
                        

1 

 

JERZY    LIPSKI 

 

 
 

                                                                                                                                                                            

MAŁA     

             ENCYKLOPEDIA           

                                  ZAPAŚNICTWA 
 

 

                                                   TOM .IV.                           

WYBITNI ZAWODNICY, TRENERZY, 

SĘDZIOWIE I DZIAŁACZE POLSKIEGO 

ZAPAŚNICTWA 

 
LUBLIN , MARZEC   2020 ROK 



                        

2 

 

 
 

 

MAŁA   ENCYKLOPEDIA               

ZAPAŚNICTWA 

 

 
SPIS TREŚCI: 

 

 
 

TOM I . HISTORIA POLSKIEGO ZAPAŚNICTWA 

 

TOM II. ORGANIZACJA POLSKIEGO 

ZAPAŚNICTWA 

 

TOM.III. KLUBY I SEKCJE ZAPAŚNICZE 

 

TOM.IV. WYBITNI ZAWODNICY, TRENERZY, 

SĘDZIOWIE I DZIAŁACZE POLSKIEGO       

ZAPAŚNICTWA 

 

TOM.V.  POLSCY MEDALIŚCI W ZAPASACH 

 

TOM.VI. NAJLEPSI POLSCY ZAPAŚNICY 

 

TOM.VII. FILA-UWW ,  CELA -UWW-UE 

 

TOM.VIII. POLSCY ZAPAŚNICY ZAWODOWI 

 

TOM.IX. PRZEPISY SPORTOWE I SĘDZIOWSKIE 
 

 

 

 



                        

3 

 

 

 

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 
 

SA-SI 

 

 

SACHAR  MARCIN-ur.1979 r w ►Zawodnik s. wolny►Zawodnik LKS „Iskra” 

Spiczyn,kat. wagowa  65  kg►Trenerzy zk►Osiagnięcia s:OOM-1997-1 m,. ►Żródło: 

archiwum PZZ.■ 

 

SADAL  FRANCISZEK-ur.17.04.1954 r w  Radomiu.►zawodniks.klasyczny, 

sędzia,działacz .►Ukończył Technikum Mechanizacji Budownictwa-.►Zawodnik 

KS"Energetyk" Radom 1967-1975 wadze  kg.►Pierwszy trener:Artur Kubiś►Sędzia 

klubowy,sędzia okręgowy,związkowy Kl.II►Praca społeczna:działacz OZZ Radom-członek 

zarzadu.►Wyróżnienia:srebrna Odznaka PZZ-1989.►Żródło:ankieta■ 

 

 
 

SADAL MARIAN FELIKS-ur.29.8.1966 r w Radomiu.►zawodniks.klasyczny 

,sędzia,działacz.►Ukończył Technikum Mechanizacji Budownictwa-1978.►Zawodnik 

KS"Energetyk" Radom od 1972 w wadze 57 -82 kg.►Pierwszy trener:Artur Kubiś►Sędzia 

klubowy od 1981 ,1986-sędzia okręgowy►Praca społeczna:członek kolegium sędziowskiego 

OZZ Radom .►Wyróżnienia:srebrna Odznaka PZZ-1989.►Zainteresowania pozasportowe: 

filatelistyka.►Żonaty:Anna.Dzieci:Marta,Marcin.►Praca:Zakłady Budownictwa 

Kolejowego w Radomiu-monter.►Żródło:ankieta■ 

 

SADAL   MARCIN-ur .1989 r ►Zawodnik s. klasyczny►Zawodnik RTZ Radom,kat. 

wagowa  85 kg►Trenerzy z:►Osiagnięcia sOOM-2005-3 m, ►Praca szkoleniowaŻródło: 

archiwum PZZ.■ 

 

SADŁO  MAGDALENA-ur.2001 r w►Zawodniczka  z.kobiet►Zawodniczka 

GKS”Armaty”Stoczek Łukowski ,kat.wagowa 34  kg►Trenerzy z:  ►Osiagnięcia 

s:OOM:2016-3 m,MPMło-2013-3 m, ►Żródło: archiwum PZZ.■ 

 

 

 
 

SADŁYK ADAM JAN-ur.17.01.1963 w Miastku►zawodnik s.wolny,trener,sędzia, 
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działacz.►Ukończył AWF Gorzów WLKP-1988,mgr wf,trener kl.II. ►Zawodnik 

KS"Budowlani” Koszalin 1972-1984,kat.wagowa 62,65, 68 kg.►Pierwszy trener:Zygmunt 

Kret.►Sędzia okręgowy-od 1985,związkowy kl.II-1986.►Osiągnięcia sportowe:MPJ-1981-2 

m,1983-1 m.,OSM-1981-2 m,►Praca szkoleniowa:od 1988-KS”Budowlani” Koszalin, 

ZKS”Koszalin-trener.►Osiągnięcia szkoleniowe:ME-J-1996-Mariusz Dąbrowski-16 m. 

,MPS-1997?-M.Dąbrowski-1 m.,1996?-Dawid Kret-2 m.,MMP-1997-1 m.,MPS-1997-

?Radosław Kurowski-3 m►Praca społeczna:ZKS”Koszalin” 1988-97 członek,od 1997 OZZ 

Koszalin-członek,UKS”Nelson” Koszalin-od 1994  prezes.►Wyróżnienia:złota Gwiazda 

PZZ-1997.►Zainteresowania pozasportowe:film,książki.►Żonaty:Małgorzata. 

Dzieci:Klaudia,Mateusz.►Praca:SP nr 11 w Koszalinie-nauczyciel wf.►Źródło: 

ankieta.■ 

 

SADŁOWSKI JAN-ur.19      r w ►Zawodnik s. klasyczny►Zawodnik LKS „Agros” Żary 

,kat. wagowa  68,70  kg►Trenerzy zk►Osiagnięcia s:MPJ-1980-3 m,OOM-1981-1 m,. 

►Żródło: archiwum PZZ.■ 

 

 
 

SADOWIK KRZYSZTOF GRZEGORZ -ur. 18.05.1996 r w►Zawodnik s.wolny 

►Zawodnik  WKS „Śląsk - Milicz  ”Milicz , kat.wagowa  54,69,76,84,86  kg►Trenerzy z:  

od 2006-Wosiek Leszek ,Dariusz Grzywiński►Osiagnięcia s MME-2017-15 m,MŚ-J-2016- 5 

m,2015- 5 m,ME-J-2015- 5 m,2016-7 m,ME-Kad-2013-5 m,2013-5 m,MPS-2015,2016-3 

m,T.Ziółkowski-2015-24 m,MPJ-2014,2015,2016-1 m,OOM-2012-3 m,2013-2 m,►Żródło: 

archiwum PZZ..■ 

 

SADOWSKA ANNA-ur.1994 r w►Zawodniczka  z.kobiet►Zawodniczka UKS”Hutnik” 

Pieńsk ,kat.wagowa  46 kg►Trenerzy z:  ►Osiagnięcia s:OOOM-2009-2 m,, ►Żródło: 

archiwum PZZ.■ 

 

SADOWSKA MARTA-ur.1980 r w►Zawodniczka  z.kobiet►Zawodniczka AKS Białogard 

,kat.wagowa  46 kg►Trenerzy z:  ►Osiagnięcia s:MPS-1997-2 m,MPJ-1998-3 m, ,►Żródło: 

archiwum PZZ.■ 

 

SADOWSKI CEZARY MAREK-ur 1999 r ►Zawodnik s. wolny►Zawodnik AKS 

Białogard,kat. wagowa 42, 69,74 kg►Trenerzy z:►Osiagnięcia s:,ME-Kad-2016-20 m, 

MPJ-2017-3 m,OOM-2016-1 m,MPMlo-2012-3 m,. ►Praca szkoleniowaŻródło: archiwum 

PZZ.■ 

 

SADOWSKI BARTOSZ-ur.19►Zawodnik s. klasyczny►Zawodnik,kat. wagowa 110-A 

kg►Trenerzy z:►Osiagnięcia s:MPS-Wet-2010-2 m ►Praca szkoleniowa  Żródło: 

archiwum PZZ.■ 

 



                        

8 

 

 
 

SADOWSKI JERZY-ur.13.04.1938 r w Rudzienko.►Zawodnik s.klasyczny,instruktor► 

Ukończył Mechaniczno-Elektryczno Szkołę Zawodowa,instruktor-1965.►Zawodnik  ZKS 

„Elektryczność”Warszawa, kat.wagowa 87 kg►Trenerzy z:►Osiagnięcia s:MPS-1959-3 

m..►Praca szkoleniowa: ZKS „Elektryczność”Warszawa od 1967 instr ►Praca: 

Warszawskie Zakłady Radiowe „Radwar” -kontroter.►Wyróżnienia: Złota Gwiazda z 

Diamentami PZZ--2012►Żródło: archiwum PZZ ,W.Żebrowski.Powstanie i rozwój ZKS 

„Elektryczność” w Warszawie ze szczególnym uwzględnieniem sekcji zapaśniczej-styl 

klasyczny,Biała Podlska,1995.■ 

 

SADOWSKI MICHAŁ-ur.2001  r►Zawodnik s. klasyczny►Zawodnik MUKZ „Gladiator” 

Kraków,kat. wagowa 85 kg►Trenerzy zk►Osiagnięcia s:MP-Mło-2015-3 m ►Praca 

szkoleniowa  Żródło: archiwum PZZ.■ 

 

 
 

SADOWSKI WOJCIECH-ur.28.04.1984 r►Zawodnik s.wolny,instruktor►Ukończył 

 Uniwersytet Szczeciński-Wydział WF i Promocji Zdrowia,instruktor-2010►Zawodnik  AKS  

Białogard, kat.wagowa 42,50, 58,63,66 ,74 kg►Trenerzy z:Marcin Jurecki,Andrzej Szwenk 

,Jastreb.,Ryszard Kozyrski►Osiagnięcia s:MŚ-J-2003-21 m,ME-J-2004-11 m,MŚ-Kad-1999-

11 m,2000-10 m,SW.Ig.Kad-1998-14 m,,ME-Kad-2000-10 m,2001-4 m,MPS-2004-1 

m,2005,2008,2010,2011-3 m, T.Ziółkowski-2005-9 m,,2006-10 m,2008-3 m,2010-10 

m,AkadMPS-2006-1 m,MMP-2005,2012-3 m,2006-2 m,MPJ-2001- m,2003-1 m,2004-2 

m,2008-3 m,mnMPJ-2001,2003-2 m2004-1 m,,OOM-1998,1999,2000,2001-1 m,MPKad-

1999,2000-1 m,mnMPKad-1998-3 m,1999,2000-1 m,DMPS-2010-2 m..►Praca 

szkoleniowa;od 2013-MLUKS Karlino-instr.,od 2019-trener kadry narodowej juniorów 

młodszych PZZ w zapasach w stylu wolnym►Żródło: archiwum PZZ.■ 

 

SADOWSKI MARIAN-ur.9.01.1934 r w Conde rur D Esseat (Francja)►zawodnik 

s.klasyczny,s.wolny►Ukończył ZSGórnicza w Boguszowie,górnik►Zawodnik 

KS”Włókniarz” Boguszów,kat.57,52,62 kg.►Pierwszy trener:►Trenerzy z:.►Osiągnięcia 

sportowe:MPS-1962,1963-1 m,1959,1964-2 m,1961-1 m (s.wolny).►Praca szkoleniowa: 

KS”Flota” Gdynia 1958-1958,KS”Włókniarz” Boguszów od 1967.►Praca:KWK 

”Victoria” Wałbrzych-rębacz.►Żródło:archiwum PZZ■ 

 

SADOWSKI MARCIN-ur r. ►Zawodnik s. klasyczny,trener►Zawodnik MKS „Cement-

Gryf ”Chełm,kat. wagowa  kg►Trenerzy zk►Osiagnięcia s:MPS. ►Praca szkoleniowa:od 

2015 w MKS „Cement-Gryf” Chełm-trener kl.II►Żródło: archiwum PZZ.■ 
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SADOWSKI PAWEŁ-ur 2000 r ►Zawodnik s. wolny►Zawodnik MLUKS”Zapasy” 

Włodawa,kat. wagowa 58 kg►Trenerzy z:►Osiagnięcia s:OOM-2017-2 m,. ►►Żródło: 

archiwum PZZ.■ 

 

 

SADOWSKA IWONA-patrz MATKOWSKA  IWONA 

 

 
 

SAEED ALI SUZAN NAGIBA-ur.26.03.1993 r w►Zawodniczka  z.kobiet►Zawodniczka 

ZKS”Granica” Gdańsk  i od 2010,od 2010 BKS „Gwiazda” Bydgoszcz ,kat.wagowa  70,72 

kg►Trenerzy z: Krzysztof  Kuczkowski ►Osiagnięcia s:YOG-EJOF-2010-6 m,ME-Kad-

2010-12 m,MPJ-2012-3 m,mnMPJ-2010-1 m,2011-5 m,2012-1  m,OOM-2008,2009-3 

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

 

SAEED ALI HADIGA-ur.1998 r w►Zawodniczka  z.kobiet►Zawodniczka ZKS”Granica” 

Gdańsk ,kat.wagowa  67,70,72 kg►Trenerzy z: ►Osiagnięcia s:MPS-2016-3 m,MPJ-2016-3 

m,mnMPJ-2016-3 m,OOM-2014-2 m, ►Żródło: archiwum PZZ.■ 

 

SAHAKYAN   GEVORG-ur.1990 r ►Zawodnik s. klasyczny►Zawodnik GKS”Cartusia” 

Kartuzy ,kat. Wagowa 66 kg►Trenerzy z:►Osiągnięcia s:MPS-2017-1 m,. ►►Żródło: 

archiwum PZZ.■ 

 

SAJDAK      ARKADIUSZ-ur.1989 r ►Zawodnik s. wolny►Zawodnik LKS”Orzeł 

„Namysłów ,kat. wagowa50, 58 kg►Trenerzy z:►Osiagnięcia s:MPJ-2007-3 m,mnMPJ-

2007-3 m,. ►►Żródło: archiwum PZZ.■ 

 

    
 

SAJDAK MARIUSZ-ur.28.07.1990 r. ►Zawodnik s. ►Ukończył  Zespół Szkół Rolniczych 

im. Tadeusza Kościuszki w Namysłowie . ►Zawodnik LKS „Orzeł ”Namysłów ,kat.wagowa 

50,58,66 ,70 kg►Trenerzy z:Krzysztof Pawlak►Osiagnięcia s:MPS-2016-3 m,MMP-2010-2 

m,2011-3 m,MPJ-2009-3 m,mnMPJ-2010-3 m,mnMPK-2006-2 m,. ►Żródło: archiwum 

PZZ.■ 

 

SAJUR  PIOTR-ur.1972 r ►Zawodnik s. wolny►Zawodnik WKS”Gwardia”Warszawa,kat. 

wagowa 68 kg►Trenerzy z:►Osiągnięcia s:mnMPS-1993-3 m,1994-2 m,MMP-1993-1 m,. 

►►Żródło: archiwum PZZ.■ 

 

SAKS   IWONA-ur.1984 r w►Zawodniczka  z.kobiet►Zawodniczka UKS”Hutnik” Pieńsk 

,kat.wagowa  38 kg►Trenerzy z: ►Osiągnięcia s:OOM-2000-3 m, ►Żródło: archiwum 

PZZ.■ 

 

https://www.facebook.com/namyslow.zsr/?timeline_context_item_type=intro_card_education&timeline_context_item_source=1463353374
https://www.facebook.com/namyslow.zsr/?timeline_context_item_type=intro_card_education&timeline_context_item_source=1463353374
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SAKOWICZ   MARTA-ur.1987 r w►Zawodniczka  z.kobiet►Zawodniczka ZKS 

”Granica”Gdańsk ,kat.wagowa  70 kg►Trenerzy z: ►Osiągnięcia s:OOM-2002-3 m, 

►Żródło: archiwum PZZ.■ 

 

SAKUTA STANISŁAW-ur.1.10.1951 r w Drawsku Pom. ►Zawodnik s.wolny►Ukończył 

ZSZ,ślusarz,instruktor-1966. ►Zawodnik  KS „Pionier” Drawsko 1066, kat.wagowa 56 

kg►Trenerzy z: ►Osiagnięcia s:. ►Praca:ZNMR Drawsko POm.-ślusarz. ►Żródło: 

archiwum PZZ■ 

 

 
 

SALA KAROL ZBIGNIEW -ur.15.11.1964 r w Piotrkowie Trybunalskim. ►zawodnik 

s.klasyczny,trener,sędzia,działacz►Ukończył Instytut Wychownia Fizycznego w Gorzówie 

WLKP-1997,mgr wf,trener kl.II►Zawodnik GKS"Piotrkovia” Piotrków Trybunalski 1974 -

1994,1985-1986 CWKS”Legia”Warszawa,kat. wagowa 30- 82 kg. ►Pierwszy trener: 

Zbigniew Haładaj. ►Trenerzy z:Bolesław Dubicki. ►Sędzia :klubowy-,związkowy kl.II-

1986. ►Osiągnięcia sportowe: MPS-1989,1992-3 m,1993-4 m,►Praca szkoleniowa:od 1992 

KS"Piotrkovia" Piotrków Trybunalski-instr,od 1997-trener kl.II,od 2000-AKS Piotrków 

Trybunalski.. ►Osiągnięcia szkoleniowe:MPKadetów-1993-1 m,1992-1996-13 medali. 

►Praca społeczna:od 1998 członek zarządu GKS”Piotrkovia”,od 1999  członek zarządu 

ŁOZZ,od 2016-. Wiceprezes ŁZZ ds. stylu klasycznego►Wyróżnienia:Plebiscyt  

na Najlepszego Sportowca i trenera Ziemi Piotrkowskiej-2000,2002,2010-1 m-Trener 

►Hobby:sport. ►Zainteresowania pozasportowe:polityka. ►Żonaty:Monika.Dzieci:Żaneta. 

►Praca:SP Piotrków Trybunalski-Nauczyciel wf. ►Źródło:ankieta.■ 

 

 
 

SALACHNA ARTUR-ur.10.08.1978 r ►Zawodnik s.klasyczny►Ukończył 

AWF,Politechnike Wroclawska- Wydział Budownictwa Ladowego i Wodnego, magister 

inżynier budownictwa, inżynieria lądowa ,1999 – 2006,i Wyższa Szkoła Bankowa we  

Wrocławiu  ►Zawodnik  KS”Granica” Gdańsk,WKS”Śląsk” Wrocław od 1990,kat.wagowa 

88,95,97- 115,120,125 ,130kg. ►Pierwszy trener:Mariusz Kruczyc,Jerzy Adamek . 

►Trenerzy zawodnika:Mariusz Przygoda. ►Osiągnięcia sportowe:MŚ-J-1994,1996-3 

m,1997-8 m,1998-16 m,ME-J-1995-9 m,1996-2 m,1997-pf,,1998-11 m,ME-Jm-1995-9 

m.,1996-2 m.,MŚ-Kad-1994-4 m,MPS-1998,2008-3 m,,MMP-1997-2 m,1998,1999-3 

m,2000-1 m,mnMMP-1996-3 m,MPJ-1995-3 m,1996,1997,1998-1 m,mnMPJ-1997-1 

m,MPJmł-1994-2 m,mnMPJmł -1994-1 m,1995,1996-1 m, OOM-1995,1996-1 m,mnMPK-

1994-1 m,► Praca: kierownik budowy/site manager Mota-Engi-2009, Dyrektor kontraktu w 

Mota-Engil Central Europe S.A. –od 2017►Żródło:archiwum PZZ.■ 

 

https://pl.linkedin.com/company/mota-engil?trk=ppro_cprof
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SALEK MARCIN-ur.1979 r. ►Zawodnik s.klasyczny►Zawodnik ZKS”Orzeł” Wierzbica 

,kat.wagowa  40,55 kg►Trenerzy z:►Osiągnięcia s:MŚK-1995-29 m,MPK-1993-1 m,1995-

1 m,mnMPK-1995-2 m,. ►Żródło: archiwum PZZ.■ 

 

SALIMOV ELDAR-ur.1991 .r. ►Zawodnik s.wolny ►Zawodnik AKS Białogard 

,kat.wagowa  57 kg►Trenerzy z:►Osiągnięcia s:T.Ziółkowskiego-2014-11 m. ►Żródło: 

archiwum PZZ.■ 

 

SALIŃSKI  TOMASZ-ur.19 r. ►Zawodnik s.klasyczny►Zawodnik RKS”Siła” Mysłowice 

,kat.wagowa  43 kg►Trenerzy z:►Osiągnięcia s:mnMPJmł-1994-2 m, ►Żródło: archiwum 

PZZ.■ 

 

SAŁATA  PATRYK-ur.19 r. ►Zawodnik s.klasyczny►Zawodnik AKS Piotrkow 

Trybunalski ,kat.wagowa 54 kg►Trenerzy z:►Osiągnięcia s:mnMPK-2012-3 m,. ►Żródło: 

archiwum PZZ.■ 

 

SAMBORSKI  KACPER-ur.1996 .r. ►Zawodnik s.wolny ►Zawodnik  MKS”Rokita” 

Brzeg Dolny ,kat.wagowa  76 kg►Trenerzy z:►Osiągnięcia s:DMPK-2012-3 m,. ►Żródło: 

archiwum PZZ.■ 

 

SAMBORSKI STANISŁAW-ur. ►działacz►Ukończył Wydział Prawa UW,mecenas. 

Praca społeczna:Wiceprezes PTA od 1922,założyciel PZBokserskiego. ►Wyróżnienia: 

►Żonaty: ►Praca: ►Żródło:archiwum PZZ.■ 

 

SAMKO   CEZARY-ur.1972 r ►Zawodnik s. wolny►Zawodnik SKS”Start” Krasnystaw, 

kat. wagowa 90 kg►Trenerzy z:►Osiagnięcia s:MMP-1992-2 m,1993-3 m,MPJ-1992-3 m, 

►►Żródło: archiwum PZZ.■ 

 

 
 

SAMUL TADEUSZ WIKTOR-ur.17.10.1962 r w Warszawie. ►sedzia,dzialacz. 

►Ukończył Liceum Ekonomiczne w Warszawie-1981. ►sędzia związkowy kl.II od 1986. 

►Praca społeczna:od 1984 członek Komisji Sportowej PZZ. ►Wyróżnienia:złota Gwiazda 

PZZ-1995,brązowa Odznaka PZZ,brązowa odznaka CWKS"Legia" Warszawa. ►Hobby: 

komputery i majsterkowanie. ►Zainteresowania pozasportowe:film. ►Żonaty:Bożena. 

Dzieci:Kacper,Milena. ►Praca:1982-1985-PZZ organizator imprez sportowych,od 1986 

sekretarz s.zapaśniczej CWKS"Legia" Warszawa. ►Wyróznienia:Złota Gwiazda PZZ z 

diamentami-2006,Złota Gwiazda PZZ-2016►Żródło:ankieta.■ 
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 SAM SANDI (JOSEPH) JÓZEF-ur.189 ? w Kamerunie .Zmarł nagle 29.04.1937 r w 

Poznaniu.. Pochowano go najprawdopodobniej na Cmentarzu Górczyńskim w Poznaniu. 

►zapasnik zawodowy,kierowca,jasnowidz ,powstaniec wielkopolski►Zapasnik zawodowy 

znany jako „Sam-Sando”, na początku lat 1920 r występował w cyrku Staniewskich,waga 90 

kg  ►Osiagnięcia sportowe:1926- na turnieju w Bydgoszczy rozłożył na łopatki polskiego 

siłacza Antoniego Lubuśko ►Działalność: trafił do francuskiej armii i wziął udział w I 

wojnie światowej. Wzięty do niewoli, został przez Niemców osadzony w obozie jenieckim na 

terenie Wielkopolski, z którego uwolnili go Polacy. Przystąpił do powstańców i wziął 

aktywny udział w powstaniu wielkopolskim. Ze względu na swoje umiejętności prowadzenia 

samochodu został przydzielony do 12. eskadry wywiadowczej jako kierowca, a potem 

przeniesiono go do 3. Eskadry Wielkopolskiej[1]. 1"Druga ersja jego losów: 

Znany jest w Poznaniu Sam-Sando, który pracował przed laty w stajni wyścigowej w Rosji. 

Podczas wojny polsko-bolszewickiej uchodził z końmi przez Rumunję i dostał się do Polski. 

Mimo że był obywatelem angielskim, wstąpił do wojska polskiego jako ochotnik i walczył na 

froncie podczas inwazji bolszewickiej jako wzorowy żołnierz. Przyjął obywatelstwo 

polskie"[2]. ►Praca:  Po zakończeniu powstania opuścił armię i w 1920 r. przeniósł się 

do Warszawy, gdzie podjął pracę w charakterze taksówkarza. Jeszcze na początku lat 1920. 

przyjął się do pracy w cyrku Staniewskich jako jeden z zapaśników, co przyniosło mu 

popularność .W następnych latach nie współpracował już z cyrkiem Staniewskich, ale nadal 

zarabiał jako zapaśnik, choć nie występował już w całej Polsce, a bliżej domu[1]. ► 

►Żonaty:Łucja:Dzieci:Gabrysia( zmarła w 1935 r) ,Krystyna ►Wyróżnienia: po latach na 

podstawie archiwalnego zdjęcia udało się odnaleźć miejsce pochówku  na Cmentarzu 

Górczyńskim, ale grobu już nie było., Dzięki akcji crowfundingowej  w sobotę, 22.12.2018 r  

na Cmentarzu Górczyńskim w Poznaniu odsłonięto tablicę ku czci Józefa Sama Sandiego, 

czarnoskórego powstańca wielkopolskiego w dawnym miejscu jego 

pochówku,.►Żródło:Przemysław Gajzler , Afrykański zapaśnik, który oczarował 

przedwojenną Polskę, „Onet Sport”, 12 maja 2017 [dostęp 2017-05-24] (pol.),↑ Kurier 

Poznański, Polona.pl, 29 marca 1935 [dostęp 2018-12-27]. Orędownik, 30 kwietnia 

1937.,Marek Zaradniak. Powstanie Wielkopolskie: Józef Sam Sandi był powstańcem 

Wielkopolskim ze środka Afryki 17.12.2018-Głos WLKP.■ 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Cyrk_Braci_Staniewskich
https://pl.wikipedia.org/wiki/I_wojna_%C5%9Bwiatowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/I_wojna_%C5%9Bwiatowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielkopolska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sam_Sandi#cite_note-onet-1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sam_Sandi#cite_note-2
https://pl.wikipedia.org/wiki/Warszawa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cyrk_Braci_Staniewskich
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sam_Sandi#cite_note-onet-1
http://eurosport.onet.pl/zapasy/afrykanski-zapasnik-ktory-oczarowal-przedwojenna-polske/4sw0x8
http://eurosport.onet.pl/zapasy/afrykanski-zapasnik-ktory-oczarowal-przedwojenna-polske/4sw0x8
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sam_Sandi#cite_ref-2
https://polona.pl/
https://polona.pl/
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SANDURSKI ADAM-ur.8.02.1953 w Zarzeczu,woj.rzeszowskie. ►zawodnik s.wolny. 

►Ukończył Technikum Elektromechaniczne,kierowca mechanik ,instruktor-1982 

►Zawodnik ZKS"Stal" Rzeszów od 1973-1993 i KSV Vitten (Niemcy),kat.wagowa 

+100,130 kg. ►Pierwszy trener:Jan Małek. ►Trenerzy z.:Bronisław Ginalski,Eugeniusz 

Najmark,Jan Żurawski ►Osiągnięcia sportowe:I.Ol-1980-3 m, ,I.Ol-Tur.Przyjażni-1984-2 

m,I.Ol-1988-7 m,MŚ-1977,1978-4 m,1981-3 m,1982-2 m,1983-2 m,1985-4 m,ME-1977-6 

m,1978-5 m,1979-3 m,1980-3 m,1981-3 m,1982-3 m,1983-6 m.,1984-2 m,1986-3 m,MPS-

1978,1979,1980,1981,1982,1983,1984,1988-1 m,1976,1977-2 m, WNŁ-1984,1985-1 m,1986-

mistrzostwo Niemiec z drużyna KSV Witten. 

*1980 Moskwa: styl wolny, w. superciężka +100 kg - w pierwszej kolejce pokonał w 1.15 

min. A. Diaza (Kuba), w drugiej wygrał w 1.28 min. z M. S. Clempnerem (W.Brytania), 

w trzeciej zwyciężył w 2.06 min. M. Zambrano (Peru), w czwartej pokonał w 5.01 min. A. 

Ianko (Rumunia), w finale przegrał 3:6 z S. Andijewem (ZSRR) oraz przy remisie 4:4 z J. 

Ballą (Węgry), zajmując 3. msc w turnieju, zdobył brązowy medal (zw. S. Andijew ZSRR). 

*1988 Seul: styl wolny, w. superciężka 130 kg - w pierwszej kolejce przegrał w 1.12 min. 

z A. Schröderem (NRD), w drugiej zwyciężył na łopatki H. Duk-Wona (Korea), w trzeciej 

pokonał na pkt. D. Payne (Kanada), w czwartej uległ w 5.49 min. B. Baumgartnerowi (USA), 

walcząc o msc 7-8 wygrał na pkt. z R. Bremmerem (RFN), zajmując w turnieju 7. msc (zw. 

D. Gobedżiszwili ZSRR).►Ulubieniec kibiców zwany "Olbrzymem z Rzeszowa". 

►Wyróżnienia: złoty i brązowy KZ,Zasłużony Mistrz Sportu,5-razy srebrnym  i 6-razy 

medalem „Za Wybitne Osiągnięcia Sportowe” , zwycięzca plebiscytu na nalepszego 

sportowca Rzeszowszczyzny w latach 1980-1982.Złoty Pas "PS"-1984-1983,Najlepszy 

Zapasnik 90 – lecia ►Żonaty:Jolanta.Dzieci:Weronika,Karolina ►Hobby:rower i wnuczka 

Viktoria Maria ►Praca:WSK Rzeszów i Fabryka Maszyn w Witten, mieszka w  Niemczech 

►Żródło:ankieta,archiwum PZZ,bibl.: Głuszek, Leksykon 1999, s. 316; Pawlak, 

Olimpijczycy, s. 224; Staniszewski, Dzieje, s. 156, 160; Kronika sportu, s. 1020; MES, t. 2, s. 

381; Godlewski, Olimpijskie turnieje, s. 98, 99, 106, 144, 149, 225, 237; Duński, Od Paryża, 

s. 776-777; Lipski, MEZ , Wywiad środowiskowy.■ 

 

 

 
 

SAŃPRUCH JAN-ur.8.4.1930 r w Gnieznie. ►zawodnik s.klasyczny,instruktor,sędzia, 

dzialacz►Ukończył ZSZ w 1949. ►Zawodnik od 1947 w wadze 70 kg. ►Pierwszy trener: 
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Marian Olejniczak►Sędzia okręgowy. ►Praca szkoleniowa:od 1967-instruktor w 

LKS"Piast" Słupsk, od 1989 w MZKS"Jantar" Ustka. ►Osiagniecia szkoleniowe:MPJ-1972-

Wiesław Zawadzki-3 m,OSM-1974-Krzysztof Betka-3 m. ►Praca społeczna:członek zarządu 

OZZ Słupsk od 1978. ►Wyróżnienia:- ►Hobby:muzyka i książki. ►Zainteresowania 

pozasportowe:turystyka. ►Żonaty:Elżbieta.Dzieci:Mariusz. ►Praca:emeryt. 

Źródło:ankieta.■ 

 

  
 

SAKSON ROMAN, PIOTR -ur.29.06.1931 r w Warszawie. Zmarł 11.01.2011  r w 

Warszawie.Pochowany na cmentarzu Wojskowym w Warszawie,kwatera B43,rząd 1,miejsce 

11►sędzia,działacz.►Ukończył  UW-19    ,mgr prawa? ►Sędzia:klubowy-1955,okręgowy-

1956,związkowy kl.II-1965,Związkowy kl.I-1968,m/n od 1970,kl.E,Honorowy FILA►Praca 

społeczna:1956-1957-członek sekcji Zapasów i Walki Wolnej GKKFiT,II-gi sekretarz 

Zarządu PZZ w latach 1957-1961,od 1953-członek zarządu,od 1955-sekretarz komisji 

sędziowskiej PZZ,1976-1980,1980-1984,1991-1999-Wiceprezes PZZ d/s sędziowskich, 

członek zarządu PZZ w latach 1976-1980,1980-1984,1984-1988,1991-1993 i 1993-1996,od 

1996,członek komisji prawnej FILA  od 1982,członek komisji sędziowskiej GKKFiS.W 

latach 1988 i 1991 kandydował na Prezesa PZZ.►Wyróżnienia:Krzyż Kawalerski OOP-1988 

r,złoty KZ-1980,złota ZDKF-1982,Złota Gwiazda FILA-1982,Złota Odznaka PZZ-1968,Złota 

Gwiazda PZZ-1992,Krzyż Partyzancki-1959,medal za Warszawe,Odznaka”Syn Pułku”, 

medal zwycięstwa i wolności..►W  czasie powstania warszawskiego  walczył ps”Piotruś” był 

łącznikiem  w Oddziale Okręg Warszawski AK-I obwód „Radwan”-poobwód „Sławbor-

Komenda Główna WPPS.►Hobby:turystyka.►Zainteresowania pozasportowe:turystyka i 

przyroda.►Żonaty:Mirosława.Dzieci:Dariusz,Izabella.►Praca:Zakłady Radiowe 

im.Kasprzaka,emeryt.►Żródło:ankieta.■ 

 

SALIMOV ELDAR-ur.19 r ►Zawodnik s.wolny►Zawodnik  AKS Białogard, kat.wagowa 

57 kg►Trenerzy z:►Osiagnięcia s:T.Ziółkowski-2014-11 m,.►Żródło: archiwum PZZ.■ 

 

SALIŃSKI TOMASZ-ur.1997 r ►Zawodnik s.klasyczny►Zawodnik  RKS „Siła” 

Mysłowice, kat.wagowa 43 kg►Trenerzy z:►Osiagnięcia s:mnMPJm-1994-2 m,.►Żródło: 

archiwum PZZ.■ 
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SAMSEL WITOLD-ur.1.01.1953 r w Szafranki.►Zawodnik s.wolny,instruktor►Ukończył 

technikum Mechanizacji Rolnictwa,instruktor-1974.►Zawodnik  LZS”Agro-Komplex” 

Ketrzyn , kat.wagowa 52-62 kg►Trenerzy z:►Osiagnięcia s:►Praca szkoleniowa: 

LZS”Agro-Komplex” Kętrzyn –od 1974-pomocnik inst..►Żródło: archiwum PZZ.■ 

 

SAMSONOWICZ ANDRZEJ –ur. w ►instruktor► Praca szkoleniowa:KS”Podlasie” 

Zabłudów-od 2011-instr ►Żródło: archiwum PZZ ,Zańko Grzegorz.Z.Historia zapaśnictwa 

podlaskiego 1926-2016.Szczuczyn 2018■ 

 

SANZA OLIVIER-ur.1997 r►zawodnik s.klasyczny►Zawodnik UKS”Talent”Białołęka, 

Warszawa,kat.wagowa 74,76 kg.►Pierwszy trener:►Trenerzy z:.►Osiągnięcia 

sportowe:MPJ-2016-2 m,OOM-2014-3 m,►Żródło:archiwum PZZ■ 

 

SAPA  PIOTR-ur.1984 r►zawodnik s.klasyczny►Zawodnik KS”Unia”Racibórz 

,kat.wagowa 63 kg.►Pierwszy trener:►Trenerzy z:.►Osiągnięcia sportowe:mnMPJ-2002-2 

m,OOM-2001-2 m,mnMPK-2001-2 m,►Żródło:archiwum PZZ■ 

 

-  

 

SAPUNOW GIENADIJ-ur.03.12.1938 r w Buriachej ASSR,dyskryt Muya►zawodnik 

s.klasyczny,trener►Ukończył ►Zawodnik KS w Moskiwie-1960-1962,KS”Petrel” Kijów 

1963-1965,KS”Sparta” Moskwa-1967-1969,kat.wagowa 63,70 kg►Osiągnięcia 

 sportowe:I.Ol-1968-6 m.,MŚ-1963-1 m.,1965-1 m.,1966-2 m.,M ZSRR-1968,1963-1 

m,członek reprezentacji narodowej od 1962-1969►Pierwszy trener:J.P.Zakurin Kozarky 

►Trenerzy zawodnika: ►Praca szkoleniowa:od 1970,trener ZSRR,Turcji,Grecji, 

Kazachstanu,Białorusi,współpracował z kadrą narodową PZZ  -z trenerem Januszem 

Tracewskim w latach 1979-1980►Osiągnięcia szkoleniowe:wychował ok 20 medalistów 
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I.Ol,ME,MŚ ►Wyróżnienia:zasłużony Trener ZSRR-1992,Rosji i Białorusi , wyróżnony w 

Hall of Fame UUW -2018  ►Żródło:archiwum PZZ,internet.■ 

 

SARBIJAN  ADAM-ur.1997 r ►Zawodnik s.klasyczny►Zawodnik  AZS-AWF Warszawa, 

kat.wagowa 85,98  kg►Trenerzy z:►Osiagnięcia s:AkadMP-2015-3 m,OOM-2014-3 

m,.►Żródło: archiwum PZZ.■ 

 

SARNECKI  MACIEJ-ur.1971 r►zawodnik s.klasyczny,s.wolny►Zawodnik LKS 

”Włókarz” Żary ,kat.81 kg.►Pierwszy trener:►Trenerzy z:.►Osiągnięcia sportowe:ME-J-

1989-5 m,OSM-1989-1 m.►Żródło:archiwum PZZ■ 

 

SARNOWSKI PRZEMYSŁAW-ur.1981 r ►Zawodnik s.wolny►Zawodnik  ZKS 

Koszalin, kat.wagowa 83,90,95,130 kg►Trenerzy z:►Osiagnięcia s:MEJ-2000-9 m,MŚK-

1997,ME-Kad-2000-9 m,MPS-2000-3 m,MPJ-2000,2001-1 m,mnMPJ-2000-2 m,MPJmł-

1998-3 m,MPK-1997-1 m,mnMPK-1996-3 m,1997-1 m,►Żródło: archiwum PZZ.■ 

 

SARZYŃSKI  DARIUSZ-ur.19 r. ►Zawodnik s.klasyczny►Zawodnik ?e ,kat.wagowa  43 

kg►Trenerzy z:►Osiągnięcia s:MP_Wet-2010-3 m, ►Żródło: archiwum PZZ.■ 

 

 
 

SAS GRZEGORZ-ur.22.03.1939 r w Łodzi.►Zawodnik s.klasyczny,instruktor►Ukończył 

ZSElektryczną,monter,instruktor-1967.►Zawodnik  RTS”Widzew” Łódż 1955-1959, 

KS”Gwiazda” Bydgoszcz 1960-1961,KS”Gwardia” Łódz 1962-1967,kat.wagowa  kg.►Praca 

szkoleniowa:od 1968 -instr.►Praca:MPK Łódż-monter podstacji.►Żródło:archiwum PZZ.■ 

 

SASS PIOTR-ur.1979 r ►zawodnik s.klasyczny,s.wolny►Zawodnik ZUKS Mysłowice 

,ZUKS „Siła” Mysłowice,kat.wagowa  A-88,95  kg.►Pierwszy trener:►Trenerzy z:. 

►Osiągnięcia sportowe:MPS-Wet-2015-1 m,2016-2 m,2017-3  m (s.klas)►Żródło:archiwum 

PZZ■ 
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SASORSKI ADAM-ur.24.12.1903 r w ?.Zmarł 1.02.1985 r w New Haven w stanie 

Connectcut USA.Ciało swoje przekazał do  Uniwersytetu w New Haven do badań naukowych 

►zawodnik s.klasyczny,s.wolny,zawodowy zapaśnik.►Zawodnik WKS"Legia" Warszawa 

od 1924-1929 r,kat.wagowa 82,5,87,+87  kg,od 1929  zawodowy zapaśnik.►Pierwszy 

trener:Władysław Pytlasiński►Trenerzy zawodnika:Władysław Pytlasiński.,Georg 

Raschnita►Osiągnięcia sportowe:ME-1929,MPS-1928-3 m,1929-1 m,1938-2 m 

(s.klasyczny),MPS-1929-1 m (s.wolny).MŚ-zawodowców-1932-1 m,1936-1 m.,turniej 

zawodowców w Monachium: 1937/12/13-1 m, 1941/06/27-1 m►Wg. wrestlingdata : 

walczył w latach 1936-1947.Stoczył 39 walk,22 wygrał,12 zremisował,4 przegrał► 

►Póżniej walczył jako zawodowy zapaśnik (od 1930 r)w Indiach,Australi,Polsce i 

USA.Wyjechał z kraju w 1932,powrócił po wojnie i pozostał w USA.►Wyróżnienia: walczył 

w wojnie 1920 r i odznaczony Krzyżem „Vituriti  Miritari -1920 ►Żonaty: Dzieci: ► 

mieszkał w New Haven, New Haven County w USA, Connecticut►.Żródło:archiwum 

PZZ,Wrestlindata.com,2017. www.fold3.com/record/14243996-adam-sasorski ■ 

 

SAWICKI JAROSŁAW-ur.19 r ►zawodnik s.wolny►Zawodnik LKS”Budowlani” 

Łomża,kat.wagowa  48  kg.►Pierwszy trener:►Trenerzy z:.►Osiągnięcia sportowe:MPS-

1994-4 m►Żródło:archiwum PZZ■ 

 

 
 

SAWICKI MIROSŁAW-ur. 30.06.1972 r.►Zawodnik s,klasyczny,sędzia,trener 

►Zawodnik  Hart SM Sport Żary-1992,,LKS Agros-Pol-Orsa-Żary-od 1995,kat.wagowa 

68,74,82   kg .►Ukończył,trener kl.II►Sędzia okręgowy, związkowy kl.II,kl.I.-2010 

►Pierwszy trener; Trenerzy z: .►Osiagniecia s:MMP-1992-2 m,1995-2 m, ME-J-1989-13 

m,MPJ-1992-3 m,.►Praca szkoleniowa: MLKS”Agros” Żary,UKS ZST Lubsko-II 

klasa.►Wyróżnienia: Złota Gwiazda  PZZ--2009►Żródło:archiwum PZZ■ 

 

SAWICKI   SŁAWOMIR-ur.1979 r ►zawodnik s.wolny►Zawodnik SKS”Start” 

Krasnystaw,kat.wagowa  43  kg.►Pierwszy trener:►Trenerzy z:.►Osiągnięcia 

sportowe:MPK-1994-2 m,►Żródło:archiwum PZZ■ 

 

SAWKA ?-ur.►zawodnik s.klasyczny,s.wolny►Zawodnik mazowieckie?,kat.wagowa 52 

kg.►Pierwszy trener:►Trenerzy z:.►Osiągnięcia sportowe:MPJ-1960-3 m,.► 

Żródło:archiwum PZZ■ 

 

 
 

SAWKA EDWARD-ur.►zawodnik s.klasyczny,s.wolny►Zawodnik WKS”Legia” 

Warszawa,kat.wagowa 62 kg.►Pierwszy trener:►Trenerzy z:.►Osiągnięcia sportowe:MPS-

1938-2 m,1948-2 m, (s.klas),MPS-1937-1 m,1938-3 m (s.wolny).►Żródło:archiwum PZZ■ 
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SAWOSZ BOGDAN-ur.18.09.1955 r w Olsztynie. ►zawodnik s. wolny, klasyczny, trener, 

sędzia,działacz►Ukończył Politechnikę Łódzką-1981 r,mgr inż.włókiennictwa,trener kl.I.  

►Zawodnik PTC Pabianice od1968,kat.wagowa 44-74 kg. ►Pierwszy trener:Stanisław Baś. 

►Sędzia klubowy od 1979. ►Osiągnięcia sportowe:OTKJuniorów-5 m. ►Praca 

szkoleniowa:trener kl.I w PTC Pabianice-od 1978. ►Osiągnięcia szkoleniowe:MŚ,ME,MPS-

1987,1990-Grzegorz Szyszka-1 m►►Praca społeczna:Prezes PTC Pabianice 

►Wyróżnienia:brązowa ZDKF,złota Gwiazda PZZ-1995,złota Odznaka PZZ. Srebrnym 

Medalem PZZ-2017►Hobby:książki. ►Zainteresowania pozasportowe:historia. 

►Żonaty:Maria.Dzieci:Maciej,Sulisław. ►Praca:Właściciel Firmy Konfekcyjnej 

„Sawka”.►Żródło:ankieta. ■ 

 

   

 

SCHABIKOWSKI JERZY-1946 r.Zmarł 1.11.2019 r we Wrocławiu.Pochowany  na 

cmentarzu komunalnym przy ul.Wojska Polskiego w Oleśnicy►zawodnik 

s.wolny,działacz►Zawodnik  KS”Lotnik” Wrocław, kat.wagowa 73 kg►Trenerzy z: 

►Osiagnięcia s►Praca społeczna: KS”Lotnik” Wrocław-prezes Praca:►Praca:Firma 

„Biobud” w Olesnicy-emeryt►Żródło: archiwum PZZ,www.olesnica24.com/wiadomosci■ 

SCHABIKOWSKI  PIOTR-ur.1979 r►zawodnik s.wolny ►Zawodnik ZKS”Lotnik” 

Wrocław,kat.wagowa 90,130 kg. ►Pierwszy trener: ►Trenerzy z:►Osiągnięcia 

sportowe:MMP-2000,2001-3 m,OOM-1997-3 m,►Żródło:archiwum PZZ■ 
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SCHMIDT BRONISŁAW JAN-ur►Zawodnik s.wolny,instruktor►Zawodnik  

KS”Garbarnia” Kraków, kat.wagowa 73 kg,, instruktor►Trenerzy z: ► 

Osiagnięcia s:MPS-1959-2 m,1957-3 m. ►Praca szkoleniowa:1964-1965 

KS”Bieżanowianka” Kraków-instr►Żródło: archiwum PZZ. B.Zawislak.Działalność sekcji 

zapaśniczej Klubu Sportowego ”Bieżowanka”-Kraków w latach 1950-1990,AWF Poznań 

ZWWF w Gorzowie WLKP,1991.■ 

  

 
 

SCHNEIDER ZDZISŁAW-ur.15.11.1931 r w Swarzędzu.Zmarł 24.10.2018 r.Pochowany 

na cmentarzu komunalnym w Swarzędzu,kwatera A4,rząd 1,miejsce 2 ►zawodnik 

s.wolny,klasyczny,instruktor,sędzia,działacz.►Ukończył ZSZ,stolarz,instruktor-

1950►Zawodnik KS”Legia” Warszawa od 1952.-1969 KS”Unia” Swarzędz,kat.wagowa 52-

57 kg.►Pierwszy trener:Władysław Jasiak►Trenerzy zawodnika:Stefan Szajewski,Piotr 

Szczeblewski►Osiągnięcia sportowe:MŚ-1955,Puchar Świata-1957-4 m,Festiwal 

Młodzieży-1953-2 m,MPS-1949,1950,1951,1953,1954,1955,1956,1957,1958-1 m, 

1952,1948,1952,1959-2 m,medalista DMPS-I ligi, powołany do reprezentacji Polski na 

igrzyska olimpijskie w Helsinkach-1952. Niestety, na miejscu okazało się, że konkurentem do 

występu w turnieju jest Rudolf Toboła i decyzją kierownictwa ekipy właśnie on będzie 

walczył na olimpijskiej macie►Praca szkoleniowa:1951-1961 KS”Unia” Swarzędz–instr. 

1961-1968 OSiR Poznań, SKS” Unia” Swarzędz-instr►Osiagnięcia szkoleniowe; 

Wychowawca  Ludwika Pluty,Jana Pluty,Józef Wanat,medalistów sportu młodzieżowego 

►Praca społeczna:1984-1988-członek k.wyszkolenia OZZ Poznań.►Wyróżnienia:Medal 

mistrz sportu-1954,złota gwiazda PZZ, Pasjonat Sportowej Polski-2013,Sportowiec 

Jubileuszu 380-lecia Swarzędza -2018►Praca:Fabryka Mebli w Swarzędzu-

stolarz,emeryt.►Żródło:archiwum PZZ,monografia SKS”Unia” Swarzędz.■ 

 

 
 

SECHAFER KONRAD-ur.17.01.1934 r w Bydgoszczy. ►Zawodnik s,klasyczny,instruktor. 

►Ukończył ZSZ ,ślusarz,instruktor-1966. ►Zawodnik  KS”Celuza” Kostrzyn, kat.wagowa 

62-73 kg►Trenerzy z: ►Osiagnięcia s►Praca szkoleniowa: KS”Celuza” Kostrzyn-1965-

1966.►Praca:Kostrzyńska Fabryka Pap■ieru i Celulozy-slusarz. ►Żródło: archiwum PZZ. ■ 
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SEBOROWSKI ANDRZEJ-ur.1980 r►Zawodnik s.wolny►Zawodnik KS”Wissa” 

Szczuczyn , kat.wagowa 46 kg►Trenerzy z: ►Osiagnięcia m:OOM-1996-3 m, ►Żródło: 

archiwum PZZ. ■  

 

SHMULIAI  VIKTAR -ur.1996 r ►Zawodnik s.wolny►Zawodnik LKS”Mazowsze” 

Teresin, kat.wagowa  60,66  kg►Trenerzy z: ►Osiągnięcia s:AkadMP-2015-1 m,mnMPJ-

2015-1 m, ►Żródło: archiwum PZZ. ■ 

 

SENDEREK   MICHAŁ-ur.1982 r►Zawodnik s.wolny►Zawodnik LKS”Spartakus” 

Pyrzyce , kat.wagowa 50 kg►Trenerzy z: ►Osiagnięcia m:mnMPJ-1999-3 m, ►Żródło: 

archiwum PZZ. ■ 

 

 
 

SEKUŁA JERZY-ur.12.12.1944 r.Zmarł 16.02.1997 r.Pochowany na nowym cmentarzu 

Parafialnym w Mysłowicach,sektor A10,rząd 6 ,miejsce 17►zawodnik s.wolny, 

klasyczny,trener,sędzia,działacz. ►Ukończył ►Zawodnik RKS"Siła” Mysłowice 

,kat.wagowa 52,57 ,62,63  kg. ►Pierwszy trener: ►Osiągniecia sportowe:MPS-1966,1967-2 

m,1968-3 m,MPJ-1961-2 m,( s.klasyczny),MPS-1960-2 m (s.wolny) ►Praca szkoleniowa: 

►Osiągnięcia szkoleniowe:Praca społeczna: ►Wyróżnienia: ►Hobby:Żonaty: ►Praca: 

►Źródło:archiwum PZZ■ 

 

 

SEKURA JERZY -ur..1970 r►Zawodnik sklasyczny ,s.wolny►Zawodnik KS „Pogoń 

”Ruda Śląska-2012 ,kat.wagowa  76,85,85-A,88-B kg►Trenerzy z: ►Osiagnięcia s: MŚ-

Wet-2012-7 m,2014-2 m,2015-pf,MPS-Wet-2013,2014,2015,2016,2017-1 m,2010,2012, 

2014-2 m,MPS-Wet-2016-2 m (s.wolny)►Żródło: archiwum PZZ. ■ 

 

    
 

SELERSKI  MATEUSZ-ur.12.09.2000  r►zawodnik s.wolny ►Zawodnik LKS 

”Mazowsze” Teresin, ,kat. Wagowa 66,85 kg. ►Pierwszy trener: Artur Albinowski 

►Trenerzy z: Krzysztof Pawlak►Osiągnięcia sportowe:MŚ-Jm-2017-19 m,ME-Kad-2007-5 

m,. Baltic Youth Games-2007-1 m,MŚK-2017-19 m,OOM-2016-3 m,2017-2 m,MPMło-

2014-2 m, ►Żródło:archiwum PZZ■ 

 

SELWON  KAMIL-ur.1985 r ►zawodnik s.klasyczny►Zawodnik KS”Budowlani”Olsztyn, 

https://www.iat.uni-leipzig.de/datenbanken/dbfoeldeak/daten.php?wkid=C6585CF2C9A94E8181EAE1D5FCBE5860&gkl=8
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kat.wagowa 58 kg.►Pierwszy trener:►Trenerzy z:.►Osiągnięcia sportowe:OOM-2002-3 

m,.►Żródło:archiwum PZZ■ 

 

 
 

SENTEK TADEUSZ-ur.24.08.1919 r w Gdańsku. ►dsziałacz ,sędzia►Ukończył 

Technikum Ekonomiczne-ekonomista. ►Sędzia:klubowy-1952,okręgowy-1958,związkowy 

kl.II-1965. ►Praca spoleczna:1949-k.s.z i działacz KS”Spójnia” Gdańsk, 1965-1969 prezes 

Pomorskiego OZA i OZZ. Żródło:archiwum PZZ. T.Kąkolewski.SKS Unia Swarzędz 1921-

2011■ 

 

SEŃ JACEK-ur.13.09.1961 r w Kędzierzynie►Zawodnik s.klasyczny,sędzia,działacz► 

Zawodnik  MZKS”Chemik” Kędzierzyn-Kozle od 1975, kat.wagowa  kg►sędzia okregowy 

Trenerzy z: ►Praca społeczna:członek rady zawodniczej MZKS ”Chemik” Kędzierzyn-

Kozle ►Wyróznienia:srebrna odznaka PZZ-1988►Żródło: archiwum PZZ. ■ 

 

SERBA   FILIP-ur.2001r w►Zawodnik  s.klasyczny. ►Zawodnik  ZKS „Granica Gdańsk  

,kat.wagowa 73  kg. ►Pierwszy trener; Leszek Użałowicz ►Trenerzyz:Włodzimierz 

Zawadzki. ►Osiagnięcia s:MPMło-2015-3 m,,►Żródło: archiwum PZZ. ■ 

 

 
 

SERBA NORBERT-ur. 19.02.1973 r w Gdańsku►zawodnik s.klasyczny,sędzia, 

instruktor►Ukończył,instruktor►Sędzia okręgowy.-2010.►Zawodnik KS”Spójnia: 

Gdańsk,ZKS”Granica” Gdańsk,kat.wagowa 81,82  kg► ►Trenerzy z: ►Osiagnięcia s:MŚ-J-

1991-10 m,MPJ-1993-1 m,. ► Praca szkoleniowa:ZKS”Granica” Gdańsk-instr.►Praca 

społeczna-od 2007 członek zarządu pomorskiego OZZ,od 2016-wiceprezes►Wyróżnienia: 

Brązowa Gwiazda z Diamentami PZZ--2009►Żródło:archiwum PZZ■ 

 

SEREDA   PIOTR-ur.1990  r►zawodnik s.klasyczny►Zawodnik MLKS „Agros” Żąry,kat. 

69,76,84,96   kg. ►Pierwszy trener: ►Trenerzy z: ►Osiągnięcia sportowe:AkadMPS-2011-

1 m,ME-J-2008-3 m,AkadMP-2011-1 m,MPJ-2008,2009-3 m,mnMPJ-2008-2 m,ME-Kad-

2007-5 m,. Baltic Youth Games-2007-1 m,OOM-2006-2 m, 2007-1 m,mnMPK-2007-1 

m,►Żródło:archiwum PZZ■ 

 

SEREMENT TOMASZ-ur.1985  r ►Zawodnik s. klasyczny►Zawodnik ZKS Miastko ,kat. 

wagowa  69 kg►Trenerzy z:►Osiagnięcia s:OOM-2001-2 m, ►Żródło: archiwum PZZ.■ 

 

SERKOWICZ   JAKUB-ur. 12.08.1992 r►zawodnik s.klasyczny►Zawodnik 

GKS”Cartusia” Cartuzy,kat.50,60 kg. ►Pierwszy trener: ►Trenerzy z:.Andrzej 

Pryczkowski. ►Osiągnięcia sportowe:MPS-2011-2 m. ►Żródło:archiwum PZZ■ 

 

https://www.iat.uni-leipzig.de/datenbanken/dbfoeldeak/daten.php?wkid=C6585CF2C9A94E8181EAE1D5FCBE5860&gkl=8
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SERKOWSKI   JAKUB-ur.1992 r►zawodnik s.klasyczny►Zawodnik GKS”Cartusia” 

Cartuzy od 1999,kat.wagowa 46,50,58,60,66 kg. ►Pierwszy trener: ►Trenerzy z:.Andrzej 

Pryczkowski. ►Osiągnięcia sportowe:MŚ-J-2012-5 m,MEJ-2011-15 M,Baltic Youth Games-

2007-2 m.,MPS-2011-2 m,T.Pytlasiński-2012-9 m,2014-17 m,MMP-2013-2 m,2014-1 

m,DWMPJ-2012-1 m,MPJ-2011-3 m,2012-2 m,mnMPJ-2011-2 m2012-2 m,,OOM-2007-3 

m,2009-2 m,mnMPK-2009-3 m, ►Żródło:archiwum PZZ■ 

 

SERWA GRZEGORZ-ur.21.06.1994. r w►Zawodnik  s.klasyczny. ►Zawodnik  WKS 

„Ślask  ”Wrocław  ,kat.wagowa 63, 69,74  kg. ►Pierwszy trener; Leszek Użałowicz 

►Trenerzyz:Włodzimierz Zawadzki. ►Osiagnięcia s:ME-J-2013- 9 m, MPJ-2013,2014-2 

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

 

SETECKI  DAWID-ur.1997 r ►Zawodnik s.wolny►Zawodnik LKS”Ceramik” Krotoszyn, 

kat.wagowa 76 kg►Trenerzy z: ►Osiągnięcia s:MEK-2014-17 m,OOM-2013,2014-3 

m,DWMPK-2012-2 m,mnMPK-2014-3 m, ►Żródło: archiwum PZZ. ■ 

 

SETECKI  JAKUB -ur.2002 r ►Zawodnik s.wolny►Zawodnik LKS”Ceramik” Krotoszyn, 

kat.wagowa 42,66 kg►Trenerzy z: ►Osiągnięcia s:MPMło-2014-1 m,2016-2 m, ► 

Żródło: archiwum PZZ. ■ 

 

 
 

SETKOWICZ JERZY JANUSZ-ur.20.01.1948 r w Krakowie. ►Zawodnik s.klasyczny, 

instruktor,działacz►Ukończył Szkołę Elektromechaniczną w Dębicy,instruktor-1972 

►Zawodnik KS”Wisłoka” Dębica 19 - 19 ,,kat.wagowa 74-90 kg. ►Pierwszy trener:         

►Trenerzy z:Osiągnięcia sportowe:DMPS- I liga-MPJ-1968-1 m,►Praca szkoleniowa-BKS 

„Bochnia’-do 1981-instr. ►Wyróżnienia:  ►Hobby: ►Zainteresowania pozasportowe: 

►Żonaty:Ewa.Dzieci:►Praca:DZSOS”Stomik” Dębica-elektromechanik,Rejonowa 

Spółdzielnia Samopomocy Chłopskiej-kierownik skupu►Żródło:ankieta,archiwum PZZ. ■ 

 

SEWIŁŁO ADAM-ur►Zawodnik s.wolny►Zawodnik  GKS Tychy, kat.wagowa 48 kg► 

Trenerzy z: ►Osiągnięcia s:MPS-1986-3 m. ►Żródło: archiwum PZZ. ■ 

 

 
 

SĘCZAK ADAM-ur12.02.1984 r►Zawodnik s.wolny►Zawodnik  KS”Budowlani” Łódż 

od 1994 , kat.wagowa 48 kg►Trenerzy z: Paweł Kurczewski od 1994   ►Osiagnięcia m; 

MS-J2003-19 m ►Żródło: archiwum PZZ. ■ 
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SĘCZAK  MICHAŁ-ur.1983 r►Zawodnik s.wolny►Zawodnik  KS”Orzeł”Karolewo, 

kat.wagowa 100 ,120 kg►Trenerzy z:  ►Osiagnięcia :MŚJ-2003-19 m,T.Ziółkowski-2003-

13 m,MMP-2005-3 m,MPJ-2003-1 m,mnMPJ-2002,2003-1 m,OOM-2001-2 m,mnMPK-

2000,2001-3 m,►Żródło: archiwum PZZ. ■ 

 

  
 

SĘDŁAK ANDRZEJ-ur. ►zawodnik s.wolny M,trener►Ukończył►Zawodnik 

LKS”Spółdzielca” Kobylin,kat. kg. ►Pierwszy trener: ►Osiągnięcia sportowe: ►Praca 

szkoleniowa;  LKS”Spółdzielca” Kobylin-trener-1976. ►Żródło:archiwum PZZ■ 

 

SĘDZICKI JERZY-ur. ►zawodnik s.klasyczny,s.wolny►Zawodnik KS”Energetyk” 

Poznań,kat.48,52 kg. ►Pierwszy trener: ►Trenerzy z:. ►Osiągnięcia sportowe:MPS-1962-3 

m,MPJ-960-3 m►Żródło:archiwum PZZ■ 

 

SĘK  MARIUSZ-ur.1975 . r►Zawodnik s.wolny ►Zawodnik KS „Boruta ”Zgierz 

,kat.wagowa  88,90  kg►Trenerzy z: ►Osiagnięcia s: ME-Jmł-1993-10 m,MPJ-1994-2 

m,1995-1 m,MPJmł-1992-3 m,1003-1 m,►Żródło: archiwum PZZ. ■ 

 

SĘKOWSKI WŁADYSŁAW-ur. r►Zawodnik s.wolny ►Zawodnik WKS „Grunwald 

„Poznań ,kat.wagowa  +100 kg►Trenerzy z: ►Osiagnięcia s: MPJ-1981-2 m,►Żródło: 

archiwum PZZ. ■ 

 

SIARNECKI  GRZEGORZ -ur.07.06.1983 r  ►zawodnik s.wolny ►Zawodnik 

KS”Orzeł’Karolewo ,kat.wagowa 85 kg. ►Pierwszy trener: ►Trenerzy z:. ►Osiągnięcia 

sportowe:MŚ-Kad-2000-16 m,OOM-2000-3 m,mnMPK-2000-1 m,►Żródło:archiwum PZZ■ 

 

SIBIELEC EDWARD-ur.11.08.1938 r w Kostopolu. ►Zawodnik s.wolny,instruktor 

►Ukończył►Zawodnik KS”Rokita” Brzeg Dolny 1953-1964,kat.wagowa  kg. ►Osiągnięcia 

sportowe:Mistrz i wicemistrz Dolnego Śląska. ►Praca szkoleniowa:od 1962-KS”Rokita” 

Brzeg Dolny-instr. ►Osiągnięcia szkoleniowe:wychowawca Ryszarda Drapały, 

Kazimierz  Topora,Waldemara Taurogińskiego,Mirosława Tworka. ►Wyróżnienia:srebrna 

Odznaka PZZ,odznaka 50-lecia PZZ. ►Żródło:archiwum PZZ. ■ 

 

SICIARZ  KONRAD -ur.1990 r  ►zawodnik s.wolny ►Zawodnik LKS”Platan” Borkowice 

,kat.wagowa 63,76 kg. ►Pierwszy trener: ►Trenerzy z:. ►Osiągnięcia sportowe:OOM-

2006-3 m,2007-2 m,►Żródło:archiwum PZZ■ 

 

SICIARZ  TOMASZ -ur.1985 r  ►zawodnik s.wolny ►Zawodnik LKS”Platan” Borkowice 

,kat.wagowa 66,69,74 kg. ►Pierwszy trener: ►Trenerzy z:. ►Osiągnięcia sportowe:MMP-

2006-3 m,MPJ-2004-3 m,mnMPJ-2005-3 m,OOM-2002-1 m,►Żródło:archiwum PZZ■ 

 

SIDERKO ?-ur. r►Zawodnik s.klasyczny►Zawodnik pomorskie?, kat.wagowa +65 kg► 

Trenerzy z:   ►Osiagnięcia s:MPMło-1961-2 m,►Żródło: archiwum PZZ. ■ 
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SIDORKIEWICZ MIROSŁAW-ur.2.01.1957 r w Warszawie. ►zawodnik 

s.klasyczny►Ukończył SP-1973,LO Sportowe w Warszawie, ►Zawodnik od 1970 KS 

”Elektryczność” Warszawa,WKS ”Gwardia” Warszawa ,do 1979 w CWKS”Legia” 

Warszawa kat.56-57 kg. ►Pierwszy trener:Tadeusz Świętulski ►Trenerzy z:.Artur 

Odyński,Janusz Tracewski. ►Osiągnięcia sportowe:MPS-1977-2 m.,MMP-1975,1976,1977-

1 m.,Chalange  w stylu klasycznym-1977-4 m,zawodnik kadry olimpijskiej Moskwa 1980. 

►Wyróżnienia;IV w w Chalange na najlepszego w Polsce w 1977 r. ►Hobby;zapasy. 

►Żonaty:Krystyna.Dzieci:Konrad►Żródłoankieta,:archiwum PZZ. ■ 

 

 

 
 

SIDOROWICZ BOLESŁAW-ur.28.09.1933 r w Warszawie.Zmarł 09.05.2015 r w 

Warszawie,Pochowany na cmentarzu komunalnym P ółnocnym w Warszawie,kwatera W-IX-

8,rzad 8,miejsce 11►zawodnik s.klasyczny,wolny,sędzia,działacz. ►Ukończył ,inżynier 

budownictwa. ►Zawodnik BKS"Skra" Warszawa od 1951,WKS”Gwardia” 

Warszawa,kat.wagowa 57,79,87,97 kg. ►Sędzia:klubowy-19►Pierwszy trener: Władysław 

Maksymiak ►Trenerzy zawodnika:Władysław Maksymiak. ►Osiągnięcia sportowe:MŚ-

1957,1959,MPS-1957-2 m (s.klasyczny),MPS-1954,1956,1959,1961,1963,1966-1 m, 

1957,1958,1960,1962,1965-2 m,1967-3 m (s.wolny). ►Praca szkoleniowa: ►Praca 

społeczna:działacz BKS"Skra" Warszawa,OZZ. ►Wyróżnienia:złota Gwiazda PZZ-

1995,pierścień zapaśniczy-2015. ►Żonaty:.Dzieci:Jacek►►Zainteresowania pozasportowe: 

►Praca:dyrektor,prezes Miejskiego Przedsiebiorstwa robót Drogowych,Dyrektor Odbudowy 

Zamku Królewskiego w Warszawie,emeryt. ►Żródło:archiwum PZZ. ■ 

 



                        

26 

 

 
 

SIDOROWICZ JACEK-ur.25.10.1968 r w►zawodnik s.klasyczny,s.wolny 

trener►Ukończył,trener kl.II►Zawodnik CWKS”Legia”Warszawa,od 2006 ,UKS”Zdrowy 

Targówek” warszawa,kat..wagowa ,82,87,,B-97 100,B-130 kg. ►Pierwszy trener: 

►Trenerzy z:. ►Osiągnięcia sportowe:MEJ-1988-7 m,MPS-1996-3 m.,MMP-1988-3 m, 

OSM-1986-2 m, MŚ-Wet-2011-5 m, MPS-Wet-2006,2008-1 m,2014,2015,2017-2 m,2016-3 

m,(s.klas).MPS-Wet-2006,2015,2016-1 m,2014-2 m,2016-3 m ,2017-4 m(s.wolny) , ,►Praca 

szkoleniowa:UKS „Zdrowy Targówek” Warszawa-trener ►Wyróżnienia:Srebrna Odznaka 

PZZ-2009,Złota odznaka PZZ-2011►Żródło:archiwum PZZ■ 

 

SIECZKA  JAKUB-ur.2001  r►Zawodnik s.wolny►Zawodnik LKS”Mazowsze” Teresin, 

kat.wagowa 53,63 kg►Trenerzy z:   ►Osiagnięcia s:OOM-2017-3 m,MPMło-2015-2 m,, 

m,►Żródło: archiwum PZZ. ■ 

 

SIEDLECKI  ŁUKASZ-ur.1978  r►Zawodnik s.klasyczny►Zawodnik 

KS”Sobieski”Poznań, kat.wagowa 85 kg►Trenerzy z:   ►Osiagnięcia s:MMP-2001-3 

m,►Żródło: archiwum PZZ. ■ 

 

SIEGIEDA  KAMIL-ur.1985  r►Zawodnik s.wolny►Zawodnik GKS”Górniok”Łęczna, 

kat.wagowa 46 kg►Trenerzy z:   ►Osiagnięcia s:OOM-2001-3 m,mnMPK-2001-3 m, 

m,►Żródło: archiwum PZZ. ■ 

 

 
 

SIEINĄCZKO MIECZYSŁAW-ur.29.04.1953 r w Skarżysku Kamienna. ►zawodnik 

s.klasyczny►Zawodnik ZKS”Granat”Skarżysko Kamienna,kat.68-76 kg►Pierwszy trener:  

►Trenerzy z:. ►Osiągnięcia sportowe►Praca:Huta „Ferrum” Katowice-elektromonter. 

►Żródło:archiwum PZZ■ 
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SIEJA  BERNARD-ur. ►Zawodniks.klasyczny►Zawodnik  KS”Olimpia” Janów,1922-

►Osiągnięcia sportowe: ►Żródło: archiwum PZZ. ■ 

 

SIEJAK JAN-ur►Zawodnik s.wolny►Zawodnik  KKS”Lech” Poznań, kat.wagowa 57 

kg►Trenerzy z: ►Osiagnięcia s:MPS-1963-2 m.. ►Żródło: archiwum PZZ. ■ 

 

 
 

SIEJAK RADOSŁAW-ur.08.01.1984 r►Zawodnik s►Zawodnik ULKS”Tęcza” Środka 

WLKP,WKS „Grunwald” Poznań -2007,kat.wagowa  76,84,85, kg►Trenerzy z: :Piotr 

Krajewski ►Osiagnięcia s: MPS-2005,2010-3 m,2007-2 m,2010-3 m, Grand Prix Niemiec-

2006-14 m T.Ziółkowskiego-2004-9 m,2008,2009-5 m,2010-10 m,mnMPS-2005-3 m,MMP-

2005,2006-1 m,2007-2 m,MPJ-2002,2004-3 m,mnMPJ-2003-1 m,2004-3 m,OOM-2000-2 

m,2001-1 m,mnMPK-2001-3 m,►Żródło: archiwum PZZ. ■ 

 

 
 

SIEK  ANNA-ur.1983 r►Zawodniczka z.kobiet►Ukończyła  Zespoł Szkół Rolniczych  im. 

st. Staszica w Borkowicach ►►Zawodniczka  LKS „Platan” Borkowice,kat.wagowa 49,50  

kg►Trenerzy z; Jóżef Maciejczak► Osiągnięcia s:MPJ-2001-2 m,OOM-2000-2 

m,►Źródło:archiwum PZZ.■ 

 

 
 

SIEKIERA  AGNIESZKA-ur.5.06.1975 r w Skwiczynie. ►Zawodniczka s.wolny 

►Ukończyła AWF Wrocław?,trener kl.II►Zawodniczka  ZKS”Celuloza” Kostrzyn, 

kat.50 ,53,57 kg. ►Pierwszy  trener:Antoni Żołna. ►Trenerzy zawodniczki: 

Zbigniew Żurawski.,Jan Godlewski►Osiągnięcia sportowe:MŚ-1995-14 m,ME-1996-7 m., 

Miss MŚ w Moskwie, Poland Open-1995-3 m,MPS-1995-1 m,1996-3 m, MMP-1995-1 

m,►Źródło:archiwum PZZ.■. ►Żródło:archiwum PZZ. ■ 
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SIELAWA DARIUSZ-ur►Zawodnik s.wolny►Zawodnik LKS”Wissa” Szczuczyn,kat.48 

kg►Pierwszy trener:Grzgorz Zańko. ►Osiagniecia s:MPS LZS-1991- 1m► 

Żródło: archiwum PZZ. 

 

SIEMKO  GRZEGORZ-ur.1984  r►Zawodnik s.klasyczny►Zawodnik KS”Agros” 

Zamość, kat.wagowa 76 kg►Trenerzy z:   ►Osiagnięcia s:mnMPK-2000-3 m,►Żródło: 

archiwum PZZ. ■ 

 

SIENKIEWICZ MAREK-ur.1967 r w ►zawodnik s.klasyczny►Zawodnik 

LKS”Narew”Łomża od 1987 ZKS”Wisłoka”Dębica,kat.wagowa +87,+100,130 kg. 

►Pierwszy trener: ►Trenerzy z:. ►Osiągnięcia sportowe:MEJml-1985-8 m,MMP-1987-1 

m,1988-2 m,MPJ-1985-3 m,1987-1 m,OOM-1985-1 m,►Praca:Huta „Ferrum” Katowice-

elektromonter. ►Żródło:archiwum PZZ■ 

 

SIERADZKI ŁUKASZ-ur.1981 r►Zawodnik s.klasyczny ►Zawodnik RTZ  Radom 

,kat.wagowa 76 kg►Trenerzy z: ►Osiagnięcia s: MPK-1997-3 m►Żródło: archiwum PZZ. 

■ 

 

SIERADZKI PATRYK-ur.1997 r  r►Zawodnik s.klasyczny ►Zawodnik RTZ  Radom 

,kat.wagowa  42 ,55 kg►Trenerzy z: ►Osiagnięcia s:MPJ-2015-3 m,mnMPJ-2015-3 

m,OOM-2013-2 m,,►Żródło: archiwum PZZ. ■ 

 

SIERADZKI RYSZARD-ur. r►Zawodnik s.wolny ►Zawodnik ZKS „Stal” Rzeszów 

,kat.wagowa  57 kg►Trenerzy z: ►Osiagnięcia s: MPS-1977-3 m,,►Żródło: archiwum PZZ. 

■ 

 

SIERPIŃSKI?-ur. r►Zawodnik s.wolny ►Zawodnik mazowieckie? ,kat.wagowa  57 

kg►Trenerzy z: ►Osiagnięcia s: MPJ-1964-3 m,,►Żródło: archiwum PZZ. ■ 

 

 
 

SIEROŃ-ur. ►Zawodnik s.klasyczny►Zawodnik  RKS”Siła” Mała Dąbrówka”,1922-

►Osiągnięcia sportowe: ►Żródło: archiwum PZZ. ■ 
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SIEROTA-ur►działacz►Praca społeczna:działacz zarządu ŁOZA 1936-1939►Żródło: 

archiwum PZZ■ 

 

SIEROTA  PRZEMYSŁAW-ur.1983  ►zawodnik s.klasyczny►Zawodnik 

KS”Agros”Zamość,kat.wagowa 97,120  kg. ►Pierwszy trener: ►Trenerzy z:. ►Osiągnięcia 

sportowe:MPJ-2002,2003-3 m, ►Żródło:archiwum PZZ■ 

 

 

 

 

 

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. 

 
            


