło o tym 
radio i pisała prasa dość szeroko. Sekcją zaczęto się jeszcze bardziej interesować 
i to nie tylko w Dębicy. Najlepszych zawodników, którzy rokowali jakieś nadzie-
je, zaczęto powoływać na obozy sportowe. 
 Mijał czas. Tadek Popiołek powrócił do zdrowia. W sekcji pojawił się 



ktoś, kto jako pierwszy rozsławił „Wisłokę” poza Dębicą. Był to Czesław Korzeń. 
Zawsze skromny, uprzejmy, do dziś zachował godność sportowca i prawdziwego 
kolegi. Miał bardzo dobre predyspozycje sportowe, które przejawiały się u niego 
wielką walecznością, zawziętością i uporem. Nigdy nie odpuszczał. Przekonał 
się o tym Ludwik Budzyński, którego w pierwszej walce z nim stoczonej, Cze-
siek tak wymęczył, że długo o niej pamiętał. Jego talent dostrzegł również trener 
Popiołek i wróżył mu dobrą przyszłość w zapasach. Niestety nie miał poparcia 
u trenera kadry, który nie zakwali� kował go na Igrzyska Olimpijskie do Rzymu 
w 1960 roku, mimo że był najlepszy w Polsce i na turniejach międzynarodo-
wych. Tymczasem Ludwik Budzyński ponownie opuścił Dębicę, tym razem na 
stałe. 
 W 1960 roku z Mistrzostw Okręgu Krakowskiego - bo do niego na-
leżała „ Wisłoka” - ze złotymi medalami wrócili: Czesław Korzeń - kat. 63 kg, 
Tadeusz Popiołek - kat. 67 kg oraz Włodzimierz Węgrzyn - kat. 78 kg. Podczas 
Mistrzostw Polski w Warszawie, Czesław Korzeń i Tadeusz Popiołek zdobywają 
dla klubu pierwsze medale - koloru brązowego. Ponadto Korzeń zostaje powoła-
ny do kadry narodowej na Igrzyska Olimpijskie w Tokio. Zmienia się trener. Na 
miejsce Tadeusza Popiołka, który odszedł do klubu Siła Mysłowice, zatrudniony 
został Emil Gross z Krakowa. W 1961 roku Czesław Korzeń zajmuje III miejsce 
w Międzynarodowym Memoriale Władysława Pytlasińskiego w Warszawie. 

SEKCJI ZAPAŚNICZEJ DROGA PRZEZ MĘKĘ
 W parze z wynikami nie poprawiają się możliwości treningowe dla za-
paśników. Notoryczny brak sali i warunków nie zachęcają młodzieży do upra-
wiania tego sportu. Nie chodziło nam o jakieś doskonałe warunki. Wystarczy-
łoby tylko otrzymać schronienie przed deszczem i śniegiem. Po chwilowym 
pobycie w świetlicy Rzeszowskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysło-
wego, gdzie były bardzo złe warunki sanitarne, zapaśnicy przenoszą się do sali 
gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego. Ciągłe przewożenie maty, rozkła-
danie przed treningiem oraz składanie po każdym treningu było bardzo uciąż-
liwe. Dość powiedzieć, że analizując problem z salami w latach 1954-1962, czyli 
w ciągu 8 lat naliczyłem, że trenowano w 12 miejscach, a 13-krotnie je zmienia-
no. A były to: garaż zakładowy w fabryce, 2 raz szopa na przystanku przy bramie, 
stara stołówka zakładowa, świetlica przy kinie „Gumowiec”, sala kinowa, sala po 
ujeżdżalni koni na terenie jednostki wojskowej, sala nowej stołówki przy Hali 
0100 w fabryce opon; świetlica w baraku RPBP przy zakładzie, w miejscu obec-
nego biurowca; sala gimnastyczna liceum, sala szkoły muzycznej przy obecnej 
ulicy Strumskiego oraz sala w Domu Kultury „Kosmos”. Początkowo, jeżeli zna-
lazło się miejsce, gdzie można było trenować, bo trudno było to nazwać to salą, 
to warunki w nim były wręcz tragiczne. Materace i pokrowiec były ciągle brudne 



i zniszczone przez przeprowadzki i warunki w jakich były składowane. Bardzo 
często te pomieszczenia treningowe nie posiadały szatni, natrysków, a nawet 
zimnej wody. Nie było w nich ogrzewania, a trenowano przy temperaturach 
minusowych we własnych spodniach i swetrach np. na hali jednostki wojsko-
wej w dawnej ujeżdżalni koni. Ogromnym problemem była organizacja meczy 
i turniejów. W Dębicy organizowano je w sali kina „Gumowiec” w Domu Partii, 
później w sali Domu Kultury „Kosmos”, a nawet w Ropczycach. Duże turnieje, 
gdzie musiały być dwie maty organizowano w Mielcu, Rzeszowie i Tarnowie, 
a nawet na stadionie i kortach tenisowych przy ulicy Parkowej, gdzie obecnie 
znajduje się sklep „Biedronka”. Dzisiaj nikt nie zdaje sobie sprawy z tego, ile to 
wymagało wyrzeczeń, silnej woli, heroizmu i odwagi oraz całkowitego oddania 
się i poświęcenia dla zapasów. Ale mówi się, że zapaśnik to twardy człowiek 
i nikt nie potra�  go złamać. Zapasy nie tylko nie upadały, ale nawet się rozwijały. 
 W 1962 roku powstaje Okręgowy Związek Zapaśniczy. Jego współza-
łożycielem jest zapaśnik i działacz „Wisłoki”, Włodzimierz Węgrzyn. W tym 
samym roku Czesław Korzeń zajmuje II miejsce na Międzynarodowym Festi-
walu Młodzieży i Studentów w Helsinkach. Korzeń nadal radził sobie doskonale 
na międzynarodowych matach wygrywając turniej w Kopenhadze i zajmując 
II miejsce w Pucharze Klippan w Szwecji. Indywidualnie kolejny brązowy krą-
żek dla sekcji zapaśniczej klubu z Mistrzostw Polski w Poznaniu przywozi An-
drzej Cieśla. Poprawiły się też warunki treningowe. Zapaśnicy mogli korzystać 
z sali w wybudowanym obok klubu Domu Kultury „Kosmos”. W 1963 roku na 
dębickich matach odbyły się Indywidualne Mistrzostwa Województwa Rzeszow-
skiego. Tytuły mistrzowskie dla „Wisłoki” zdobyli: Lucjan Stalmach, Czesław 
Korzeń, Edward Chrzanowski, Włodzimierz Węgrzyn i Andrzej Hochołowski. 
W klasy� kacji drużynowej wygrali dębiczanie nie mając sobie równych, nato-
miast w mistrzostwach juniorów triumfowali Jodłowski, Gągol, Ćwik, Borówka 
i Krupa. W 1963 roku Czesław Korzeń zdobywa srebrny medal w Mistrzostwach 
Polski Seniorów w Piotrowicach. Ponadto w tym samym roku Czesław Korzeń 
zostaje wybrany Najlepszym Sportowcem Województwa Rzeszowskiego.

„WISŁOKA” JUŻ NA POLSKICH MATACH
HISTORYCZNY AWANS

 W 1963 roku Polski Związek Zapaśniczy w Warszawie wprowadził 
zmiany w rozgrywkach drużynowych. Zlikwidowana została II liga, a na jej 
miejsce utworzono 5 lig terytorialnych, których mistrzowie awansowali do � -
nałowych rozgrywek o wejście do I ligi. „Wisłoka” została zaliczona do grupy 
krakowsko-rzeszowskiej i przyszło jej rywalizować z Dalinem Myślenice, Stalą 
Rzeszów, Garbarnią Kraków, Bieszczadami Rzeszów i Bieżanowianką Kraków. 
 Wyciągając wnioski z poprzednich lat, że zawsze coś stawało na prze-



szkodzie w awansie do II ligi, zapaśnicy tym razem staranniej przygotowywali 
się do rozgrywek. Po wzmocnieniu zespołu Kazimierzem Michalikiem z Kra-
kowa i Ryszardem Długoszem z Rzeszowa, w drużynie zapanowała ogromna 
mobilizacja. Dowodem tego były wysokie zwycięstwa uzyskane na początku 
października w Turnieju Ligi Terytorialnej w Dębicy i w rewanżu w Myślenicach 
dwa tygodnie później. Zespół jechał do Piotrkowa na � nałowy turniej o wejście 
do I ligi bojowo nastawiono, mając w drużynie pewniaków (Michalik, Korzeń, 
Długosz i Popiołek), czyli połowę sukcesu. Zawodnicy byli świetnie przygoto-
wani przez trenera Tadeusza Popiołka. Ponieważ był on trenerem dokładnym, 
z dobrym przygotowaniem technicznym i dobrym psychologiem. Zwracał 
szczególną uwagę na to, aby zawodnicy nie popełniali błędów, a jego technika 
zapaśnicza była na wysokim poziomie. Potra� ł ustawić zawodnika technicznie 
i taktycznie do walki z każdym przeciwnikiem. 
 W dniach 16 i 17 listopada 1963 roku odbył się w Piotrkowie Trybunal-
skim � nałowy turniej o wejście do I ligi państwowej z udziałem naszego klubu. 
Pierwszy pojedynek drużyna stoczyła ze Spójnią Gdańsk, z którą zremisowała 
4:4. W następnych meczach wygrała z „Posnanią” 6:2, Pogonią Ruda Śląska 6:1 
i przegrała z gospodarzami, Piotrcovią 3:5. Ostatecznie klub zajął II miejsce i tym 
samym wywalczył upragniony awans do krajowej czołówki, czyli I ligi. Zespół 
nasz wystąpił w następującym składzie: Kazimierz Michalik, Lucjan Stalmach, 
Czesław Korzeń, Andrzej Cieśla, Włodzimierz Węgrzyn, Andrzej Hochołowski, 
Eugeniusz Grabiec, Ryszard Długosz oraz Tadeusz Popiołek. W rezerwie pozo-
stali: Edward Wolak, Henryk Cup, Wacław Futoma i Bolesław Książek. Sekcją 
kierowali: Zygmunt Kałek - kierownik oraz Stanisław Żabicki, Marian Goetz, 
Eugeniusz Stelmach i Roman Kubicki. Awans ten był największym sukcesem 
w historii klubu i był początkiem wielkich zapasów w Dębicy. Dzięki niemu 
klub odżył i narodził się jakby od nowa. Można powiedzieć, że od awansu do 
I ligi otworzył się nowy rozdział w historii dębickich zapasów, czyli poważne 
i profesjonalne podejście do nich przez klub, miasto i opiekuńczy zakład pracy 
„Stomil”. Zespół uszczęśliwiony tym sukcesem, ze zdwojoną energią rozpoczął 
przygotowania do pierwszoligowych bojów. Robił to pod wodzą tureckiego tre-
nera, Sevena Merica, który dzięki uprzejmości Polskiego Związku Zapaśniczego 
został zaangażowany na dwa tygodnie przez kierownictwo klubu, celem lepszego 
przygotowania drużyny do rozgrywek. Tymczasem zawodnicy chodzili dumni 
i poważni, ponieważ ziściło się ich wieloletnie marzenie – liga, i to pierwsza - 
ogólnopolska. Stali się idolami kibiców. Każdy chciał się z nimi przywitać i poroz-
mawiać. Na meczach mieli ogromną frekwencję, a ludzie odchodzili  z kwitkiem 
z powodu braku miejsc. 
 Jako beniaminek I ligi, dębiczanie nawiązali równorzędną walkę z wyżej 
notowanymi rywalami. Niewątpliwie sporym sukcesem „Wisłoki” było poko-



nanie Gwardii Warszawa w Dębicy w stosunku 3:2. Przyjechała ona do Dębicy 
w bardzo silnym składzie i tym cenniejszy jest sukces dębickich zapaśników, 
że wystąpili bez Kazimierza Michalika. A oto wyniki walk (na pierwszym miej-
scu zawodnicy „Wisłoki”): Turek przegrał z Hajdukiem w 2 minucie, w koguciej 
Stalmach i Sobczak zostali zdyskwali� kowani w 7 minucie walki. W piórkowej 
Grabiec wypunktował Kamińskiego. W lekkiej Korzeń i Macioch, podobnie 
jak w wadze półśredniej Popiołek i Tracewski też zostali zdyskwali� kowani. 
W ciężkiej Cieśla zwyciężył Bąka. W półciężkiej Węgrzyn uległ Żywczykowi. 
W ciężkiej Długosz pokonał w 4 minucie poprzez położenie na łopatki Waska. 
Po zakończonym meczu radość kibiców była ogromna i długo jeszcze komento-
wano ten mecz. W 1964 roku lider zapaśników, Czesław Korzeń, zdobył pierw-
szy w historii klubu tytuł Mistrza Polski w Piotrkowie. Został też powołany do 
kadry narodowej na Igrzyska Olimpijskie w Tokio. Ponadto Ryszard Długosz zo-
stał wicemistrzem polski w stylu wolnym. W roku 1965, Ryszard Długosz zdo-
bywa złoty medal na mistrzostwach Polski, a Czesław Korzeń brązowy. W tym 
samym roku drużynę zasilił młody i utalentowany zapaśnik, Wacław Orłowski. 
Rok 1966 to dalsze wzmacnianie składu. Do drużyny sprowadzono dwóch braci 
bliźniaków, siedemnastolatków, Kazimierza i Józefa Lipieni z Karkonosze Jele-
nia Góra oraz 18-letniego Jana Michalika z Siły Mysłowice, w najniższej wadze. 
Z kolei w wadze ciężkiej skład został uzupełniony Andrzejem Skrzydlewskim 
z PTC Pabianice. Indywidualnie Czesław Korzeń zostaje mistrzem Polski na ma-
tach Krakowa, a Tadeusz Popiołek wicemistrzem. Poza tym Korzeń wystarto-
wał w Mistrzostwach Europy w Essen (RFN) zajmując V miejsce, wygrywa Me-
moriał Pytlasińskiego w Warszawie oraz bierze udział w Mistrzostwach Świata 
w Toledo (USA) zajmując VII miejsce. 
 W kolejnych mistrzostwach Polski, które mają miejsce w 1967 roku 
w Jeleniej Górze, zawodnicy „Wisłoki” zdobywają 5 medali: Czesław Korzeń - 
złoty, Jan Michalik - srebrny, Wacław Orłowski, Andrzej Skrzydlewski oraz Józef 
Lipień - brązowe. Ten rok przeszedł również do historii klubu z innego chlubne-
go powodu. O zapaśnikach „Wisłoki” po raz pierwszy usłyszał sportowy świat. 
Na Mistrzostwach Świata w Bukareszcie, na najniższym stopniu podium (brązo-
wy medal) stanął Wacław Orłowski, podopieczny Tadeusza Popiołka. 
 Dobre warunki treningowe szybko procentowały. Sześciu zawodników 
„Wisłoki” otrzymało powołania do kadry narodowej, a byli to: Józef i Kazimierz 
Lipień, Jan Michalik, Czesław Korzeń Andrzej Skrzydlewski i Wacław Orłowski. 
Nieprzeciętny talent zawodników uwidocznił się na kolejnych mistrzostwach 
Polski, na których zaczęła się pogoń „Wisłoki” za wynikami. Medale zaczęły sy-
pać się jak z worka. Z każdych mistrzostw zawodnicy przywozili ich po kilka, 
nawet juniorzy i juniorzy młodsi, a kwestią była tylko ich ilość, bo że będą - to 
było wiadome. W marcu 1968 roku w Siemianowicach, Jan Michalik, Kazimierz 



Lipień, Czesław Korzeń i Wacław Orłowski stanęli na najwyższym stopniu po-
dium, a Józef Lipień i Andrzej Skrzydlewski zdobyli srebrne medale. Zapaśni-
cy z Dębicy wygrali też drużynowo te mistrzostwa. Na olimpiadę do Meksyku 
zakwali� kowało się trzech zawodników, a byli to: Jan Michalik, Józef Lipień 
i Wacław Orłowski. Najlepiej wypadł Orłowski, który zajął VI miejsce. W roz-
grywkach do I ligi „Wisłoka” pokonała Gwardię Warszawa, Unię Swarzędz, GKS 
Katowice, Spójnię Gdańsk i Unię Racibórz oraz zremisowała z Legia Warszawa 
i Siłą Mysłowice. Mimo, że zespół nie doznał porażki, został sklasy� kowany na 
III miejscu zdobywając brązowy medal w Drużynowych Mistrzostwach Polski, 
pierwszy w klubowej historii tych rozgrywek. 
 W 1970 roku zorganizowano I Międzynarodowy Memoriał Stanisława 
“Zbyszko” Cyganiewicza. Z tej okazji warto przytoczyć jego pierwszych zwy-
cięzców w poszczególnych kategoriach wagowych:48 kg – Franciszek Wójcik 
(Wisłoka); 52 kg - Stanisław Jodłowski (Wisłoka);57 kg - Józef Wojciechowski 
(Wisłoka);62 kg - Czesław Korzeń (Wisłoka);68 kg – Michajło Kif (Spartak Su-
botica);74 kg – Leonard Zieliński (Wisłoka);82 kg – Julian Bolewski (Celuloza 
Kostrzyn);90 kg – Nikola Nemedi (Spartak Subotica);100 kg – Andrzej Skrzy-
dlewski (Wisłoka);+100 kg – Stefan Terenik (Spartak Snina).Kolejne 4 złote 
medale dorzucili zawodnicy zdobywając je na Mistrzostwach Polski w Elblągu: 
Józef i Kazimierz Lipień, Jan Michalik oraz Andrzej Skrzydlewski. W ślad za 
sukcesami zapaśników poprawiły się również warunki treningowe. Do pawilonu 
klubowego dobudowano salę zapaśnicza o wymiarach 12m x 12m z matą roz-
łożoną na stałe. Rozwój klubu i wyników sportowych był tak wielki, że byliśmy 
podziwiani przez inne kluby, media i związek zapaśniczy.

FENOMEN WIELKICH ZAPASÓW
 O działalności sekcji zapaśniczej w latach siedemdziesiątych nie mam 
co pisać. A to dlatego, że Dębica w porównaniu do warunków socjalno-byto-
wych i treningowych w latach wczesnych, stała się kombinatem zapaśniczym 
z prawdziwego zdarzenia. Po prostu zapasy „Wisłoki” na stałe weszły na areny 
świata, a swoimi wynikami przerosły klub, miasto, a nawet Polski Związek Zapa-
śniczy. Obrazują to wyniki w układzie tabelarycznym, zamieszczone w dalszych 
rozdziałach tego wydawnictwa. 
 Działalność sekcji została zorganizowana idealnie. W jej strukturach 
organizacyjnych działał kierownik sekcji ze społecznymi członkami-działacza-
mi, mającymi przydzielone funkcje i zadania. Urzędował też etatowy kierow-
nik, a był nim Włodzimierz Węgrzyn, który niezłomnie przemierzał gabinety 
prominentów, w sprawach zapasów i dla ich dobra. Można nawet powiedzieć, 
że walczył o nie. Utarło się o nim powiedzenie, że „wyrzucony drzwiami, wcho-
dził oknem”. Byli też etatowi pracownicy sekcji, organizatorzy, trenerzy i zawod-



nicy niepracujący, oddelegowaniu ze „Stomilu” do sportu, do trenowania oraz 
reprezentowania klubu w zawodach sportowych. Była opieka lekarska, rehabi-
litacja, sauna, siłownia oraz sala z matą rozłożoną na stałe. Był dostatek dobrej 
jakości sprzętu i urządzeń sportowych. Organizowano dla zawodników obozy 
szkoleniowe, wypoczynkowe, wyjazdy zagraniczne na mecze i turnieje oraz ob-
serwacje mistrzostw Europy, świata, a nawet igrzysk olimpijskich. Na kanwie 
tego powstał imponujący dorobek sportowy. Można powiedzieć, że było ideal-
nie. Stworzono wzorowe warunki do zdobywania medali i tytułów w najważ-
niejszych europejskich i światowych imprezach. W porównaniu do tej rzeczy-
wistości, o zapasach lat pięćdziesiątych można powiedzieć, że były spartańskie 
i zaściankowe. Składało się na nie wiele wyrzeczeń i duża odwaga, a uprawiano 
je z narażeniem własnego zdrowia. 
 Wspaniały Ludwik Budzyński będąc w 1978 roku na Jubileuszu 25-le-
cia sekcji zapaśniczej, oglądał w moim towarzystwie Międzynarodowy Turniej 
im. Zbyszka Cyganiewicza. Był pełen podziwu w stosunku do tego, co zoba-
czył. Przeżył wielkie zderzenie rzeczywistości z czasami, w których dane było 
jemu trenować. Zobaczył piękną halę z dwiema matami, z zapleczem socjal-
no-sanitarnym, wszędzie ciepło i przyjemnie. Wspominając warunki, w jakich 
było dane wtedy trenować, np. w hali jednostki wojskowej, gdzie z braku ogrze-
wania panował mróz, łezka mu się w oku zakręciła. W jego pracy trenerskiej 
w tamtych czasach, najważniejszy był dach nad głową i ciepło. Dzisiaj zadaję 
sobie pytanie, co za fenomen tkwił w tych naszych zapasach, że przez te wszyst-
kie trudne lata przetrwały, a nawet rozwijały się? Że zawodnicy trenowali i nie 
potra� li się zniechęcić, a wręcz przeciwnie jeszcze się mobilizowali. 
 Wracając do rzeczywistości, wspaniałe lata 70-te i osiągnięte wtedy 
wyniki sportowe były wielkim podziękowaniem za wszystko i dla wszystkich 
budowniczych dębickich zapasów. Należy pamiętać, że to zawodnicy zapasów 
zdobywali pierwsze medale i historyczne tytuły w indywidualnych i drużyno-
wych Mistrzostwach Polski, w Mistrzostwach Europy, w Mistrzostwach Świata 
i Igrzyskach Olimpijskich oraz Pucharze Europy i dlatego są one najlepszym po-
dziękowaniem. Składa się na to pierwszy tytuł Mistrza Polski zdobyty dla klubu 
przez Czesława Korzenia. Pierwszy w historii klubu tytuł drużynowego Mistrza 
Polski zdobyty przez zespół „Wisłoki” w 1970 roku i powtarzany jeszcze sied-
miokrotnie historyczny brązowy medal, bo pierwszy dla klubu zdobyty przez 
Wacława Orłowskiego na Mistrzostwach Świata w Bukareszcie w 1967 roku 
oraz tytuł Wicemistrza Świata zdobyty przez Kazimierza Lipienia w So� i w 1971 
roku. To nasz zapaśnik, Jan Michalik, zdobył pierwszy w historii Polskich zapa-
sów tytuł Mistrza Europy w 1972 roku w Katowicach, a powtórzył ten sukces 
jeszcze raz w 1973 roku w Helsinkach. 
 To zawodnicy „Wisłoki” rzucili świat na kolana na Mistrzostwach Świa-



ta w Teheranie w 1973 roku zdobywając 5 medali. Jest wśród nich pierwszy złoty 
medal, zdobyty dla polskich zapasów przez Józefa Lipienia, po raz drugi złoty 
medal wywalczony przez brata Kazimierza. Ponadto dwa tytuły Wicemistrzów 
Świata wywalczyli tam Ryszard Świerad i Jan Michalik, a Andrzej Skrzydlewski 
był zdobywca brązowego medalu. W 1974 roku kolejny wspaniały wyczyn, tym 
razem na Mistrzostwach Świata w Katowicach w postaci złotego medalu Kazi-
mierza Lipienia, srebrnego - brata Józefa i brązowego - Andrzeja Skrzydlew-
skiego. Pierwszy historyczny złoty medal i tytuł Mistrza Igrzysk Olimpijskich 
zdobywa dla polskich zapasów w 1976 roku w Montrealu Kazimierz Lipień. Wi-
cemistrzostwo drużyny zdobywa w � nale Klubowego Pucharu Europy, to naj-
lepsze w polskich zapasach miejsce w jego historii. W 1980 roku uwieńczeniem 
pięknej kariery Józefa Lipienia był srebrny medal wywalczony na Igrzyskach 
Olimpijskich w Moskwie. Dobrą passę i w wielkim stylu podtrzymali Ryszard 
Świerad i Roman Wrocławski zdobywając kolejne złote medale na Mistrzo-
stwach Świata w Katowicach w 1982 roku. Drugi raz zapaśnicy rzucili świat na 
kolana, tym razem za sprawą naszego trenera, Ryszarda Świerada, którego re-
prezentacyjni zawodnicy zdobyli 5 medali dla polskich zapasów na Igrzyskach 
Olimpijskich w Atlancie w 1996 roku. Były to 3 złote medale, jeden srebrny 
i jeden brązowy. W tych podziękowaniach jest także 40 medali naszych zapaśni-
ków wywalczonych w mistrzostwach międzynarodowych, z czego 14 zdobył dla 
klubu i polski zapaśnik wszechczasów, Kazimierz Lipień. Poprzez całe lata 70-te 
wspaniała dominacja dębickich zapaśników w Indywidualnych Mistrzostwach 
Polski. 
 Z każdej takiej imprezy przywozili po niej 5-9 medali w tym 4-5 zło-
tych. Przez te wszystkie lata zapaśnicy swoimi wynikami rozsławiali Dębicę nie 
tylko w kraju, ale i za granicą, między innymi zdobywając w 1973 roku tytuł 
Najlepszego Klubu Zapaśniczego na świecie. O fenomenie dębickich zapasów 
świadczy fakt, że wygrywano i zdobywano medale samoistnie, bez wpływu na to 
kierownictwa klubu, władz miasta czy Polskiego Związku Zapaśniczego. A oto 
przykłady na to:

• Ryszard Świerad w Mistrzostwa Świata w Teheranie w 1973 roku pierwszą 
walkę przegrał na łopatki z Rosjaninem Zubkovem. Remis w następnej 
walce lub nawet dwie wygrane na punkty eliminują go w dalszych walk 
w turnieju, dlatego aby zdobyć jakikolwiek medal pozostałe pojedynki 
musiał wygrać przez położenie przeciwników, co w takiej rangi zawodów 
było bardzo trudne, jednak wygrał zostając Wicemistrzem Świata.

• Jan Michalik, Mistrzostwa Europy Katowice 1972 rok, walczy z Mistrzem 
Świata i Olimpijskim Bułgarem Kirovem. Na początku walki zdoby-
wa jeden punkt i walkę wygrywa na razie, ale do końca jeszcze daleko, 
bo walka trwa 9 minut (3x3 minuty). Kirov przez cały czas zaciekle ata-



kuje, ale Michalik umiejętnie się broni wytrzymał do końca i został Mi-
strzem Europy.

• Olimpiada w Montrealu, 1976 rok, Kazimierz Lipień w eliminacjach prze-
grywa na punkty z Dawidjanem z ZSRR. Aby zdobyć złoty medal olimpij-
ski musiał w � nale wygrać z Węgrem - Reczi przez położenie na łopatki 
lub wysoko na punkty, czyli różnicą 8 punktów. Biorąc pod uwagę świato-
wy poziom przeciwnika, zadanie zdawało się być niewykonalne, a jednak 
Lipień wygrał 13:4, czyli tyle, ile trzeba było i został Mistrzem Świata.

• Ryszard Świerad na Mistrzostwach Świata w Katowicach w 1982 roku 
w ostatniej walce przegrywa z Rosjaninem Nasibułowem na 20 sekund 
przed końcem walki różnicą 4 punktów ma przeciwnika w parterze i tylko 
wyniesienie Rosjanina do góry i rzut o wysokim locie, daje mu możliwość 
zwycięstwa. I tak też się stało. Wyniósł do góry, rzucił i wygrał, a potem 
wysłuchał „Mazurka Dąbrowskiego” na najwyższym stopniu podium. 
I właśnie to byli fenomeni.

WRACAMY NA KRAJOWE MATY
 Trzy złote medale zdobyte na Mistrzostwach Polski Seniorów w 1981 
roku przez Józefa Wojciechowskiego, Józefa Lipienia i Romana Wrocławskiego 
oraz tytuły mistrzów świata Ryszarda Świerada i Romana Wrocławskiego wy-
walczone w 1982 roku na matach Katowic były, jak się okazało, ostatnimi wiel-
kimi sukcesami na arenach krajowych i międzynarodowych. Ponadto w wyniku 
przemian społeczno-politycznych w kraju, bardzo pogorszyła się sytuacja � nan-
sowa klubu. 
 Czas jednak płynął nieubłaganie. Mistrzowie zaczęli odchodzić na spor-
towe emerytury. Jan Michalik i Wacław Orłowski zakończyli kariery, a Józef Li-
pień, Kazimierz Lipień i Andrzej Skrzydlewski wyjechali do szwedzkich klubów 
i tam zostali trenerami. Odszedł też trener, Czesław Korzeń, a po nim kolejno 
funkcje te pełnili: Edward Kasperowicz, Tadeusz Popiołek i Józef Wojciechow-
ski. Powstała duża luka w kadrze klubowej, bo młodzież nie była w stanie za-
stąpić mistrzów, ale dawała znać o sobie. Już w końcówce lat siedemdziesiątych 
młodzi zapaśnicy zaczęli dominować w kraju. W 1978 roku Zbigniew Socha, 
Władysław Kowalski i Janusz Urbanik zdobywają złote medale w Mistrzostwach 
Polski Młodzików, a Tadeusz Szerszeń i Roman Popiołek w Mistrzostwach Ju-
niorów Młodszych. Ponadto Zbigniew Górecki zostaje dwukrotnie Mistrzem 
Polskie Juniorów w 1978 i 1979 roku. 
 Lata osiemdziesiąte rozpoczął złotym medalem Mieczysław Barzyk, 
zaś Zbigniew Socha – srebrnym, na Ogólnopolskiej Spartakiadzie Młodzieży 
w Częstochowie. Rok później na podobnej imprezie w Olsztynie zapaśnicy „Wi-
słoki” zdobyli już 4 medale, a w Mistrzostwach Polski Juniorów było już dwa 



razy złoto - Zbigniewa Sochy i Romana Popiołka. Dużym sukcesem zakończyła 
się Ogólnopolska Spartakiada Młodzieży rozgrywana na matach Dębicy w 1982 
roku. Podopieczni trenera Stanisława Jodłowskiego zajęli I miejsce w klasy� -
kacji drużynowej, wśród 46 startujących klubów. Indywidualnie wywalczono 
4 medale, w tym złoty Zbigniewa Sochy oraz brązowe, które zdobyli Andrzej 
Krużel, Władysław Kowalski i Janusz Urbanik. Rok 1983 to kolejne tytuły mi-
strzów Polski Zbigniewa Sochy i Kazimierza Kazały. W latach 1985-1989 w do-
robku młodzieży „Wisłoki” znalazło się 9 złotych medali, które zdobyli: juniorzy 
młodsi - Jacek Lorek, Dariusz Tarczoń, juniorzy - 2-krotnie Marek Sienkiewicz, 
2-krotnie Zbigniew Kuźnicki, Zbigniew Stasik, Grzegorz Kmiecik. W Młodzie-
żowych Mistrzostwach Polski na najwyższym podium staje Marek Sienkiewicz, 
a w 1990 Zbigniew Kuźnicki. 
 Początki lat 90 to dominacja podopiecznych trenera Stanisława Jodłow-
skiego, którzy w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Raciborzu w 1991 
roku wywalczyli 3 medale: złoty - Tomasz Fijołek, srebrny - Krzysztof Gołąb 
i brązowy - Tomasz Piwowarczyk. W tym samym roku, po kilku latach posuchy, 
seniorzy znów nawiązali równorzędną walkę z krajową czołówką zdobywając 
Drużynowe Wicemistrzostwo Polsk. Lata 1992 i 1993 to kolejne tytuły Młodzie-
żowych Mistrzostw Polski Marka Króla, Marka Gawlika i Zbigniewa Kuźnickie-
go, a w Mistrzostwach Polski Juniorów Jacka Lorka, Andrzeja Tomaszewskiego 
i Krzysztofa Gołąba. W roku 1993 nastąpiły dwa ważne wydarzenia w działalno-
ści sekcji zapaśniczej. Pierwsze to organizacja przez klub Mistrzostw Polski Ju-
niorów Młodszych w Dębicy, w których zdobyto kolejnych 5 medali. Wywalczyli 
je: Artur Skrobucha i Andrzej Tomaszewski - złote, Sebastian Jasiewicz i Krzysz-
tof Gołąb - srebrne oraz Marek Gawlik - brązowy. Drugie to powrót „Wisłoki” 
na areny międzynarodowe za sprawą Andrzeja Tomaszewskiego, podopieczne-
go trenera Stanisława Jodłowskiego, który na matach Austrii został Mistrzem 
Europy Juniorów Młodszych. Również w tym roku sukces odniósł Jarosław 
Siuj wygrywając Puchar Polski Seniorów I zdobywając złoty medal Mistrzostw 
Polski Seniorów. Rok później Andrzej Tomaszewski również zostaje Mistrzem 
Polski Seniorów, a kolejny złoty medal przywozi z Młodzieżowych Mistrzostw 
Polski Jarosław Kurkiewicz. W tym też roku 1994 Krzysztof Gołąb zostaje Mi-
strzem Polski Juniorów. Rok później Andrzej Tomaszewski walczy w Mistrzo-
stwach Świata w Teheranie, gdzie zajmuje IV miejsce po pechowo przegranej 
I walce w turnieju. 
 Lata 1995-2000 to domena zawodników grup młodzieżowych. Tytuły 
Mistrzów Polski zdobywają: Andrzej Tomaszewski w roku 1996 i 1998, Andrzej 
Szczepanik 1996 i 1998, Dawid Świerad 1999 i 2000 oraz Krzysztof Szczepanik 
w 1997 roku. Nie pozostali dłużni starszym kolegom juniorzy, a szczególnie Ra-
fał Szybowski, złoty medalista z roku 1996 i 1997, Marek Gawlik z roku 1995 



oraz najlżejszy - Krzysztof Grzybek i Paweł Ziara, najlepsi w roku 2000. Z kolei 
w juniorach młodszych złote medale Mistrzostw Polski zdobywają Dawid Świe-
rad w 1995 i 1996 roku oraz Rafał Szybowski w 1995 roku. Największy jednak 
krajowy sukces odniósł Marek Gawlik zostając złotym medalistą Mistrzostw 
Polski Seniorów w Raciborzu. Rok 1997 to kolejne światowe wyniki naszego 
zapaśnika, Andrzeja Tomaszewskiego, który w odbywających się w Teheranie 
Akademickich Mistrzostwach Świata zdobył brązowy medal. W tym też roku 
funkcję trenera I drużyny objął Józef Lipień, a Andrzej Tomaszewski na Mi-
strzostwach Europy w Helsinkach zajmuje VII miejsce.

ODŻYŁY NADZIEJE
 W 1998 roku Polski Związek Zapaśniczy w Warszawie wznowił roz-
grywki I ligi o Drużynowe Mistrzostwo Polski i drużyna klubu od razu znalazła 
się na podium zdobywając tytuł Wicemistrza Kraju. W kolejnym roku poszło 
znacznie lepiej, bo zespół wzmocniony zawodnikami z Ukrainy Anatolijem Fio-
dorenko i Aleksandrem Sidorenko oraz Jackiem Fa� ńskim z Legii Warszawa, 
po 21 latach został ponownie Drużynowym Mistrzem Polski. Był to dziewiąty 
mistrzowski tytuł zapaśników w kolekcji klubowej. W rozpoczętych rozgryw-
kach ligowych w sezonie 2000 zespół „Wisłoki” nie doznał znaczących wzmoc-
nień poza Aleksandrem Sidorenko. Marek Mikulski nie pokazał się z najlepszej 
strony, z Anatolijem Fiodorenko nie przedłużono kontraktu, a Ryszard Wolny 
zrezygnował ze startów w „Wisłoce”. Zaczęli się też wycofywać sponsorzy. Aby 
obronić tytuł należało poważnie podejść do ligowych rozgrywek. W sumie ze-
spół zajął IV miejsce doznając kilku przykrych porażek, jak: 7:1 ze Śląskiem 
Wrocław, 6:2 ze słabym Zagłębiem Wałbrzych czy 6:2 z PTC Pabianice, a nawet 
z Agrosem Żary 5:3. W rozgrywkach indywidualnych lata 2000 rozpoczęły się 
dość obiecującą Andrzej Tomaszewski ponownie stanął na najwyższym stopniu 
podium Mistrzostw Polski Seniorów zdobywając złoty medal. Zwycięstwo było 
bardzo cenne, bo przed Igrzyskami Olimpijskimi w Sydney. Mimo to trener ka-
dry, Józef Tracz nie widział zawodnika „Wisłoki” w składzie reprezentacji olim-
pijskiej, który wygrał wszystkie walki ze swoimi konkurentami. Tak przy okazji 
ekipa Polski dostała straszne baty na olimpijskich matach i wracała bez medalu, 
a najlepsze miejsce Polaka to było VII. 
 W kolejnym 2001 roku nastąpił niespodziewany kryzys. Firma Opo-
niarska nie przedłużyła klubowi umowy na usługi porządkowe, z których do-
chody były największym źródłem utrzymania klubu. Ponadto sponsorzy nie wy-
kazali zainteresowania w budowaniu pierwszoligowej drużyny. Postanowiono 
zatem nie zgłaszać klubu do rozgrywek ligowych w tym sezonie. Był to błąd, 
ponieważ klub posiadał uzdolniona młodzież, którą pozbawiono możliwości 
udziału w rozgrywkach i w walce o czołową lokatę. Gawlik, Świerad, Grądal-



ski, A. Szczepanik, K. Szczepanik, Tomaszewski, Szybowski czy Ziara byli obec-
ni w ligowych bojach, a większość z nich była podstawowymi zawodnikami. 
W związku z tym dostali oni wolną rękę na starty w innych klubach, a w Dębicy 
w ten sposób zakończyły się zapasy seniorskie. 
 Wrócono znowu do szkolenia młodzieży od podstaw i sukcesy odno-
sili na razie tylko młodzicy i juniorzy młodsi, a niebawem przyszły pierwsze 
medale. Już w 2001 roku Mariusz Furgał został Mistrzem Polski, a rok później 
w jego ślady poszedł Dominik Haba. W 2003 Mariusz Furgał ponownie zdo-
był złoty medal. Optymizmem powiało w roku 2005, kiedy to juniorzy zdobyli 
3 tytuły mistrzowskie na matach w Dębicy. Byli to: Dominik Haba, Mariusz Fur-
gał i Krzysztof Rozenkranc, a o krok od złota był Łukasz Furgał - zdobywca 
III miejsca. W tym też roku Mariusz Furgał sięgnął po złoty medal w Mistrzo-
stwach Polski Seniorów w Tomaszowie Mazowieckim. Na Mistrzostwach Euro-
py we Wrocławiu Polskę reprezentowali Dominik Haba i Mariusz Furgał. Ten 
drugi wypadł nieźle zajmując V miejsce. Dobra passa zapaśników trwała nadal 
i uwieńczona została zdobyciem tytułu Drużynowego Vice Mistrza Polski Se-
niorów w Raciborzu w 2006 roku. Niestety można powiedzieć, że na tym tytuły 
i złote medale dla naszych zawodników się skończyły, poza pierwszym miej-
scem Krzysztofa Tomaszewskiego wywalczonym w Ogólnopolskiej Olimpiadzie 
Młodzieży w 2008 roku w Dzierżoniowie. Natomiast w seniorach ostatni me-
dal dla klubu, tylko brązowy wywalczył Mariusz Furgał w Mistrzostwach Polski 
we Wrocławiu. W tym samym roku dla sekcji pozostała już tylko rywalizacja 
w juniorach młodszych, ale już o medale mniej cenne, bo srebrne i brązowe. Ho-
nor dębickich zapasów uratowali na Mistrzostwach Świata Weteranów w 2010 
roku, rozgrywanych w Raciborzu, Krzysztof Szczepanik, który został Mistrzem 
Świata i jego brat, Andrzej, Wicemistrz Świata. W ostatniej dekadzie na uwagę 
zasługuje srebrny medal Krzysztofa Tomaszewskiego, wywalczony w Mistrzo-
stwach Kraju w juniorach w 2010 roku i dwa medale brązowe Marcina Nykla 
i Rafała Głodka, przywiezione z Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Ło-
dzi. 2014 roku w sekcji zaczęły trenować dziewczyny, z powodzeniem startując 
w Olimpiadzie Młodzieży w Wałbrzychu, gdzie walczyły dwa brązowe medale. 
Ich autorkami były Sylwia Kamińska i Sara Rejniak. Natomiast srebrny medal 
w tych zawodach zdobył Marcin Nykiel. Kolejna Olimpiada Młodzieży to rok 
2016, z której to Hubert Dębowski wraca z brązowym medalem. W ostatnich 
mistrzostwach Polski Juniorów w Radomiu, w jakich startują reprezentanci klu-
bu, Hubert Dąbrowski i Sara Rejniak zdobywają brązowe medale. Niestety jest 
to mały dorobek i tylko zapasów młodzieżowych, bo żaden z tych medalistów 
nie kontynuował kariery sportowej w seniorach. Mimo dużego regresu w ostat-
nich latach, dorobek 65-lecia działalności sekcji zapaśniczej jest bardzo impo-
nujący. A składa się na to:



• 40 medali zdobytych w Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Świata 
i Igrzyskach Olimpijskich, w tym 13 złotych,

• w 1973 roku „Wisłoka” została uznana Najlepszym Klubem Zapaśniczym 
Świata,

• 140 medali zdobytych w Mistrzostwach Polski Seniorów,
• 60 złotych medali w Mistrzostwach Polski Seniorów,
• 13 złotych medali w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski,
• 33 złote medale w Mistrzostwach Polski Juniorów,
• 27 złotych medali w Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych,
• 133 zdobyte tytuły Mistrzów Polski w różnych grupach wiekowych,
• 8 tytułów Drużynowych Mistrzów Polski Seniorów,
• 6 tytułów Drużynowego Wicemistrza Polski Seniorów,
• 3 brązowe medale w Drużynowych Mistrzostwach Polski Seniorów,
• tytuł Klubowego Mistrza Polski Seniorów,
• tytuł Klubowego Mistrza Polski Juniorów,
• tytuł Klubowego Mistrza Polski Juniorów Młodszych,
• II miejsce w � nale Klubowego Pucharu Europy Mistrzów,
• pierwszą drużynę seniorów trenowało 15 trenerów,
• w grupach młodzieżowych trenowało 20 szkoleniowców,
• na czele sekcji stało 14 kierowników,
• 21 prezesów szefował klubowi w okresie działalności sekcji,
• zajęcia treningowe sekcji odbywały się w 14 miejscach, z czego 5 były to 

sale sportowe.

SAM TO PRZEŻYŁEM
 Dzieje dębickich zapasów przedstawiłem słowami Ludwika Budzyń-
skiego oraz swoimi odczuciami, bo interesowałem się zapasami już jako sied-
mioletni chłopiec. Nawet lat szkolnych nie pamiętam tak dobrze, jak treningi 
i zawody zapaśnicze. Pierwszy kontakt z nimi miałem podczas treningów pod 
gołym niebem i w baraku przystankowym obok bramy fabryki opon. Oglądali-
śmy treningi z zaciekawieniem jako dzieci, bo mieszkaliśmy blisko, przy ul. Le-
śnej (obecne osiedle Matejki). Ich ćwiczenia, wykonywane rzuty i walki budziły 
nasz podziw, a szczególnie ich siła i zwinność. W naszych oczach byli atletami 
pod każdym względem, bardzo zaangażowani i jak było widać, to co robią, przy-
nosi im przyjemność. Po prostu byli dumni, że są zapaśnikami. 
 W czasie jednej z walk w parterze, widzieliśmy jak Mietek Rzeźwicki 
złamał obojczyk. Trener wyznaczył jednego ze starszych zawodników, aby po-
szedł z nim na pogotowie. Po godzinie Mietek wrócił na trening z ręką w gipsie, 
usiadł i jakby nic się nie stało, dopingował kolegów udzielając im wskazówek. 



Nie poszedł do domu i to nam się bardzo spodobało, że nie był „maminsyn-
kiem”, a twardzielem. My, pełni podziwu, usiedliśmy koło niego i dotykaliśmy 
gipsu pytając, czy boli. Odpowiedział nam, że przedtem bolało, ale teraz już 
mniej. Wtedy przekonałem się o wielkim harcie ducha zapaśników, odporności 
i miłości do tej dyscypliny sportowej. Po treningu trener odprowadził zawod-
nika do domu i na pewno trochę wysłuchał od rodziców. Innym razem Heniek 
Zybura w ramach ćwiczeń podrzucał i obracał w locie ciężką metalową kulę 
z uchwytem, a potem ją łapał. Ważyła ona 17,5kg, a Heniek miał 50kg wagi. 
Nie zdążył puścić uchwytu i kula przegięła mu nadgarstek łamiąc kość. Znowu 
była wizyta w pogotowiu i nie dość, że wrócił na trening to jeszcze wykonywał 
różne ćwiczenia z ręką w gipsie, a nawet podrzucał tę kulę drugą, zdrową ręką. 
Ci zawodnicy uchodzili w naszych oczach za bohaterów, których nic nie może 
pokonać. Dlatego było o nich takie powiedzenie: „zapaśnik to twardy człowiek 
i nikt nie potra�  go złamać”. 
 Później było, to bodajże w 1957 roku, zaczęliśmy z kolegami uczestni-
czyć w treningach szkółki, którą prowadził Ludwik Budzyński w małej świetli-
cy koło kina „Gumowiec”. Była tam sala cała wyłożona materacami. Panowała 
tam fajna atmosfera, było ciepło i przytulnie. Na trening chodziliśmy już godzi-
nę wcześniej i nie bardzo chcieliśmy iść po nim do domu. Trenowaliśmy boso, 
w samych spodenkach, bo nie było żadnego sprzętu sportowego. Uczyliśmy się 
tylko chwytów, przewrotów i mostowania bez żadnych innych ćwiczeń, bo nie 
było ku temu warunków. Treningi odbywały się dwa razy w tygodniu, a w piątki 
na koniec zajęć były walki pomiędzy sobą. Raz w miesiącu, w niedzielę, rozgry-
waliśmy turnieje wewnętrzne, indywidualne i drużynowe podzieleni na 2 grupy 
bez ważenia. Byliśmy zadziorni jak koguty, bo każdy chciał pokazać, że jest lep-
szy i wygrać. Byliśmy bardzo dumni z tego, że należeliśmy do klubu i mogliśmy 
ćwiczyć oraz nazywać się zapaśnikami. Często potem pod blokiem na trawie 
były rewanże i demonstracja chwytów na kibicach, którzy chcieli spróbować 
zapasów. Potem przestałem ćwiczyć, bo treningi zostały przeniesiona do sali 
jednostki wojskowej, w której dawniej była ujeżdżalnia koni. Było tam ponuro 
i daleko, a sala była duża i zimno. Ale zapasy dalej mnie interesowały. Oprócz 
międzynarodowego meczu Kraków-So� a, widziałem jeszcze wielkie zapasy 
w parku na Jubileusz 50-lecia Klubu. Niestety mało co zobaczyłem, bo widzów 
było tak dużo, że nie można było docisnąć się do maty. Znaleźliśmy jeszcze wol-
ne drzewo, z którego co nieco było widać. 
 Pamiętam, a było to chyba w 1960 roku, jak nasza drużyna jechała 
na turniej do Ropczyc. Aby go oglądnąć zgodziliśmy się załadować materace 
i pojechać z nimi na przyczepie traktorowej, tam je ułożyć, a potem przywieźć 
z powrotem do Dębicy. Nie pamiętam, co to był za turniej, ale poza Wisłoką 
startowała tam Stal Rzeszów, LZS Palikówka i Sokół Ropczyce. Na dobre zaczą-



łem ponownie ćwiczyć zapasy w 1963 roku w sali „Kosmosu” po awansie do 
I ligi, po którym nastąpiła wielka popularność tej dyscypliny sportowej w Dę-
bicy. Po 3 miesiącach treningów zająłem I miejsce w Mistrzostwach Wojewódz-
twa Rzeszowskiego, a na wiosnę 1964 roku byłem II w Mistrzostwach Polski 
Juniorów w Piotrowicach, drugi w Mistrzostwach Województwa i startowałem 
w rozgrywkach ligi terytorialnej. W 1965 roku zająłem IV miejsce w Młodzie-
żowych Mistrzostwach Polski w Jeleniej Górze i zostałem powołany na obóz 
kadry do Chodzieży k/Poznania. W lipcu startowałem w Czechosłowacji w Sni-
nie i Międzylaborcach w meczach klubu, gdzie obie walki wygrałem. Było to dla 
mnie ogromne przeżycie, bo pierwszy raz byłem za granicą. Jako junior zosta-
łem członkiem pierwszoligowej drużyny seniorskiej dość szybko i szczęśliwie. 
Ponieważ ważyłem 52kg, byłem potrzebny w drużynie w wadze muszej, ponie-
waż Kaziu Michalik zakończył karierę. Jakby to powiedzieć, dostałem to miejsce 
w I lidze w spadku po nim. Pod koniec sierpnia byliśmy na obozie przygotowaw-
czym w Złotowie, a po nim pojechaliśmy na mecz do Swarzędza, w którym wy-
grałem swoją pierwszą walkę ligową z Tomczykiem na punkty. Miałem straszną 
tremę i pomimo, że dużo punktów zdobyłem na przeciwniku, to również dużo 
straciłem. Potem miałem dwuletnią przerwę w związku ze służbą wojskową we 
Wrocławiu. 
 Po powrocie zastałem już inne zapasy – zawodowe. Przyszło nowe po-
kolenie zawodników, jak: Jan Michalik, Józef i Kazimierz Lipień, Andrzej Skrzy-
dlewski, Józef Wojciechowski czy Romek Wrocławski, dla których zapasy były 
całym życiem. Było to pokolenie walkarzy i zadziorów. Dla mnie w tej elicie nie 
było już miejsca. Ja byłem już tylko sparing-partnerem głównie Jana Michalika 
oraz zawodnikiem II ligi. Cieszyłem się z jego sukcesów, bo był bardzo pracowity, 
koleżeński i bardzo często ćwiczyliśmy jeszcze po treningach niektóre elementy 
jego techniki. W 1972 roku zostałem skierowany przez klub na kurs instrukto-
rów zapasów i jesienią tegoż roku rozpocząłem pracę trenerską z młodzikami, 
a następnie z juniorami. Od początku podchodziłem bardzo profesjonalnie do 
tego zawodu. Chęć sukcesów takich, jakie osiągali seniorzy, powodowała, że 
podnosiłem poprzeczkę coraz wyżej. Opracowałem programy szkolenia dla klas 
sportowych dla szkoły sportowej oraz dalszego szkolenia w juniorach. Można 
powiedzieć, że stworzyłem taki mały kombinat zapaśniczy do szkolenia mło-
dzieży. Bardzo szybko nastąpiły efekty tej pracy w postaci sukcesów krajowych 
i międzynarodowych. A jest to 27 tytułów Mistrzostw Polski oraz 56 medali 
w imprezach ogólnopolskich i międzynarodowych. Ukoronowaniem tej pracy 
był złoty medal Andrzeja Tomaszewskiego zdobyty w Mistrzostwach Europy 
Juniorów Młodszych w 1993 roku oraz wysokie lokaty jego, Gołąba i Gawlika 
w Mistrzostwach Europy i Świata Juniorów. W 1980 roku zostałem Laureatem 
Plebiscytu Najlepszych Trenerów Wychowawców Młodzieży i posiadam tytuł 



Trener Klasy Mistrzowskiej. Wszystko dzięki temu, że miałem wspaniałe wzorce 
w klubie, a zapasy przeżywałem na swój sposób, jako świadek tej wielkiej trans-
formacji od zera do bogactwa sukcesów. Nie bez znaczenia był fakt, że byłem 
obdarzony dużym tzw. „wyczuciem trenerskim”.

OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA
 Różne są jubileusze. Ten jest też po to by zapasy ocalić od zapomnienia. 
Jest powiedzenie, że sława przemija a pamięć pozostaje. W Dębicy pamięć też 
przeminęła i okazała się ulotna. Miasto całkowicie zapomniało o tej pięknej dys-
cyplinie sportowej mającej swoje korzenie w starożytności. Ta rzeczywistość jest 
przykra dla sekcji, która w początkowym okresie swojej działalności przeszła 
drogę przez mękę, aby rozsławić Klub, Miasto oraz Ojczyznę na różnych arenach 
krajowych , europejskich i światowych. Jest to przykre. 
 Mówią, że historią się nie żyje, że jej miejsce jest w muzeach i na pół-
kach ale prawda jest taka, że historię trzeba znać i o niej pamiętać. Poprzez 
światowe wyczyny, zapaśniczy byli hołubieni, witani przez dostojników, społe-
czeństwo , wożeni bryczkami, klepani po plecach przez ministrów, przyjmowani 
na audiencjach przez premierów i prezydenta. Hymny narodowe im grano 13 
razy kiedy stali na najwyższym stopniu podium Mistrzostw Europy, Świata czy 
Igrzysk Olimpijskich nie licząc innych tytułów. Nie jedno miasto w Polsce by 
chciało, żeby ich sportowcy zdobyli choć jeden taki medal. Wierni kibice mieli 
noce nie przespane przez oglądanie transmisji telewizyjnych z Mistrzostw Świa-
ta w Teheranie, Igrzysk Olimpijskich w Meksyku czy w Montrealu, a rano mu-
sieli iść do pracy. 
 Dlaczego, kiedy trenowano w małej salce o wymiarach 12x12 metrów 
dobudowanej do budynku klubowego zwanej „kurnikiem” w której mieściła się 
tylko mata, zapaśnicy osiągali światowe sukcesy. Od kogo albo od czego to za-
leżało. W Dębicy zapasy jeszcze istnieją. Ale na to potrzeba pomocy społecznej, 
samorządowej, pasjonatów dzięki którym sport istnieje i dużo chęci ale tych naj-
bardziej brakuje. 
 Niestety na tych szczeblach zapanowała apatia. Zastanawiające jest jed-
no, dlaczego tak się dzieje skoro wszystkie warunki dla działalności zapaśniczej 
w Dębicy są spełnione. Są tradycje, sukcesy sportowe, wzorce do naśladowania, 
są mistrzowie maty, jest wielki dorobek sportowy i warunki do ich uprawiania 
a na � nanse nie słychać narzekań.



OSIĄGNIĘCIA INDYWIDUALNE ZAWODNIKÓW
KS „WISŁOKA” NA ARENACH MIĘDZYNARODOWYCH

Sportowcy Wisłoki Dębica zdobyli 40 medali w Igrzyskach Olimpijskich, 
Mistrzostwach Świata i Europy.

LP. ROK
RODZAJ 

IMPREZY
MIEJSCE MEDAL NAZWISKO I IMIĘ

KAT. 
WAGOWA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

1967
1971
1972
1972
1972
1972
1972
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1974
1974
1975
1975
1975
1975
1975
1976
1976
1976
1977
1977
1977
1978
1978
1978
1979
1980
1980
1981
1981
1981
1982
1982
1993
1996

MŚ
MŚ
IM
ME
ME
ME

ME Jun.
MŚ
MŚ
MŚ
MŚ
MŚ
ME
ME
MŚ
MŚ
MŚ
MŚ
MŚ
ME
MŚJ
IO
IO
ME
MŚ
ME
ME
MŚ
ME
ME
ME
IO
ME
MŚ
MŚ
ME
MŚ
MŚ
MEJ
MŚ

Bukareszt
So� a

Monachium
Katowice
Katowice
Katowice

Hvar
Teheran
Teheran
Teheran
Teheran
Teheran
Helsinki
Helsinki
Katowice
Katowice

Mińsk
Mińsk
Mińsk

Ludwigshafen
Haskovo
Montreal
Montreal
Leningrad
Göteborg

Bursa
Bursa

Meksyk
Oslo
Oslo

Bukareszt
Moskwa
Previdza

Oslo
Oslo

Göteborg
Katowice
Katowice

Götzis
Teheran

brąz
srebro
brąz
złoto

srebro
brąz
brąz
złoto
złoto

srebro
srebro
brąz
złoto

srebro
złoto

srebro
srebro
srebro
brąz
złoto
brąz
złoto
brąz
złoto

srebro
brąz
brąz

srebro
złoto
brąz
brąz

srebro
srebro
srebro
brąz
złoto
złoto
złoto
złoto
brąz

Orłowski Wacław
Lipień Kazimierz
Lipień Kazimierz

Michalik Jan
Skrzydlewski Andrzej

Lipień Kazimierz
Lipniewicz Józef

Lipień Józef
Lipień Kazimierz

Michalik Jan
Świerad Ryszard

Skrzydlewski Andrzej
Michalik Jan

Lipień Kazimierz
Lipień Kazimierz

Lipień Józef
Lipień Józef

Lipień Kazimierz
Skrzydlewski Andrzej

Lipień Kazimierz
Wrocławski Roman

Lipień Kazimierz
Skrzydlewski Andrzej

Lipień Kazimierz
Lipień Kazimierz

Skrzydlewski Andrzej
Kuciński Wiesław
Lipień Kazimierz
Lipień Kazimierz

Lipień Józef
Lipień Kazimierz

Lipień Józef
Świerad Ryszard
Świerad Ryszard

Wrocławski Roman
Świerad Ryszard
Świerad Ryszard

Wrocławski Roman
Tomaszewski Andrzej
Tomaszewski Andrzej

87
62
62
52

100
62
90
57
62
52
48

100
52
62
62
57
57
62

100
62
90
62

100
62
62

100
48
62
62
57
62
57
62
62

100
62
62

100
68
74



MEDALIŚCI - ZESTAWIENIE ILOŚCIOWE

OGÓLNY DOROBEK KLUBU

LP. NAZWISKO I IMIĘ ZŁOTO SREBRO BRĄZ RAZEM

1. Lipień Kazimierz 6 5 3 14
2. Świerad Ryszard 2 3 0 5
3. Lipień Józef 1 3 1 5
4. Skrzydlewski Andrzej 0 1 4 5
5. Michalik Jan 2 1 0 3
6. Wrocławski Roman 1 0 2 3
7. Tomaszewski Andrzej 1 0 1 2
8. Orłowski Wacław 0 0 0 1
9. Kuciński Wiesław 0 0 1 1

10. Lipniewicz Józef 0 0 1 1
11. OGÓŁEM 13 13 14 40

MEDALE
IMPREZY ZŁOTE SREBRNE BRĄZOWE RAZEM

MISTRZOSTWA EUROPY 7 3 5 15
MISTRZOSTWA ŚWIATA 5 9 7 21
IGRZYSKA OLIMPIJSKIE 1 1 2 4

OGÓŁEM 13 13 14 40

Kazimierz Lipień i Józef Lipień w karykaturze autorstwa Edwarda Ałaszewskiego.



MEDALIŚCI MISTRZOSTW MIĘDZYNARODOWYCH

IMIĘ I NAZWISKO MISTRZOSTWA 
EUROPY

MISTRZOSTWA 
ŚWIATA

IGRZYSKA 
OLIMPIJSKIE

Kazimierz Lipień
14 medali

1972 - Katowice
1973 - Helsinki
1975 - Ludwigshafen
1976 - Leningrad
1978 - Oslo
1979 - Bukareszt

III
II
I
I
I

III

1971 - So� a
1973 - Teheran
1974 - Katowice
1975 - Mińsk
1977 - Göteborg
1978 - Meksyk

II
I
I
II
II
II

1972 - Monachium
1976 - Montreal

III
I

Józef Lipień
5 medali 1978 - Oslo III

1973 - Teheran
1974 - Katowice
1975 - Mińsk

I
II
II

1980 - Moskwa II

Ryszard Świerad
5 medali

1980 - Prewidza
1981 - Göteborg

II
I

1973 - Teheran
1981 - Oslo
1982 - Katowice

II
II
I

Andrzej Skrzydlewski
5 medali

1972 - Katowice
1977 - Bursa

II
III

1973 - Teheran
1975 - Mińsk

III
III 1976 - Montreal III

Jan Michalik
3 medale

1972 - Katowice
1973 - Helsinki

I
I 1973 - Teheran II

Roman Wrocławski
3 medale

1975 - Haskovo
1981 - Oslo
1982 - Katowice

III
III
I

Andrzej Tomaszewski
2 medale 1993 - Götzis I 1996 - Teheran III

Wiesław Kuciński
1 medal 1977 - Bursa III

Wacław Orłowski
1 medal 1967 - Bukareszt III

Józef Lipniewicz
1 medal 1972 - Hvar III

RAZEM
40 medali 15 medali 21 medali 4 medale



Andrzej SkrzydlewskiKazimierz Lipień Józef Lipień

Ryszard Świerad Jan Michalik Roman Wrocławski

Wacław OrłowskiAndrzej Tomaszewski Wiesław Kuciński Józef Lipniewicz



MISTRZOWIE POLSKI SENIORÓW

LP. IMIĘ I NAZWISKO ROK MIEJSCOWOŚĆ ILOŚĆ TYTUŁÓW

1. Kazimierz Lipień

1968
1969
1970
1971
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980

Siemianowice
Elbląg

Katowice
Rzeszów

Włocławek
Wrocław
Dębica
Zamość
Racibórz
Dębica

Katowice
Dębica

12

2. Józef Lipień

1968
1969
1972
1974
1975
1976
1978
1979
1981

Elbląg
Katowice

Wałbrzych
Wrocław
Dębica
Zamość
Dębica

Katowice
Racibórz

9

3. Andrzej Skrzydlewski

1969
1971
1972
1974
1975
1977

Elbląg
Rzeszów

Wałbrzych
Wrocław
Dębica

Racibórz

6

4. Jan Michalik

1968
1969
1970
1971
1973

Siemianowice
Elbląg

Katowice
Rzeszów

Włocławek

5

5. Czesław Korzeń

1964
1966
1967
1968

Piotrków
Kraków

Jelenia Góra
Siemianowice

4

6. Józef Wojciechowski

1974
1975
1976
1981

Wrocław
Dębica
Zamość
Racibórz

4



7. Roman Wrocławski

1977
1980
1981
1982

Racibórz
Dębica

Racibórz
Warszawa

4

8. Wacław Orłowski
1968
1970
1973

Siemianowice
Katowice

Włocławek
3

9. Ryszard Długosz 1965 Chełmża 3

10. Wiesław Kuciński
1976
1978
1979

Zamość
Dębica

Katowice
3

11. Edward Kasperowicz 1976
1980

Zamość
Dębica 2

12. Ryszard Świerad 1977
1980

Racibórz
Dębica 2

13. Andrzej Tomaszewski 1994
2000

Racibórz
Warszawa 2

14. Jarosław Siuj 1993 Wrocław 1

15. Marek Gawlik 1999 Racibórz 1

16. Mariusz Furgał 2005 Tomaszów Mazowiecki 1

RAZEM 62

MISTRZOWIE POLSKI MŁODZIEŻOWCÓW
LP. IMIĘ I NAZWISKO ROK ILOŚĆ TYTUŁÓW

1. Zbigniew Kuźnicki 1990
1992 2

2. Andrzej Tomaszewski 1996
1998 2

3. Dawid Świerad 1999
2000 2

4. Andrzej Szczepanik 1996
1998 2

5. Marek Sienkiewicz 1987 1
6. Marek Król 1992 1
7. Marek Gawlik 1993 1
8. Jarosław Kurkiewicz 1994 1
9. Krzysztof Szczepanik 1997 1

RAZEM 13



MISTRZOWIE POLSKI JUNIORÓW

LP. IMIĘ I NAZWISKO ROK ILOŚĆ TYTUŁÓW

1. Zbigniew Górecki
1976
1978
1979

3

2. Roman Wrocławski 1974
1975 2

3. Zbigniew Socha 1981
1983 2

4. Marek Sienkiewicz 1986
1987 2

5. Zbigniew Kuźnicki 1987
1988 2

6. Rafał Szybowski 1996
1997 2

7. Wacław Orłowski 1964 1
8. Jerzy Setkowicz 1968 1
9. Zbigniew Szerszeń 1971 1

10. Wojciech Sobkowski 1972 1
11. Ryszard Świerad 1973 1
12. Janusz Kosiński 1976 1
13. Krzysztof Osmólski 1977 1
14. Roman Popiołek 1981 1
15. Bogdan Kazała 1982 1
16. Grzegorz Kmiecik 1985 1
17. Zbigniew Stasik 1988 1
18. Jacek Lorek 1991 1
19. Andrzej Tomaszewski 1993 1
20. Krzysztof Gołąb 1994 1
21. Marek Gawlik 1995 1
22. Krzysztof Grzybek 2000 1
23. Paweł Ziara 2000 1
24. Mariusz Furgał 2005 1
25. Dominik Haba 2005 1
26. Krzysztof Rozenkranc 2005 1

RAZEM 33



MISTRZOWIE POLSKI JUNIORÓW MŁODSZYCH

LP. IMIĘ I NAZWISKO ROK ILOŚĆ TYTUŁÓW

1. Mariusz Furgał
2001
2003

2

2. Dawid Świerad
1995
1996

2

3. Jan Michalik 1966 1

4. Jerzy Setkowicz 1966 1

5. Józef Lipień 1967 1

6. Kazimierz Lipień 1967 1

7. Marek Pilarczyk 1968 1
8. Marian Moskal 1972 1
9. Ryszard Świerad 1972 1

10. Stefan Zagórski 1973 1
11. Janusz Kosiński 1975 1
12. Zbigniew Górecki 1976 1
13. Tadeusz Szerszeń 1978 1
14. Roman Popiołek 1978 1
15. Mieczysław Barzyk 1980 1
16. Zbigniew Socha 1982 1
17. Kazimierz Kazała 1983 1
18. Dariusz Tarczoń 1985 1
19. Jacek Lorek 1989 1
20. Tomasz Fijałek 1991 1
21. Andrzej Tomaszewski 1993 1
22. Artur Skrobucha 1993 1
23. Rafał Szybowski 1995 1
24. Dominik Haba 2002 1
25. Krzysztof Tomaszewski 2008 1

RAZEM 27

Ogółem zdobyto 133 tytuły Mistrzów Polski.



MEDALIŚCI MISTRZOSTW POLSKI SENIORÓW

LP. MIASTO ROK ILOŚĆ 
MEDALI IMIĘ I NAZWISKO, MEDAL, KAT. WAGOWA

1. Warszawa 1960 2 Czesław Korzeń - brąz, 57
Tadeusz Popiołek - brąz, 67

2. Poznań 1962 1 Andrzej Cieśla - brąz, 87
3. Katowice-Piotrowice 1963 1 Czesław Korzeń - srebro, 62

4. Piotrków 
Trybunalski 1964 2 Czesław Korzeń - złoto, 62

Ryszard Długosz - srebro

5. Wrocław 1965 2 Czesław Korzeń - brąz, 62
Ryszard Długosz - złoto

6. Kraków 1966 2 Czesław Korzeń - złoto, 63
Tadeusz Popiołek - srebro, 70

7. Jelenia Góra 1967 5

Czesław Korzeń - złoto, 63
Jan Michalik - srebro, 52

Józef Lipień - brąz, 57
Wacław Orłowski - brąz, 87

Andrzej Skrzydlewski - brąz, 97

8. Siemianowice 1968 6

Jan Michalik – złoto, 52
Kazimierz Lipień – złoto, 57
Czesław Korzeń – złoto, 63

Wacław Orłowski – złoto, 97
Andrzej Skrzydlewski – srebro, 97

Józef Lipień – srebro, 57

9. Elbląg 1969 4

Jan Michalik – złoty, 52
Józef Lipień – złoty, 57

Kazimierz Lipień – złoty, 62
Andrzej Skrzydlewski – złoty, 100

10. Katowice 1970 5

Jan Michalik – złoty, 52
Józef Lipień – złoty, 57

Kazimierz Lipień – złoty, 62
Wacław Orłowski – złoty, 100

Andrzej Skrzydlewski – brąz, 100

11. Rzeszów 1971 5

Jan Michalik – złoty, 52
Kazimierz Lipień – złoty, 62

Andrzej Skrzydlewski – złoty, 100
Józef Lipień – srebro, 57

Wacław Orłowski – srebro, 100



12. Wałbrzych 1972 6

Józef Lipień – złoto, 62
Andrzej Skrzydlewski – złoto, 100
Józef Wojciechowski – srebro, 57

Kazimierz Lipień – srebro, 62
Ryszard Świerad – brąz, 48

Edward Kasperowicz – brąz, 82

13. Włocławek 1973 5

Jan Michalik – złoto, 57
Kazimierz Lipień – złoto, 62
Ryszard Świerad – srebro, 48

Wacław Orłowski – srebro, 100
Andrzej Skrzydlewski – brąz, 100

14. Wrocław 1974 9

Józef Wojciechowski – złoto, 57
Józef Lipień – złoto, 62

Kazimierz Lipień – złoto, 68
Andrzej Skrzydlewski – złoto, 100

Jan Michalik – srebro, 57
Wiesław Kuciński – brąz, 48

Kazimierz Kucharski – brąz, 52
Jerzy Herduś – brąz, 52

Wacław Orłowski – brąz, 52

15. Dębica 1975 9

Józef Wojciechowski – złoto, 57
Józef Lipień – złoto, 62

Kazimierz Lipień – złoto, 68
Andrzej Skrzydlewski – złoto, 100

Wiesław Kuciński – srebro, 48
Roman Wrocławski – srebro, 90
Kazimierz Kucharski – brąz, 52

Józef Lipniewicz – brąz, 82
Wacław Orłowski – brąz, 100

16. Zamość 1976 9

Wiesław Kuciński – złoto, 48
Józef Wojciechowski – złoto, 57

Józef Lipień – złoto, 62
Kazimierz Lipień – złoto, 68

Edward Kasperowicz – złoto, 90
Jan Swół – srebro, 82

Roman Wrocławski – srebro, 90
Kazimierz Kucharski – brąz, 52

Andrzej Skrzydlewski – brąz, 100

17. Racibórz 1977 5

Kazimierz Lipień – złoto, 68
Andrzej Skrzydlewski – złoto, 100

Wiesław Kuciński – srebro, 48
Kazimierz Kucharski – srebro, 52

Zbigniew Górecki – brąz, 48



18. Dębica 1978 9

Wiesław Kuciński – złoto, 48
Józef Lipień – złoto, 62

Kazimierz Lipień – złoto, 68
Janusz Kosiński – srebro, 52
Ryszard Świerad – srebro, 62

Jan Swół – srebro, 82
Andrzej Skrzydlewski – srebro, 100

Ryszard Kowalski – srebro, +100
Roman Wrocławski – brąz, 90

19. Katowice 1979 7

Wiesław Kuciński – złoto, 48
Józef Lipień – złoto, 62

Kazimierz Lipień – złoto, 68
Zbigniew Górecki – brąz, 52

Józef Wojciechowski – brąz, 57
Władysław Szybowski – brąz, 82

Roman Wrocławski – brąz, 90

20. Dębica 1980 9

Ryszard Świerad – złoto, 62
Kazimierz Lipień – złoto, 68

Edward Kasperowicz – złoto, 90
Roman Wrocławski – złoto, 100
Zbigniew Górecki – srebro, 52

Józef Lipień – srebro, 62
Władysław Szybowski – srebro, 90
Andrzej Skrzydlewski – srebro, 100

Stanisław Czerwicki – brąz, 68

21. Racibórz 1981 4

Józef Wojciechowski – złoto, 57
Józef Lipień – złoto, 62

Roman Wrocławski – złoto, 100
Kazimierz Lipień – brąz, 68

22. Piotrków 
Trybunalski 1983 1 Władysław Szybowski – brąz, 90

23. Zabrze 1984 1 Mieczysław Rudnik – brąz, 90
24. Racibórz 1986 1 Wiesław Kuciński – brąz, 52
25. Racibórz 1992 1 Grzegorz Kmiecik – brąz, 74
26. Wrocław 1993 1 Jarosław Siuj – złoto, 74

27. Racibórz 1994 4

Andrzej Tomaszewski – złoto, 74
Marek Gawlik – srebro, 48
Mariusz Kania – brąz, 52

Jarosław Kurkiewicz – brąz, 100
28. Wałbrzych 1995 1 Marek Gawlik – srebro, 48

29. Piotrków 
Trybunalski 1996 2 Andrzej Tomaszewski – srebro, 68

Dawid Świerad – brąz, 52

30. Racibórz 1997 2 Krzysztof Szczepanik – srebro, 63
Andrzej Tomaszewski – srebro, 76



31. Wrocław 1998 4

Dawid Świerad – srebro, 54
Andrzej Tomaszewski – srebro, 76

Marek Gawlik – brąz, 54
Krzysztof Szczepanik – brąz, 63

32. Kuźnia Raciborska 1999 4

Marek Gawlik – złoto, 54
Andrzej Tomaszewski – srebro, 76

Krzysztof Szczepanik – brąz, 63
Rafał Szybowski – brąz, 85

33. Warszawa 2000 4

Andrzej Tomaszewski – złoto, 76
Marek Gawlik – srebro, 54

Krzysztof Szczepanik – brąz, 63
Andrzej Szczepanik – brąz, 63

34. Pabianice 2001 3
Krzysztof Szczepanik – srebro, 63

Marek Gawlik – brąz, 54
Andrzej Tomaszewski – brąz, 76

35. Kartuzy 2002 1 Andrzej Tomaszewski – brąz, 74

36. Tomaszów 
Mazowiecki 2005 2 Mariusz Furgał – złoto, 60

Andrzej Tomaszewski – srebro, 74
37. Wrocław 2008 1 Mariusz Furgał – brąz, 66

RAZEM 140 MEDALI

1974 r. - Zgadnijcie, kto my jesteśmy?



1963 - II miejsce liga terytorialna - Piotrków Trybunalski - awans do I ligi dru-
żynowej seniorów

1968 - Klubowy Mistrz Polski Seniorów
1982 - Klubowy Mistrz Polski Juniorów Młodszych
2005 - Klubowy Mistrz Polski Juniorów

Drużyna zapaśnicza Klubu 8-krotnie zdobyła tytuł Drużynowego Mistrza Polski 
w latach: 1970, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1999 oraz 7-krotnie tytuł 
Drużynowego V-ce Mistrza Polski w latach: 1971, 1978, 1991, 1992, 1998, 2006, 
2008 i 3-krotnie zajmowała III miejsca w latach: 1968, 1969, 1979.

1964 - IV miejsce
1965 - V miejsce
1966 - IV miejsce
1967 - V miejsce
1968 - III miejsce
1969 - III miejsce
1970 - I miejsce
1971 - II miejsce
1972 - I miejsce
1973 - I miejsce
1974 - I miejsce
1975 - I miejsce
1976 - I miejsce

1977 - I miejsce
1978 - II miejsce
1979 - III miejsce
1980 - IV miejsce
1981 - VI miejsce
1991 - II miejsce
1992 - II miejsce
1998 - II miejsce
1999 - I miejsce
2000 - IV miejsce
2006 - II miejsce
2007 - IV miejsce
2008 - II miejsce

WYNIKI DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW POLSKI

KIEROWNICY SEKCJI ZAPAŚNICZEJ W LATACH 1954 - 2018

            1954 Stanisław Żabicki
1955 - 1971 Zygmunt Kałek
1971 - 1973 Edward Madejski
1973 - 1975 Włodzimierz Węgrzyn
             1976 Eugeniusz Jasiński
1976 - 1977 Radosław Gorzko
            1978 Fryderyk Gawle

1979 - 1980 Władysław Pawlak
1981 - 1987 Zygmunt Kałek
1988 - 1992 Edward Madejski
1993 - 2000 Zbigniew Szerszeń
2001 - 2006 Andrzej Hochołowski
2007 - 2010 Janusz Boro
2011 - 2018 Ryszard Konieczny



1.  Czesław Korzeń
2. Włodzimierz Węgrzyn
3. Wiesław Syrecki
4. Jerzy Herduś
5. Stanisław Jodłowski
6. Zbigniew Szerszeń
7. Leonard Zieliński
8. Wiesław Różycki
9. Edward Kasperowicz
10. Stanisław Czerwicki

KADRA TRENERSKA
pierwszej drużyny Wisłoki w latach 1954 - 2019

TRENERZY GRUP MŁODZIEŻOWYCH

1954 - 1957 Ludwik Budzyński

1957 - 1960 Tadeusz Popiołek

1960 - 1961 Emil Gross

1962 - 1970 Tadeusz Popiołek

1971 - 1982 Czesław Korzeń

1982 - 1983 Edward Kasperowicz

1983 - 1984 Tadeusz Popiołek 

1985 - 1986 Józef Wojciechowski

1987 - 1988 Stanisław Jodłowski

            1988 Tadeusz Popiołek  

1989 - 1994 Ryszard Konieczny

            1995 Kazimierz Lipień

            1996 Robert Ochał

1997 - 2001 Józef Lipień

2002 - 2014 Ryszard Konieczny

11. Dariusz Łukaszewski
12. Grzegorz Kmiecik
13. Robert Ochał
14. Jan Kabała
15. Ryszard Konieczny
16. Andrzej Jedynak
17. Kazimierz Kazała
18. Andrzej Haba
19. Marek Jasiński
20. Rafał Dobkowski



1987 - 1988 Stanisław Jodłowski

            1988 Tadeusz Popiołek  

1989 - 1994 Ryszard Konieczny

            1995 Kazimierz Lipień

            1996 Robert Ochał

1997 - 2001 Józef Lipień

2002 - 2014 Ryszard Konieczny

PREZESI KLUBU W OKRESIE 65-LECIA SEKCJI

KAZIMIERZ BROŻYNA
Prezes klubu w latach 1956-1961

KAZIMIERZ BROŻYNA
Prezes klubu w latach 1956 - 1961

WŁADYSŁAW SZYBOWSKI
Prezes klubu w latach 1994-1995

WŁADYSŁAW SZYBOWSKI
Prezes klubu w latach 1994 - 1995

JANUSZ BIENIASZ
Prezes klubu w latach 1995-1999

JANUSZ BIENIASZ
Prezes klubu w latach 1995 - 1999

JANUSZ URBANIK
Prezes klubu od 2007 r.

JANUSZ URBANIK
Prezes klubu od 2007 roku

STANISŁAW LESKI
Prezes klubu od 2002 roku

STANISŁAW LESKI
Prezes klubu od 2002 roku

PIOTR CHĘCIEK
Prezes klubu w latach 2009 - 2011

HENRYK MITRĘGA
Prezes klubu w latach 1984 - 1989

CZESŁAW KORZEŃ
Prezes klubu w latach 1993-1994

CZESŁAW KORZEŃ
Prezes klubu w latach 1993 - 1994

TADEUSZ FORNAL
Prezes klubu w roku 1984

TADEUSZ FORNAL
Prezes klubu w roku 1984ANDRZEJ STASIŃSKI

Prezes klubu od 1976-1984 r.

ANDRZEJ STASIŃSKI
Prezes klubu w latach 1976 - 1984

ZBIGNIEW SOJKA
Prezes klubu w latach 1953-1955 r.

ZBIGNIEW SOJKA
Prezes klubu w latach 1953 - 1955

HENRYK MARTYNIAK
Prezes klubu w latach 1967-1971 

HENRYK MARTYNIAK
Prezes klubu w latach 1967 - 1971

WOJCIECH STEINHOFF
Prezes klubu w latach 1930-1939

Honorowy Prezes Klubu w latach 1947-1954

WOJCIECH STEINHOFF
Prezes klubu w latach 1930 - 1939

Honorowy Prezes Klubu w latach 1947 - 1954

JAN KACPERSKI
Prezes klubu od 1989-1992 r.

JAN KACPERSKI
Prezes klubu w latach 1989 - 1992

STEFAN BIESZCZAD
Prezes klubu w latach 2000-2001

STEFAN BIESZCZAD
Prezes klubu w latach 2000 - 2001

JÓZEF STRÓŻYK
Prezes klubu od 1971-1976

JÓZEF STRÓŻYK
Prezes klubu w latach 1971 - 1976



MAREK GRABOWSKI
Prezes klubu w latach 2012 - 2014

JAN SKOWROŃSKI
Kierownik klubu w latach 2015 - 2019

1953 – przyjazd do Dębicy Ludwika Budzyńskiego, zawodnika, trenera, który 
zaszczepił początki zapasów w Fabryce Opon i stał się założycielem Sekcji Zapa-
śniczej w Klubie ,,Unia”.
1954 – sekcję zarejestrowano w Wydziale Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu 
Wojewódzkiego w Rzeszowie w dniu 15.XI.1954 oraz zgłoszono do rozgrywek.
1956 – Andrzej Cieśla zdobywa brązowy medal w Mistrzostwach Polski Junio-
rów w Gdańsku. Trzech zawodników Wisłoki: Lombara, Nicoś i Budzyński za-
kwali� kowało się do mistrzostw Polski.
1958 - do Dębicy przyjeżdża nowy trener, a jednocześnie zawodnik Tadeusz Po-
piołek. W tym samym roku zdobywa on srebrny medal w Międzynarodowym 
Turnieju o ,,Błękitną Wstęgę Adriatyku” w Jugosławii.
1960 - Czesław Korzeń oraz Tadeusz Popiołek zdobywają brązowe medale 
w Mistrzostwach Polski Seniorów w Warszawie. Popiołek odchodzi do mysło-
wickiego klubu ,,SIŁA”, a na jego miejsce przychodzi trener Emil GROSS z Kra-
kowa.
1962 – Andrzej Cieśla zdobywa brązowy medal w Mistrzostwach Polski Senio-
rów w Poznaniu, a Czesław Korzeń - srebrny medal na Festiwalu Młodzieży 
i Studentów w Helsinkach. Do klubu wraca trener Tadeusz Popiołek.
1963 - Czesław Korzeń zdobywa srebrny medal w Mistrzostwach Polski Senio-
rów w Piotrowicach, a drużyna uzyskuje awans do I ligi.
1964 - Czesław Korzeń zdobywa historyczny tytuł Mistrza Polski dla Klubu.
1967 - pierwszy, brązowy medal zawodnika,, Wisłoki” w Mistrzostwach Świata 
Bukareszcie. Zdobywa go Wacław Orłowski.
1970 - zapaśnicy ,,Wisłoki” zdobywają po raz pierwszy Drużynowe Mistrzostwo 

KALENDARIUM SEKCJI ZAPAŚNICZEJ
Klubu Sportowego „WISŁOKA” Dębica



Polski. Sukces ten powtarzają jeszcze siedmiokrotnie w latach 1972-1977 oraz 
1999.
1971 - Kazimierz Lipień zdobywa tytuł wicemistrza świata w So� i.
1972 – pierwszy złoty medal mistrzostw Europy dla Polski wywalczył Jan Mi-
chalik w Katowicach. Kazimierz Lipień wywalczył brązowy medal na Igrzyskach 
Olimpijskich w Monachium.
1973 – Mistrzostwa Świata w Teheranie stały się wielkim sukcesem ,,Wisłoki”. 
Tytuły mistrzów świata zdobywają Józef i Kazimierz Lipień. Srebrne medale 
zdobywają Ryszard Świerad i Jan Michalik. Andrzej Skrzydlewski zostaje brązo-
wym medalistą. Jan Michalik zdobywa również złoty medal na Mistrzostwach 
Europy, tym razem w Helsinkach.
1974 - kolejny tytuł mistrza świata zdobywa na katowickich matach Kazimierz 
Lipień, a jego brat Józef zostaje wicemistrzem świata.
1980 –trener Stanisław Jodłowski zostaje laureatem Ogólnopolskiego Plebiscytu 
Najlepszych Trenerów Wychowawców Młodzieży”.
1982 – kolejny wielki sukces zapaśników na Mistrzostwach Świata w Katowi-
cach. Złote medale zdobywają Ryszard Świerad i Roman Wrocławski. Młodzi 
zawodnicy klubu wygrywają Ogólnopolską Spartakiadę Młodzieży w punktacji 
drużynowej oraz zdobywają 4 medale indywidualnie.
1993 -Andrzej Tomaszewski, podopieczny trenera Stanisława Jodłowskiego, 
zdobywa złoty medal w po ósmy Drużynowego Mistrza Polski. W grudniu 
zmarł Ludwik Budzyński, założyciel sekcji zapaśniczej.
2005 -zmarł zapaśnik wszechczasów- złoty medalista olimpijski, mistrz świata 
i Europy oraz dwunastokrotny mistrz Polski - Kazimierz Lipień. Juniorzy zdo-
bywają tytuł Klubowego Mistrza Polski, a indywidualnie 3 złote medale oraz 
1 srebrny.
2006 - zmarł Andrzej Skrzydlewski, medalista olimpijski, mistrzostw świata 
i Europy.
2008 -wspaniałe obchody jubileuszu 100-lecia klubu zorganizowane przez by-
łego zawodnika sekcji, Janusza Urbanika. Inauguracja Międzynarodowego Me-
moriału Kazimierza Lipienia. Zwyciężył w nim zawodnik ,,Wisłoki”, Mariusz 
Furgał.
2011 – zmarł wspaniały zapaśnik, Ryszard Świerad, mistrz świata i Europy. 
Trener reprezentacji Polski, która na olimpiadzie w Atlancie zdobyła 5 medali, 
w tym 3 złote, 1 srebrny i 1 brązowy.
2014 – obchody jubileuszu 60-lecia sekcji. Memoriał Kazimierz Lipienia zostaje 



przekształcony w Memoriał Dębickich Mistrzów Zapasów.
2017 - Stanisław Jodłowski napisał książkę o historii zapasów pt. ,,Dębickie za-
pasy”, której sponsorem był Janusz Urbanik.
2018 - jubileusz 110-lecia Klubu i uroczysta akademia na sali Kina ,,Kosmos” 
oraz spotkanie pokoleń zapaśników. Kolejna napisana przez Stanisława Jodłow-
skiego, a wydana przez Janusza Urbanika książka, tym razem pt.,,110 lat dębic-
kiej Wisłoki”.
2019 - uroczystości w Sportowej Stodole z okazji jubileuszu 65-lecia sekcji za-
paśniczej.
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