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I. Przedmowa. 
 

 

        Mała Encyklopedia Zapaśnictwa jest pierwszą w Polsce próbą ukazania złożonej i 

bogatej problematyki sportu zapaśniczego w popularnonaukowym zarysie. 

        W Małej Encyklopedii Zapaśnictwa  zawarte są podstawowe informacje o historii i 

rozwoju zapaśnictwa w Polsce i na świecie, najważniejszych imprezach zapaśniczych o 

zasięgu światowym , europejskim i zawodach organizowanych w Polsce wraz z wynikami 

sportowymi, biografiami czołowych zapaśników świata, trenerów, sędziów i działaczy 

zapaśnictwa.  

        Przy opracowywaniu biogramów zastosowano różnorodne kryteria doboru haseł , 

aktualizując je do 2020 roku. W przypadku zawodników polskich uwzględniono wyłącznie 

medalistów i uczestników Igrzysk  Olimpijskich, mistrzostw świata i europy. 

        Dużą grupę haseł poświęcono najwybitniejszym trenerom, sędziom, działaczom polskich 

zapasów oraz organizacjom i stowarzyszeniom zapaśniczym ,które opracowano w oparciu o 

nadesłane ankiety oraz dostępne dane żródłowe. 

        W Małej Encyklopedii Zapaśnictwa  zwrócono szczególna uwagę na przedstawienie 

możliwie pełnego zbioru haseł dotyczących polskich klubów i sekcji zapaśniczych oraz 

okręgowych związków atletycznych i zapaśniczych. 

        Skromną część haseł poświęcono światowemu zapaśnictwu z uwagi na ograniczone 

możliwości uzyskania wiarygodnych informacji oraz niepełne dane. Po raz pierwszy w 

literaturze polskiej zebrano dostępne informacje o rozwoju światowego zapaśnictwa, jego 

struktur organizacyjnych na poszczególnych kontynentach , najwybitniejszych zawodników i 

działaczy oraz powstania i rozwoju Międzynarodowej Federacji Zapaśniczej –FILA-UWW. 

Ostatni tom Encyklopedii poświęcono próbie opracowania podstawowym definicjom 

zapaśnictwa z uwagi na brak dorobku i odnośników polskich w tym zakresie.  

         Oddając kolejne tomy Małej Encyklopedii Zapaśnictwa do rąk Czytelników mamy 

nadzieję ,że nawet wobec braków i niedostatków np. niektórych informacji i biogramów 

zawodników, trenerów, sędziów i działaczy, klubów czy sekcji zapaśniczych opracowanie 

przyczyni się do uporządkowania i poszerzenia wiedzy wśród ludzi profesjonalnie 

związanych z zapaśnictwem jak i wśród szerokich rzesz miłośników sportu zapaśniczego. 

          W przygotowaniu Encyklopedii brało udział wielu zawodników, trenerów, sędziów i 

działaczy zapaśniczych  przekazując często swoje osobiste pamiątki i zdjęcia dokumentujące 

 historię. Bez ich pracy nie byłoby możliwe opracowanie wielu często nieznanych faktów  

historycznych. Mam nadzieję, że nasza wspólna praca nie poszła na marne ,a skromne 

wydawnictwo niech będzie podziękowaniem za włożony trud i wysiłek.   

          Wobec braku szeregu informacji , a szczególnie zdjęć dokumentujących zapaśnicze 

wydarzenia zwracamy się z uprzejmą prośbą do wszystkich Czytelników o nadsyłanie 

ewentualnych uwag, propozycji uzupełnień ,które pozwolą na doskonalenie kolejnych wydań 

Małej Encyklopedii Zapaśnictwa ,docelowo w 2022 r ,w roku „100 -lecia Polskich Zapasów” 

                                                                                                        

                                                                                                             Autor 

          

Lublin.2020.03.01                          
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WYBITNI ZAWODNICY, TRENERZY, SĘDZIOWIE I 

DZIAŁACZE POLSKIEGO ZAPAŚNICTWA 
 

KOSZ 

 

 
 

KOSZEWSKI  WŁADYSŁAW-ur.9.1.1910 r w Warszawie.Zmarł 2004? ►zawodnik 

s.klasyczny,s.wolny,,instruktor,sędzia,działacz. ►Zawodnik PTA W-wa,"Legia" W-

wa,"Skra" i "Orzeł" W-wa,kat.wagowa  79 kg. ►Sędzia wojewódzki -od 1950,sędzia m)n. 

►Osiągnięcia sportowe:MPS-1930-2 m,MPS-1933-2 m (s.wolny). ►Praca szkoleniowa:od 

1934 KS”Iskra” Warszawa-instruktor. ►Osiągnięcia szkoleniowe:wychowawca Mieczysława 

Duldera. ►Praca społeczna:założyciel KS Iskra" Ww.,1929-gospodarz s.z.WKS”Legia” 

 Warszawa, Przew.Kol.Sędziów PZA,od 1946 członek zarządu WOZZ,sekretarz komisji 

sędziowskiej WOZZ,od 1957 wiceprezes WOZZ,od 1957 wiceprezes Rady Trenerów WOZZ, 

1951-1955-prezes WOZZ,od 1976 przewodniczący koła seniorów przy WOZZ.Występował 

w cyrku Staniewskich jako”Czarna Maska” . ►Walczył w powstaniu warszawskim. 

►Wyróżnienia-FILA-dyplom.►Żonaty:Józefa. ►Żródło:archiwum PZZ ■ 

 

KOSZOWSKI RAFAŁ-ur.1974 r ►Zawodnik s. klasyczny►Zawodnik GKS „Piotrkovia” 

Piotrków Trybunalski,CWKS”Legia” Warszawa-1993-1995, SKF”Olimp” Kostrzyn-2013 

,kat.wagowa 74,82,120 ,97,110-A ,130-Bkg. ►Trenerzy z; ►Osiągnęcia s:MEJ-1994-4 

m,Igrzyska Bałtyckie-1993-6 m,1997-6 m,MPS-1997-2 m,2000,2002-3 m.,T.Pytlasiński-

1995-7 m,mnMPS-1999-2 m,MMP-1993-3 m1994-2 m,,1995-1 m,1996-3 m,1997-3 

m,mnMMP-1996,1997-3 m,MPImł-1992-3 m,MŚ-Wet-2013-2  m,2015-2 m,MP-Wet-2013-1 

m,►Żródło:archiwum PZZ. ■ 

 

  
 

KOŚCIELSKI  ANDRZEJ-ur.1961  czy 1969?r ►Zawodnik s.wolny►Zawodnik WKS 

„Grunwald” Poznań,-1993, JCSW Jelenia Góra,kat.wagowa 68,74 ,76 kg►Trenerzy z; ► 

Osiągnięcia s:MPS-1993-5 m,1994,1995-2 m,1997-3 m,MMP-1992-3 m,MŚ Weteranów-

►Źródło:archiwum PZZ■ 

 

KOŚCIELSKI JAN-ur.►Zawodnik s.wolny.►Zawodnik KS”Budowlani”Łomża, 

kat.wagowa  90 kg.►Trenerzy z; .► Osiągnięcia s:MMP-1990-3 m,MPJ-1990-2 m,. 

.►Źródło:archiwum PZZ■ 

 

KOŚCIUSZKO PIOTR-ur.1992 r. ►Zawodnik s. klasyczny►Zawodnik AZS-AWF 

Warszawa,kat..wagowa  96 kg. ►Trenerzy z:  ►Osiągnęcia s:AkadMP-2013-3 m,MPJ-2012-

3 m, ►Żródło:archiwum PZZ. ■ 
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KOŚCIÓŁEK  KAMIL TOMASZ-ur.2.08.1996 r w Rzeszowie ►Ukończył-student  

►Zawodnik  s.wolny ►Zawodnik  ZKS „Stal” Rzeszów-od 2000, kat.wagowa  100,120,125  

kg. ►Pierwszy trener:Sebastian Maczuga  ►Trenerz z:Dariusz Grzywiński►Osiągnięcia 

sportowe:MME-2017-3 m,MŚ-J-2014-3 m,2015-5 m,2016-5 m,ME-J-2014-9 m,2016-5 

m,MŚ-Kad-2013-19 m,ME-Kad-2013-5 m,MPS-2015-3 m,2017-2 m,T.Ziółkowski-2015-11 

m,2017-5 m,mnMPJ-2014-1 m,MPJ-2014,2015,2016-1 m,2017-2 m,OOM-2013-2 m,2012-8 

m►Żródło;archiwum PZZ■ 

 

KOŚCIÓŁEK  TOMASZ-ur.1998 r ►Zawodnik s.wolny.►Zawodnik ZKS”Stal” Rzeszów, 

kat.wagowa 96 kg.►Trenerzy z; .► Osiągnięcia s:MPJ-2017-2 m,.►Źródło:archiwum PZZ■ 

 

 
 

KOŚCIOŁEK ZDZISŁAW-ur.13.01.1947 r w Wysocinie.►Zawodnik,instruktor 

►Ukończył Technikum Mechaniczne,technik samochodowy,instruktor-1965.. ► 

Zawodnik KS”Gwardia” Koszalin w judo i LZS Koszalin w zapasach,kat.wagowa  57-68  kg. 

►Praca szkoleniowa:od 1965 KS”Gwardia” Koszalin-instr. ►Praca:Wojewódzki zarząd Kin 

w Koszalinie-mechanik. ►Żródło:archiwum PZZ. 

 

 
 

KOŚCIOWSKA JOANNA-ur.1977 r  r. ►Zawodniczka z.kobiet►Ukończyła  Zespoł Szkół 

Rolniczych  im. st. Staszica w Borkowicach ►►Zawodniczka LKS”Platan” Borkowice od 

19,kat.wag 65 .kg►Trenerzy z;Józef Maciejczak►Osiągnięcia s:MPS-1994-4 m, 

►Żródło:archiwum PZZ■ 

 

KOŚCIUCZYK  BARTOSZ-ur.1992 r ►Zawodnik s.wolny.►Zawodnik 

WKS”Śląsk”Milicz,kat.wagowa 42 kg.►Trenerzy z; .► Osiągnięcia s:mnMPK-2008-3 

m,.►Źródło:archiwum PZZ■ 

 

KOŚCIUSZKO  PIOTR  -ur.1992 r ►Zawodnik s.klasyczny►Zawodnik AZS-AWF 

Warszawa,kat. wagowa 96 kg►Pierwszy trener: ►Trenerzy z: ►Osiagnięcia sportowe; 

AkadMP-2013-3 m,MPJ-2012-3 m,►Żródło:archiwum PZZ. ■ 

 

KOŚLA KAROL-ur.27.04.1990 r. ►Zawodnik s. klasyczny►Zawodnik RCSZ 

„Olimpijczyk „ Radom,kat.wagowa 60 kg. ►Trenerzy z;Zdzisław Kolanek,. ► 

Osiągnęcia s:MPS-2011-3 m. ►Żródło:archiwum PZZ. ■ 
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KOŚLA BEATA-ur.17.05.1997 r    ►Zawodniczka zapasów kobiet►Zawodnik  

LUKS”Suples” Kraśnik,CRZS „Olimpijczyk” Radom,kat.wagowa  44,46,48,.50 

kg►Pierwszy trener: ►Yarosław Kozak,Trenerzy z:Urszula Węgrzycka,Władysław 

Olejnik,Marcin Marcinkowski ►Osiągnięcia s:MŚ-J-2016-10 m,2017-8 m,ME-J-2016-3 

m,2017-3 mMŚKad-2013,2014-5 m,MPS-2018-3 m,MPJ-2015,2016-1 m,mnMPJ-2016-2 

m,2017-1 m,OOM-2012,2013,2014-1 m,mnMPK-2012,2014-3 m m,►Żródło:ankieta. ■ 

 

 
 

KOŚLA MICHAŁ-ur.09.04.1993 r. ► Zawodnik  RCSZ „Olimpijczyk” Radom od 

2008,kat..wagowa  50,54,60,63,66,71 kg►Trenerzy z;2008-2011 Zdzisław Kolanek,od 2011-

Włodzimierz Zawadzki  ►Osiągnęcia s:MŚ-Lubowe-2016-13 m,MMŚ-2015-14 m,MŚJ-

2011-18 m,2012-3 m,,2013-7 m,MEJ-2012-3 m,ME-Kad-2010-10 m,MPS-2014-2 m,,2016-3 

m ,T.Pytlasiński-2014-5 m,2015-17 m,AkadMP-2015-2 m,MMP-2014,2015-1 m,2017-3 

m,MPJ-2009-3 m,2011-2 m,2012,2013-1 m,mnMPJ-2011-3 m,DWMPJ-2012-3 m,OOM-

2009-3 m2010-1 m,,mnMPK-2008-1 m,2009-2 m,2010-3 m,►Żródło:archiwum PZZ. ■ 

 

KOŚLA KAROL-ur.1990 r. ►Zawodnik s. klasyczny►Zawodnik  RCSZ „Olimpijczyk” 

Radom,kat..wagowa  60 kg. ►Trenerzy z: ►Osiągnęcia s:MPS-2011-3 m,AkadMP-2011-1 

m,2015-3 m,MZ AZS-2016-3 m,MMP-2012-3 m,2013-2 m,MPJ-2009-3 m, 

►Żródło:archiwum PZZ. ■ 

 

KOŚLA KONRAD-ur.01.11.1994 r. ►Zawodnik s. klasyczny►Zawodnik  RCSZ 

„Olimpijczyk” Radom,kat..wagowa  66,69,71 kg. ►Trenerzy z;Zdzisław Kolanek, 

Włodzimierz Zawadzki  ►Osiągnęcia s:MŚ-Klubowe-2016-13 m,Europejski Puchar Państw-

2016-6 m,MPS-2016-2 m ,MMP-2015-2 m,2016-3 m,MPJ-2013-3 m,OOM-2010-3 m,2011-1 

m,►Żródło:archiwum PZZ. ■ 

 

KOŚMIŃSKA  NATALIA-ur.1990 r  r. ►Zawodniczka z.kobiet►Ukończyła  

►►Zawodniczka UKS”Szczyt”Boguszów-Gorce,kat.wag 43 .kg►Trenerzy z:►Osiągnięcia 

s:mnMPK-2006-3 m,►Żródło:archiwum PZZ■ 
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KOT GRZEGORZ-ur. ►Zawodnik s.wolny►Zawodnik KS  „Rzemieślnik” Warszawa, 

KS”Iskra-ZWUT”  Warszawa,kat.wagowa +100kg kg►Trenerzy z;Eugeniusz Najmark,Jerzy 

Lipski,Andrzej Stolarski. ► Osiągnięcia s:MPS-1981-3 m►Źródło:archiwum PZZ■ 

 

KOT PAWEŁ-ur. ►Zawodnik s.wolny,trener ►Zawodnik KS  „Rzemieślnik” Warszawa, 

KS”Iskra-ZWUT”  Warszawa,kat.wagowa  68-82 kg►Trenerzy z;Eugeniusz Najmark,Jerzy 

Lipski,Andrzej Stolarski. ► Osiągnięcia s: m►Praca szkoleniowa:AZS-AWF Warszawa 

1986-1989-trener►Źródło:archiwum PZZ■ 

 

 
 

KOTLAREK MARIAN-ur.3.09.1923 r w Koszczałach.Zmarł w 1996?7 r. 

►działacz,sędzia►Sędzia:klubowy:1970. ►Praca społeczna:pionier i organizator sportu w 

Jeleniej Górze.1946-1947 członek zarządu CWKS „Lechia”,1948-1951 KS”Chemik”  

Tomaszów Mazowiecki,założyciel s.z. MZKS”Karkonosze” Jelenia Góra,od 1953- 

1961 przewodniczący Komisji Rewizyjnej,1960-kierownik s.z,1960-1974 wiceprezes, 

1975-1986 członek zarządu,1971-1972 prezes MZKS „Karkonosze” Jelenia Góra,1976-1992 

Prezes OZZ Jelenia Góra i członek zarządu WFS Jelenia Góra. ►Przewodniczący komisji 

rewizyjnej w kole ZBoWiD „Celwiskozy”,ławnik sądowy. ►Osiągnięcia organizacyjne: 

organizator m/n t.z.o „Złoty Pas”,współpracował z lokalną prasą ZWCH „Chemitexsu-

Celwiskoza”,”Wspólny Cel”,”Nowinami Jeleniogórskim,”gazetą Robotniczą”.” 

►Wyróżnienia:srebrny KZ,złota,srebrna Odznaka PZZ,Srebrna ZDKF,zasłużony dla miasta i 

woj.jelenogórskiego,srebrny medal”Za zasługi dla Obronności Kraju”,srebrna odznaka 

im.Janka Krasickiego,od 1997 r organizowany jest t.Jego imienia. ►Praca:ZWCH”Chemitex-

Celwiskoza”-kierownik oddziału elektrycznego,od 1993-emeryt. ►Żródło:40 lat 

MZKS”Karkonosze” Jelenia Góra,1987,archiwum PZZ, Sportowcy ziemi jeleniogórskiej 

1945-2010.Książnica Karkonoska  2012,s.360. ■ 

 

KOTŁOWSKI  GRZEGORZ-ur.1986 r ►Zawodnik s.klasyczny►Zawodnik GTS 

„Straszyn” Pruszcz Gdański,kat 42 kg►Pierwszy trener: ►Trenerzy z: ►Osiagnięcia 

sportowe:mnMPK-2001-3 m, ►Żródło:archiwum PZZ. ■ 

KOTŁOWSKI   SZYMON-ur.1984 r ►Zawodnik s.klasyczny►Zawodnik GTS „Straszyn” 

Pruszcz Gdański,kat 46 kg►Pierwszy trener: ►Trenerzy z: ►Osiagnięcia sportowe:OOM-

2001-3 m, ►Żródło:archiwum PZZ. ■ 
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KOTKOWSKA  EWELINA-ur.1991 r  r. ►Zawodniczka z.kobiet►Ukończyła  

►►Zawodniczka UKS”Hutnik” Pieńsk,kat.wag 40 .kg►Trenerzy z:►Osiągnięcia s:OOM-

2006-3 m,►Żródło:archiwum PZZ■ 

 

 

 
 

KOTLEWSKA ALEKSANDRA-ur.28.03.1997 r►Zawodniczkaz.kobiet►Zawodniczka 

UKS”Wiking” Wolin,KS”Albatros Wiking” Wolin , PTZNUKS ALBATROS SZ WIKING 

(Wolin) kat.wagowa  65 ,67,69  k g. ►Pierwszy trener:Zbigniew Wróblewski ►Trenerz 

z:Władysław Olejnik►Osiągnięcia sportowe:MŚ-Kad-2013-9 m,2014-14 m,ME-Kad-2012-

13 m, 2013-9 m,2014-3 m, MPS-2018-3 m,MPJ-2015-3 m,2016-1 m,2017-2 m mnMPJ-2016-

2 m,OOM-2012,2013,2014-1 m,.mnMPK-2011-3 m, ►Żródło;archiwum PZZ■ 

 

KOTOS  DANIEL  -ur►Zawodnik s.wolny►Zawodnik ,kat. wagowa 52 kg► 

Pierwszy trener: ►Trenerzy z: ►Osiagnięcia sportowe; MŚ-Kad-1998-11 m 

►Żródło:archiwum PZZ. ■ 

 

 
 

KOTOWICZ JERZY  -ur►Zawodnik s.wolny►Zawodnik GKS”Górnik” Zabrze,kat 48-52 

kg►Pierwszy trener: ►Trenerzy z: Stanisław  Boryń►Osiagnięcia sportowe; ►Żródło: 

archiwum PZZ. ■ 

 

 
 

KOTOWICZ JÓZEF-ur►Zawodnik s.wolny►Zawodnik s.wolny►Zawodnik 

GKS”Górnik” Zabrze,kat.wagowa 48 kg►Pierwszy trener: ►Trenerzy z:Stanisław  

Boryń►Osiagnięcia sportowe:MPS-1972,1973,1977-3 m►Żródło:archiwum PZZ. ■ 

 

KOTWICA   SEBASTIAN  -ur.1992 r ►Zawodnik s.wolny►Zawodnik  LUKS „Suples” 

Krasnik,kat .wagowa 42,50,54,60,70 kg►Pierwszy trener: ►Trenerzy z: ►Osiagnięcia 

sportowe:ME-Kad-2007-12 m,2008-16 m,2009-14 m,MPS-plażowe-2013-2 m,MMP-2015-3 

m,OOM-2007,2008,2009-1 m,MPJ-2010-3 m,mnMPJ-2010-3 m,mnMPK-2007-1 m,2008-3 

m,2009-2 m,►Żródło:archiwum PZZ. ■ 

 

KOTYNA  ANGELIKA-ur.1989 r ►Zawodniczka z.kobiet►Zawodniczka KS 20 Łódż, 

https://sportzona.pl/app/clubs/view/wrestling/78
https://sportzona.pl/app/clubs/view/wrestling/78
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kat.wagowa 38,40,43,44   kg►Trenerzy z: ► Osiągnięcia s:MPJ-2008-3 m,OOM-2004,2005-

3 m,2006-2 m►Źródło:archiwum PZZ. ■ 

 

KOWAL  KAMIL-ur.1989 r ►Zawodnik s.klasyczny►Zawodnik JLKS „Olimp” Janów 

Lubelski,kat 55 kg►Pierwszy trener: ►Trenerzy z: ►Osiagnięcia sportowe:MMP-

2009,2010,2011-3 m, ►Żródło:archiwum PZZ. ■ 

 

 
 

KOWAL  ŁUKASZ-ur.1988 r ►Zawodnik s.klasyczny►Zawodnik JLKS „Olimp” Janów 

Lubelski,kat 55,58,60 kg►Pierwszy trener: ►Trenerzy z: ►Osiagnięcia sportowe:MEK-

2005-13 m,MMP-2008-2 m,2010-3 m,OOM-2005-1 m,mnMPK-2005-1 m, ►Żródło: 

archiwum PZZ. ■ 

 

KOWAL MAGDALENA-ur.1993 r►Zawodniczka z.kobiet►Zawodnczka KS”Agros” 

Zamość,kat.wagowa  75 kg. ►Trenerzy z; ►Osiągnęcia s:MZ AZS-2014-2 m,. 

►Żródło:archiwum PZZ. ■ 

 

KOWALCZUK JAROSŁAW-ur.1979 r. ►sędzia►Sędzia okregowy,sędzia związkowy  

kl.II (woj.mazowieckie) ►Żródło: archiwum PZZ. ■ 

 

 
 

KOWALCZYK ADAM, WACŁAW-ur.21.12.1949 r w Krakowie. ►zawodnik,s.klas, 

sędzia,instruktor,działacz. ►Ukończył LO w Krakowie-1967. ►Zawodnik RKS"Garbarnia" 

Kraków od 1966-1971,kat.wagowa 70-87. ►Pierwszy trener:Romuald Świderski,Eugeniusz  

Zwiech. ►Sędzia:klubowy-1974 okręgowy-1975,sędzia związkowy II-1978,kl.I-1981,m/n- 

1984,kl.I m/n-1998.,m/n honorowy. ►Pierwszy trener:Romuald Świderski. ►Praca 

szkoleniowa:instruktor od 1979-1994 w RKS”Garbarnia”Kraków. ►Praca społeczna: 

Przew.Kom.sędziowskiej KOZZ od 1975-1999,Prezes KOZZ. ►Praca:Firma prywatna, 

 rencista-od 1998. ►Żródło:ankieta. ■ 

 

KOWALCZYK ANNA-ur.1976 ►Zawodniczka z.kobiet►Zawodniczka  ZS „Start”  

Krasnystaw,kat.wagowa 72 kg►Trenerzy z; ► Osiągnięcia s;MPS-1994-3 m►Źródło: 

archiwum PZZ. ■ 

 

KOWALCZYK ANNA-ur.18.06.1990 r. ►Zawodniczka z.kobiet►Zawodniczka  WLKS 

Siedlce Iganie Nowe,kat.wagowa 52, 56,60,63 kg►Trenerzy z;Władysław Świętochowski ► 

Osiągnięcia s;MPS-2008,2009-3 m,MMP-2010-3 m,2012-2 m,MPJ-2009-3 m.,2008-2 

m,2005,2006-2 m,mnMPJ-2009-3 m,mnMPK-2007-3 m, ►Źródło:archiwum PZZ. ■ 
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KOWALCZYK BARTOSZ-ur.1999 r ►Zawodnik s. wolny►Zawodnik ZKS „Slavia” 

Ruda Śląska,kat.wagowa 69 kg. ►Trenerzy z; ►Osiągnęcia s:OOM-2016-3 m, 

►Żródło:archiwum PZZ. ■ 

 

KOWALCZYK  DAMIAN-ur.1994 r ►Zawodnik s.klasyczny►Zawodnik ZKS „Zagłebie” 

Wałbrzych,kat .wagowa 46 kg►Pierwszy trener: ►Trenerzy z: ►Osiagnięcia 

sportowe:OOM-2008-3 m, ►Żródło:archiwum PZZ. ■ 

 

KOWALCZYK DARIUSZ-ur.►Zawodnik s. klasyczny►Zawodnik LKS”Cement Gryf ” 

Chełm,kat.wagowa 48 kg. ►Trenerzy z; ►Osiągnęcia s:MPS-1979-3 m. ►Żródło:archiwum 

PZZ. ■ 

 

KOWALCZYK DARIUSZ-ur.►Zawodnik s. klasyczny►Zawodnik GKS „Piorkovia” 

Piotrków Trybunalskli,kat.wagowa 828 kg. ►Trenerzy z; ►Osiągnęcia s:MPJ-1985-2 m, 

►Żródło:archiwum PZZ. ■ 

 

 
 

KOWALCZYK EWELINA-ur.1988 r ►Zawodniczka z.kobiet►Zawodniczka  LUKS 

„Suples” Kraśnik,kat.wagowa  49,51,52  kg►Trenerzy z:Aleksander Płatek ► Osiągnięcia 

s:MEKad-2004-9 m2005-10 m,MPJ-2006-1 m,,2007,2008-3 m,mnMPJ-2005-1 m,2006-3 

m,OOM-2003-3 m,2004.2005-1 m,mnMPK-2003-3 m,2004,2005-2 m,►Źródło:archiwum 

PZZ. ■ 

 

KOWALCZYK  JAKUB-ur.1976 r ►Zawodnik s.klasyczny►Zawodnik PTC Pabianica,kat 

.wagowa 60 kg►Pierwszy trener: ►Trenerzy z: ►Osiagnięcia sportowe:MŚJmł-1994,MPK-

1992-2 m,mnMPJmł-1994-3 m, ►Żródło:archiwum PZZ. ■ 

 

KOWALCZYK  JUSTYNA-ur.1996 r►Zawodniczka z.kobiet►Zawodniczka  

UKS”SZczyt” Bogoszów-Gorce,kat.wagowa 55,58,62,63 kg►Trenerzy z: ► Osiągnięcia 

s:MMP-1997-2 m,MPJ-1998-2 m,MPK-1996-2 m,mnMPK-1997-2 m,►Źródło:archiwum 

PZZ. ■ 

 

 
 

KOWALCZYK  KATARZYNA-ur.1982 r ►Zawodniczka z.kobiet►Zawodniczka  

FKS”Stal” Krasnik, od LUKS „Suples” Kraśnik,kat.wagowa  46  kg►Trenerzy z:Aleksander 

Płatek ► Osiągnięcia s:MŚK-1999-10 m,OOM-1999-1m,MPK-1997-2 

m,►Źródło:archiwum PZZ. ■ 

 

KOWALCZYK MAŁGORZATA-ur►Zawodniczka z.kobiet►Zawodniczka  ,kat.wagowa 

46 kg►Trenerzy z; ► Osiągnięcia s;MŚ-Kad-1999-10 m►Źródło:archiwum PZZ. ■ 
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KOWALCZYK MAGDALENA-ur.1976 r ►Zawodniczka z.kobiet►Zawodniczka  ZTS 

„Sokół”  Lublin,kat.wagowa 61,72 kg►Trenerzy z;Krzysztof Boryc ► Osiągnięcia s;MPS-

1994-1 m►Źródło:archiwum PZZ. ■ 

 

KOWALCZYK MARZENA-ur.1982 r ►Zawodniczka z.kobiet►Zawodniczka FKS „Stal’ 

Krasnik,kat.wagowa 46 kg►Trenerzy z; ► Osiągnięcia s;OOM-1998-3 

m,►Źródło:archiwum PZZ. ■ 

 

KOWALCZYK  MICHAŁ-ur.1981 r ►Zawodnik s.klasyczny►Zawodnik GKS 

”Potrkovia” Piotrków trybunalski,kat .wagowa 83 kg►Pierwszy trener: ►Trenerzy z: 

►Osiagnięcia sportowe:mnMPK-1997-2 m, ►Żródło:archiwum PZZ. ■ 

 

KOWALCZYK  OLGA-ur.1992 r. ►Zawodniczka z.kobiet►Zawodniczka  WLKS Siedlce 

Iganie Nowe,kat.wagowa 38 kg►Trenerzy z;Władysław Świętochowski ► Osiągnięcia 

s;OOM-2008-3 m,mnMPK-2009-3 m,►Źródło:archiwum PZZ. ■ 

 

KOWALCZYK  RAFAŁ-ur.2001 r ►Zawodnik s.klasyczny►Zawodnik AKS Piatrków 

Trybunalski,kat .wagowa 53 kg►Pierwszy trener: ►Trenerzy z: ►Osiagnięcia 

sportowe:MP-Mło-2016-3 m,, ►Żródło:archiwum PZZ. ■ 

 

KOWALEWSKI A?-ur►Zawodnik s. klasyczny►Zawodnik  KS  ze Stanisławowa? 

,kat.wagowa 79 kg. ►Trenerzy z; ►Osiągnięcia s:MPS-1929-3 m. ►Żródło: 

archiwum PZZ. ■ 

 

KOWALEWSKI CZESŁAW-ur.21.03.1931 r w Stanisławowie (Białoruś) ►Zawodnik 

s.wolny,klasyczny instruktor,sędzia. ►Ukończył ZSZ,monter silników,instruktor-

1952►Zawodnik KS”Pafawag” Wrocław,kat.wagowa 67 kg. ►Sędzia klubowy-1954. 

►Osiągnięcia s:MPS-1959-3 m (s.klas i wolny). ►Praca szkoleniowa:1951-1951 

KS”Spójnia” Gdańsk,1951-1952 KS”Budowlani”Gdańsk,1952-1955 KS”Flota”  

Gdynia,od 1961 KS”Pafawag” Wrocław-instr►Praca:Państwowa Opera we Wrocławiu-

artysta chóru. ►Żródło:archiwum PZZ. ■ 

 

KOWALEWSKI MARCIN-ur.1973 r ►Zawodnik s.klasyczny►Zawodnik 

GKS”Piotrkovia”Piotrków Trybunalski,od 1994-CWKS”Legia” Warszawa ,kat .wagowa 

57,62,kg►Pierwszy trener: ►Trenerzy z: ►Osiagnięcia sportowe:MMP-1994-3 m,MPJ-

1992-2 m, ►Żródło:archiwum PZZ. ■ 

 

KOWALIK   BEATA-ur.1978 r ►Zawodniczka z.kobiet►Zawodniczka LKS”Orleta” 

Łuków   ,kat.wagowa 63 kg►Trenerzy z; ► Osiągnięcia s:MPK-1994-3 m,►Źródło: 

archiwum PZZ. ■ 

 

 
 

KOWALIK CZESŁAW-ur.21.03.1954 r w Skarżysku Kamiennej. ►zawodnik s.klasyczny 

►Zawodnik KS"Granat" Skarżysko Kamienna -1969 i GKS  Katowice,kat.wagowa 62,68-74 

kg. ►Pierwszy trener:Ksawery Waliszewski. ►Trenerzy z:Jan Adamaszek,Antoni 
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Masternak,Stanisław Krzesiński. ►Osiągnięcia sportowe:MŚ-1981-6 m ,1982,ME-1981-7 

m,MPS-1982-1 m,1977,1980-2 m,1976,1978,1979-3 m,. ►Żródło:archiwum PZZ. ■ 

 

KOWALIK HUBERT ZBIGNIEW-ur.1.04.1994 r w►Zawodnik s. wolny ►Zawodnik 

MULKS „Platan” Borkowice ,kat.wagowa 42,46,50,55  kg. ►Trenerzy z►;Osiągnęcia 

s:ME-Kad-2010-11 m.,mnMPJ-2011-3 m,OOM-2009-3 m (s klas),OOM-2010-3 m, mnMPK-

2010-1 m,►Żródło:archiwum PZZ. ■ 

 

KOWALIK   KAROLINA-ur. 19.02.1992 r ►Zawodniczka z.kobiet►Zawodniczka 

KS”Agros”Zamość   ,kat.wagowa 67 kg►Trenerzy z; ► Osiągnięcia s:MPJ-2011-3 

m,►Źródło:archiwum PZZ. ■ 

 

KOWALIK  PIOTR-ur.1992 r w►Zawodnik s. wolny ►Zawodnik  LUKS „Suples” 

Kraśnik ,kat.wagowa 85  kg. ►Trenerzy z►;Osiągnęcia s:OOM-2009-3 m,mnMPK-2009-2 

m,►Żródło:archiwum PZZ. ■ 

 

KOWALIK  PRZEMYSŁAW-ur.1990 r w►Zawodnik s. wolny ►Zawodnik ZKS”Slavia” 

Ruda Ślaska ,kat.wagowa 100  kg. ►Trenerzy z►;Osiągnęcia s:mnMPK-2007-3 m►Żródło: 

archiwum PZZ. ■ 

 

KOWALSKA ANNA-ur.1991 r ►Zawodniczka z.kobiet►Zawodniczka UKS”Hutnik” 

Pieńsk ,kat.wagowa 56 kg►Trenerzy z; ► Osiągnięcia s:OOM-2007-2 

m,►Źródło:archiwum PZZ. ■ 

 

KOWALSKA EWA-ur.1984 r ►Zawodniczka z.kobiet►Zawodniczka AKS Białogard 

,kat.wagowa 46 kg►Trenerzy z; ► Osiągnięcia s:OOM-2000-3 m,►Źródło:archiwum PZZ. 

■ 

 

KOWALSKA   JOANNA-ur.1974  r ►Zawodniczka z.kobiet►Zawodniczka KS „Orzeł” 

Warszawa ,kat.wagowa 47 kg►Trenerzy z; ► Osiągnięcia s:MMP-1995-3 m►Źródło: 

archiwum PZZ. ■ 

 

KOWALSKA   JOANNA-ur.1986  r ►Zawodniczka z.kobiet►Zawodniczka JLKS 

„Olimp”Janów Lubelski ,kat.wagowa 70 kg►Trenerzy z; ► Osiągnięcia s:OOM-2003-2 

m,,►Źródło:archiwum PZZ. ■ 

 

KOWALSKA KLAUDIA-ur.2001 r ►Zawodniczka z.kobiet►Zawodniczka ULKS 

”Olimpijczyk” Chełm ,kat.wagowa 57 kg►Trenerzy z; ► Osiągnięcia s:MPMł-2015-3 

m,►Źródło:archiwum PZZ. ■ 

 

 
 

KOWALSKA MONIKA JANINA-ur.25.08.1976 r w Piotrkowie Tryb. ►zawodniczka z 

kobiet. ►Ukończyła  LO,studentka III r. Uniwersytetu Łódzkiego-wydział Wychowania 

Fizycznego i Zdrowotnego. ►Zawodniczka KS”Concordia” Piotrków Trybunalski od 

1995,1999-2000 KS”Budowlani” Łódż,od 2001-2004 KS”Włókniarz” Łódż,kat.68,70-75 kg. 
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►Pierwszy trener:Marek Mazurczyk. ►Trenerzy zawodniczki:Jan Rejkowski,Jan 

Godlewski,Paweł Krupiński,Tomasz Rybarski.. ►Osiągnięcia sportowe:MŚ-1995-8 m,1996-

5 m.,1997-11 m,2001-9 m,2002-4 m,ME-1996-3 m,,1998-3 m,1997-1 m.,1999-5 m.,2001-7 

m,2002-4 m,2003-3 m,MPS-1995,1996,1998,1999-3 m.,1997,2000,2001,2002,2003-1 m, 

Poland Open-1996-2 m,1997-1 m,1999-1 m,2001-3 m,2002-5 m,2004-8 m,MMP-1995-1 m, 

1996-3 m,1997-2 m,.MPJ-1995,1996-1 m, ►Hobby:sport,informatyka,wędkarstwo. ► 

Zainteresowania pozasportowe:kino,książki,spacery z psem. ►Żródło:ankieta. ■ 

 

KOWALSKA   RENATA-ur.19 r ►Zawodniczka z.kobiet►Zawodniczka ZKS 

„Bielawianka’ Bielawa ,kat.wagowa 36 kg►Trenerzy z; ► Osiągnięcia s:MPK-1993-1 

m,,►Źródło:archiwum PZZ. ■ 

 

 
 

KOWALSKI ANDRZEJ NARCYZ-ur.14.01.1943 r w Warszawie. ►zawodnik s.wolny, 

sędzia,trener,działacz►Ukończył Technikum Samochodowe-1975 i 2-letnie Studium 

Trenerskie AWF Warszawa-1977,instruktor-1968,trener kl.II. ►Zawodnik BKS"Skra" 

 Warszawa 1960-1974,kat.wagowa 57,62 kg. ►Pierwszy trener:Władysław Maksymiak. 

►Sędzia klubowy-1964. ►Trenerzy zawodnika:Mirosław Żywczyk,Józef Wojtasik. 

►Osiągnięcia sportowe:MŚ-1965,1967,ME-1966,1972-6 m,MPS-1964,1969,1970,1971 

,1972-1 m,1962,1965,1966-2 m.. ►Praca szkoleniowa:od 1975 instruktor,od 1977-trener kl.II 

,trener koordynator BKS”Skra” Warszawa do 1986. ►Osiągnięcia szkoleniowe:MPJ-1983-

Jacek Orłowski-3 m,Wojciech Tabaczek-3 m-MPJ. ►Praca społeczna:1982-1986-członek 

zarządu WOZZ. ►Wyróżnienia:Mistrz Sportu-1968,Brązowa ZDKF-1988,Złota Gwiazda 

PZZ-1996,Medal 60-lecia PZZ-1982,odznaka zasłużony dla sportu woj.stołecznego 

warszawskiego-1993. ►Hobby:zwierzęta. ►Żonaty:Mirosława.Dzieci:Robert. ► 

Praca szkoleniowa:Przedsiebiorstwo Transportowo Spedycyjne w  W-wie,BKS"Skra" 

Warszawa-trener,trener Fitness Club,rencista-od 1989. ►Żródło:archiwum PZZ,ankieta. ■ 

 

KOWALSKI ?-ur.  Zawodnik s.klasyczny►Ukończył►Zawodnik  , mazowieckie?,kat. 

wagowa 57 kg.►Pierwszy t:►Trenerzy z; ►Osiągnięcia s:MPJ-1961-1 m,.► 

Źródło;archiwum PZZ. ■ 

 

KOWALSKI CZESŁAW-ur.  Zawodnik s.klasyczny,s.wolny ►Ukończył►Zawodnik  , KS 

„Gwardia” Kłodzko-1954,KS”Korona” Kraków,kat.wagowa 87,+87,+100 kg.►Pierwszy 

t:Jan Zagórski►Trenerzy z; Władysław Bajorek►Osiągnięcia s: MPS-1958-2 
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m,(s.wolny),M.LZS,M,Spartakiady Pracowników PGR,m.Dolnego Śląskam.►Praca 

szkoleniowa:instruktor LZS Czermna-od 1962-? Osiagbiecia szkoleniowe: wychowawca 

zaw.Witold Ciemierz, .►Praca społeczna;założyciel s.z. LZS Czermna-1962,działacz 

klubowy .►Źródło;archiwum PZZ. ■ 

 

KOWALSKI   DAMIAN-ur.1986 r   ►Zawodnik s.klasyczny►Ukończył►Zawodnik ŁKS 

Łódż, kat.wagowa 96 kg.►Pierwszy t:►Trenerzy z; ►Osiągnięcia s:MPJ-2005-3 m,.► 

Źródło;archiwum PZZ. ■ 

 

KOWALSKI   DAWID-ur.1986 r   ►Zawodnik s.klasyczny►Ukończył►Zawodnik  

KS”Olimpia-Siła” Mysłowice, kat.wagowa 85 kg.►Pierwszy t:►Trenerzy z; ►Osiągnięcia 

s:OOM-2003-3 m,.►Źródło;archiwum PZZ. ■ 

 

KOWALSKI   JERZY-ur.1963 r ►Zawodnik s.klasyczny►Ukończył►Zawodnik  , 

LKS”Gryf” Chełm,kat.wagowa 82 kg.►Pierwszy t:►Trenerzy z; ►Osiągnięcia s:MPJ-1983-

2 m,.►Źródło;archiwum PZZ. ■ 

 

KOWALSKI KLAUDIUSZ-ur1989 r . ►Zawodnik s.klasyczny►Ukończył►Zawodnik  , 

MKS”Wisłoka” Dębica,kat.wagowa 69 kg.►Pierwszy t:►Trenerzy z; ►Osiągnięcia 

s:mnMPK-2006-3 m,.►Źródło;archiwum PZZ. ■ 

 

KOWALSKI   KRZYSZTOF-ur.  ►Zawodnik s.klasyczny►Ukończył►Zawodnik  , 

GKS”Piotrkovia”Piotrków Trybunalski,kat.wagowa 65 kg.►Pierwszy t:►Trenerzy z; 

►Osiągnięcia s:OOM-1981-1 m,►Źródło;archiwum PZZ. ■ 

 

KOWALSKI   KRZYSZTOF-ur.1979 r ►Zawodnik s.klasyczny►Ukończył►Zawodnik  , 

KS”Sobieski”Poznań,kat.wagowa 95,kg.►Pierwszy t:►Trenerzy z; ►Osiągnięcia s:MPK-

1995-3 m,►Źródło;archiwum PZZ. ■ 

 

 
 

KOWALSKI ŁUKASZ-ur.1988 r  ►Zawodnik s.wolny►Zawodnik LKS „Spartakus” 

Pyrzyce,TSV Gaibach kat.wagowa 42,50,55,60 kg►Trenerzy z;Eugeniusz 

Klimczak,Grzegorz Jasek,Sebastian Grabowski. ► Osiągnięcia s:MPS-2010-3 m,MMP-

2008-3 m,2009-1 m2010-3 m,,MPJ-2007-2 m,OOM-2003-3 m,2004-2 m,mnMPK-2003-2 

m,2004-3 m,►Źródło:archiwum PZZ■ 

 

KOWALSKI   KRZYSZTOF-ur.1985 r  ► Zawodnik s.wolny►Ukończył►Zawodnik  , 

LKS”Spartakus”Pyrzyce,kat.wagowa 50,kg.►Pierwszy t:►Trenerzy z; ►Osiągnięcia 

s:MPJ-2007-2 m,OOM-2004-2 m,mnMPK-2004-3 m,►Źródło;archiwum PZZ. ■ 

 

  
 

KOWALSKI KRZYSZTOF-ur.26.04.1985  w Gorlicach. Zmarł tragicznie  22.06.2013  r. 

►Zawodnik s.klasyczny►Ukończył,student, Zawodnik  LKS „Derby” Kobylanka-
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2001,GZKS Gorlice-2004,GTZ Gorlice od 1998,od 2008-KS”Wisłoka” Dębica,kat.wagowa 

58,63, 66,74,+100  kg. ►Pierwszy t: ►Trenerzy z;Zbigniew Krasowski. ►Osiągnięcia 

s:MŚ-2006-35 m,ME-2009-25 m,MŚ-J-2005-3 m,ME-J-2004-3 m czy 4 m,MPS-2007-1 

m,2006,2008-3 m ,T.Pytlasiński-2005-8 m,MMP-2006-3 m,2007-1 m,MPJ-2003,2005-3 

m,2004-1 m,mnMPJ-2005-3 m,OOM-2001,2002 -3 m, ►Źródło;archiwum PZZ. ■ 

 

KOWALSKI   MACIEJ-ur.1963 r   ►Zawodnik s.klasyczny►Ukończył►Zawodnik  ZKS 

Radomsko,kat.wagowa 100 kg.►Pierwszy t:►Trenerzy z; ►Osiągnięcia s:OOM-2010-3 

m,mnMPK-2011-3 m,.►Źródło;archiwum PZZ. ■ 

 

 
 

KOWALSKI   PIOTR-ur.1969 r ►Zawodnik s.wolny►Ukończył►Zawodnik  , 

ZKS”Stal”Rzeszów,kat.wagowa 74,kg.►Pierwszy t:►Trenerzy z;Jan Walkowiak 

►Osiągnięcia s:MPJ-1989-2 m,►Źródło;archiwum PZZ. ■ 

 

  
 

KOWALSKI   PIOTR-ur.19 r ►Zawodnik s.wolny►Ukończył►Zawodnik  , ZKS”,kat. 

wagowa kg.►Pierwszy t:►Trenerzy z;Jan Walkowiak ►Osiągnięcia s: m,►Praca 

szkoleniowa:KS”Prądniczanka” Kraków-trener►Źródło;archiwum PZZ. ■ 

 

KOWALSKI RYSZARD-ur. ►Zawodnik s.klasyczny►Ukończył►Zawodnik  , 

MKS”Wisłoka” Dębica,kat.wagowa +100 kg.►Pierwszy t:►Trenerzy z; ►Osiągnięcia 

s:ME-1978-2 m.►Źródło;archiwum PZZ. ■ 

 

KOWALSKI  PIOTR-►Ukończył  AWF Poznań, Wydział WF, kierunek rehabilitacja 

ruchowa, podyplomowo:, UAM Poznań – NKJO oraz Filologia Angielska,z wykształcenia 

fizjoterapeutą, pedagogiem i anglistą (posiadającym m.in. kwalifikacje instruktorskie i 

trenerskie w Nordic Walking.►Praca szkoleniowa:1984-1990, prowadził sekcję zapasów styl 

klasyczny-trener, ►Osiągnięcia szkoleniowe:z sukcesami na arenach ogólnopolskich w 

kategorii młodzików i juniorów, ►Praca w sporcie:w oświacie, na każdym szczeblu 

edukacyjnym, jako nauczyciel WF (1984-91), fizjoterapeuta, oraz jako anglista (1989-2007), 

w latach 1995-98 uczestniczyłem w międzynarodowym projekcie TEMPUS w Anglii i 

Holandii (Primary Science, ►Publikacje:1999-2002 prowadził współpracę z British Aikido 

Association oraz British Basketball Camps. Od 2003 roku promuje Nordic Walking, będąc 

pionierem fińskiego Nordic Walking w Polsce. Wraz Z Master instruktorem Piotrem 

Wróblewskim, napisał pierwszą w Polsce publikację metodyczną dla nauczycieli wychowania 

fizycznego, poświęconą Nordic Walking (wydawnictwo RAABE). 

►Praca:w INWA National Coach for Poland, szkoląc instruktorów INWA w Polsce i kilku 

krajach na świecie. W latach 2004-2008 wyszkolił w Polsce 330 instruktorów wykładowców 

akademickich AWF Wrocław, AWF Gdańsk, AWF Poznań, AWF Biała Podlaska, oraz 

pracowników zatrudnionych w renomowanych hotelach SPA i sanatoriach, klinikach 

medycznych i w wielu innych.Dzięki współpracy z INWA inaugurował Nordic Walking, 
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szkoląc pierwszych instruktorów, w Estonii (20), Izraelu (7), kolejnych 30 instruktorów w 

Chinach (Pekin), oraz pierwszych 12 trenerów w Hiszpanii, promowałem także Nordic 

Walking i wellness w USA. Swoje kwalifikacje trenerskie zdobył w Kopenhadze, a certyfikat 

wręczyła mi Sirpa Arvonen („matka” Nordic Walking w Finlandii). Uczestniczył w 

międzynarodowych Konwencjach trenerskich INWA w Austrii, Słowenii, Polsce i w 

Finlandii.,pracuje w Warszawie dla firmy Walker by Robert Korzeniowski, Jest trenerem 

wellness oraz doradcą ds. zdrowego żywienia i suplementowania diety; uczestniczył w wielu 

szkoleniach w Polsce i USA, promując wellness na wykładach i szkoleniach instruktorskich, 

współpracując z Katarzyną Wota, z którą wspólnie realizujemy projekty propagowania 

zdrowego stylu życia dla firmy Walker by Robert Korzeniowski►Żródło:archiwum 

PZZ,internet■ 

 

KOWALSKI  PIOTR-ur.1969 r ►Zawodnik s.wolny►Zawodnik ZKS  „Stal” Rzeszów, 

kat.wagowa 74  kg►Trenerzy z; ► Osiągnięcia s:MPJ-1989-2 m, ►Źródło:archiwum PZZ■ 

 

KOWALSKI  PIOTR-ur.06.03.1969 r►instruktor►Ukończył,instruktor►Praca 

szkoleniowa;od 2012-TS”Wisła” Kraków-instr►Żródło:archiwum PZZ■ 

 

 
 

KOWALSKI HENRYK-ur.15.07.1921 r w Warszawie?.Zmarł w  ?►zawodnik 

s.klasyczny,działacz,sędzia.►Ukończył Technikum Elektryczne w Warszawie.► 

Zawodnik KS"Elektryczność" Warszawa?, kat.wagowa   kg.►Sędzia klubowy-1949, 

kl.wojewódzkiej-1954,związkowy kl.II-1957,sędzia m)n kl.II-1960,sędziował  I.Ol-1960. ► 

Praca społeczna:działacz KS"Elektryczność" Warszawa-ks.z-1969,członek zarządu 

WOZZ,ŁOZZ,1965-1969-członek Prezydium  zarządu PZZ,1969-1973 członek komisji 

sędziowskiej PZZ►Praca:Rada Wojewódzka ZZ"Energetyków" w Warszawie. 

►Żródło:archiwum PZZ, .Żebrowski.Powstanie i rozwój ZKS „Elektryczność” w Warszawie 

ze szczególnym uwzględnieniem sekcji zapaśniczej-styl klasyczny,Biała Podlska,1995.■ 

 

KOWALSKI TADEUSZ-ur.►Zawodnik s.klasyczny►Zawodnik KS”Wisłoka-Stomil” 

Dębica,kat.wagowa +100 kg►Trenerzy z; ► Osiągnięcia s:MPS-1978-2 m. ► 

Źródło:archiwum PZZ■ 

 

KOWALSKI TADEUSZ-ur►Zawodnik s.wolny►Zawodnik KS  „Garbarnia” Kraków, 

kat.wagowa +87 kg►Trenerzy z; ► Osiągnięcia s:MPS-1958-2 m. ► 

Źródło:archiwum PZZ■ 
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KOWALSKI TADEUSZ-ur.4.06.1972 r w Woli Uhruskiej. ►zawodnik s.wolny,sędzia, 

trener►Ukończył AWF W-wa-1998,mgr wf,trener kl.II. ►Zawodnik LKS 

”Włodawianka" Włodawa od 1982 ,AZS-AWF Warszawa-1993-1997,,od 2003-2004 

GKS”Górnik”Łęczna,kat.wagowa 45,50,54,57,58,60,62  kg. ►Pierwszy trener:Zenon Nizioł. 

►Sędzia:okręgowy-1995. ►Trenerzy zawodnika:Andrzej Głaz,Jan Rejkowski,Jan 

Walkowiak,Zygmunt Kret. ►Osiągnięcia sportowe:MŚ-1991-15 m,,1993-pf,1995-19 

m.,1997-20 m,1998-16 m,1999-27 m.,Akad MŚ-1996-8 m,ME-1992-11 m,1993-6 m,,1994-

10 m,1995-12 m,,1997-2 m,1998-9 m,MŚ-J-1988-6 m,1989-6 m,1990-10 m.,ME-J-1987-5 

m.,1989-4 m.,1990-3 m,1992-4 m.,MŚ-Jmł-1988-6 m,1989-9 m,ME-Jm-1990-3 m,Igrzyska 

Bałtyckie-1997-3 m.,MPS-1993,1994,1995,1996,1998,1999,2000,2001,2002,2004-1 m, 

1992-2 m,1991,1997,2003-3 m,Grand Prix-1992-3 m,T.Ziółkowski-1998-3 m,mnMPS-

1993,1994,1995,1996-1 m,1997-2 m,2000-3 m,MMP-1992,1993,1994,1995-1 m,MPJ-1992-2 

m,OSM-1986-1 m,TP KDL-1988-,►Praca szkoleniowa:MLKS”Włodawianka” Włodawa, 

LUKS „Zapasy-Władawy ”Włodawa-trener►-Praca społeczna: 2013-2016- Prezes MLUKS 

Zapasy – Włodawa►Hobby:muzyka,sporty samochodowe,turystyka. ►Zainteresowania 

pozasportowe:komputery. ►Żonaty:Magdalena. Dzieci: Wiktoria. ►Praca;Zakład Karny-

Włodawa. ►Żródło:archiwum PZZ. ■ 

 

                
KOWALSKI WŁADEK►zawodowy zapaśnik ► Żródło:archiwum PZZ. ■ 

 

KOWANDA  MIROSŁAW-ur.1979 r ►Zawodnik s. klasyczny►ZawodnikMLKS” Motor” 

Lubawa,kat.wagowa 97 kg. ►Trenerzy z; ►Osiągnęcia s:MMP-2001-3 m,2002-2 m,. 

►Żródło:archiwum PZZ. 

 

 
 

KOWNACKI  LESZEK-ur.19 r ►Zawodnik s.wolny►Zawodnik KS”Boruta” 

Zgierz,kat.wagowa  kg. ►Trenerzy z; Jerzy Lipski►Osiągnęcia s: . ►Żródło:archiwum PZZ. 

 

KOZA   KONRAD-ur.1999 r ►Zawodnik s.wolny►Zawodnik CSiR Dąbrowa 

Górnicza,kat.wagowa 53 kg. ►Trenerzy z; ►Osiągnęcia sMPMło-2013-2 m,. ►Żródło: 

archiwum PZZ. 

 

KOZAK  JACEK-ur.►Zawodnik s. klasyczny►Zawodnik LKS”Gryf” Chełm,kat.wagowa 

100 kg. ►Trenerzy z; ►Osiągnęcia s:OSM-1989-2 m,. ►Żródło:archiwum PZZ. 

 

KOZAK   KATARZYNA-ur1996 r ►Zawodniczka z.kobiet►Zawodniczka  MKS 

„Cement-Gryf”Chełm ,kat.wagowa 38,43 kg►Trenerzy z; ► Osiągnięcia s:OOM-2011-3 

m,mnMPK-2010-3 m,2011-2 m,►Źródło:archiwum PZZ. ■ 
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KOZAK  PIOTR-ur1981 r .►Zawodnik s. klasyczny►Zawodnik MKS”Cement-Gryf” 

Chełm,kat.wagowa 57 kg. ►Trenerzy z; ►Osiągnęcia s:mnMPK-1997-2 m,. ►Żródło: 

archiwum PZZ. 

 

 

 

 
 

KOZAK YAROSLAW IWANOWICZ-ur.26.04.1971 r we Lwowie. ►Zawodnik s.wolny 

►Zawodnik ,kat.wagowa 52-62 kg►Ukończył Instytut KFiS we Lwowie w 1992 r,trener 

kl.I-2003 r. ►Osiągnięcia szkoleniowe:MŚ-Agata Pietrzyk, Magdalena Pietrzyk, 

medaliści sportu młodzieżowego. ►Praca szkoleniowa:LUKS”Suples” Kraśnik,SMS 

Kraśnik►Wyróżnienia: ►Hobby: ►Żonaty:kawaler. ►Praca:SMS Kraśnik-trener► 

Żródło:ankieta,archiwum PZZ. ■ 

 

KOZECIŃSKI  DAWID-ur►Zawodnik s.klasyczny►Zawodnik,kat.wagowa 66 kg 

►Trenerzy z; ► Osiągnięcia s:Golden Gran Prix-2014-26 m ►Źródło:archiwum PZZ■ 

 

KOZERA IZABELA-ur.1981 r  ►Zawodniczka z.kobiet►Zawodniczka  KS „Włókniarz” 

Łodż, ,od 2005-KS”Budowlani” Łódż ,kat.wagowa 52,54,62-72 kg►Trenerzy z; ► 

Osiągnięcia s;MŚ-J-2001-11 m,MPS-2001,2005-3 m,Poland Open-2002-6 m,MMP-2003-2 

m,2004-3 m,MPJ-1998-3 m,MPK-1997-1 m,►Źródło:archiwum PZZ. ■ 

 

KOZIARA  DARIUSZ-ur.1977 r ►Zawodnik s.klasyczny►Zawodnik PTC 

Pabianice,kat.wagowa 81,83,97  kg►Trenerzy z: ► Osiągnięcia s:MMP-1999-3 m,MPJ-

1997-3 m,OOM-1995-2 m, ►Źródło:archiwum PZZ■ 

 

KOZIARSKI ALFONS ? ARNOLD?-ur►Zawodnik s. klasyczny►Zawodnik  

Katowice,kat.wagowa 73 kg. ►Trenerzy z; ►Osiągnęcia sMPS-1963-3 m. ►Żródło: 

archiwum PZZ. 

 

 
 

KOZICKI WALDEMAR-ur.18.02.1950 r w Garwolinie. ►zawodnik s.wolny►Ukończył 

WAT W-wa-1980. ►Zawodnik LKS"Wilga" Garwolin 1962-1972,waga 52-68 kg. 
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►Osiągnięcia sportowe:OSM-1969-2 m,T.im.Maksymiaka-1968-1 m. ►Wyróżnienia:złoty 

KZ-1993►Zainteresowania pozasportowe:lotnictwo,technika lotnicza. ►Żonaty: 

Janina.Dzieci:Marek,Sławomir,Anna. ►Praca:WSO Sił Powietrznych w Dęblinie-starszy 

inżynier,emeryt►Żródło:ankieta. ■ 

 

 

 
 

KOZIEJ EMIL TADEUSZ-ur.30.03.1964 r we Włodawie. ►zawodnik s.wolny,instruktor 

kl.I. ►Ukończył ZSZ we Włodawie-1982. ►Zawodnik LKS"Włodawianka"-1977,kat. 

wagowa 42,62 kg. ►Pierwszy trener:Zenon Nizioł. ►Osiągnięcia sportowe:MPS-1991-4 m, 

OSM-Jmł-1981-1 m, ►Praca szkoleniowa:1989-instruktor,1991-istruktor kl.I w LKS 

”Włodawianka" Włodawa►Osiągnięcia szkoleniowe:praca z młodzieżą►Hobby:muzyka  

i sport. ►Zainteresowania pozasportowe:motoryzacja. ►Żonaty:Anna.Dzieci:Paweł,Piotr. ► 

Praca:Okręgowa Dyrekcja CPN-Ajent we Włodawie► Żródło:ankieta. ■ 

 

KOZIEJ  PAWEŁ-ur.1992 r ►Zawodnik s.wolny►Zawodnik MLKS”Włodawianka” 

Włodawa,kat.wagowa 50 kg►Trenerzy z; ► Osiągnięcia s:OOM-2007-3 m,mnMPK-2007-2 

m,►Źródło:archiwum PZZ■ 

 

KOZINA   VIOLETTA-ur.1990 r  ►Zawodniczka z.kobiet►Zawodniczka  KS „Agros” 

Zamość,kat.wagowa 51 kg►Trenerzy z; ► Osiągnięcia s;:MPJ-2008-3 m,,►Źródło: 

archiwum PZZ. ■ 

 

KOZINA  KAMIL-ur.1988 ►Zawodnik s.klasyczny►Zawodnik KS”Agros” Zamość, 

kat.wagowa 55 kg►Trenerzy z; ► Osiągnięcia s:MP-Mło-2008-1 m,►Źródło: 

archiwum PZZ■ 

 

KOZINA  KAMIL-ur.2001 r ►Zawodnik s.wolny►Zawodnik ULKS”Bizon” Milicz 

,kat.wagowa 100 kg►Trenerzy z; ► Osiągnięcia s:MP-Mło-2015-3 m,►Źródło: 

archiwum PZZ■ 

 

KOZIK  ?-ur►Zawodnik s.klasyczny►Zawodnik śląskie?,kat.wagowa 36 kg► 

Trenerzy z; ► Osiągnięcia s:MP-Mło-1960-3 m, m►Źródło:archiwum PZZ■ 

 

KOZIOŁ IRENEUSZ-ur►Zawodnik s.wolny►Zawodnik KS „Slavia” Ruda Śląska 
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,kat.wagowa 54,58,62,63 kg►Trenerzy z; ► Osiągnięcia s:MEJ-1992-,MPS-1992-4 m,1994-

2 m,1997-3 m,Grand Prix-1992-5 m,mnMPS-1994-3 m,MMP-1992-3 m,1993-1 m,MPJ-

1992-1 m,OSM-1988-2 m,1989-1 m,►Źródło:archiwum PZZ■ 

 

KOZŁOW ANDRZEJ-ur.1968 r ►Zawodnik s.wolny►Zawodnik FKS „Metalowiec” 

Białystok,kat.wagowa 48 kg►Trenerzy z; ► Osiągnięcia s:OSM-1984,1986-3 m,► 

Źródło:archiwum PZZ■ 

 

 
 

KOZIOŁ JANUSZ-ur►Zawodnik s.wolny ►Ukończył►Zawodnik LKS”Piast”Sieradz 

,kat.wagowa 52-57 kg►Pierwszy trener: ►Trenerzy z;Jerzy Lipski►Osiagnięcia s:  

►Praca:Pracuje w USA. ►Źródło:archiwum PZZ■ 

 

 
 

KOZIOROWSKI ANDRZEJ-ur.1948 r.Zmarł w lipcu 1999 r. ►sprawozdawca i 

dziennikarz sportowy►Ukończył Akademię Medyczna,dr.habilitowany medycyny. ► 

Praca:sprawozdawca TV i dziennikarz w latach 70-tych w „Sport” Katowice.Poświęcił wiele 

artykułów o zapasach.Słynny z lapsusów:"Proszę państwa, we Wrocławiu 1-1 i zachodzi 

słońce."(Andrzej Koziorowski)"Teraz precyzyjne wybicie na oślep obrońcy Śląska."(Andrzej 

Koziorowski) ►Żródło:archiwum PZZ. ■ 

 

KOZŁOWSKA  KAROLINA-ur.2001 r  ►Zawodniczka z.kobiet►Zawodniczka  ULKS 

„Karkonosze”Stara Kamienna,kat.wagowa 67 kg►Trenerzy z; ► Osiągnięcia s:MPMło-

2015-1 m,►Źródło:archiwum PZZ. ■ 

 

KOZŁOWSKA  ZUZANNA-ur.2003 r  ►Zawodniczka z.kobiet►Zawodniczka  AKS 

Piotrków Trybunalski,kat.wagowa 32 kg►Trenerzy z; ► Osiągnięcia s:MPMło-2015-2 

m,,►Źródło:archiwum PZZ. ■ 

 

KOZŁOWSKI ?-ur.   r►Zawodnik s. klasyczny►Zawodnik  wielkopolskie?,kat.wagowa  

62 kg. ►Trenerzy z; ►Osiągnęcia s:MPJ-1958,1960-1 m,. ►Żródło:archiwum PZZ. ■ 

 

KOZŁOWSKI DARIUSZ-ur.1987 r ►Zawodnik s. wolny►Zawodnik KS”Herkules” 

Łomża,kat.wagowa 85 kg. ►Trenerzy z; ►Osiągnęcia s:OOM-2004-3 m,mnMPKad-2004-3 

m,►Żródło:archiwum PZZ. ■ 
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KOZŁOWSKI DAWID-ur.1998r ►Zawodnik s. klasyczny►Zawodnik UKS”Ajas” 

Gdańsk,kat.wagowa 47,50,58,63 kg. ►Trenerzy z; ►Osiągnęcia s:MPMlo-2012-1 m,OOM-

2013-3 m,2014,2015-2 m,mnMPKad-2014,2015-3 m,►Żródło:archiwum PZZ. ■ 

 

KOZŁOWSKI  JAKUB-ur.2000 r ►Zawodnik s. klasyczny,s.wolny ►Zawodnik 

LUKS”Warmia”Lidzbark Warmiński,kat.wagowa100 kg. ►Trenerzy z; ►Osiągnęcia 

s:MPMlo-2014-1 m,2014-3 m (s.wolny),►Żródło:archiwum PZZ. ■ 

 

KOZŁOWSKI KONRAD-ur.07.01.1999 r►Zawodnik s. klasyczny►Zawodnik RCSZ 

„Olimpijczyk” Radom kat.wagowa 69 kg. ►Trenerzy z; Zdzisław Kolanek,Piotr Szczeponiok 

►Osiągnęcia s:ME-Jm-2017- 22 m ►Żródło:archiwum PZZ. ■ 

 

KOZŁOWSKI KONRAD-ur.2001 r►Zawodnik s. klasyczny,s.wolny►Zawodnik 

ULKS”Karkonosze” Stara Kamienica ,od 2017 RCSZ „Olimpijczyk” Radom,kat.wagowa 

66,69 kg. ►Trenerzy z; ►Osiągnęcia s:MEK-2017-22 m,OOM-2017-3 m,MPMło-2015-3 m, 

MPMło-2015-3 m (s.wolny) ►Żródło:archiwum PZZ. ■ 

 

 

KOZŁOWSKI KAMIL-ur.1983 r ►Zawodnik s. wolny►Zawodnik ZTA Zgierz,at.wagowa 

85 kg. ►Trenerzy z; ►Osiągnęcia s:mnMPKad-2000-3 m,►Żródło:archiwum PZZ. ■ 

 

KOZŁOWSKI   RAFAŁ-ur.1979 r ►Zawodnik s. wolny►Zawodnik WKS”Gwardia” 

Warszawa,kat.wagowa 60 kg. ►Trenerzy z; ►Osiągnęcia s:MPKad-1995-2 m,►Żródło: 

archiwum PZZ. ■ 

 

KOZŁOWSKI PRZEMYSŁAW-ur.1978 r ►Zawodnik s. wolny►Zawodnik k KS”Boruta” 

Zgierz,at.wagowa 76 kg. ►Trenerzy z; ►Osiągnęcia s:MPKad-1994-2 m, ►Żródło: 

archiwum PZZ. ■ 

 

  
 

KOZŁOWSKI STEFAN-ur. ►Trener odnowy biologicznej►Praca:trener odnowy 

biologicznej w COS Warszawa i w kadrze narodowej PZZ w latach 1972-1976? ► 

Żródło:archiwum PZZ■ 

 

KOZŁOWSKI TOMASZ-ur.08.02.1983 r►Zawodnik s. wolny ►Zawodnik ZTA Zgierz, 

kat.wagowa 63,76 ,85,96,kg. ►Trenerzy z; ►Osiągnęcia s:MŚ-Kad-2000-9 m ,MPJ-2002-3 

m,2003-2 m,OOM-1998-3 m,2000-1 m,mnMPKad-2000-1 m,►Żródło:archiwum PZZ. ■ 

 

KOZŁOWSKI TOMASZ-ur.08.02.1983 r►Zawodnik s. klasyczny►Zawodnik  Piotrków 

Trybunalski,kat.wagowa  63,69 kg. ►Trenerzy z; ►Osiągnęcia s:ME-J-1993-4 m,MPS-

1998-3 m. ►Żródło:archiwum PZZ. ■ 

 

KOZŁOWSKI TOMASZ-ur.1975 r►Zawodnik s. klasyczny►Zawodnik  GKS 

„Piotrkovia” Piotrków Trybunalski,kat.wagowa  62,63,68,69 kg. ►Trenerzy z; ►Osiągnęcia 
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s:MEJ-1994-,MEJmł-1993-4 m,MPS-1998-3 m,MMP-1994-2 m,1995-1 m,mnMMP-1996-2 

m,MPJ-1993,1994-3 m,1995-1 m,mnMPJ-1995-3 m,MPJmł-1993-3 m 

 ►Żródło:archiwum PZZ. ■ 

 

 

 
 

KOZŁOWSKI WŁADYSŁAW-ur.4.1.1949 r w Zgierzu. ►zawodnik s.wolny,sędzia,trener. 

►Ukończył Technikum Mechaniczne i 2-letni kurs trenerski w AWF Warszawa.- 1980,trener 

II kl. ►Zawodnik KS"Boruta" Zgierz od 1964,kat.wagowa 68,70,74 kg. ►Sędzia okręgowy. 

►Pierwszy trener:Jan Motyl. ►Osiągnięcia sportowe:MPS-1969,1970,1973,1974,1979-2 

m,1966,1976,1977,1980-3 m,MMP-1970-1 m,MPJ-1967-2 m,DMPJ-1969-2 m. ►Praca 

szkoleniowa:od 1981 trener grup młodzieżowych,od 1991 r trener koordynator 

ZKS"Boruta"Zgierz,ZTA Zgierz►Osiągnięcia szkoleniowe:medaliści MPJ-OSM,klubowo 

OSM-1988- 1 m. ►Praca społeczna:1986-1990 trener koordynator grup młodzieżowych 

woj.łódzkiego. ►Wyróżnienia:złota Odznaka PZZ,Złota Gwiazda z Diamentami PZZ-

2013►Hobby:wędkarstwo. ►Zainteresowania pozasportowe:filmy o sporcie. 

►Żonaty:Jadwiga.Dzieci:Przemysław,Tomasz (obaj uprawiają zapasy) ►Praca:trener w 

KS"Boruta"i  ZTA  Zgierz. ►Żródło:ankieta. ■ 

 

 
 

KOZŁOWSKI WŁODZIMIERZ-ur. ►działacz►kapitan,ppłk WP. ►Praca 

społeczna:1984-1988-wiceprezes ds. organizacyjnych OZZ Poznań, 1984-1988-członek 

komisji Organizacji Imprez PZZ,kier.s.z WKS „Grunwald” Poznań. ►Wyróżnienia: 

►Żonaty: Dzieci: ►Praca:WKS „Grunwald” Poznań-k.s.z►Żródło:archiwum PZZ. ■ 

 

KOZŁOW ANDRZEJ –ur. 1968 w ►zawodnik s.wolny Zawodnik FKS”Metalowiec” 

Białystok,kat.wagowa 48 kg SOsiagniecia s:OSM-1984,1986 -3 m,instruktor► Praca  

szkoleniowa:FKS”Matalowiec” Białystok-UKS”Metalowiec” Białystok,2001-instr ►Żródło: 

archiwum PZZ ,Zańko Grzegorz.Z.Historia zapaśnictwa podlaskiego 1926-2016.Szczuczyn 

2018■ 
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KOZŁOW PAULA-ur.8.08.1994 r. ►Zawodniczka z.kobiet. ►Ukończyła PG nr 20 w 

Białymstoku,uczenica VI LO w Białymstoku. ►Zawodniczka  2003-2005 UKS 

”Metalowiec” Białystok,od 2005 LKS”Podlasie” Białystok,od 2011 LKS”Dąb” 

Brzeżnica,MZK „Unia” Racibórz od 2009,kat.wagowa 40,46,48,49,51,53 ,55 ,61 kg. 

►Pierwszy trener;Andrzej Kozłow►Trenerzy z:Maciej Hasiec,Władysław 

Kierdelewicz,Sylwia Bileńska,Marcin  Marcinkiewicz,Krzysztof Ołenczyn. ►Osiągnięcia 

s:MŚ-2017-22 m,Puchar Świata-2015-7 m,Akad MŚ-2016-7 m, ME-2015-10 m ,2016-8 m 

,MME-2015-10 m,2016-13 m, 2017-5 m,MŚ-J-2012-20 m,2013-12 m,2014-7 m,,ME-J-2012-

5 m,-2013-5  m,2014-3 m,MŚ-Kad-2011-10 m,MEKad-2009-9 m,2011-11 m,2010-1 m,MPS-

2012-2 m,2013-3 m,2014,2015,2016-2 m,2017-3 m,Poland Open-2015-3 m,2016-3 m,2017-3 

m,AkadMP-2015-2 m,MZ AZS-2016-1 m,MMP-2015,2016-1 m,MPJ-2012,2013,2014-1 m, 

mnMPJ-2011-1 m,2012-2 m,2014-1 m,DWMPJ-2012-2 m,OOM-2010,2011-1 m,mnMPKad-

2009-1 m,2010-3 m,►Żródło:archiwum PZZ. ■ 

 

KOZOWSKI  RAFAEL-ur►Zawodnik s. klasyczny►Zawodnik  ,kat.wagowa  85 kg. 

►Trenerzy z; ►Osiągnęcia Igrzyska Bałtyckie-1997-6 m ►Żródło:archiwum PZZ. 

 

 
 

KOZÓW WŁADYSŁAW-ur.18.07.1931 r w Niesłuchowie (Rosja) ►instruktor►Ukończył 

Studia wyższe,inż.mechanik,instruktor-1969. ►Praca szkoleniowa:od 1969 LKS Strzelin-

instr. ►Praca:Państwowe Technikum Rolnicze w Strzelinie-nauczyciel. ►Żródło:archiwum 

PZZ. ■ 

 

 
 

KOZYRSKI (KOZERSKI) KAZIMIERZ-ur.9.3.1913 r w Krasnymstawie..Zmarł  

19.04.1971 r  w Krasnymstawie.Pochowany na cmentarzu miejskimw Krasnymstawie. 

►zawodnik  .klasyczny,s.wolny,instruktor,działacz. ►Ukończył  SZ w Warszawie -

murarz,mistrz murarski. ►Zawodnik KS”Legia” Warszawa,KS”Pasta” Warszawa, 

KS’Elektryczność” Warszawa -1937-1946, kat.wagowa +87 kg. ►Osiągnięcia 

sportowe:kandydat na I.Ol-1936,zwyciężył w m.turnieju w Berlinie,MPS-1937-1 m,1938-2 m 

(s.wolny),MPS-1937,1946-1 m (s.klasyczny) MPS LZS-1963-2 m►Praca szkoleniowa:1949-

1954 ,1954-WOP Chełm,1960-1962 instruktor w ZKS"Start" Krasnystaw. ►Osiągnięcia 

szkoleniowe:wychowawca Tadeusz Gilowski,Jan Jabłoński,Marian Sochaczewski,bracia 

Wysoccy,Zenon Nizioł,Bogdan Tomaś. ►Praca społeczna: ,założyciel sekcji zapasów w 

Krasnymstawie. ►Żonaty:.Dzieci:5. ►Żołnierz w kampanii wrześniowej 1939 r,jeniec 
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wojenny,uciekając z obozu ►Praca: nauczyciel  w ZS nr 1 w Krasnymstawie-

1964/1965,kierownik masarni w Krasnymstawie. ►Żródło:M.Kowalik-Gazeta 

Krasnostawska-1991,archiwum PZZ.,archiwum MEZ,J.Lipski ■ 

 

  
 

KOZYRSKI RYSZARD-ur.2.04.1957 r w Miliczu. ►zawodnik s.wolny,sędzia,trener, 

działacz. ►Ukończył AWF Poznań-1991 ,mgr wf,trener kl.II. ►Zawodnik 1968-1978 

MLKS”Barycz,kat.wagowa 82-90 kg. ►Pierwszy trener:Waldemar Konieczny. ►Sędzia 

klubowy od 1978,od 1990 okręgowy,od 1990 sędzia związkowy kl.I.. ►Osiągnięcia 

sportowe:MPS-1972-2 m,MMP-1976-3 m,MPJ-1975-1 m►Osiągnięcia szkoleniowe:MŚ-j-

1996-Marek Żeleziewski-4 m.,1997-4 m.,ME-J-1995-Dariusz Chojnacki-2 m.,1996-Marek 

Zeleziewski-6 m.,Radosłąw Chorbik,Ryszard Wójcik,Wojciech Wójcik,Rafał Budzik,Robert 

Basa,Tomasz Dec,Roman Szostecki,wychowawca medalistów sportu młodzieżowego► 

Praca szkoleniowa:od 1976-1989 instruktor,od 1991 trener kl.II  w WKS”Śląsk" Milicz,od 

1995 trener kadry makroregionalnej,od 1999-200 ? rtrener kadry narodowej kadetów PZZ,od  

-20  ? trener kadry narodowej juniorów PZZ. ►Praca społeczna:od 1996 członek 

Dolnosląskiego OZZ. ►Hobby:pszczelarstwo,sport i malarstwo. ►Zainteresowania 

pozasportowe:rodzina. ►Wyróżnienia:srebrna ZDKF-1997,złota Gwiazda PZZ-1994.,Złota  

Gwiazda z Diamentami PZZ-2102Ż.►Żonaty:Halina.Dzieci:Łukasz,Emilia. ►Praca: 

WKS”Śląsk" Milicz-trener. ►Żródło:ankieta. ■ 

 

KOŻBIAŁ  AGNIESZKA-ur.1985 r►Zawodniczka z.kobiet►Zawodniczka LKS 

„Mazowsze”Teresin,kat.wagowa 63 kg►Trenerzy z;. ►Osiągnięcia s:MPJ-2003-,2004-3 

m,►Żródło:ankieta. ■ 

 

KOŻBIAŁ DOROTA-ur.1982 r►Zawodniczka z.kobiet►Zawodniczka LKS „Znicz” 

Podzamcze Chęcińskie,kat.wagowa 56,58, 60 ,65,68 kg►Trenerzy z;Czesław Zaborski. 

►Osiągnięcia s:Poland Open-2000-3 m,MŚKadet-1999-2 m,MPJ-2000,2001-3 m,OOM-

1999-1 m,-►Żródło:ankieta. ■ 

 

KOŻUCH MARCIN-ur.1978 r ►Zawodnik s. klasyczny►Zawodnik  KS”Beżowianka’ 

Kraków,kat..wagowa  65,74 kg. ►Trenerzy z; ►Osiągnęcia s: OOM-1996-2 m,►Żródło: 

http://jedynka.futurehost.pl/images/html/absolwenci_sp/1965.html#7A
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archiwum PZZ. 

 

KÓZKA JOANNA-ur►Zawodniczka z.kobiet,zapasy plażowe►Zawodniczka KS 

„Fightman” Bohnia,kat.wagowa open ►Trenerzy z:►Osiągnięcia s:MPS-plażowe-2013-2 

m►Żródło:ankieta. ■ 

 

 
 

KRACH JÓZEF-ur.2.08.1935 r w Kuryłówce. ►Zawodnik s.klasyczny,sędzia,działacz 

►Ukończył Technikum Mechaniczne,technik mechanik. ►Zawodnik KKS” Lech” Poznań-

od 1950,kat.wagowa   kg. ►Sędzia:klubowy-1964,okręgowy-1966,związkowy kl.II-1968, 

związkowy kl.I-1970,m/n-1978. ►Pierwszy trener: ►Osiągnięcia sportowe: ►Praca 

 społeczna:od 1976-wiceprezes ds. sędziowskich  OZZ Poznań. ►Wyróżnienia:złoty KZ-

1978,brązowy KZ-1971,złota Odznaka PZZ-1976,Srebrna Odznaka PZZ-1969, ►Praca: ► 

Żródło:archiwum PZZ.■ 

 

  
 

KRACHULEC ZYGMUNT-ur.1900?.Zmarł  8.07.1980 r.Pochowany na cmentarzu 

Zakrzew w Łodzi,kwatera .34,rząd 2,grób 5. ►działacz,sędzia►Praca społeczna:1917-1918-

sekretarz,1919-1922,1928-1933 wiceprezes,1936-członek zarządu ŁKS Łódż,opiekun s.ca 

Strzeleckiego Zwiazku ,kapitan sportowy ŁOZA-1932,1948-1957  kierownik s.z ŁKS,1947-

1953-prezes Łódzkiego OZA,1953-1957-1960-cz.z ŁOZZ, Prezes Łodzkiego OZPN. 

►Wyróżnienia:honorowy Prezes ŁKS Łódz-1959. ►Żonaty:Dzieci: ►Praca: pracownik 

Elektrowni Miejskiej w Łodzi►Żródło:archiwum PZZ.■ 

 

 
 

KRACZKOWSKI PRZEMYSŁAW-ur.26.11.1988 r w►Ukończył-student►Zawodnik s. 

klasyczny,sędzia,instruktor►Sędzia okregowy-2017, ► Zawodnik WKS”Śląsk” Wrocław, 

kat.wagowa 42,50,60,66 ,71 kg. ►Trenerzy z;Leszek użałowicz,Józef  Tracz►Osiągnęcia 

s:MŚ-J-2008-17 m,Olimpiada Wojs-CIMS-2015-8 m,Wojskowew MŚ-2016-11 m,ME-J-

2007-11 m,,ME-Kad-2004-9 m,,MPS-2010,2011,2013-3 m,2014-1 m,2015-2 m,2016-3 m, 

T.Pytlasiński-2015-15 m,MMP-2009,2010,2011-3 m,MPJ-2007,2008-1 m,mnMPJ-2007-3 m, 

OOM-2005-2 m,mnMPK-2004,2005-1 m,. ►Praca szkoleniowa:WKS”Śląsk” Wrocław-

instr►Żródło:archiwum PZZ.■ 

 

KRAJ  DARIUSZ-ur.1965 r ►Zawodnik s. klasyczny►Zawodnik PTC Pabianice, 
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kat.wagowa +87,+100 kg. ►Trenerzy z; ►Osiągnęcia s:MMP-1987-3 m,MPJ-1983-3 

m,OSM-1983-3 m,. ►Żródło:archiwum ■PZZ. 

 

KRAJCZYK  MONIKA-ur.1979 r ►Zawodniczka z.kobiet►Zawodniczka ZKS”Slavia” 

Ruda Śląska,kat.wagowa 56 kg►Trenerzy z:  ►Osiągnięcia sportowe:Poland open-1999-8 

m,►Żródło:archiwum PZZ.■ 

 

KRAJEWSKA DARIA-ur.1983 r ►Zawodniczka z.kobiet►Zawodniczka GLKS 

Osielsko,kat.wagowa 38 ,40,46 kg►Trenerzy z:  ►Osiągnięcia sportowe:OOM-2004-1 

m,2006-3 m,mnMPKad-2004-2 m,►Żródło:archiwum PZZ.■ 

 

 
 

KRAJEWSKI GRZEGORZ-ur. ►Zawodnik s.wolny,trener►Ukończył►Zawodnik LKS 

„Ceramik” Krotoszyn,kat..wagowa kg►Praca sz;LKS „ Ceramik” Krotoszyn-trener 

►Żródło;archiwum PZZ■ 

 

 

 
 

KRAJEWSKI PIOTR-ur..29.06.1976 r w Kołobrzegu►Zawodnik  s.wolny,trener, 

działacz►Ukończył ZWKF  W Gorzowie WLKP,trener kl.II►Zawodnik KS”Iskra”  

Białogard i AKS Bialogard 1991-1997 ,od 1997 WKS”Grunwald” Poznań,kat.wagowa 

58,60,70,75,85-A kg. ►Pierwszy trener: Dariusz Majewski  Trenerzy z: Andrzej Szwenk ,  

Dariusz Grzywiński   ►  Osiągniecia s:regionalne ME CISM-1 m,WojJMŚ-2014-3 m, 

MPS-2001,2002-3 m,2014-3m,.MMP-1996-2 m,1997-3 m,1999-2 m,MPJ-1995-3 m, 

MPS-Wet-2012,2013-1 m ►Praca sz: od  2004 zostaje kierownikiem sekcji zapaśniczej 

WKS „Grunwald” Poznań i trenerem koordynatorem Reprezentacji Wojska Polskiego 

w zapasach w stylu wolnym, od 2000 trener główny ,2003-2004 trener w wojewódzkim 

zespole metodyczno- szkoleniowym w Poznaniu,2004-2006 trener kadry wojewódzkiej 

juniorów w województwie wielkopolskim, 2009-2011 trener koordynator Wojskowego 

Centrum Szkolenia Sportowego w Poznani ►Osiągniecia sz: MŚ-2010-Maciej 
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Balawender-7 m,Puchar Świata-2012- Agnieszka Wieszczek – Kordus -3 m,CISM-2007-

Radosław Horbik-1 m,Wojskowe MŚ-2003-Radosław Jankowski-3 m,2005-Mateusz 

Gucman-1 m,Radosław Horbik-3 m,2006-Adam Sobieraj-2 m,M.Gucman.R.Jankowski-3 

m,2010-Krystian Brzozowski,Iwona Matkowska-1 m,Monika Michalik,Maciej Balawendr-

2,Adam Sobieraj,Radosłąw Baran,Agnieszka Wieszczek-Kordus-3 m,2014-3 m,ME-2007-

Mariusz Walkowiak,Adam Blok-5 m,2008-Adam Sobieraj-8 m,M.Walkowiak-9 m,2009-

Adam Sobieraj-8 m,2010-Adam Sobieraj-3 m,Radosław Baran-5 m,M.Balawender-7 m,2011-

Agnieszka Wieszczek-Kordus-3 m,Roksana Zasina-2018-2 m,Katarzyna Krawczyk-3 m,MS-

J-Maciej Balawander-7 m,Tomasz Rogisz-11 m,2009-R.Statkiewicz-12 m,ME-J-2008-T. 

Rogisz-8 m,M. Balawander-11 m,2010-R.Statkiewicz-5 m,MPS- 2006,2007,2008,2009,2010 

– 1 m i MMP-2006,2009,2010-1 m (punktacja klubowa)►Praca społeczna;od 2009-2012 

członek Rady Trenerów PZZ.,współpracował w szkoleniach kadry narodowej w latach 

przygotowań olimpijskich w I.Ol 2008 i 2016 , od 1.12.2017 r trener KNS w kobietach w 

PZZ ►Wyróżnienia: Najlepszy trener w rankingu Polskiego Związku Zapaśniczego w latach 

2005, 2006, 2009. klubowa)►Praca społeczna;od 2009-2012 członek Rady Trenerów 

PZZ.,współpracował w szkoleniach kadry narodowej w latach przygotowań olimpijskich w 

I.Ol 2008 i 2016 ►Wyróżnienia: Najlepszy trener w rankingu Polskiego Związku 

Zapaśniczego w latach 2005, 2006, 2009.brązowy Medal za zasługi dla zapasów-

2017►Żonaty:Dzieci: ►Żródło:archiwum PZZ.■ 

 

 
 

KRAJEWSKI FRANTSEVICZ WŁADYSŁAW-ur.1841 r w Warszawie.  Zmarł w 1901 r 

po poważnym złamaniu nogi w 1900 r. . ►działacz►Dr.medycyny. ►Praca społeczna: 

założycielem słynnego „ Koła Miłośników Atletyki” w Petersburgu..Jako pierwszy – 

opracował podstawowe zagadnienia teoretyczne  podnoszenia ciężarów, był pierwszym 

trenerem w tej dziedzinie sportu i pierwszy zorganizował opiekę lekarską nad ćwiczącymi 

atletami. Z „Koła Krajewskiego” – jak popularnie nazywano petersburski klub – wywodziło 

się wielu najwybitniejszych zapaśników i atletów. Dzięki wspaniałym wynikom, jakie 

uzyskiwała „kuźnia sportowa dr Krajewskiego”, szybko znalazł wielu naśladowców. W 1885 

roku powstał klub atletyczny w Moskwie, a filie „Koła Krajewskiego” zaczęły działać w 

kilku większych miastach ówczesnej Rosji, a także w Warszawie. Żródło:P.Godlewski.Zarys 

dziejów polskiego zapaśnictwa. Stanisław Zakrzewski.Z silnych – najsilniejsi”, Warszawa 

1973, str. 19-20). WWW.Oldtimestrongman.com■ 

 

KRAJEWSKI JACEK-ur.1995 r ►Zawodnik s. klasyczny►Zawodnik SSA Legia 1926 

Warszawa ,kat.wagowa 120 kg. ►Trenerzy z; ►Osiągnęcia s:MPJ-2015-3 m,mnMPJ-2014-3 

m, ►Żródło:archiwum ■PZZ. 

 

KRAJEWSKI  KACPER-ur.1991 r ►Zawodnik s. wolny►Zawodnik AKS 

Bialogard,kat.wagowa 50 kg. ►Trenerzy z; ►Osiągnęcia s:mnMPK-2006-3 m,, 

►Żródło:archiwum ■PZZ. 

 

http://www.oldtimestrongman.com/
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KRAJEWSKI RAFAŁ ANDRZEJ-ur1996 r . ►Zawodnik  s.klasyczny,s.wolny 

►Ukończył►Zawodnik SSA Legia 1926 Warszawa ,kat..wagowa 96,130 kg►Pierwszy 

trener:Ksawery Biderman.►Trenerz z:Józef Tracz, ►►Osiągniecia s:ME-2018-m?,MEJ-

2016-18 m,ME-Kad-2016-17 m,T.pytlasinski-2017-24 m,MPJ-2014-3 m,2015-2 m,MPJ-

2014-3 m ,2016-2 m (s.wolny),mnMPJ-2014-3 m,OOM-2013-1 m (s.wolny) ,2013-2 

m,►Żródło;archiwum PZZ■ 

 

KRAJEWSKI    MIECZYSŁAW-ur.19 r ►działacz►Zawodnik ? Warszawa,kat.wagowa  

kg. ►Trenerzy z; ►Praca społecza:kieronik s.z AZS AWF Warszawa-1951-

1953►Żródło:archiwum ■PZZ. 

 

KRAJEWSKI    ROBERT-ur.19 r ►Zawodnik s. wolny►Zawodnik WKS „Gwardia” 

Warszawa,kat.wagowa 90 kg. ►Trenerzy z; ►Osiągnęcia s:MPJ-1984-3 m, ►Żródło: 

archiwum ■PZZ. 

 

KRAJKOWSKI  WALDEMAR-ur.1966 r ►Zawodnik s. klasyczny►Zawodnik KS 

„Olimpia” Elbląg,kat.wagowa 65 kg. ►Trenerzy z; ►Osiągnęcia s:OSM-1984-2 m, 

►Żródło:archiwum ■PZZ. 

 

KRAJZA  GRZEGORZ-ur.1994 r ►Zawodnik s. klasyczny,s.wolny ►Zawodnik LUKS 

„Warmia” Lidzbark Warmiński,kat.wagowa 63 kg. ►Trenerzy z; ►Osiągnęcia s:OOM-

2000-3 m,mnMPK-2000-2 m, mnMPK-2001-3 m (s.wolny)►Żródło:archiwum ■PZZ. 

 

KRAKOWIAK   BARTŁOMIEJ-ur.1984 r ►Zawodnik s. klasyczny►Zawodnik AKS 

Białogard Trybunalski,,kat.wagowa58 kg. ►Trenerzy z; ►Osiągnęcia s: mnMPKad-2000-3 

m,. ►Żródło:archiwum ■PZZ. 

 

KRAKOWIAK KRZYSZTOF-ur.1980 r ►Zawodnik s. klasyczny►Zawodnik ZKS 

„Celuloza” Kostrzyn,,MOSiR -Olimp Kostrzyn,kat.wagowa 76 kg. ►Trenerzy z; 

►Osiągnęcia s:MMP-2000-3 m,MPKad-1996-1 m. ►Żródło:archiwum ■PZZ. 

 

 
 

KRAMARCZYK►zawodnik►MPS-1948-1 m►Zródło;archiwum PZZ.■ 

 

KRAMARZ  KRZYSZTOF-ur.1983 r ►Zawodnik s. klasyczny►Zawodnik WKS” Śląsk” 

Wrocław,,kat.wagowa 42 kg. ►Trenerzy z; ►Osiągnęcia s:mnMPK-2000-1 m,. 

►Żródło:archiwum ■PZZ. 
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KRAMARZ PAWEŁ-ur.10.04.1979 r we Wrocławiu►Zawodnik s.klasyczny►Ukończył, 

pluttonowy►Zawodnik  WKS Śląsk” Wrrocław od 1991,kat.wagowa.43,46,47,48,50, 

52,54,55,58,60 kg►Pierwszy trener:Leszek Szachno. ►Trenerz z:Józef Tracz, ►Osiągnięcia 

s:MŚ-2007-25 m,WojMŚ-2003-10 m,2005-5 m,2006-8 m,2008-9 m,AMŚ-2002-2 m,2003-9 

m,ME-2004-4 m,2005-19 m,2008-19 m,, MŚ-J-1997-18 m,1998-9 m,1999-13 m,ME-J-1998-

12 m ,1996-10 m, ,1999-8 m, MEJm-1996-10 m,MŚK-1995-8 m,ME-Kad-2004-4 m,MPS-

2002-2 m,2007-3 m.,T.Pytlasiński-2008-5 m,mnMPS-2000-2 m,2005-1 m,MMP-2000-3 m, 

2002-1 m,mnMMP-1996-2 m,MPJ-1995,1997-3 m,1998-2 m,1999-1 m,mnMPJ-1997-2 m, 

1998,1999-1 m,OOM-1995-3 m,1996-2 m, 1997-1 m,MPK-1994-2 m,1995-1 m,mnMPK-

1995-3 m,►Żonaty:Magda.Dzieci:Magda Hobby:wedkowanie ►Zródło;archiwum PZZ.■ 

 

KRASKA KACPER-ur.2000 r ►Zawodnik s. wolny►Zawodnik ZTAZgierz,,kat.wagowa 

69 kg. ►Trenerzy z; ►Osiągnęcia s:OOO-2017-2 m,. ►Żródło:archiwum ■PZZ. 

 

KRASKA KAMIL-ur.1982 r►Zawodnik s. klasyczny►Zawodnik JLKS „Olimp” Janów 

Lubelski,kat.wagowa 54 kg. ►Trenerzy z; ►Osiągnęcia s:MPJ-2000-3 m, ►Żródło: 

archiwum ■PZZ. 

 

KRASKA PIOTR-ur.1983 r ►Zawodnik s. wolny►Zawodnik ZTAZgierz,,kat.wagowa 120 

kg. ►Trenerzy z; ►Osiągnęcia s:MPJ-2002-3 m,. ►Żródło:archiwum ■PZZ. 

 

 
 

KRASKA STANISŁAW-ur.11.04.1967 r w Kielcach►Zawodnik p.cieżarów,zapasy 

s.wolny,trener►Ukończył Technikum Rolnicze w Borkowicach-1981,AWF Poznań  

IWF Gorzów WLKP-1996,Kurs Trenerski w Gorzowie WLKP,trener II kl-1991. ►Zawodnik 

LKS „Platan” Borkowice-od 1977-1981,od 1981 w KS”Budowlani Łódż,kat.wagowa 74 kg  . 

►Pierwszy trener;Jóżef Maciejczak. ►Trenerzy z:Ryszard Ścigarski,Jan Rejkowski. 

►Osiągnięcia s:MPJ-1983-3 m, 7 m.ISzR-2 m. ►Osiagniecia szkoleniowe:mPKadetek-

1994-Agnieszka Ślusarz-1 m,1995-Anna Buś-2 m. ►Praca szkoleniowa:KS”Twierdza” 

Szydłów, LKS „Spartakus” Daleszyce,ULKS „Madej” Ociesęki Raków-trener. ►Praca:od 

1985-nauczyciel wf w Ociesękach, ►Żródło:archiwum PZZ.■ 
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KRASOSKI ZBIGNIEW-ur.17.08.1959 r w Olsztynie. ►Zawodnik s.klasyczny, 

s.wolny,trener. ►Ukończył, ►Zawodnik KS” Budowlani ” Olsztyn,od 1975 GKS „Glinik”  

Gorlice,GZKS Gorlice-2009 kat.wagowa  63 ,D-69 ,75-B kg►Sędzia okręgowy , związkowy 

kl.I. ►Osiągnięcia s: MŚ-Wet-2009-5 m ,2011-2 m,2013-3 m,MPS-2008,2009,2010-1 m 

(s.klas),MPS-Wet-2008,2009,2010-1 m,MPS-Wet-2008,2009-1 m (s.wolny)►Praca 

szkoleniowa; od 1985-GKS”Glinik” Gorlice,LKS „Derby „ Kobylanka,GZKS Gorlice,trener 

kw. ►Osiągnięcia szkoleniowe;wychowa medalistów sportu młodzieżowego 

►Wyróznienia:brązowa Gwiazda FILA-2010►Żródło:archiwum PZZ.■ 

 

 
 

KRASOWSKI JERZY-ur.28.08.1965 w Leśniowicach. ►Zawodnik s.klasyczny,trener 

►Ukończył  ZSTechnicznych Chełmie-1994,instruktor. ►Zawodnik LKS”Gryf” 

Chełm,MKS „Cement-Gryf „ Chełm od  1975,kat.wagowa 30-74 kg.Ojciec Joanny. 

►Osiagnięcia s;ME-J-1984-7 m,T.Przyjazni-1983-5 m,MMP-1987-1 m,MPJ-1982-

1984,1987-1 m,1985-2 m, OSM-1983-1 m,►Osiągnięcia szkoleniowe:ME-J-Joanna 

Krasowska-3 m,i 5 m,uzyskanie 16 maedali  w sporcie młodzieżowym►Praca 

szkoleniowa:MKS „Cement-Gryf” Chełm-1999-2004 ,ULKS”Olimpijczyk” Chełm-od 2004. 

►Praca społeczna;prezes ULKS Olimpijczyk Chełm-od 2005. ►Żonaty;Monika.Dzieci-

Marcin,Joanna►Hobby;Sport. ►Zainteresowania pozasportowe:muzyka i książki. ► 

Żródo;ankieta.■ 

 

 
 

KRASOWSKA JOANNA-ur.21.08.1992 r Chełmie. ►Zawodniczka z.kobiet►Ukończyła 

LO w  Chełmie-2011►Zawodniczka MKS „Cement-Gryf” Chełm-2001-2003 ULKS 

„Olimpijczyk” Chełm-od 2004,kat.wagowa 30,49,51,52,  kg. ►Trenerzy z:Dariusz 

Kucharski,Jerzy Krasowski►Osiągnięcia s:ME-J-2010-5  m,,ME-Kad-2007-12 m,,2008-12 

m,2009-3 m,MMP-2014,2015-3 m,MPJ-2008,2009-1m,2007,2010,2011-3 m,mnMPJ-2009-2 

m,OOM-2007-3 m,2008-1 m,mnMPK-2007-3 m,2009-1 m,. ►Hobby:Sport. ►Żródło-

archiwum PZZ■ 
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KRASSOWSKI ? ur. Zmarł w 1907 r. ►zawodowy zapaśnik►Uczeń W.Pieńkowskiego. 

►Żródło:P.Godlewski.Zarys dziejów polskiego zapaśnictwa profesjonalnego.PTNKF 

Gorzów WLKP 1988.■ 

 

KRAŚNICKA  BARBARA-ur.1985 r ►Zawodniczka z.kobiet►Zawodniczka 

MKS”Cement-Gryf” Che lm,kat.wagowa 44 kg►Trenerzy z:  ►Osiągnięcia sportowe:MPJ-

2005-2 m,,►Żródło:archiwum PZZ.■ 

 

 

 
 

KRASZEWSKI MAREK-ur.7.06.1967 r  w ►zawodnik styl klasyczny,wolny,sumo 

►Ukończył►Zawodnik WLKS „Orlęta” Gorzów WLKP-1984-1986,WKS”Śląsk" Wrocław-

1988,kat.wagowa  82-90,97,130 kg. ►Pierwszy trener: ►Trenerzy z:Jerzy Adamek, 

Stanisław Krzesiński,Ryszard  Świerad. ►Osiągnięcia sportowe:MŚ-1990-6 m.,1991-13 

m,1993-pf,1994-4 m,1995-7 m,.,ME-1990-2 m.,1991-8 m,1994-5 m.,1992-7 m,1997-17 

m.,Igrzyska Wojskowe-CISM-1999-5 m.,ME-Jmł-1985-5 m.,ME-J-1984-5 m,Igrzyska 

Bałtyckie-1993-3 m,MPS-1992,1993,1996,2003-1 ,1990,1997,1998,1999,2004-2 m.,1989 

,1991,1994,1995,2001,2002,2006,2014-3 m,T.Pytlasiński-1993,1994-3 m,mnMPS-1993, 

1994,2000,2001-1 m,1997,2002-2 m,ME-Jm-1985-5 m,MMP-1988-3 m,MPJ-1984-1 m, 

,1985-3 m,1986-1 m,1987-2 m,MPJ-1984-2 m (s.wolny) OSM-1984-3 m,1985-2 m, 

►Wyróżnienia:złota gwiazda PZZ-1995. ►Żródło:archiwum PZZ.■ 

 

 
 

KRAUTWURST ERWIN-ur.17.12.1942 w Raszczycach. ►Zawodniks.klasyczny,instruktor 

►Ukończył ZSZ,masarz,instruktor-1966 ►Praca szkoleniowa: od 1966 LZS Szprotavia-

instr. ►Praca:Pow.Spół.Spozywców w Szprotawie-wykrawacz mięsa. ►Żródło:archiwum 

PZZ.■ 

 

KRAUZE JAN-ur.? ►zawodowy zapaśnik►Osiągnięcia sportowe:ME-Kopenhaga-2 m, 

M.Rosji-1912-1917-2 m. ►Żródło:P.Godlewski:Zarys dziejów polskiego zapaśnictwa ■ 

 

KRAUZE ERNEST-ur►Zawodnik s. klasyczny►Zawodnik KKS”Lech” Poznań, 

kat.wagowa 79 kg. ►Trenerzy z; ►Osiągnęcia s:MPS-1953-3 m. ►Żródło:archiwum ■PZZ. 
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KRAUSER KAROL-ur.24.08.1912 r w Krakowie.Zmarł  na atak serca 12.09.1964 r w Salt 

Lake City (USA).Pochowany na cmentarzu Kalwarii w Tulsa County,Oklahoma (USA) ► 

zawodowy zapaśnik ►Zawodnik występował po d ps.”Superman”,”Polski Apollo” 

►Żonaty:Sophia A.Dzieci:Richard F ., ►Żródło: archiwum PZZ,internet 

 

...  

                       
          

KRAUSER MAKS-ur.1909  r w Stanisławowie.  Zmarł 01.03.1992 r. w USA ►zawodowy 

zapaśnik►Studiował  na Uniwersytecie we Lwowie, pochodził z rodziny żydowskiej, był 

najmłodszym   z jedenaściorga dzieci. ►Zawodowy zapaśnik wagi ciężkiej 106 kg,wzrost 

180 cm,uprawiał narciarstwo,pływanie,łyżwiarstwo i rugby ►Stoczył ponad 500 

zawodowych walk. Walczył pod  pseudonimem „Iron-Head Krauser” ►Zawodowymi 

zapasami zainteresował go Jan Gut w 1931 r►Osiągnięcia sportowe:ME-1935-1 m,1936-1 

m, ►czołowy zawodowy zapaśnik lat 30-tych.Walczył w Australii- 1938 i USA-od 1939. W 

1935 r pokonał Belga-Deckersena,w 1936 r zapaśnika Szwecji-Richthaffa a w el.MŚ 

amerykanina Jacka Sherry. Wg.www.wrestlingdata.com walczył w latach 1933-1947.i od 

1922-1937 stoczył 280 walk z czego 124 walki wygrał,64 zremisował,34 przegrał►wyjchał 

do USA w 1939 ,w czasie II wojny światowej służył w marynarce wojennej USA  jako 

kucharz, walczył w Anglii. ►Wyróżnienia:medal od króla Szwecji Gustawa V►Hobby:gra 

w szachy. ►Żonaty:Greta. ►Mieszkał w Teaneck,New Jersey-USA ►Praca:prywatna firma 

produkująca bagaże. ►Żródło:P.Godlewski.Zarys dziejów polskiego zapaśnictwa ..Elaine 

Rosenberg Miller.The Silent Lion., www.wrestlingheritage.co.uk/k-krauser.www. 

instantcheckmate.com/people/max-krauser/■ 

 

http://www.wrestlingdata.com/
http://www.wrestlingheritage.co.uk/k-krauser.www
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KRAWCZYK ANDRZEJ-ur.19.02.1960 r w Radomsku. ►Zawodnik s.klasyczny,instruktor 

►Zawodnik  KS”Radomsko” -1973-1975,CWKS”Legia’Warszawa 1980-1982,GKS 

”Piotrkovia’ Piotrków Trybunalski 1985-1990►Praca szkoleniowa;1990-1992-GKS 

”Piotrkovia” Piotrków Trybunalski, instruktor grup  młodzieżowych,od 1993-RKS 

Radomsko. ►Żródło;archiwum PZZ■ 

 

KRAJEWSKA BRONISŁAWA-ur.1979 r ►Zawodniczka z.kobiet►Zawodniczka 

KS”Slavia” Ruda Śląska,kat.wagowa 60,63,65 kg►Trenerzy z:  ►Osiągnięcia sportowe: 

MPJ-1996-3 m,OOM-1995-3 m,MPK-1995-3 m,►Żródło:archiwum PZZ.■ 

 

KRAWCZYŃSKI  IGOR-ur.2004 r►Zawodnik  s.wolny,klasyczny►Zawodnik 

UKS”Zapasy Gwardia „Warszawa,kat.wagowa 35 kg►Trenerzy z:►Osiągnięcia s:MPMło-

2016-2 m,MPMło-2016-2 m (s.klasyczny) ►Żródło:archiwum PZZ.■ 

 

KRAWCZYK DOMINIK-ur.2002 r►Zawodnik  s.wolny,klasyczny►Zawodnik 

KS”Bieżanowianka” Kraków,kat.wagowa 100  kg►Trenerzy z:►Osiągnięcia s:OOM-2017-

3 m,MP-Mło-2015-2 m,2016-1 m,MPMło-2015-3 m,2016-1 m 

(s.klasyczny)►Żródło:archiwum PZZ.■ 

 

KRAWCZYK GRZEGORZ-ur.1972 r . w►Zawodnik  s.wolny►Zawodnik AZS-AWF 

Warszawa-2016,kat.wagowa A-65  kg►Trenerzy z:►Osiągnięcia s:MPS-Wet-2016-3 

m►Praca szkoleniowa: ►Żródło:archiwum PZZ.■ 

 

 
 

KRAWCZYK JERZY-ur.22.04.1921 r w Poznaniu. ►zawodnik s.klasyczny,trener,działacz 

►Ukończył Technikum Ekonomiczne i WSWF Poznań,,instruktor-1949,trener kl.II? ► 

Zawodnik s.LA KS”Sokół” Poznań 1946-1953,s.z.KS”Warta” Poznań, KKS”Kolejarz” 

Poznań,AZS Poznań,kat.wagowa 79-87 kg. ►Osiągnięcia sportowe:MPS-1952-1 m.,1950-3 

m,1948-2 m. ►Osiągnięcia szkoleniowe:MPS judo-Tadeusz Czubryj-1960-1 m►Praca 

szkoleniowa:1952-1956 r  trener AZS Poznań. ►Wyróżnienia:ZDKF-1971,złota gwiazda 

PZZ-1997.. ►Praca:Poznańskie zakłady Gastronomiczne-Kawiarnie Poznań-kierowniksekcji 

zapatrzenia,kierownik Ośrodka POSTIW na Malcie w Poznaniu. ►Żródło:archiwum PZZ.■ 

 

  
 

KRAWCZYK KAROLINA-ur.4.01.1993 r w Chełmie. ►Zawodniczka z.kobiet 

►Zawodniczka  KS”Ołów” Ryn-2008,od 2009 MKS „Cement-Gryf” Chełm,kat.wagowa 

52,55,56,58,59 kg►Trenerzy z; Dariusz Kucharski,Marcin Marcinkiewicz►Osiągnięcia 

s;MME-2016-11 m,MŚ-J-2011-22 m,2012-17 m,2013-9 m,ME-J-2012-2 m,MPS-2011-2 

m,2013-3 m,2014-2 m,2015-3 m,2016-1 m,Poland Open-2014-12 m,AkadMP-2013-2 m,MZ 

AZS-2014-3 m,MMP-2014-2 m,2015-1 m,DWMPJ-2012-1 m,MPJ-2011-2 m,2012,2013-1 
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m,mnMPJ-2010,2012-2 m,OOM-2008-2 m,2009,2010-3 m,mnMPK-2009-2 m,. 

►Źródło:archiwum PZZ.■ 

 

  

 
 

KRAWCZYK KATARZYNA ur-6.09.1990 r w Mikołajkach. (Górkło, Olszewa koło 

Mikołajek)►Zawodniczka zapasy kobiet.►Ukończyła LO i Szkołę Mistrzostwa Sportowego 

w Zespole Szkół Technicznych w Chełmie,Akademię Wychowania Fizycznego w Białej 

Podlaskiej.►Zawodniczka  KS”Samuraj „ Mikołajki( ju jitsu),LUKS „Ołów” Ryn- 2004-

2006. MKS „Cement-Gryf” Chełm od 2006,kat.wagowa 53,55-59,60  kg. .żołnierz 

Wojskowego Zespołu Sportowego w Poznaniu. W lidze PWPW KLZ reprezentuje WZS 

WKS Grunwald – KS Sobieski Poznań. ►Pierwszy trener: Edward Szypulski 

►Trenerzy z:Dariusz Kucharski,Igor Łobas ,Andrzej  Grzywniak.Jan Godlewski,Krzysztof 

Ołenczyn,Piotr Krajewski .►Osiągnięcia s:I.Ol-2016-9 m,MŚ-2011-9 m,2012-7 m,2013-18 

m,2014-5 m,2015-38 m,Puchar Świata-2016-7 m, Sportaccord Combat Games-2010-7 

m,2013-2 m,Igrzyska  Europejskie-2015-2 m,,ME-2011-3 m, 2012-9 m,2013-5 m,2014-7 

m,2015-2 m,2018-3 m,Wojskowe MŚ-2014-1 m,2016-2 m,Akad MS-2010-3 m,MŚ-J-2008-

11 m,2010-14 m,ME-J-2008,2009,2010-3 m,2013-5 m,ME-Kad-2007-5 m,MPS-2007,2012-3 

m,2009-2 m,2010,2013,2014,2015,2016,2018-1 m,Poland Open-2010-5 m,2012-5 m,2013-3 

m,2014-11 m,2015,2016-1 m,AkadMP-2011-1 m,MMP-2011-3 m,2012,2013-1 m,MPJ-2008-

1 m,2009-2 m,2010-1 m,,OOM-2007-2 m,mnMPJ-2007,2008-3 m,2009-1 m, 

.►Wyróżnienia:Złota GwiazdaPZZ-2012,Plebiscyt najlepszego sportowca woj.lubelskiego-

https://www.iat.uni-leipzig.de/datenbanken/dbfoeldeak/daten.php?wkid=88647DDDC48D4F9AB3824DDBBF176122&gkl=3
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2011-3 m,.►Praca społeczna;od 2012-2016 członek rady zawodniczej PZZ w zapasach 

kobiet.►Zródło;archiwum PZZ.■ 

 

KRAWCZYK  MONIKA-ur.1983 r ►Zawodniczka z.kobiet►Zawodniczka 

LUKS”Suples” Kraśnik,kat.wagowa 68 kg►Trenerzy z:  ►Osiągnięcia sportowe:MPJ-2001-

3 m,►Żródło:archiwum PZZ.■ 

 

 
 

KRAWCZYK TADEUSZ –ur. 19  r w  .►Zawodnik AKS Białogard,kat.wagowa  kg.► 

Osiągnięcia s: .►Osiągnięcia sz: .► Praca szkoleniowa :trener AKS Białogard,od 2013 

MLUKS „Kalino”. .►Wyróżnienia:złota Gwiazda PZZ-1999. .► 

Żródło:archiwum PZZ.■ 

 

 
 

KRAWIEC   KRZYSZTOF-ur.1975 r ►Zawodnik s. wolny►Zawodnik AKS Białogard 

,kat.wagowa 130 kg. ►Trenerzy z; ►Osiągnęcia s:MMP-1998-2 m,.  ►Żródło:archiwum 

■PZZ. 

 

  
 

KRAWIEC MIROSŁAW-ur.29.06.1050 r. .►zawodnik s.wolny,sędzia,instruktor. 

►Ukończył .►Zawodnik KS”Rokita” Brzeg Dolny,kat.wagowa   kg. .►Sędzia okręgowy, 

związkowy,m/n kl.III. .►Praca szkoleniowa:instruktor KS"Rokita" Brzeg Dolny. .► 

Osiągnięcia szkoleniowe:szkolenie dzieci i młodzieży. .►Wyrożnienia:złota gwiazda PZZ-

194. .►Hobby: .►Żonaty:  Dzieci:.►Żródło:archiwum PZZ.■ 

 

KRĄŻEWSKI   KRYSTIAN-ur►Zawodnik s. klasyczny►Zawodnik ,kat.wagowa  60 kg. 

►Trenerzy z; ►Osiągnęcia s:. Baltic Youth Games-2009-5 m ►Żródło:archiwum ■PZZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.iat.uni-leipzig.de/datenbanken/dbfoeldeak/daten.php?wkid=34B851EE40794BDF8EAC5CFBC08CCA42&gkl=4
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TU JEST MIEJSCE NA TWÓJ BIOGRAM ! 

ZAPRASZAMY !!! 

 

W roku 2020 zebrane zostały w/w informacje .Oczywiście są one 

niepełne, bez zdjęć , ale liczymy na Wasz odzew co pozwoli na 

wypełnienie wielu braków tak, aby w 2022 r ,na „100-lecie 

polskich zapasów”  moja MEZ była NASZĄ MEZ !!! 

 

CZEKAMY NA INFORMACJE I ZDJĘCIA !!!!! 

                                                          Autor 
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MAŁA        ENCYKLOPEDIA     ZAPAŚNICTWA 

 

WYBITNI ZAWODNICY, TRENERZY, SĘDZIOWIE I 

DZIAŁACZE POLSKIEGO ZAPAŚNICTWA 
  

 

LIPSKI JERZY-ur.27.06.1951 r w Dęblinie. 

zawodnik s.wolny, trener, sędzia, organizator, działacz. 

Ukończył AWF W-wa z wyróżnieniem w 1974 ,mgr wf, trener kl.M. 

Studium Doktoranckie AWF  W-wa 1975-1978,Studium Podyplomowe Organizacji i Zarządzania  AWF  W-wa-1981-

1982,Studium Menadżerów Sportu-1999. 

Zawodnik LKS "Wilga" Garwolin 1964-1970,KS "Rzemieślnik" W-wa 1970-1975 w kat.57-62 kg. 

Sędzia:klubowy-1991,okręgowy-1992,związkowy kl.II-1997. 

Pierwszy trener: Henryk Rogala. 

Trenerzy zawodnika: Eugeniusz Najmark, Józef  Wojtasik. 

Osiągnięcia sportowe:Uniwersjada-1973-5 m,MPS-1971-2 m,MMP-1969-1 m,MPJ-1968,1970-1 m,OSM-1969-1 m. 

Praca szkoleniowa: trener KS ”Rzemieślnik" W-wa,1974-1975-trener kadry  

juniorów PZZ w stylu wolnym, 1978-1981-kierownik Wydziału Wyszkolenia PZZ, trener KS"Energetyk" Lublin, 1981-

1984-LKS "Spółdzielca" Lublin 

Praca społeczna: kierownik komisji szkolenia PZZ-1977-1978 ,członek Zarządu PZZ-1978-1980 i od 1984-1993-Wiceprezes 

PZZ d)s wyszkolenia i sportowo-szkoleniowy,1993-1996-Wiceprezes PZZ  d(s sportowo-szkoleniowych stylu 

wolnego,1996-2000 Wiceprezes d/s sportowych PZZ ,1999-2001-sekretarz generalny PZZ, od 1981 członek zarządu LOZZ 

Lublin, 1992-1999 Prezes Lubelskiego OZZ i Prezes ZTS ”Sokół" Lublin, od 2003-2009 Prezes LZZ. 

Osiągnięcia w pracy społecznej: kierownik ekipy olimpijskiej na I Ol.Moskwa-1980,1980-1981-członek Komisji 

Młodzieżowej CELA,1985-członek Rady Sportu GKKFiS,1988-1991-członek Komitetu Koordynacyjnego Sportu Dzieci i 

Młodzieży,1989-1990-pełnomocnik Kd)sMiKF d)s olimpijskiego szkolenia w makroregionach, od 1983-1991-członek  

Głównej Komisji Sportowej GKKFiT,od 1991 członek Komisji Sportu Dzieci i Młodzieży UKFiT i od 2000-2001  UKFiS , 

członek zarządu PFSM-od 2006 r, od 2003-członek komisji sportu w Polskiej Federacji  Sportu  Młodzieżowego, od 2006 

wiceprzewodniczący , od 1989 członek Zarządu  Głównego Stowarzyszenia Trenerów Polskich, Prezes OW STP w  

Lublinie,1991-1994 członek Komisji Zdrowia, KF i Opieki Społecznej RM w Lublinie, 2000-2001  członek Komisji 

Rewizyjnej PKOL, od 2004-członek komisji młodzieży i nadziei olimpijskich PKOL, 

Publikacje: licencjonowany wykładowca RCMSz KF, opracował szereg materiałów szkoleniowych z zakresu zapaśnictwa w  

tym: Współczesny system przygotowania zapaśników wysokiej klasy,1980, Wieloletni proces etapowego przygotowania  

rezerw olimpijskich,1988,Przepisy sędziowskie dla dzieci,1991,  Biuletyn "Zapasy klasyczne i wolne"-1991.Od 1975  

uczestniczył jako obserwator PZZ na ponad 36 imprezach rangi światowej publikując szereg materiałów szkoleniowych z 

tego zakresu. 

Organizator MPJuniorów-1984,MPSeniorek-1997, MŚKadetów-1999,Mistrzostw Europy w sumo-2000,2005-XI OOM-

sporty halowe. 

Wyróżnienia: złoty i srebrny KZ-1988 i 1984,medal FILA-1991,złota ZDKF-1989,zasłużony Działacz LZS-1988,złota 

Odznaka PZZ-1984 ,medal 60-lecia PZZ-1982,nagroda II stopnia Prezesa UKFiT-1991,MENiS-2003,2004-nagroda 

Marszalka Województwa Lubelskiego, medal województwa lubelskiego-2017. 

Hobby: zapasy i sport. 

Zainteresowania pozasportowe : opowiadania – „short” story i komputery. 

Żonaty: Wiesława. Dzieci: Jacek, Grzegorz. 

Praca:1997-1999-wiceprezes ds. szkolenia ZSKF”Makroregion Kielecko-Lubelski”,1999-2001-sekretarz generalny PZZ, od 

2001-2004 dział szkolenia WFS Lublin, od 2004-2014 kierownik wyszkolenia sportowego Lubelskiej Unii Sportu, obecnie 

emeryt. 

 
            


