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     Wstęp 

 Z tenisem stołowym jako gracz jestem związany od roku 1996, kiedy to 

podjąłem  treningi w klubie sportowym „San” Poznań. Piętnaście lat gry umożliwiło mi 

poznanie struktur działalności tenisa stołowego w Wielkopolsce, a także zainteresowało 

historią tej dyscypliny na terenie województwa wielkopolskiego.   

 Ping - pong w Wielkopolsce jest dyscyplina lubianą i uprawianą przez wielu. 

Niemniej wiedza o przepisach, technice gry czy historii dyscypliny jest raczej znikoma.  

W ankiecie przeprowadzonej wśród studentów  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 

uprawiających tenis stołowy jako  dyscyplinę uzupełniającą, tylko nieliczni potrafili 

wymienić nazwisko znanego im tenisisty stołowego. Na pytania dotyczące historii ping 

– ponga w Wielkopolsce nie padła ani jedna trafna odpowiedź. Tak znikoma wiedza na 

temat tenisa stołowego w Polsce, a w szczególności w rejonie Wielkopolski była jedną 

z głównych przyczyn podjęcia przeze mnie tego tematu.  

 Tenis stołowy, podobnie jak inne sporty, był wielokrotnie wykorzystywany dla 

celów politycznych. W roku 1971 zaproszenie tenisistów stołowych reprezentacji 

Stanów Zjednoczonych na mecz z reprezentacją Chin Ludowych zapoczątkowało 

nawiązanie kontaktów dyplomatycznych i politycznych między oboma krajami.     

 Historia tenisa stołowego w Polsce znalazła już  swoje opracowania naukowe.  

Z historycznych  najważniejszymi są prace R. Kulczyckiego: Tenis stołowy  

w Polsce 1919 – 1989
1
 wraz  z bardziej ukierunkowanymi W. Pięty: Tenis stołowy 

wśród  Żydów w Polsce 1924-1949 i Z dziejów Akademickiego Związku Sportowego 

– tenis stołowy”
2
. Z okazji rocznic jubileuszowych publicystyczne monografie 

dotyczące historii tenisa stołowego w Polsce wydawał także Polski Związek Tenisa 

Stołowego
3
.  

 Szczególnie duże zasługi w badaniach nad poszczególnymi regionami położyła 

filia AWF Poznań w Gorzowie Wielkopolskim, gdzie w latach osiemdziesiątych XX w. 

zostały przygotowane liczne prace magisterskie i dyplomowe, dotyczące rozwoju tenisa 

stołowego w poszczególnych regionach i województwach
4
. Z prac nowszych na uwagę 

                                                             
1 R. Kulczycki, Tenis Stołowy w Polsce 1919-1989, Gorzów Wlkp. 1998. 
2 W. Pięta, Tenis stołowy wśród Żydów w Polsce 1924-1949, Częstochowa 2008, Z dziejów 

Akademickiego Związku Sportowego – tenis stołowy (1928- 2008), Łódź 2010. 
3 B. Latuszkiewicz, 70-lecie Polskiego Związku Tenisa Stołowego, Warszawa 2001, B. Latuszkiewicz,  

  I. Kanabrodzki, I. Stosik, 75-lecie Polskiego Związku Tenisa Stołowego, Warszawa 2007. 
4 A. Wiedera, Tenis stołowy w województwie poznańskim w latach 1945 – 1975, Gorzów Wlkp. 1978. 
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zasługuję praca W. Pięty, Tenis Stołowy na Górnym Śląsku w latach 1929 – 2004”
5
, 

która stała się także inspiracją dla autora niniejszej pracy.  

  Głównym problemem badawczym pracy, z którym zmierzył się autor, był brak 

materiałów archiwalnych. Dokumenty Okręgowego Związku Tenisa Stołowego  

w Poznaniu przechowywano w mieszkaniach działaczy i większość z nich, szczególnie 

z lat 1945 – 1975, uległa zniszczeniu. Z lat 1986 - 1988 oraz 1992 - 1999 zachowały się 

kroniki Poznańskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego prowadzone przez 

ówczesnego prezesa związku i wielkiego pasjonata tej dyscypliny Janusza 

Koniecznego. Zbiory te zawierały dużą ilość wycinków prasowych wraz  

z komentarzami z okresu 1984-2005. Autorowi, dzięki udostępnieniu ich przez syna 

autora Jacka Koniecznego, udało się uzyskać część dokumentów związkowych z lat 

1976 – 2005 co umożliwiło napisanie niniejszej pracy 

 Wiele cennych informacji zawierały zbiory prywatne prowadzone przez 

zawodników, trenerów i działaczy tenisa stołowego w Wielkopolsce, a w szczególności 

zbiory D. Matus – Jankowiak z lat 1975-1990, A. Gogolewskiego z lat 1992-2001 oraz 

Jerzego Kiedrowicza z lat dziewięćdziesiątych. 

 W pracy korzystano także z relacji złożonych przez Jacka Koniecznego,  

A. Glapę, D. Matus – Jankowiak, A. Jędruska, T. Nowaka, R. Mrozińskiego oraz  

R. Dziergwę.  

 Duża część pracy powstała w oparciu o kwerendę w gazetach poznańskich  

z okresu 1945 - 2011 a w szczególności Gazety Poznańskiej, Expresu Poznańskiego 

oraz Głosu Wielkopolskiego.  

 Niewiele dała kwerenda w Archiwum Państwowym w Poznaniu, gdzie nie 

znaleziono informacji na temat działalności związku. Z powodu ograniczeń czasowych 

nie była też możliwa kwerenda w aktach organizacji młodzieżowych funkcjonujących 

w PRL.  

 Ramy czasowe pracy sięgają początków XX wieku, natomiast rozwój tenisa 

stołowego w Wielkopolsce przedstawiony jest od drugiej połowy lat dwudziestych.  

W tym drugim przypadku cezurą początkową jest utworzenie Okręgowego Związku 

Tenisa Stołowego w Poznaniu w roku 1932. Część końcowa przypada na ostatnie lata. 

Przyjęte ramy czasowe pozwoliły na przekrojowe ujęcie rozwoju dyscypliny  

w regionie.  

                                                             
5 W. Pięta, Tenis Stołowy na Górnym Śląsku w latach 1929 – 2004, Częstochowa 2005. 
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 W rozdziale pierwszym Tenis stołowy w Polsce i na świecie w latach 1924 

 -2011 przedstawiono krótki rys historyczny dotyczący powstania i rozwoju tenisa 

stołowego w Europie przed I wojną światową, a następnie w II Rzeczypospolitej.  

W rozdziale tym omówione zostały także  międzynarodowe sukcesy polskich 

reprezentantów w historii ich występów w latach 1933-2011. Autor korzystał głównie  

z opracowań zbiorczych autorstwa R. Kulczyckiego,  W. Pięty czy B. Latuszkiewicza,  

a także z czasopism i gazet tj. Tenis Stołowy, Gazeta Poznańska czy Przegląd Sportowy. 

 Rozdział II Tenis stołowy w województwie poznańskim  w latach 1928 – 1975 

podzielono na cztery główne okresy: przedwojenny do roku 1939, reaktywacji struktur 

związkowych w latach 1945-1949, stalinizacji sportu i dyscypliny w latach 1950-1956  

oraz  rozwoju sportowo-organizacyjnego w latach 1956-1975. W rozdziale tym 

omówione zostały powołanie  struktur  i działalność Poznańskiego Okręgowego 

Związku Tenisa Stołowego w latach 1928 - 1939. Część materiałów została 

udostępniona dzięki uprzejmości p. W. Pięty, zajmującego się m.in. dziejami tenisa  

w okresie międzywojennym. W podrozdziale  drugim, obejmującym lata 1945-1949, 

ujęte zostały udane próby reaktywacji działalności związku i klubów pingpongowych  

w Wielkopolsce. Trzeci podrozdział opisuje zmiany organizacyjne lat 1949-1956, kiedy 

struktury tenisa stołowego, podobnie jak całego ówczesnego sportu, zostały gruntownie 

zgodnie z modelem radzieckim, zreorganizowane. Ostatni podrozdział omawia lata 

1956-1975 charakteryzujące się względną stabilnością organizacyjną  i rozwojem 

sportowo-organizacyjnym OZTS Poznań. 

 Materiały źródłowe dla tego okresu 1945-1975 to poznańskie gazety: Gazeta 

Poznańska i Głos Wielkopolski. Cenną pomocą była praca magisterska p. A. Wiedery 

Tenis Stołowy w Wielkopolsce w latach 1945 - 1975, która zawierała dużo faktografii. 

Informacje dotyczące działalności poszczególnych sekcji i klubów znaleziono  

w opracowaniach zbiorczych poświęconych poszczególnym klubom. Szczególna 

wartość mają tu prace: Pół wieku sportu kolejarskiego w Poznaniu: KKS Lech 1922-

1972
6
, 25 lat klubu sportowego Budowlani

7
, Tenis  w Ostrzeszowie

8
, 75 lat śmigielskiej 

                                                             
6 J. Dopieralski, Pół wieku sportu kolejarskiego w Poznaniu: KKS Lech 1922-1972, Poznań 1972. 
7 B. Dohnke, M. Mielcarek, E. Nadolski, 25 lat klubu sportowego „Budowlani”, Poznań 1965. 
8 A. Dziergwa, R. Dziergwa, Tenis w Ostrzeszowie, Ostrzeszów 2009. 
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„Pogoni”
9
, Klub Sportowy „Pocztowiec” TP S.A., 65 lat sport i rekreacja pracowników 

poczty i telekomunikacji
10

. 

 W rozdziale trzecim, obejmującym lata 1976 – 1998, przedstawiono głównie 

działalność Poznańskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego, który nie 

obejmował  obszaru całej dzisiejszej Wielkopolski. W okresie tym, obok Poznańskiego 

OZTS, podobne Okręgowe Związki Tenisa Stołowego działały również w Pile, 

Koninie, Kaliszu i Lesznie. Działalność tych związków wymaga zatem dalszych 

pogłębionych studiów. Cennym źródłem, przy omawianiu tego okresu, stały się kroniki 

POZTS prowadzone przez ówczesnego prezesa Janusza Koniecznego, a także zbiory 

prywatne J. Kiedrowicza, D. Matus - Jankowiak oraz. A. Gogolewskiego. Ponadto autor 

przeprowadził kwerendę w czasopismach poznańskich: Głosie Wielkopolskim, Gazecie 

Poznańskiej oraz w czasopiśmie Tenis Stołowy prowadzonym od roku 1989. 

Wartościowe były także relacje złożone przez zawodników, trenerów i działaczy do 

których należeli: T. Nowak, T. Domek, A. Jędrusek, A. Bromberek, A. Glapa  

i D. Matus – Jankowiak. 

 W rozdziale IV opisano  rozwój sportowo – organizacyjny nowo powstałego 

Wielkopolskiego Związku Tenisa Stołowego, który po reformie administracyjnej  

w latach 1999 – 2011 ponownie objął większość ziem Wielkopolski. Pomocne okazały 

się tu informacje umieszczane na stronach internetowych Polskiego  

i Wielkopolskiego Związku Tenisa Stołowego, a także dokumenty przechowywane 

przez prezesa WZTS w latach 1999-2010 pana A. Glapę. Cenną pomocą były także 

zbiory prywatne udostępnione przez działaczy i zawodników tj. P. i T. Śmigajowie,  

P. Ciszak A. Jankowiak.  Ponadto podjęto kwerendę w czasopismach: Tenis Stołowy  lat 

1999 - 2004, oraz Stołowy pl. lat 2009 - 2011.   

    

 

 

 

      

                                                             
9 H. Zbierski, 75 lat śmigielskiej „Pogoni”, Śmigiel 2004. 
10 A. Karwacki, J. Lis, Klub Sportowy "Pocztowiec TP S.A" : 65 lat sport i rekreacja pracowników poczty 

i telekomunikacji, Poznań 1997. 

http://webpac.pfsl.poznan.pl/webpac-1.2-bawfPL/wgbroker.exe?2012040512253900246056+1+search+-redir+2-0,3-0+open+TA+75+lat+%9Cmigielskiej+%22Pogoni%22+/+Hubert+Zbierski.
http://webpac.pfsl.poznan.pl/webpac-1.2-bawfPL/wgbroker.exe?20120405124121033710080+1+search+-redir+1-0+open+TA+Klub+Sportowy+%22Pocztowiec+TP+S.A%22+:+65+lat+sport+i+rekreacja+pracownik%F3w+poczty+i+telekomunikacji+/+%5BAntoni+Karwacki,+Jerzy+Lis%5D.
http://webpac.pfsl.poznan.pl/webpac-1.2-bawfPL/wgbroker.exe?20120405124121033710080+1+search+-redir+1-0+open+TA+Klub+Sportowy+%22Pocztowiec+TP+S.A%22+:+65+lat+sport+i+rekreacja+pracownik%F3w+poczty+i+telekomunikacji+/+%5BAntoni+Karwacki,+Jerzy+Lis%5D.


10 

 

      

     Rozdział I 

Tenis stołowy w Polsce i na świecie w latach 1924-1939. 

 

1.1. Geneza ping-ponga na świecie do 1914 roku 

   Początki tenisa stołowego w Europie sięgają drugiej połowy XIX wieku.  

Wtedy to marynarze, kupcy i żołnierze angielscy powracający z Indii zaczęli 

propagować nową dyscyplinę polegającą na odbijaniu drewnianymi rakietkami 

gumowej piłki. W Indiach gra przypominająca współczesny ping-pong miała być znana 

już w IX wieku, a uprawiać ją mieli mnisi w klasztorach. Z pewnością była znana  

w wieku XVII.  Inne hipotezy mówią o  powstaniu ping-ponga dopiero w Anglii  

w II połowie XIX wieku, lub w Ameryce (Nowa Anglia)
11

. 

  Szerszą popularność tenis stołowy osiągnął jednak dopiero w latach 

osiemdziesiątych wieku XIX w Anglii. Zaadoptowano wtedy, niezwykle popularnego, 

tenisa ziemnego do gry na stole, aby umożliwić grę w pomieszczeniach zamkniętych  

w czasie niepogody. Tenis stołowy cieszył  się szczególną popularnością wśród 

młodzieży studenckiej oraz wśród wojskowych. Mieli go uprawiać już żołnierze 

angielscy w koszarach podczas wojny burskiej
12

.  Miejsce do gry stanowiły  kawiarnie, 

stołówki, restauracje, gdzie grano na stołach przy których spożywano posiłki. 

 Nowa odmiana tenisa zyskiwała sobie wielu zwolenników. Zaczęto produkować 

coraz więcej sprzętu do gry. Posługiwano się dużymi, drewnianymi lub pokrytymi 

pergaminem rakietami tenisowymi. Piłeczki konstruowano z drewna oraz kauczuku,  

a za siatkę służyły różne przedmioty, najczęściej książki
13

. Z czasem sprzęt zaczęto 

doskonalić.  Pojawiły się specjalistyczne drewniane rakietki z długa rączką oraz  stoły  

zamawiane przez angielską arystokrację. Najbardziej znanym producentem  

i dystrybutorem stała się londyńska firma „Hamley Brothers”
 14

. 

 Przełomem w rozwoju dyscypliny było pojawienie się celuloidowej piłeczki, 

oraz gąbczastej okładziny, które zapewniły większą szybkość i zarazem atrakcyjność 

gry. Celuloidowe piłki, ze Stanów Zjednoczonych, przywiózł do Europy angielski 

                                                             
11 R. Kulczycki, Tenis stołowy w Polsce 1919-1989, Gorzów Wlkp. 1998, s.12-14. 
12 W. Lipoński, Encyklopedia sportów świata, Poznań 2001, s.380. 
13 R. Kulczycki, Tenis stołowy …, s.18-20. 
14 W. Pięta, Światowe osiągnięcia sportowo-organizacyjne Żydów w tenisie stołowym w latach 1922 

-1967, s.2.  
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inżynier James Gibb. Zastąpiła ona gumowe i  korkowe piłki używane dotychczas
15

. 

Jego rodak E.C. Good, jako pierwszy użył w grze okładziny gąbczastej. Odkrycia 

walorów takiej okładzin  dokonał przypadkowo. Pewnego razu, po wizycie w aptece, 

rzucił on parę  szylingów na gumową tackę. Zauważył, że te odbiły się kilkakrotnie, 

więc gumę taką nakleił na swojej desce. Od tego momentu Good nie dawał szans swoim 

przeciwnikom grającym klasycznym sprzętem
16

.  

 Tenis stołowy, za pośrednictwem Brytyjczyków, upowszechnił się, jeszcze pod 

koniec XIX wieku, w innych krajach europejskich takich jak: Francja, Monarchia 

Austro-Węgierska, Niemcy i Francja. Za pośrednictwem kolonistów angielskich został 

ponownie spopularyzowany w  krajach  azjatyckich: Japonii oraz Chinach
17

. 

 W zależności od kraju inaczej nazywaną nową dyscyplinę. Rozpowszechnione 

były takie nazwy jak: „Gossima”, „Royal Game”, „Parlour Tennis”, „Indoor Tenis” 

(Anglia), „Whiff-Whaff” (USA), ,,Pom-Pom”, „Pim-Pam” (Francja)
18

 . Nazwa ping 

-pong  pochodzi natomiast  od dźwięku piłeczki odbijanej od rakietki (ping) i stołu 

(pong). W roku 1884 w katalogu amerykańskiej firmy F.H. Ayres  po raz pierwszy do 

określenia nowej dyscypliny użyto słowa „table tennis”. Właśnie te dwie nazwy zyskały 

z czasem najwięcej zwolenników i z biegiem czasu zostały spopularyzowane
19

.  

 Początek XX wieku był okresem wzrostu popularności i coraz szerszego 

upowszechniania tenis stołowego w Europie i na świecie.  Pierwsze mecze pokazowe 

rozegrano w Quens Hall i Central Palace w Londynie w roku 1898. Kolejne tego typu 

turnieje odbywały się w Wiedniu (1901), Budapeszcie (1902), Pradze (1903), Szwecji 

(1906) i Japonii (1905-1910). W roku 1902 rozegrano pierwsze Mistrzostwa Anglii.  

W tym czasie powstały również pierwsze podręczniki z zasadami i przepisami gry  

w Anglii i USA m.in. „Ping-Pong” A. Parkera, czy „How to win at table tennis ?”  

W. Colleya i L.G. Mainlanda oraz inne.  

 W Wielkiej Brytanii powstały również pierwsze struktury organizacyjne dla tej 

dyscypliny sportu. W roku 1902 powołano pierwszą federację krajową. Równolegle 

powstały dwa związki: PPA (Stowarzyszenie Pingpongowe) i  TTA (Stowarzyszenie 

Tenisa Stołowego).  Stowarzyszenia te różniły się interpretacją przepisów gry. PPA 

                                                             
15 Tamże. James Gibb należał do pionierów rozwoju ping-ponga na świecie. W roku 1875 wydał pierwsze 

przepisy gry.  
16 K. Stromenger, Iskier: przewodnik sportowy, Warszawa 1994, s.798. 
17 R. Kulczycki, Tenis stołowy…, s.12. 
18 W. Pięta, Światowe osiągnięcia…, s.2. 
19 R. Kulczycki, Tenis stołowy…, s. 18. 
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propagowało podanie rozpoczynające się na swojej połowie, natomiast TTA 

propagowała podanie bezpośrednio na połowę przeciwnika (jak w tenisie ziemnym).  

W roku 1902 doszło do połączenia tych organizacji i stworzenia pierwszego krajowego 

związku: England Table Tennis Association (ETTA) (zatwierdzono sposób serwowania 

PPA, który obowiązuje do dnia dzisiejszego)
20

.   

 Popularnością cieszyły się „pingpongowe kawiarnie”. W roku 1899 w Berlinie 

powstało „Cafe Ping-Pong”, gdzie znajdowało się sześć stołów, oraz „Ping-Pong Cafe”  

przy placu Victorii Luizy. Najwięcej tego  typu lokali posiadali jednak Węgrzy, gdzie  

w wielu barach i kawiarniach umieszczano stoły do gry
21

.   

 W okresie tym obowiązywał dowolny strój grających zawodników  

i zawodniczek. Wśród arystokracji obowiązywały eleganckie garnitury dla panów  

i długie suknie dla pań. Z czasem strój uległ zmianie. Zaczęły przeważać krótkie 

spodenki, koszulki oraz przyczepne buty ułatwiające grę
22

.   

  Szczytowy okresem rozwoju i popularyzacji tenisa stołowego w Europie były 

lata 1898 - 1908. W okresie tym stworzone zostały pierwsze krajowe struktury 

organizacyjne, rozgrywano pierwsze zawody. Wydawano podręczniki z zasadami oraz 

nastąpiła regulacja przepisów. Ping-pong zyskał liczne grono zwolenników, szczególnie 

w krajach europejskich. Niemniej od roku 1908 zauważa się regres rozwoju tenisa 

stołowego, który trwa aż do końca I wojny światowej
23

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
20 W. Pięta, Światowe osiągnięcia …, s.2-3. 
21 R. Kulczycki, Tenis stołowy…, s. 12-13.  
22 Tamże, s.19. 
23  W. Pięta, Światowe osiągnięcia…, s.2. 
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Fot. 1 model do gry z roku  1890 roku.              Fot. 2 Sprzęt go gry z roku 1890 

 

Fot. 3 W tej grze z roku 1887 po raz pierwszy użyto określenia tenis stołowy.  

Źródło: www.ittf.com/museum/history. Dostęp z dnia 30.03.2012. 
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1.2. Rozwój po I wojnie światowej 

 Dynamiczny rozwój tenisa stołowego przypada na lata dwudzieste XX wieku. 

Stał się on wtedy jedną z najpopularniejszych dyscyplin sportowych okresu 

międzywojnia. W okresie tym w ping-ponga grała już cała Europa, a także część Azji, 

Afryki i Ameryki Północnej. Utworzone zostały  krajowe federacje tenisa stołowego 

oraz Światowa Federacja Tenisa Stołowego. Jako pierwszy założono Walijski Związek 

Tenisa Stołowego w roku 1921. Rok później, dawni założyciele ETTA, J. Payne,  

P. Bromfield oraz F. Carris, P. Warden i I. Montagu reaktywują Angielski Związek 

Tenisa Stołowego.  Rozgrywano pierwsze mecze międzypaństwowe między Anglią  

i Walią oraz między uniwersytetami Oxford i Cambridge
24

.  W roku 1923 działał już  

związek w Austrii, w 1924 na Węgrzech. Związki tenisowe w Niemczech  

i Czechosłowacji powołano w roku 1925, a w następnym w Szwecji.  

 W 1926 roku, podczas II Międzynarodowych Mistrzostw Niemiec w Berlinie, 

doszło do spotkania przedstawicieli związków z Austrii, Węgier, Anglii oraz 

gospodarzy imprezy. Pomysłodawcą spotkania był dr Georg Lehman, prezes  

Niemieckiego Związku Tenisa Stołowego. Podczas zebrania zapadła decyzja  

o założeniu Światowej Federacji Tenisa Stołowego i zorganizowaniu, w grudniu 1926 r. 

w Londynie, mistrzostw Europy. Dnia 12.12.1926 r., w domu lady Swathling, znanej 

entuzjastki i propagatorki ping-ponga, odbył się w Londynie założycielski zjazd. Wzięli 

w nim udział delegaci z Anglii, Austrii, Czechosłowacji, Danii, Indii, Niemiec, Szwecji, 

Walii i Węgier. Za główne zadania nowopowstałego związku uznano: stymulowanie 

rozwoju tenisa stołowego w świecie, koordynowanie przepisów gry, organizowanie 

zawodów międzynarodowych oraz popularyzowanie gry. Prezydentem organizacji 

został Ivor Montague, syn lady Swathling, ówczesny prezes  Angielskiego Związku 

Tenisa Stołowego, który pełnił tę funkcję do roku 1967. Podczas zjazdu zatwierdzono 

oficjalną nazwę dyscypliny tj. ping- pong oraz powierzono Sztokholmowi organizacje 

kolejnych Mistrzostw  Świata w 1928 roku. Kolejnych, gdyż planowane grudniowe 

mistrzostwa Europy w Londynie przemianowano, z powodu obecności delegatów  

z Indii, na I mistrzostwa świata w tenisie stołowym
25

. 

                                                             
24 W. Pięta, Światowe osiągnięcia…, s.3. 
25 R. Kulczycki, Tenis stołowy…, s. 13-15. 
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 Powołanie Światowej Federacji Tenisa Stołowego, oraz zorganizowanie 

mistrzostw świata przyczyniło się do popularyzacji dyscypliny w Europie i na świecie. 

Powstawały kolejne krajowe związki. W roku 1927 we Francji, Danii i Rumunii,  

w 1928 na Łotwie oraz w Jugosławii, w 1930 w USA, Holandii i Norwegii. W latach 

1931-1932 wyłoniono władze związkowe w Polsce, Szwajcarii, Belgii i w Szkocji
26

.  

W poszczególnych krajach tworzono ligi krajowe, organizowano turnieje  

i mecze międzypaństwowe. Coraz większą popularność ping-pong zdobywał również 

na kontynencie azjatyckim, szczególnie w Chinach, Indiach oraz Japonii. W 1935 r. 

powołano Ogólnochińskie Towarzystwo Tenisa Stołowego. Zwiększała się liczba 

grających  w Australii, USA i w Egipcie
27

. Pod koniec lat trzydziestych ping-pong był 

dyscypliną znaną prawie na wszystkich kontynentach.   

 Do roku 1939 mistrzostwa świata zorganizowano trzynastokrotnie  

w następujących miastach: Londyn (1926, 1935, 1938), Sztokholm (1928), Budapeszt 

(1929, 1931), Berlin (1930), Praga (1932, 1936), Baden (1933, 1937) oraz Kair 

(1939)
28

. Z powyższego zestawienia wynika, że organizację mistrzostw powierzano  

z reguły stolicom krajów, gdzie ping-pong rozwinął się najszybciej jak: Węgry, 

Szwecja, Anglia, Czechosłowacja, Niemcy. Dwukrotnie organizowano jeszcze 

mistrzostwa w Baden w Niemczech oraz tylko jednokrotnie w 1939 r., poza 

kontynentem europejskim, w Egipcie. 

 Pierwsze Mistrzostwa Świata w roku 1926 zdominowali Węgrzy, którzy 

triumfowali we wszystkich kategoriach. Ronald Jacobi zdobył złoty medal 

indywidualnie, a także w grze deblowej w parze z D. Pecsi. W grze mieszanej najlepsza 

okazała się para Mechlovits - Mednyanszky. Również w rozgrywkach drużynowych 

reprezentacja Madziarów  nie miała sobie równych. Dopiero od roku 1929 zaczęto 

rozgrywać równolegle  mistrzostwa wśród kobiet. Węgrzy niepodzielnie dominowali  

w tenisie stołowym przełomu lat dwudziestych i trzydziestych (wyjątek stanowi 

nieoczekiwany triumf Anglika F. Perry w 1929 roku). Najwybitniejszymi z nich byli:   

V. Barna, zdobywca 40 medali w okresie międzywojennym,  oraz M. Mednyansky, 

mistrzyni świata w latach 1927 - 1931
29

. Hegemonię Węgrów przełamali dopiero  

w połowie lat trzydziestych Czechosłowacy oraz Austriacy. W roku 1934, wśród pań, 

                                                             
26 W. Pięta, Światowe osiągnięcia…, s. 4-5. 
27 R. Kulczycki, Tenis stołowy…, s. 16. 
28 W. Pięta, Tenis stołowy wśród Żydów w Polsce 1924-1949, Częstochowa 2008, s. 10-11. 
29 K. Stromenger, Iskier…, s. 799-801. 
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wygrała Czechosłowaczka M. Kettnerova, a wśród panów w roku 1936 Austriak Kolar. 

Do grona najwybitniejszych tenisistów i tenisistek, obok wyżej wymienionych, należeli: 

Węgrzy: Zoltan Mechlovits (mistrz świata z 1928), Laszlo Bellak (sześciokrotny 

drużynowy mistrz świata) Miklos Szabados (piętnastokrotny mistrz świata), 

Czechosłowacy: B. Vana (mistrz świata z 1938) oraz Austriak R. Bergman, postać 

niezwykle barwna. Był on czterokrotnym mistrzem świata, a po wojnie założycielem 

„cyrku Bergmana”, którego zawodnicy w latach pięćdziesiątych występowali   

w przerwach meczów zawodowej drużyny koszykarskiej Harlem Globtrotters
30

.  

Do tego zacnego grona śmiało można zaliczyć naszego najwybitniejszego zawodnika 

dwudziestolecia międzywojennego Alojzego Erlicha, siedmiokrotnego medalistę 

mistrzostw świata. Wśród kobiet warto pamiętać o Węgierce Annus Sipos, 

dwudziestojednokrotnej medalistce mistrzostw świata, Czechosłowaczkach, 

wspomnianej już powyżej, M. Kettnerowej, T. Kleinowej oraz V. Depetrisowej. 

Mistrzyniami świata były także R. Arrons (USA) w 1936 oraz G. Pritzi w 1938
31

. 

 Skąd wzięła się dominacja Węgrów w tenisie stołowym ? Dyscyplina ta była 

niezwykle popularna wśród tamtejszego społeczeństwa. Nie będzie przesadnym 

stwierdzenie, że na Węgrzech w tenisa grali „wszyscy i wszędzie”. W ping-ponga grały 

dzieci, młodzież i starsi. Stoły tenisowe znajdowały się w większości restauracji, 

klubach, szkołach, poczekalniach, szkołach i innych miejscach publicznego użytku
32

.  

 Warto pamiętać, że zdecydowana większość najlepszych tenisistów stołowych 

dwudziestolecia międzywojennego była pochodzenia żydowskiego. Byli to 

reprezentanci Węgier m.in. R. Jacobi, M. Szabados, L. Bellak, A. Sipos, M. Gal oraz  

V. Barna. Pochodzenia żydowskiego byli również R. Bergman, czy A. Erlich. Żydzi 

węgierscy zdobyli  w latach 1926 - 1939  aż 44 złote medale!   

 Ich pochodzenie rodziło konsekwencje w okresie III rzeszy. Jeszcze w latach 

trzydziestych z powodów rasowych wykluczono z reprezentacji Niemiec D. Prenna, 

ćwierćfinalisty Mistrzostw Świata z 1926. Pod koniec lat trzydziestych wielu tenisistów 

zostało zmuszonych do emigracji. R. Bergmann oraz V. Barna wyemigrowali do Anglii, 

reprezentując ten kraj na arenie międzynarodowej. L. Bellak wyjechał w roku 1938 do 

                                                             
30 W. Pięta, Tenis stołowy wśród Żydów…, s.21-24. 
31 K. Stromenger, Iskier…, s.805. 
32 R. Kulczycki, Tenis stołowy… , s.15- 16. 



17 

 

Australii. Niestety nieznana pozostaje liczba tenisistów pochodzenia żydowskiego, 

którzy zginęli w czasie II wojny światowej
33

. 

 Rozwój tenisa stołowego szedł w parze z ujednolicaniem przepisów oraz 

modyfikacją sprzętu oraz stylu gry. W czasie Mistrzostw Świata roku 1926 

wprowadzono przepis grania seta do 21 punktów (przetrwał do 2001 roku), a wysokość 

siatki ustalono na 17 centymetrów (rok później obniżono do 15,25 - obowiązuje do 

dzisiaj). Od roku 1928 do rozgrywek dopuszczona jest tylko piłeczka celuloidowa. 

Ograniczeniu uległ czas gry. Żaden pojedynek trzy-setowy nie może trwać dłużej niż 

godzinę, a pięcio-setowy godzinę i czterdzieści pięć minut. Skrócono także czas 

rozgrywania jednego seta do 20, a następnie 15 minut. Zmiany te przyczyniły się do 

zwiększenia widowiskowości gry
34

. 

 W latach trzydziestych powstały także pierwsze wytwórnie profesjonalnego 

sprzętu do tenisa stołowego takie jak: szwedzka firma „Stiga” (1934), czy niemiecka 

„Hanno”. Dopiero w 1950 powstał przyszły potentat:  japońska firma „Butterfly”. 

Wytwórnie te wprowadzając coraz to doskonalsze produkty przyczyniły się do 

wprowadzania nowych technik gry, zwiększenia szybkości i możliwości nadawania 

piłce większych rotacji
35

.  

 W latach dwudziestych oraz trzydziestych dominowały dwa style gry: czeski 

oraz węgierski. Technika węgierska miała charakter ofensywny i polegał na próbie 

zepchnięcia przeciwnika do defensywy stosując szybkie i mocne zagrania. Styl czeski 

opierał się na defensywie i zmierzał do jak najdłuższych  wymian w celu popełnienia 

błędu przez przeciwnika. Uniwersalnym stylem był styl austriacki, łączący zarówno grę 

ofensywną jak i defensywną. Rozwój tenisa stołowego i wzrost jego atrakcyjności szedł 

w parze z rozwojem techniki gry oraz coraz lepszym sprzętem. R. Kulczycki wyróżnił, 

z punktu widzenia sprzętu i techniki gry, następujące etapy: okres pionierski 

obejmujący lata 1884 - 1926, okres węgierski 1926- 1938 oraz okres czeski 1938  

- 1951
36

.  

  

 

 

                                                             
33 W. Pięta, Tenis stołowy wśród Żydów…, s.33.   
34 R. Kulczycki, Tenis stołowy…, s.19-20. 
35 Tamże, s.20. 
36 Tamże, s.21-22. 
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1.3. Powołanie i działalność Polskiego Związku Tenisa Stołowego 

 Pierwsi Polacy, którzy zetknęli się z tenisem stołowym to osoby podróżujące lub 

studiujące na Wyspach Brytyjskich na przełomie XIX i XX wieku. Po powrocie do 

Polski opowiadano o tej nowej rozrywce towarzyskiej nazywanej tenisem 

„pokojowym” lub „kortowym”. Po  raz pierwszy o tenisie stołowym, na łamach  gazet, 

napisał „Kurier Warszawski” w 1902 roku. Według niego: 

 „Ping pong nowa gra pokojowa w piłkę – tenis pokojowy, grany na stole, 

wynaleziony ma się rozumieć w Anglii, ojczyźnie wszelkich sportów, stał się 

nadzwyczaj modny w Paryżu. Jak przedtem „five o’clock tea”, tak obecnie ping-pong 

jest na porządku dziennym w sferach mających dużo czasu i pieniędzy”
37

. 

 Tenis stołowy nie znalazł jednak, jeszcze wtedy, uznania i popularności  

w prasie czy towarzystwach sportowych. Dopiero w roku 1912 zafascynowany nową 

dyscypliną, członek stowarzyszenia sportowego „Newcastle” w Łodzi, Niemiec Georg 

Lewenstein postanowił rozpropagować nową dyscyplinę wśród swoich kolegów. 

Specjalnie przywiózł on nawet z Berlina sprzęt do tenisa stołowego. Nowa gra nie 

znalazła jednak szerszego uznania wśród członków jego klubu i do I wojny światowej 

popadła w zapomnienie
38

. 

 Z pewnością, na ziemiach polskich zaborów austriackiego i pruskiego, ping 

-pong był już dyscypliną znaną, lecz jeszcze niezbyt popularną. Traktowano ją raczej 

jako zabawę, grę towarzyską niż prawdziwą dyscyplinę sportową.  Dlatego za właściwy 

początek rozwoju tenisa stołowego w Polsce wypada uznać dopiero lata powojenne.  

W 1922 roku angielski trener piłkarski „Polonii” Warszawa Klipton usiłował 

rozpropagować ping-pong wśród swoich podopiecznych jako urozmaicenie treningów 

piłkarskich. Z biegiem czasu coraz częściej wykorzystywano tą nową dyscyplinę jako 

sport uzupełniający do sportu głównego (piłka nożna). Ping-pong zaczęto uprawiać  

w  „Polonii” w roku 1924 , a także w innym klubie ze stolicy „Warszawiance”. W roku 

1925 doszło do pierwszego oficjalnego spotkania pomiędzy oboma zespołami. Mecz 

zakończył się zwycięstwem tenisistów „Polonii” stosunkiem 5:4. Spotkanie to dobrze 

spełniło swój propagandowy charakter. Już wkrótce powstały kolejne sekcje tworzone  

                                                             
37 Zbiory prywatne W. Pięty, Kurier Warszawski, nr 17, 1902. 
38 B. Latuszkiewicz, 70-lecie Polskiego Związku Tenisa Stołowego, Warszawa 2001, s.5. 
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w następujących klubach sportowych: AZS, YMCA, „Skra”, „Marymont”, „Makkabi”, 

„Hasmonea”
39

. 

 Za innego prekursora tenisa stołowego w Polsce uznaje się także trenera 

piłkarskiego, Węgra Lajosa Czajzlera, szkolącego zawodników Łódzkiego Klubu 

Sportowego. To dzięki jego namowom łódzka firma „Kowalski” sprowadziła sprzęt do 

tenisa stołowego: stoły, rakietki, siatki i piłki
40

. W Łodzi ping-pong znalazł doskonałe 

miejsce do rozwoju. Lata 1925-1930 przyniosły szybki rozwój kolejnych sekcji 

pingpongowych w tym mieście. Szczególnym zainteresowaniem  dyscyplina ta cieszyła 

się wśród młodzieży żydowskiej. Połowa z istniejących sekcji pingpongowych działała 

właśnie przy klubach żydowskich, takich jak wspomniany już wyżej: „Makkabi”, 

„Hasmonea” czy „Happoel”
41

. 

 Kolejne „centra” rozwoju tenisa stołowego w latach trzydziestych to miasta 

galicyjskie, a w szczególności, Kraków, Lwów i Tarnów. W Krakowie sekcje tenisa 

założono w wielu klubach sportowych m.in. w „Wiśle”, „Garbarni”, „Cracovii” oraz  

w YMCA. Także tu znaczną część zawodników stanowiła ludność pochodzenia 

żydowskiego. Kluby te przedstawiały przy tym wysoki poziom organizacyjny  

i sportowy.
42

 

  Trzy ośrodki: warszawski, łódzki i małopolski rozwijały się najlepiej  

i właśnie tam powstawały pierwsze struktury organizacyjne. Pierwszy Okręgowy 

Związek Tenisa Stołowego powstał w Krakowie w roku 1926 (oficjalnie zarejestrowany 

jednak dopiero w 1928) a jego przewodniczącym został dr Maksymilian Hornung. 

Niedługo potem powstały kolejne związki: lwowski (z centrum we Lwowie), łódzki 

oraz dąbrowski (z siedzibą w Będzinie). Powstanie, w roku 1930, okręgu 

warszawskiego zakończyło, jak twierdzi R. Kulczycki, tworzenie się zrębów 

organizacyjnych tenisa stołowego w III RP. W listopadzie roku 1931 doszło do 

utworzenia Polskiego Związku Tenisa Stołowego. Prezesem został inż. Ryszard 

Kanenberg, a w skład pierwszego zarządu weszli przedstawicieli Łodzi, Krakowa  

i Lwowa
43

. Pomimo nielicznego grona założycieli (przedstawiciele tylko 3 miast)  

                                                             
39 Tamże, s.29-30. 
40 B. Latuszkiewicz, 70-lecie… s.5 . 
41 Rozwój tenisa stołowego wśród ludności pochodzenia żydowskiego oraz jej wkład w rozwój tej 

dyscypliny w Polsce obszernie omawia W. Pięta. Zob. tenże, Tenis stołowy wśród Żydów w Polsce (1924 
-1949), Częstochowa 2008. 
42 R. Kulczycki, Tenis stołowy…, s.30. 
43 Tamże, s.34-35.  
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utworzenie ogólnopolskiego związku miało niebagatelny wpływ na przyspieszenie 

rozwoju tenisa stołowego w całej Polsce. W pierwszej połowie lat trzydziestych 

powstały kolejne okręgowe związki: poznański, częstochowski, pomorski (Toruń), 

wileński i stanisławowski. Okręgi te liczyły od 4 do 12 sekcji pingpongowych. Wzrost 

sekcji i zawodników zarejestrowanych w PZTS w latach 1931-1939 przedstawia tabela 

poniżej: 

Tabela nr 1 Liczba sekcji i zawodników zarejestrowanych w PZTS w latach 1931-1939 

Liczba sekcji  

i zawodników 

                                                           LATA 

1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 

Sekcje 44 78 104 132 150 145 157 128 148 

Zawodnicy 802 1433 2109 2505 2845 4100 4320 1975 2350 

Źródło: R. Kulczycki, Tenis stołowy w Polsce…, s.37. 

 Analizując powyższą tabele zauważa się pokaźny wzrost sekcji i  zawodników  

w latach 1931-1934, a następnie stabilizacje w latach 1934-1939. Do roku 1937 

następował szybki przyrost zarejestrowanych zawodników osiągając liczbę 4100. 

Zastanawiający jest spadek liczby sekcji  i zawodników w roku 1938. W tym roku 

zastosowano bardziej rygorystyczną rejestrację tenisistów. Rejestrowani byli tylko ci 

zawodnicy, którzy występowali w zawodach i nie zalegali z opłatami składek 

członkowskich
44

. 

 Pierwsze zawody, rozgrywane w latach 1922 - 1925, miały najczęściej charakter 

wewnątrzklubowych rozgrywek indywidualnych. Najwcześniej, tego typu turnieje 

zaczęto organizować w Krakowie, Łodzi, Lwowie i Warszawie. Z reguły na starcie 

stawali wszyscy chętni bez ograniczeń wiekowych. W latach  1926-1931 pojawiły się 

nowe formy turniejów i rozgrywek. W roku szkolnym 1926-1927 zorganizowano  

w Warszawie mistrzostwa Polski szkół średnich. Czołówkę stanowiły gimnazja: 

Czackiego, Zamoyskiego, Mickiewicza  i Poniatowskiego. Od 1926 odbywały się 

zawody o pingpongowe mistrzostwo Warszawy Robotniczych Stowarzyszeń 

Sportowych. Czołowe kluby to „Skra”, „Polonia” czy „Makkabi”. W drugiej połowie 

lat dwudziestych organizowano także coraz większa ilość spotkań międzyklubowych, 

turniejów o mistrzostwo miast, czy spotkań między miastami. Przodował pod tym 

względem okręg krakowski gdzie odbywały się  regularne mecze między takimi 

klubami jak: „Cracovia”, „Jutrzenka”, „Makkabi”, „Wisła”, „Orlęta” czy YMCA.  

Wśród zawodników wyróżniali się Sz. Blonder („Hagibor”), K. Herbst i W. Szumilas 

                                                             
44 Tamże, s.36-37.  
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(„Wisła”), Hockberg i Rotman („Makkabi”) czy Emil „Gutek” Schiff („Samson” 

Tarnów), jeden z najwybitniejszych tenisistów okresu międzywojnia. 

 Duże zasługi dla rozwoju tenisa stołowego w okresie międzywojennym położył 

Łódzki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego.  W roku 1928 zorganizowano pierwsze 

regularne rozgrywki międzyklubowe drużyn zrzeszonych w łódzkim OZTS.  Od 1930 

prowadzono już rozgrywki w dwóch klasach rozgrywkowych: „A” i „B”. Wśród 

zespołów prym wiodły takie kluby jak: „Barkochba”, „Hakoah”, „Hasmonea”, 

„Jutrzenka” i „Makkabi”. Świadczy to o przewadze zawodników oraz zespołów 

żydowskich w środowisku łódzkim w tym okresie. Zespoły te górowały, przede 

wszystkim, lepszą techniką i taktyką grą, co było związane z lepsze warunkami 

organizacyjno-szkoleniowymi i większymi nakładami finansowymi
45

. Nic więc 

dziwnego, że pierwszym drużynowym mistrzem Łodzi  w roku 1928 została drużyna 

„Hasmonei”, a  indywidualnym Stollenwerk z ŁKS-u. W Łodzi wydano pierwszy polski 

podręcznik z zasadami gry w ping-ponga autorstwa Władysława Kozielskiego „Gra  

w ping-ponga”. Niezwykłym wydarzeniem była też wizyta w tym mieście w 1930 roku 

wielokrotnego medalisty mistrzostw świata Węgra Victora Barny, który rozegrał  

z miejscowymi zawodnikami 16 spotkań, wszystkie wygrywając. Warto nadmienić,  

że to właśnie w Łodzi w latach 1931-1939 miał swoją siedzibę Polski Związek Tenisa 

Stołowego, a większość jego działaczy z pierwszym prezesem Kannenbergiem była 

równocześnie działaczami łódzkiego OZTS-u 
46

.  

  W roku 1932 zorganizowano pierwsze drużynowe mistrzostwa Polski mężczyzn 

(choć warto nadmienić próby podejmowane już wcześniej: w roku 1927 przez Kraków 

oraz w 1929 przez Lwów). Mistrzem została drużyna „Makkabi” Łódź, której trzon 

stanowili tacy zawodnicy jak: Edelbaum, Hendeles,Inselstein, Lewkowicz  

i Librach.  Był to jednak pierwszy i ostatni  złoty medal zawodników „Makkabi”. Lata 

trzydzieste to dominacja drużyny „Samson” Tarnów, która mistrzostwo zdobywała 

pięciokrotnie: w 1934 oraz w latach 1936-1939. Trzon tego zespołu stanowili 

zawodnicy: E. Schiff i E. Klein.  Grono zwycięzców uzupełniały  zespoły „Hasmonei” 

Lwów w roku 1933 oraz „Hasmonei” Warszawa w 1935. Do roku  1949 nie odbywały 

się drużynowe mistrzostwa kobiet.   

                                                             
45 Tamże, s.48-49. 
46 W. Pięta, Tenis stołowy wśród Żydów …,  s.55-56. 
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 Pierwsze Indywidualne Mistrzostwa Polski odbyły się w roku 1933. 

Triumfatorem został, najwybitniejszy polski tenisista II RP, Alojzy Erlich („Hasmonea” 

Lwów), któremu  zdobycie następnych trofeów uniemożliwił wyjazd do Francji na 

studia, gdzie osiadł zresztą na stałe. Lata 1934-1939 to dominacja kolejnego wybitnego 

tenisisty Emila „Gutka” Schiffa („Samson” Tarnów), który zdobył cztery złote medale. 

Tylko w roku 1935 musiał uznać wyższość Stefana Finkelsteina. Od  roku 1937 

odbywały się także indywidualne mistrzostwa Polski kobiet. Obie przedwojenne 

mistrzynie reprezentowały kluby warszawskie. Pierwszą mistrzynią została Zofia 

Smętek („Warszawianka”), a dwa następne trofea w roku 1938 i 1939, zdobyła Sara 

Sztokfisz („Stern”)
47

.   

 Tenis stołowy wiąże się z wykorzystaniem odpowiedniego rodzaju sprzętu: 

stołów, siatek, rakietek, piłeczek. Oprócz tego musi być zapewniona kilkumetrowa 

przestrzeń do gry. Nie ulega wątpliwości, że szczególnie w latach dwudziestych, baza 

materialna przedstawiała się ubogo. Początkowo używano sprzętu zagranicznego, 

najczęściej pochodzącego z Anglii. W roku 1925 R. Kowalski zdecydował się na 

założenie pierwszej w Polsce hurtowni sprzętu do tenisa stołowego. Już wkrótce 

wyroby tej firmy dorównały zagranicznym i stała się ona największą w Polsce.   

W 1928 r. produkcje sprzętu do tenisa rozpoczęła w Warszawie Wytwórnia Artykułów 

Sportowych i Gimnastycznych „Olimpia”. Sprzęt ten był następnie rozprowadzony  

w kraju przez sieć składnic oraz sklepów sportowych. Niestety, brak jest  danych  

o wielkości prowadzonej sprzedaży sprzętu do tenisa stołowego. Pomieszczenia do gry 

stanowiły najczęściej takie obiekty jak klubowe świetlice, sale posiedzeń stowarzyszeń, 

(np. YMCA), korytarze w szkołach czy sale restauracyjne. Treningi czy mecze na  

salach sportowych należały do rzadkości. Wraz z rozwojem dyscypliny sytuacja pod 

tym względem  ulegała jednak stopniowemu polepszeniu. Według danych PZTS z roku 

1937, ok. 38 procent wykorzystanych pomieszczeń to sale gimnastyczne,  natomiast 

reszta to obiekty sklasyfikowane jako inne pomieszczenia. W najliczniejszym, pod 

względem liczby obiektów, okręgu warszawskim na sześćdziesiąt obiektów 

przeznaczonych do tenisa stołowego siedem stanowiły sale gimnastyczne, dwadzieścia 

trzy  świetlice i trzydzieści pięć sklasyfikowano jako obiekty inne
48

.      

                                                             
47 R. Kulczycki, Tenis stołowy…, s.52-53.  
48 Tamże, s. 37-40. 
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 Nie lepiej wyglądała również finansowa sytuacja związku, klubów oraz 

zawodników, których obowiązywały zasady amatorstwa. Często uczestniczyli oni  

w grach pokazowych czy „grach o zakład”. Najlepsi mogli w ten sposób zarobić. Polski 

Związek Tenisa Stołowego nie mógł liczyć na pieniądze państwowe, co niestety 

hamowało rozwój tego sportu w szerszych kręgach społeczeństwach. Nie najlepiej 

wyglądała kadry trenerska i instruktorska. Trenerami najczęściej byli zawodnicy.  

Od 1932 wprowadzono spis instruktorów tenisa stołowego. Według tych danych liczba 

zarejestrowanych instruktorów systematycznie wzrastała od dwudziestu dziewięciu  

w roku 1932 do dziewięćdziesięciu trzech w 1939. Zdecydowanie największą liczbą 

instruktorów mógł się pochwalić okręg łódzki (19 zarejestrowanych  w 1939), 

warszawski (16) i krakowski (15). Oprócz tych trzech okręgów powyżej dziesięciu 

instruktorów miały okręgi lwowski oraz Zagłębie Dąbrowskie (po 11)
49

.   

 Ryszard Kulczycki dokonał podsumowania okresu 1922-1939 dzieląc go na trzy 

okresy. Lata 1922-1926 był okresem pionierskim, który charakteryzował zakładanie 

pierwszych sekcji i  organizowanie pierwszych zawodów klubowych. Etap drugi to lata 

1927-1931, który charakteryzował powstawanie pierwszych struktur organizacyjnych: 

okręgowych związków tenisa stołowego. Coraz częściej organizowano mecze 

międzyklubowe, turnieje okręgowe, a w niektórych okręgach nawet regularne 

rozgrywki ligowe. Trzeci okres, obejmujący lata 1931-1939, naznaczony był wzrostem 

liczby imprez i zawodów związanych z działalnością, utworzonego w 1931 roku 

Polskiego Związku Tenisa Stołowego. Był to również czas kontaktów 

międzynarodowych i udział zawodników w rozgrywkach na szczeblu 

międzynarodowym
50

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
49 Tamże, s. 40-42. 
50 Tamże, s.55. 
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1.4. Sukcesy sportowe polskich zawodników na arenie międzynarodowej 

 

1.4.1. Lata 1933 - 1939 

 Polscy pingpongiści zadebiutowali na arenie międzynarodowej w roku 1933. 

Studiujący we Francji, byli zawodnicy „Hasmonei” Lwów, A. Erlich oraz bracia Simon  

i Hillel Pohorylesowie poprosili Francuski Związek Tenisa Stołowego o zgodę na 

uczestnictwo w mistrzostwach. Francuzi skontaktowali się w tej sprawie z Polskim 

Związkiem Tenisa Stołowego, skąd przyszła jednak odpowiedź odmowna. A. Erlich 

namówił jednak przewodniczącego  komitetu organizacyjnego M. Corbillona, aby 

zmienił decyzję  i dopuścił Polaków do startu w mistrzostwach
51

. 

 Począwszy od roku 1933, aż do wybuchu  II wojny światowej, zawodnicy 

polscy  regularnie występowali w mistrzostwach świata. Już pierwszy start okazał się 

nadspodziewanie udany. W turnieju drużynowym Polacy zajęli IV miejsce  

(8 zwycięstw przy 3 porażkach), a w turnieju indywidualnym A. Erlich awansował do 

ćwierćfinału zajmując ostatecznie  VIII miejsce. Kolejne starty Polaków w roku 1935  

w Londynie oraz w 1936 w Pradze zaowocowały pierwszymi medalami. W Londynie 

były to 2 brązowe medale: drużyny (Erlich, W. Loewenherz, S. Pohoryles) oraz 

indywidualnie (A. Erlich).  W obu przypadkach do awansu do finału zabrakło niewiele.  

Drużyna odniosła 6 zwycięstw, a lepsza okazała się dopiero reprezentacja 

Czechosłowacji wygrywając z Polską  5:4. Również w singlu  A. Erlich miał szansę 

pokonać Węgra Victora Barnę, ale uległ ostatecznie 2:3. W Pradze, drużyna w składzie: 

Erlich, Finkelstein, Schiff uplasowała się na drugim miejscu ulegając w finale Węgrom 

1:5. Kolejny, tym razem srebrny medal, zdobył A. Erlich w turnieju indywidualnym, 

który uległ w finale S. Kolarowi z Czechosłowacji 2:3. Warto wspomnieć również  

o dobrym występie E. Schiffa, który dotarł do ćwierćfinału. W roku 1937,  

w austriackim Baden-Baden, A. Erlich powtórzył swój sukces, dopiero w finale, 

ulegając, zawodnikowi gospodarzy, Bergmanowi. Tym razem nie udało się zdobyć 

medalu w turnieju drużynowym. Polacy zajęli czwarte miejsce. Zdecydowanie najmniej 

korzystnie wypadli Polacy na mistrzostwach w Londynie w 1939 r. Wiązało się to  

z chorobą naszego najlepszego zawodnika Erlicha, który odpadł już w I rundzie. 

                                                             
51 W. Pięta: „Tenis stołowy wśród Żydów…, s.46.Nieco inaczej kwestię tę przedstawia R. Kulczycki 
twierdząc, że PZTS przystał na taki skład drużyny, gdyż nie musiał pokrywać wydatków na przejazd  

z Polski. (Schiff i Pohorylesowie przebywali we Francji na studiach). Niemniej tak jedna, jak i druga 

wersja nie wystawia najlepszego świadectwa Polskiemu Związkowi Tenisa Stołowego. 
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Drużyna zajęła najsłabsze, od początków startów - VI miejsce. Ostatnie przedwojenne 

mistrzostwa odbyły się w 1939 r. w Kairze. Raz jeszcze wielkim talentem błysnął tu  

A. Erlich zajmując II miejsce w singlu  i III w deblu, w parze z Egipcjaninem Helai. 

Dorobek naszego mistrza zamknął się liczbą siedmiu medali. Cztery srebrne oraz trzy 

brązowe medale Mistrzostw Świata plasują Alojzego Erlicha w gronie najlepszych 

pingpongistów lat trzydziestych, wraz z Barną (Węgry), Bergmanem (Austrią), 

Kolarem i Vaną (Czechosłowacja)
52

. O popularności Erlicha w świecie tenisowym 

świadczyły liczne zaproszenia do reprezentacji Europy w której występował w latach 

1935 i 1937. W czasie Mistrzostw Świata w Kairze to właśnie Erlich, w parze  

z V. Barną odbył grę pokazową przed królem Egiptu Farukiem.  

 Z osobą Alojzego Erlicha wiąże się również historia jego niezwykłego 

pojedynku z Rumunem Ferencem Panethą, w czasie Mistrzostw Świata w Pradze  

w 1936 roku. Otóż mecz ten trwał tak długo, że federacja od tego momentu 

zdecydowała skrócić seta do 20 minut (przepis ten przetrwał do dzisiaj). Warto 

zacytować tu fragmenty relacji z tego spotkania A. Erlicha: 

 „Graliśmy uparcie na własne backhandy, wolniutko, systematycznie na przerzut. 

Piłeczka trafiała z wielką dokładnością idealnie na te same miejsce na stole. W pewnym 

momencie przerzuciłem rakietkę z prawej ręki do lewej i zaatakowałem forhendem. 

Paneth wydał okrzyk grozy, ale usztywniony nie mógł zareagować. Zdobyłem swój 

pierwszy punkt. Była to dokładnie 112 minuta gry, a jak obliczyli nasi kibice, każdy  

z nas odbił dotychczas piłkę ok. sześć tysięcy razy”
53

. 

 Mecz, którego ceną był nie tylko medal mistrzostw świata, ale również pokaźny 

zakład między zawodnikami obu drużyn, skończył się zwycięstwem Polaka 2:0,  

a reprezentacji Polski 5:0, co zapewniło Polakom, nieoczekiwany, srebrny medal. 

 Lata trzydzieste XX wieku stanowią pasmo sukcesów tenisistów polskich  

na arenie międzynarodowej. Największe zasługi przypisuje się Alojzemu Erlichowi, 

którego jednak dzielnie wspierali tacy zawodnicy jak Emil „Gutek” Schiff, bracia 

Simon i Hilel Pohoryles, L. Finkelstein, czy W. Loewenherz. W osiągnięciu dalszych 

sukcesów przeszkodził  wybuch II wojny światowej. Dopiero w latach osiemdziesiątych 

XX wieku udało się  nawiązać do sukcesów A. Erlicha i jego kolegów. 

                                                             
52 R. Kulczycki, Tenis stołowy…, s.56-59.  
53 Zbiory prywatne J. Koniecznego, Przegląd sportowy, 7.01.1967. 
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Fot. 4 A. Erlich – najwybitniejszy polski gracz okresu międzywojnia.  

Źródło: B. Latuszkiewicz, 70-lecie…, s.5. 
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1.4.2. Lata 1945 - 1975 

 Pierwsze powojenne kontakty polskich tenisistów stołowych ograniczały się do 

współzawodnictwa z krajami państw socjalistycznych. Szczególnie wysoki poziom gry 

prezentowali tenisiści czescy i węgierscy, którzy w drugiej połowie lat czterdziestych 

należeli do światowej czołówki
54

. 

 W dniach 28 - 30 grudnia 1945 roku, na zaproszenie PZTS oraz klubów 

krakowskich: „Cracovii’ i „Krakusa”, do miasta przyjechała czechosłowacka drużyna 

SK „Bata” Zlin. Pokonała ona „Krakusa” 6:3, ale przegrała z „Cracovią”  

i reprezentacją Krakowa w identycznym stosunku. Znacznie wyższy poziom 

prezentowała już reprezentacja Pragi, która w kwietniu 1946 zdeklasowała 

reprezentacje miast polskich: Radomia, Krakowa i Śląska, przegrywając zaledwie jeden 

mecz singlowy
55

. Czesi byli jedynym rywalami polskich drużyn aż do 1949 roku,  

a występowali najczęściej w roli nauczycieli, przewyższając polskich zawodników 

techniką i taktyką gry. 

 W 1949 roku Alojzy Erlich, najwybitniejszy polski gracz okresu międzywojnia, 

mieszkający po wojnie we Francji, wystąpił na mistrzostwach świata w Sztokholmie, 

przegrywając w 4 rundzie z Francuzem Amourettim 2:3
56

. 

 Do pierwszego, po wojnie, występu polskiej reprezentacji doszło podczas 

Mistrzostw Świata w Bukareszcie w roku 1950. Męska reprezentacja w składzie:  

W. Gaj, A. Gayer, W. Kawczyk, A. Otremba i H. Widera zajęła V miejsce  

w ośmioosobowej grupie i odpadła z turnieju. W grach indywidualne polscy zawodnicy 

odpadli w pierwszych rundach. Jedynym miłym akcentem była postawa A. Otremby, 

który wygrał turniej pocieszenia
57

. W okresie 1951 - 1956 ze względów politycznych, 

kłopotów finansowych i słabego poziomu sportowego  Polska nie uczestniczyła  

w mistrzostwach świata. W pierwszej połowie lat pięćdziesiątych kontynuowano 

współpracę z krajami socjalistycznymi, głównie z Węgrami, Czechami oraz NRD. 

Dużym zainteresowaniem cieszyło się objazdowe tournee po Polsce reprezentacji 

                                                             
54 R. Kulczycki, Tenis stołowy…, s.139. 
55 Tamże, 139. 
56 Alojzy Erlich, mieszkający wtedy we Francji, zgłosił się do turnieju indywidualnie, bez wcześniejszej 

nominacji ze strony PZTS, który nie sprzeciwił się jednak występowi zawodnika. Start w Sztokholmie 

był ostatnim w karierze Erlicha. W latach późniejszy był on jednym z pierwszych zawodowych trenerów 

tenisa stołowego. W latach 60 prowadził reprezentację Szwecję m.in. mistrza Europy Alsera. Zmarł  
w 1993 roku w Paryżu. Za: B. Latuszkiewicz, 70-lecie Polskiego Związku Tenisa Stołowego, Warszawa 

2001, s.6. 
57 B. Latuszkiewicz, 70-lecie…, s.7.  
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Budapesztu i Pragi w pierwszej połowie 1950 roku. Reprezentacja Pragi gościła m.in.  

w Poznaniu  wygrywając z reprezentacją PZTS 5:0
58

.  

 W latach 1951-1954 brakowało polskim zawodnikom kontaktów 

międzynarodowych. W tym czasie odbyły się tylko mecze z reprezentacjami NRD  

i ZSRR, przegrane przez polskich zawodników. Od 1955 ilość kontaktów 

międzynarodowych polskich tenisistów zwiększyła się. W tymże roku, do Warszawy, 

na mecz pokazowy (odbył się w Pałacu Kultury i Nauki), przyjechali mistrzowie świata 

Japończycy. Z okazji II Międzynarodowego Festiwalu Młodzieży i Studentów do Polski 

przyjechali czołowi zawodnicy europejscy tacy jak: Rosenau, Stipek czy Andreadis
59

.  

 Polscy zawodnicy w pierwszej połowie lat pięćdziesiątych odstawiali poziomem  

od światowej, a nawet europejskiej czołówki. Największym sukcesem tego był czasu 

niespodziewany triumf Mariana Pietraszaka w Międzynarodowych Mistrzostwach 

Skandynawii juniorów w roku 1955
60

. 

 W 1957 r. reprezentacja Polski kobiet i mężczyzn wzięła udział  

w Mistrzostwach Świata w Sztokholmie. Dla pań był to pierwszy występ, na imprezie 

tej rangi. Wyniki odbiegały niestety od oczekiwań. Drużyna męska w składzie  

A. Arbach, Z. Caliński i J. Kusiński zajęła IV miejsce w grupie przegrywając ze 

Szwecją, Japonią i Wietnamem. VI miejsce w grupie (w gronie ośmiu drużyn) zajęły 

Polki, grające w składzie  M. Guzik, B. Ratzko i D. Szmit
61

.  

 Nierozwiązanymi problemami drugiej połowy lat pięćdziesiątych pozostawały 

niski poziom szkolenia i problemy materialno-sprzętowe np. brak dostatecznej ilości 

wyczynowych rakietek W odpowiedzi na krytykę i chcąc podwyższyć poziom tenisa 

stołowego w kraju Polski Związek Tenisa Stołowego wprowadził do kalendarza imprez, 

Międzynarodowe Mistrzostwa Polski. Zawody te, z udziałem zagranicznych 

zawodników, głównie z obozu państw socjalistycznych, miały na celu podniesienie 

poziomu tenisa stołowego w Polsce i popularyzację dyscypliny. Pierwsze MMP odbyły 

się w Łodzi w roku 1960. W latach 1962 i 1970 MMP odbyły się w Poznaniu. 

                                                             
58 W Poznaniu gościli wówczas tak znakomici zawodnicy jak B. Vana,  I. Andreadis, A. Rosenau czy  

J. Kocian, wielokrotni medaliści mistrzostw Europy i Świata. 
59 W. Pięta, „Polska w strukturach europejskich”. Artykuł z wystawy poświęconej historii tenisa 
stołowego z okazji Mistrzostw Europy w Gdańsku w roku 2011 
60 B. Latuszkiewicz, 70-lecie Polskiego…, s.7. 
61 R. Kulczycki, Tenis…, s.143-144. 
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Największym sukcesem Polaków okazał się triumf Z. Calińskiego w grze pojedynczej  

w 1961, oraz D. Calińskiej w 1969 roku
62

.  

  W latach sześćdziesiątych nastąpiła poprawa wyników na arenie 

międzynarodowej, co było głównie zasługą zawodniczek, które zajmowały coraz 

wyższe miejsca na Mistrzostwach Świata i Europy. Podczas Mistrzostw Świata  

w Pradze w 1963 polskie tenisistki zajęły miejsca w przedziale V-VIII. To samo 

miejsce zajął debel D. Calińska - Cz. Noworyta podczas mistrzostw w Lubljanie (1965) 

i w Monachium w (1969). Indywidualnie największy sukcesem było IX miejsce  

D. Calińskiej w Sztokholmie w 1967. W latach 1964 - 1968 polskie zawodniczki 

trzykrotnie zajmowały ósme miejsce podczas Mistrzostw Europy rozgrywanych  

w Malmo, Londynie i Lyonie. Słabsze wyniki na arenie międzynarodowej mieli 

mężczyźni. Najlepszy wynik osiągnął Janusz Kusiński, który podczas mistrzostw 

Europy w Malmoe awansował do czołowej „szesnastki”
63

. W drugiej połowie lat 

sześćdziesiątych coraz lepsze wyniki notowali polscy juniorzy. Podczas mistrzostw 

Europy w latach 1965 - 1966 Polacy zajęli miejsca 5-8 w drużynie (C. Knapik,  

W. Woźnica, M. Skibiński) oraz w deblu (Knapik – Woźnica)
64

. 

 W latach sześćdziesiątych, w rozgrywkach europejskich, zadebiutowały kluby.  

W 1961 roku tenisiści warszawskiej „Sparty”, w rozgrywkach Pucharu Europy, 

pokonali TTC Morfelden, z Republiki Federalnej Niemiec. Polscy zawodnicy startowali 

również w międzynarodowych mistrzostwach krajów socjalistycznych  Zawody takie 

odbywały się w ZSRR, Czechosłowacji, Bułgarii, Rumunii, Jugosławii czy na 

Węgrzech
65

. 

 Przełomowym momentem w rozwoju tenisa stołowego i zarazem zapowiedzią 

lepszych czasów było zdobycie pierwszego medalu Mistrzostw Europy rozgrywanych  

w roku 1970 w Moskwie. Trzecie miejsce w grze podwójnej wywalczyła wówczas para  

Cz. Noworyta - D.Calińska, a W. Woźnica awansował do 1/8 gry singlowej. Postęp ten 

był możliwy dzięki lepszemu niż dotychczas szkoleniu: podniesienie poziomu 

instruktorów, pojawienie się filmów i literatury fachowej i odważnym stawianiu na 

młodzież w rozgrywkach międzynarodowych. Na efekty pracy nie trzeba było długo 

                                                             
62 Tamże, s.170. 
63 Tamże. 
64 W. Pięta, Tenisiści Polscy w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym. Artykuł z wystawy 

poświęconej historii tenisa stołowego z okazji Mistrzostw Europy w Gdańsku w roku 2011 
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czekać. Pojawiły się sukcesy w młodszych kategoriach wiekowych. W 1972 w Valje 

brązowy medal zdobyła drużyna młodziczek, a dwa lata później medal tego samego 

kruszcu odebrali J. Szatko-Nowak i L. Kucharski w grze mieszanej
66

. W 1973 r.  

M. Skibiński oraz J. Ciołkosz wystąpili w I Akademickich Mistrzostwach Świata  

w Hanowerze, jednak bez większych sukcesów
67

. 

 W 1971 roku polska reprezentacja zadebiutowała, w istniejącej od 1967, 

Eurolidze. Już w pierwszym sezonie drużyna w składzie: D. Calińska, B. Pawełczyk,  

W. Woźnica, S. Frączyk, A. Baranowski awansowała z III do II dywizji. W roku 1975 

reprezentacja Polski, po wygranym meczu barażowym z Austrią 5:2, awansowała do  

I dywizji Euroligi
68

.  

  Lata 1945 - 1954, a w szczególności 1951 -1954 stanowią okres marazmu, jeśli 

chodzi o kontakty międzynarodowe polskich tenisistów stołowych. Gdy już do nich 

dochodziło (z reguły z państwami socjalistycznymi jak: Czechosłowacja, NRD czy 

ZSRR) Polacy nie odnosili większych sukcesów. Ożywienie zagranicznych kontaktów 

nastąpiło po 1954 roku, a w szczególności po 1956 i było związane z popaździernikową 

„odwilżą”, która objęła również sport. Nadal jednak poziom tenisa stołowego polskich 

reprezentantów w drugiej połowie lat pięćdziesiątych znacznie odbiegał od europejskiej 

czołówki. Coraz większa liczba startów i kontaktów międzynarodowych w latach 

sześćdziesiątych, a także systematyczny wzrost jakości szkolenia przyczynił się jednak 

do systematycznego wzrostu poziomu gry polskich zawodników i pierwszych sukcesów 

w kategoriach seniorskich i juniorskich. W pierwszej połowie lat siedemdziesiątych 

Polscy tenisiści zaczęli odgrywać już coraz poważniejsze role na szczeblu europejskim, 

czego uwieńczeniem były pierwsze medale Mistrzostw Europy oraz awans polskiej 

reprezentacji do I dywizji Euroligi w roku 1975. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
66 R. Kulczycki, Tenis…, s.145. 
67 W. Pięta, Z dziejów Akademickiego Związku Sportowego. Tenis stołowy (1928-2008), s. 155-156. 
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1.4.3. Lata 1976 - 1998 

 Coraz lepsze indywidualne i drużynowe  występy reprezentantów Polski  

w pierwszej połowie lat siedemdziesiątych zapoczątkowały pasmo sukcesów, które 

przypadły głównie na lata osiemdziesiąte XX wieku.  

 W drugiej połowie lat siedemdziesiątych coraz mocniej do drzwi reprezentacji 

pukało młode pokolenie utalentowanych zawodników. W roku 1976 para J. Szatko 

-Nowak - L. Kucharski zajęła III miejsce podczas Mistrzostw Europy  

w Mödling. Rok później we francuskim Vichy  I miejsce w grze singlowej juniorów 

zajął L. Kucharski, a trzecie K. Piechaczek
69

. W 1980 roku brązowy medal Mistrzostw 

Europy seniorek zdobyła para deblowa J. Szatko-Nowak – M. Urbańska
70

. 

 W roku 1978 trenerem reprezentacji został Z. Derdoń, który odważnie postawił 

na nowych zawodników. W następnym sezonie doświadczeni S. Frączyk,  

R. Czochański i A. Baranowski wsparci przez młodych: A. Grubbę, L. Kucharskiego,  

S. Dryszela i J. Szatko-Nowak  wywalczyli awans do rozgrywek superligi, w której 

zadomowili się na stałe w latach osiemdziesiątych. Największe sukcesy w tych 

rozgrywkach, transmitowanych przez telewizję i oglądanych w Polsce przez 

wielotysięczną widownie, odnieśli Polacy w latach 1985 - 1987 kiedy dwukrotnie 

wygrali całe rozgrywki
71

. Trenerem zespołu był w tym okresie już A. Giersz,  

a pierwszoplanowe role odgrywali A. Grubba i L. Kucharski.  

 Od Mistrzostw Świata w Birmingham (1977) zaczęła się międzynarodowa 

kariera, najbardziej utytułowanego tenisisty w historii polskiego tenisa, A. Grubby.  

W parze z R. Czochańskim, awansował on do ćwierćfinałów gry deblowej Mistrzostw 

Świata w Phoenianie (1979). Dwa lata później, podczas Mistrzostw Świata w Nowym 

Sadzie, powtórzył ten sukces z Leszkiem Kucharskim. W roku 1982 A. Grubba zdobył,  

z B. Vriesekoop, złoty medal w grze mieszanej podczas Mistrzostw Europy  

w Budapeszcie. Sukcesem polskich reprezentantów zakończyły się również 

Mistrzostwa Europy w Moskwie w 1984 roku. A. Grubba zdobył tam, po 

dramatycznym pojedynku ze Szwedem S. Bengstonem, srebrny medal w singlu  

i wspólnie z L. Kucharskim, S. Dryszelem i A. Jakubowiczem w drużynie. Podczas 

                                                             
69 R. Kulczycki, Tenis stołowy…, s.168. 
70 Tamże, s.166. 
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Mistrzostw Świata, rozgrywanych rok później w Göeteborgu, drużyna w tym samym 

składzie zdobyła brąz, podobnie jak podczas Mistrzostw Europy w Pradze w roku 1986. 

Na imprezie tej formą zabłysnął L. Kucharski, który zdobył srebrny medal w grze 

singlowej. A. Grubba dołożył brąz
72

. 

 A. Grubba i L. Kucharski tworzyli w latach osiemdziesiątych jedną  

z najlepszych par deblowych lat osiemdziesiątych, czego dowodem były brązowe 

medale Mistrzostw Świata (New Delhi 1987) i Europy (Paryż 1988). Ponadto  

L. Kucharski w parze z Z. Kalinicem (Jugosławia), zdobył srebrny medal  podczas 

Mistrzostwach Świata w Dortmundzie w 1989. Na tej samej imprezie A. Grubba,  

w parze z Francuzem Gatienem, doszedł do ćwierćfinału debla, a w singlu awansował 

aż  do półfinałów zdobywając ostatecznie brązowy medal. 

 W 1985 roku, po wygraniu turnieju Europa TOP 12 w Barcelonie, A. Grubba 

został wybrany „Sportowcem Roku” w plebiscycie Przeglądy Sportowego. W tymże 

roku od lipca do grudnia był sklasyfikowany na pierwszym miejscu rankingu ETTU. 

Wielkim sukcesem  było również zdobycie Pucharu Świata w  Wuhan w roku 1988, 

imprezie uznawanej za nieoficjalne mistrzostwa świata, gromadzące światową 

czołówkę
73

. Od czerwca 1989 do grudnia 1991 A. Grubba zajmował trzecie miejsce   

w rankingu światowym, zdobywając w tym czasie kolejny srebrny medal Mistrzostw 

Europy (Goeteborg 1990), po porażce ze Szwedem M. Appelgrenem, z którym. jak 

mówił sam zawodnik, raczej nie przegrywał
74

. 

 Lata dziewięćdziesiąte nie były już tak bogate w sukcesy na arenie 

międzynarodowej. Pomimo tego, polski ping-pong nadal zaliczał się do europejskiej 

czołówki. Ciągle wysoką dyspozycję utrzymywał A. Grubba i L. Kucharski, którzy 

jeszcze podczas Igrzysk Olimpijskich w Barcelonie w 1992 roku byli blisko strefy 

medalowej w grze deblowej (1/8 finału po dramatycznym pojedynku z francuską parą 

J.P. Gatien i D. Eloi, gdzie Polacy nie wykorzystali pięciu piłek meczowych
75

).  

W reprezentacji pojawiła się także nowa generacja utalentowanych zawodników  

i zawodniczek, medalistów mistrzostw Europy w kategoriach juniorskich jak:  

L. Błaszczyk, Tomasz Krzeszewski, P. Szafranek, M. Skierski, M. Dziubański,  

                                                             
72 R. Kulczycki, Tenis stołowy…, s.164-179. 
73 M. Formela, Andrzej Grubba – Ostatnia Piłka, Gdańsk 1998, s.138-150. 
74 Tamże, s.8-9. 
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M. Kusiński, A. Januszyk czy P. Narkiewicz
76

. Zdecydowanym liderem tej grupy był  

L. Błaszczyk, który już w 1995 roku dotarł ćwierćfinału gry singlowej Mistrzostw 

Świata, rozgrywanych w chińskim Tiancin. W 1996 roku, podczas Mistrzostw Europy 

seniorów w Bratysławie, drużyna męska zdobyła brąz, a para Grubba - Błaszczyk 

wywalczyła srebro w grze deblowej
77

.  

 Największym osiągnięciem lat dziewięćdziesiątych był jednak srebrny medal 

zdobyty w czasie Mistrzostw Europy Seniorów w holenderskim Eindhoven w 1998 

roku. Reprezentacja Polski (L. Błaszczyk, T. Krzeszeski, M. Dziubański, P. Skierski,  

M. Kusiński, J. Tomicki), po sensacyjnym zwycięstwie w półfinale ze Szwecją, 

przegrała jednak w finale z reprezentacją Francji 3:4. Trenerem zespołu był  

S. Dryszel
78

.  

 W 1998 roku zakończył karierę A. Grubba, zawodnik, o którym mówiono, że 

wyprowadził tenis stołowy „ze świetlicy na salony”. Wydarzenie to zamknęło pewną 

erę w polskim tenisie stołowym. W latach 1976 - 1998, a  w szczególności w latach 

osiemdziesiątych, za sprawą A. Grubby i L. Kucharskiego, polska reprezentacja   

z sukcesami rywalizowała z najlepszymi zespołami Europy i Świata, a tenis stołowy 

cieszył się największym zainteresowaniem polskiego społeczeństwa w historii.   
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1.4.4. Lata 1999 - 2011 

 W latach dziewięćdziesiątych XX w. oraz w pierwszej połowie pierwszej  

XXI wieku największymi indywidualnościami polskiego tenisa stołowego byli Lucjan 

Błaszczyk i Tomasz Krzeszewski. Tworzyli oni doskonałą parę deblową, której 

największym sukcesem był srebrny medal Mistrzostw Europy w Zagrzebiu  

w 2002 r., oraz ćwierćfinały mistrzostw świata i igrzysk olimpijskich (Eindhoven 

1999, Szanghaj 2005, Sydney 2004). L. Błaszczyk został w tym czasie także mistrzem 

Europy (w parze z Ni Xia Lian)  w grze mieszanej (Zagrzeb 2002)
 79

. L. Błaszczyk  

i T. Kreszewski odnosili liczne sukcesy indywidualne, choć nie ukoronowane 

zdobyciem medali na imprezach najwyższej rangi. T. Krzeszewski swój największy 

sukces odniósł podczas Międzynarodowych Mistrzostw Holandii w 2001 roku. Triumf 

ten polski zawodnik odniósł po zwycięstwach nad całą plejadą świetnych 

zawodników: K. Kreangą, M. Mazem, W. Samsonowem, Chińczykiem Zhang Chao  

i Niemcem T. Bollem
80

.  

 Podczas juniorskich mistrzostw Europy, w latach 1999 – 2001, świetnie radziła 

sobie nowa generacja polskich tenisistów, trenowana przez duet trenerski  

L. Kucharski – J. Kołodziejczyk. Drużyna w składzie: B. Such, J. Kosowski,  

D. Górak, M. Czerniawski, Ł. Godlewski, dwukrotnie (w 1999 i 2000 roku) była 

najlepsza na „starym kontynencie” w grze drużynowej. Ponadto B. Such w 1999 r. był 

wicemistrzem, a D Górak w 2001 r. mistrzem Europy juniorów w grze pojedynczej. 

Sukcesy odnoszono także w tenisie kobiecym. Wicemistrzostwo Europy w 2001 roku 

wywalczyła drużyna juniorek: R. Krawczyk, M. Cichocka, K. Gieryń,  

D. Łuczakowska (trenerem był Z. Pietkiewicz). Medale mistrzostw Europy zdobywały 

także  młodsze roczniki. Na mistrzostwach Europy kadetek w Budapeszcie w 2004 

roku, trzykrotnie złoty medal (w singlu, deblu z N. Bąk i mikście) zdobyła N. Partyka, 

która w tym samym roku wywalczyła także złoty medal na Igrzyskach 

Paraolimpijskich w Sydney. Udanie zakończyły się również Mistrzostwa Europy 

juniorów i juniorek w Sarajewie w 2006 roku, gdzie srebrny medal zdobyła drużyna 

kobiet (N. Partyka, M. Gołota, N. Bąk, W. Walna), a brązowy  mężczyzn (Sz. Malicki,  

D. Bąk, P. Chojnowski, P.Fertikowski, M. Chojnicki)
81

. 
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 W roku 2004 obywatelstwo polskie otrzymała zawodniczka i zawodnik 

chińskiego pochodzenia Xu Jie i Wang Zeng Yi. W październiku 2007  w ich ślady 

podążyła kolejna zawodniczka zza „Wielkiego muru” Li Qian, która stała się liderką 

żeńskiej reprezentacji
82

.  

 Po zakończeniu, z powodów zdrowotnych, kariery przez T. Krzeszewskiego  

L. Błaszczyk stworzył mocną parę deblową z właśnie z Wang Zeng Yi, z którym zdobył 

srebrne medale Mistrzostw Europy w roku 2007 i 2009. L. Błaszczyk wystąpił ponadto, 

po raz czwarty, na Igrzyskach Olimpijskich  w Pekinie, gdzie w grze singlowej 

awansował do 1/16, przegrywając z późniejszym medalistą Chińczykiem Wang 

Liqinem
83

. 

 Dużym sukcesem reprezentantek Polski zakończyły się Mistrzostwa Świata 

juniorek, rozgrywane w USA w roku 2007. Podopieczne L. Kucharskiego N. Partyka,  

K. Grzybowska, N. Bąk i A. Żak wywalczyły srebrny medal
84

. W tymże samym 

rokiem podczas Mistrzostw Europy  seniorów w Zagrzebiu drużyna męska w składzie:  

L. Błaszczyk, J. Kosowski, D. Górak, B. Such, P. Chmiel zdobyła brąz,  

a L. Błaszczyk, w parze z Chorwatem Tan Ruiwu, doszedł do finału gry podwójnej
85

.  

 Pod koniec pierwszej dekady pojawiła się kolejna grupa młodych zawodników, 

którzy z powodzeniem walczyli na arenie międzynarodowej w kategoriach 

juniorskich. Medale Mistrzostw Europy juniorów i juniorek w roku 2009 wywalczyły 

pary deblowe: P. Chodorski - R. Floras (srebro) i K. Kusińska - M .Szczerkowska 

(brąz). M. Szczerkowska wywalczyła ponadto srebro w grze indywidualnej
86

. W 2010 

roku  srebro w mistrzostwach Europy kadetów zdobył J. Dyjas, a brąz wśród juniorek 

M. Szczerkowska. Brązowe medale w grach podwójnych wywalczyli ponadto pary  

M. Szczerkowska – R. Floras (juniorzy) oraz M. Bańkosz – S. Wabik (kadeci)
87

. 

 Uzyskanie obywatelstwa nowego kraju przez zawodników z Chin przyczyniło 

się do sukcesów reprezentacji Polski, szczególnie w tenisie kobiecym. Polska 

reprezentacja kobiet w składzie: Li Qian, Xu Jie, M. Grzybowska, N. Partyka,  

                                                             
82 PS, 24.12.2009, www.sport.pl/sport-slask. Dostęp z dnia: 14.02.2012. 
83 Sport.onet.pl/21.08.2008. Dostęp z dnia 12.02.2012. 
84 www.pzts.pl/historia. Dostęp z dnia 12.02.2012. 
85 Sport.onet.pl/16.10.2011. Dostęp z dnia 12.02.2012. 
86 Stołowy.pl, nr 1 (7) 2010, s. 6-8. 
87 Stołowy.pl, nr 1(15) 2011, s. 4-7. 
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M. Szczerkowska zdobyła srebrny medal Mistrzostw Europy w roku 2009, a rok 

później medal brązowy
88

. 

 Wydarzeniem dużej rangi było powierzenie Polsce w 2008 roku organizacji 

Mistrzostw Europy seniorów i seniorek, który odbyły się w dniach 8-16.10.2011 r. na 

hali Ergo - Arena w Gdańsku. Niestety na turnieju tym polscy reprezentanci wypadli 

poniżej oczekiwań. Jedyny medal – brązowy zdobyła, w grze indywidualnej, Li Qian
89

. 

 Sukcesy  w rozgrywkach klubowych na arenie europejskiej odnosili zawodnicy 

„Bogorii” Grodzisk Mazowiecki. W sezonie 2008/2008 drużyna ta dotarła do 1/4 

tenisowej ligi mistrzów, a rok później do półfinału rozgrywek o Puchar ETTU. Sukcesy 

te były możliwe dzięki zatrudnieniu jednych z najlepszych tenisistów świata. W latach 

2008-2011 w barwach klubu z Grodziska grali m.in. Cheng Yuk, Ko Lai Chak (obaj  

z Hongkongu) a przed sezonem 2011/2012 zakontraktowano wielokrotnego medalistę 

Mistrzostw Świata Koreańczyka Oh Sang Euna. Oprócz nich do sukcesów klubu  

w największym stopniu przyczynili się Wang Zeng Yi, M. Olejnik, D. Górak  

i R. Floras
90

.  

 Lata 1999 - 2011 nie były tak bogate w sukcesy międzynarodowe jak okres 

wcześniejszy, szczególnie na szczeblu seniorskim. W okresie tym pojawiła się 

natomiast generacja utalentowanych zawodników, indywidualnych i drużynowych 

Mistrzów Europy w kategoriach juniorskich: D. Góraka, B. Sucha czy  

J. Kosowskiego. Tenisiści ci nie potrafili jednak, jak dotąd, powtórzyć tych sukcesów 

w rozgrywkach seniorskich. Sukcesy lat 2005-2011 związane były ściśle  

z przyznaniem obywatelstwa zawodników chińskim, co szczególnie w tenisie 

kobiecym zamazuje prawdziwy obraz polskiego ping-ponga, w którym brakuje 

indywidualności na miarę poprzedników: A. Grubby i L. Kucharskiego.  

 

 

 

     

 

 

                                                             
88 Tamże. 
89 Sport.Onet.pl/16.11.2011. Dostęp z dnia 12.02.2012. 
90 www.bogoriagrodzisk.pl/historia. Dostęp z dnia 12.02.2012. 
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     Rozdział II 

Tenis stołowy  w województwie poznańskim w latach 1928 - 1975 

 

2.1. Powołanie Poznańskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego (1928-1939) 

 Początki tenisa stołowego w Wielkopolsce przypadają na drugą połowę  lat 

dwudziestych XX wieku.  Ping-pong zaczął wtedy zyskiwać popularność wśród 

młodzieży i studentów skupionych w takich organizacjach jak: KSM (Katolickie 

Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej), GKS (Gimnazjalne Koła Sportowe), SMP 

(Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej) czy YMCA (Chrześcijańskie Stowarzyszenie 

Młodzieży Męskiej). Młodzież studencką skupiały głównie organizacje AZS 

(Akademicki Związek Sportowy), a robotniczą klub  HCP
91

. 

 Pierwsze oficjalne mistrzostwa Wielkopolski odbyły się w roku 1928. 

Zwyciężyli w nich zawodnicy AZS-u, którzy nie schodzili z najwyższego miejsca 

podium aż do roku 1933. W tym roku powołano również A-klasę, rozpoczynając tym 

samym rozgrywki ligowe
92

. 

 Od roku 1928 możemy mówić o przyspieszeniu rozwoju tenisa stołowego   

w Poznaniu i Wielkopolsce. Pojawiły się nowe sekcje, powszechniejszy stał się sprzęt 

do gry, zwiększyła się liczba stołów i rakietek. Prężnie działała sekcja przy KPW 

(Kolejowe Przysposobienie Sportowe), kierowana przez entuzjastę ping-ponga  

W. Patera. Powstały również kluby mniejszości narodowych jak „Unia” (klub 

niemiecki), czy „Barkochba” (klub żydowski)
93

. 

 W grudniu 1932 odbyło się zebranie konstytucyjne Poznańskiego Okręgowego 

Związek Tenisa Stołowego. W lokalu AZS-u (Zamek-Wartownia) doszło do spotkania 

przedstawicieli jedenastu klubów, którzy wybrali zarząd  i przyjęli statut. Prezesem 

został Antoni Mątczyński (AZS Poznań), a wiceprezesami Piątkowski („Korona”)  

i Czarnecki („Unia”). Sekretarzem został Wacław Westfal  (SMP), skarbnikiem Dorna 

(YMCA), a kapitanem sportowym Chybiński (AZS)
94

. Siedzibą związku był  lokal przy 

ul. Bluszczowej 4. Związek zrzeszał, na początku swojego istnienia, dwanaście klubów: 

                                                             
91 W. Pieta, Z Dziejów Akademickiego  Związku Sportowego…s.43-44,. 
92 A. Wiedera, Tenis Stołowy  w Województwie Poznańskim w latach 1945-1975, Gorzów Wlkp. 1979, 
s. 34-36. 
93 Tamże. 
94 Zbiory W. Pięty, Kurier Poznański, 19.12.1932. 
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AZS, „H. Cegielski”, YMCA, „Bar-Kochba”, „Korona”, SMP św. Łazarza, KPW, 

Drużyna Harcerska, SMP Żabikowo, Klub Hokejowy „Czarni” i  ZS „Zuchowaci”
95

. 

 W latach 1933 - 1938 rozgrywane były cyklicznie indywidualne i drużynowe  

mistrzostwa Poznania. W miejsce AZS-u czołowym klubem stał się KPW, który 

dzierżył prymat województwie w latach 1934 - 1934.  Do czołowych klubów zaliczały 

się również „H. Cegielski” oraz Związek Strzelecki „Zuchowaci”. Najlepsi zawodnicy 

tego okresu to mistrz z 1932 r. Schuelte - Noelle, czterokrotny mistrz okręgu z lat 1933, 

1935, 1936, 1937, F. Grześkowiak (obaj AZS), mistrz z lat 1938-1939,  F. Kowalczyk, 

oraz tacy zawodnicy jak: Sikorski (KPW) czy Szablewski (ZS, „Zuchowaci”). Wśród 

kobiet dominowała Wanda Schulanka (Sekulanka), nieoficjalna wieloletnia mistrzyni 

okręgu
96

. Do czołówki należeli także: N. Zborowska, L Grzechowiak, B. Mikoś,  

A. Dębicki, I.Białkowska, H. Lemke, J. Śmigielski, A. Wierachowski, H. Guzek,  

M. Szepke, E. Szlachetka, A. Manyś, J. Adamski, E. Kamiński, M. Szepke-Sip,  

Fr. Cieloszyk
97

. 

 Na arenie ogólnopolskiej największy sukces zawodnicy województwa 

poznańskiego odnieśli w roku 1935 podczas Drużynowych Mistrzostw Polski 

rozgrywanych w Poznaniu. Czwarte miejsce zajęli tenisiści KPW grający w składzie:  

J. Śmigielski, bracia Fl. i L. Grzechowiakowie oraz M. Szepke. W turnieju tym  brali 

jeszcze udział zawodnicy poznańskiego HCP, którzy zajęli jednak odległe miejsce.  

Z dobrej strony w turnieju indywidualnym, w którym brało udział 31 zawodników, 

pokazali się bracia Grzechowiakowie, którzy ulegli po zaciętych pojedynkach, 

ówczesnemu mistrzowi Polski, Emilowi Schiffowi
98

. Mistrzostwa były bardzo dobrze 

zorganizowane, o czym świadczyły pozytywne komentarze działaczy PZTS  m.in. 

delegata Lipszyca
99

.  

 Poznań dysponował  niewielką liczbą obiektów przeznaczonych do gry w tenisa 

stołowego. W roku 1931 było ich około 12 obiektów (Warszawa miała ok. 50). W roku 

1937 doliczono się  26 takich obiektów, z czego tylko  trzy stanowiły sale 

gimnastyczne. Dziewięć obiektów stanowiły świetlice, a pozostałe obiekty zostały 

                                                             
95 Zbiory W. Pięty, Rocznik Sportowy 1934, Warszawa 1935. 
96 A. Wiedera, Tenis stołowy…, s.34-36. 
97 J. Dopieralski, Pół wieku sportu kolejarskiego w Poznaniu: KKS Lech 1922-1972, Poznań 1972, s. 374-
375. 
98 Tamże, s.375. 
99 W. Pięta, Tenis stołowy wśród Żydów w Polsce…, s.43. 
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sklasyfikowane jako inne
100

. Trzeba pamiętać, ze obiekty te były tylko czasowo 

wykorzystywane, np. na potrzeby turnieju, po czym stoły były wynoszone, a sale 

służyły do innych celów. 

 Na dość niskim poziomie stało szkolenie zawodników. Według danych, 

zebranych przez działaczy związkowych, w roku 1934 było w Poznaniu pięciu 

instruktorów, a w 1938 ośmiu. Warto jednak pamiętać, że nie przeprowadzano wtedy 

kursów szkoleniowych. Treningi prowadzili więc starsi zawodnicy, działacze, czy 

nauczyciele wychowania fizycznego
101

.  

 Warto przybliżyć bliżej sylwetkę najlepszego tenisisty stołowego 

dwudziestolecia w Wielkopolsce Floriana Grzechowiaka. Zawodnik ten urodził się  

w roku 1914 w miejscowości Bootrop (Westfalia) w zachodnich Niemczech. W roku 

1918 rodzina Grzechowiaków wróciła do Polski osiedlając się w poznańskim grodzie.  

Od młodości Florian Grzechowiak przejawiał zainteresowanie wszelkimi formami 

aktywności ruchowej. Jako uczeń gimnazjum Marii Magdaleny w latach 1924-1928 

pasjonował się lekką atletyką i koszykówką oraz dwoma, nieco  zapomnianymi już 

dyscyplinami sportowymi: palantem i piłką nożną polską.  Z ping-pongiem Florian 

Grzechowiak zetknął się około roku 1928 i już wkrótce został czołowym zawodnikiem 

województwa. W barwach KPW był w latach 1933-37 bezsprzecznie  najlepszym 

zawodnikiem województwa. Czterokrotnie startował w mistrzostwach Polski zajmując 

zawsze miejsca w pierwszej ósemce. W roku 1934 był nawet w kadrze Polski na mecz  

z Niemcami w Gdańsku, jednak nie udało mu się zaprezentować w reprezentacji. 

 Tenis stołowy nie stał się dla Floriana Grzechowiaka sportem, któremu 

poświęcał najwięcej uwagi. Największą miłością darzył dwie inne dyscypliny: 

koszykówkę oraz piłkę ręczną. W tej pierwszej był 44-krotnym reprezentantem, 

uczestniczył m.in. na olimpiadzie w Berlinie w roku 1936 oraz na mistrzostwach 

Europy w latach 1937  w Rydze i  w 1939 w Kownie. W „szczypiorniaku”  

F. Grzechowiak grał w reprezentacji Polski na Mistrzostwach Świata w Berlinie w roku 

1938.  

 Po II wojnie Florian Grzechowiak został trenerem koszykówki. Przez 21 lat 

prowadził żeńską drużynę KPW zdobywając mistrzostwo i dwukrotnie wice-

                                                             
100 R. Kulczycki, Tenis Stołowy w Polsce…, s.38-40. 
101 Tamże, s. 42-43. 



40 

 

mistrzostwo kraju. W latach pięćdziesiątych trenował żeńską reprezentację Polski.  

W roku 1950 przyznano F. Grzechowiakowi tytuł „Zasłużonego Mistrza Sportu”
102

.  

 Tenis stołowy w latach 1928 - 1939 w Wielkopolsce zyskiwał sobie coraz 

liczniejsze grono entuzjastów. Przełomowym momentem było utworzenie zrębów 

organizacyjnych i powołanie, w roku 1932, Poznańskiego Okręgowego Związku Tenisa 

Stołowego podległego Polskiemu Związku Tenisa Stołowego. Wydarzeniem dużej 

rangi było przyznanie Poznaniowi organizacji Drużynowych Mistrzostw Polski 

seniorów w roku 1935. Rysą na działalności związku w latach 1928 - 1939 była 

niewątpliwie decyzja o rezygnacji z członkostwa w Polskim Związku Tenisa Stołowego 

w roku 1938.  

 W listopadzie 1938 roku w Poznaniu odbyło się Walne Zebranie Likwidacyjne  

POZTS-u, które podjęło decyzję o wystąpieniu ze struktur Polskiego Związku Tenisa 

Stołowego. Przyczyną wystąpienia była niechęć klubów poznańskich do rywalizacji  

z drużynami żydowskimi, a w szczególności zatarg z zespołem „Barkochba”. POZTS 

wystąpienie z krajowych struktur motywował następująco: 

 „Zważywszy potęgujące się na całym świecie, nie wyłączając Polski 

zrozumienie wartości rdzennych narodów, zdążających do wywalczenia sobie 

niepodległości politycznej, gospodarczej i duchowej, w związku z przemożną 

dotychczas w tych dziedzinach przewagą wpływów rozkładowych elementu 

żydowskiego, pragnącemu wszelkie przejawy życia narodowego poddać pod swoje 

panowanie, Walne Zgromadzenie POZTS-u nie mogąc bez ujmy dla honoru polskiej 

organizacji sportowej pozostawać nadal członkiem związku, będącego wobec przewagi 

w nim elementu żydowskiego, polskim jedynie z imienia, tudzież wobec tendencyjnych 

orzeczeń władz centralnych, kierowanych przez Żydów w stosunku do Okręgowych 

Związków Tenisa Stołowego, a w szczególności zaś wobec Okręgu Poznańskiego. 

Kluby zrzeszone w byłym POZTS-ie uchwalają dalej nie przystępować do  żadnej 

organizacji, któraby w jakikolwiek sposób wchodziła w kontakty z Żydami.”
103

 

 

 

 

 
                                                             
102 J. Dopieralski, Pół wieku sportu kolejarskiego…, s.33-37. 
103 Dziennik Poznański, 24.11.1938. 
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2.2. Reaktywowanie struktur organizacyjnych (1945-1949) 

            Pierwsze potwierdzone informacje na temat reaktywowania tenisa stołowego  

w Poznaniu, po II wojnie światowej, sięgają jeszcze okresu wojennego. W  marcu 1945 

roku zawodnicy Kolejowego Przysposobienia Wojskowego (KPW), Wacław 

Dutkiewicz, z przyszłym prezesem poznańskiego OZTS Józefem Kuską, podjęli próbę 

reaktywacji sekcji tenisa stołowego. Niestety brak sprzętu i problemy ze znalezieniem 

stałego lokalu spowodowały, że nie udało się im jeszcze prowadzić regularnych 

treningów
104

.   

 Za przykładem popularnego „Kolejarza” poszli jednak następni. Udane próby 

reaktywowania tenisa stołowego podjęły liczne organizacje młodzieżowe takie jak  

OM TUR
105

, YMCA
106

, KSMM
107

 oraz ZWM
108

  oraz organizacje harcerskie. Pod 

koniec 1945 roku działały sekcje  poznańskiego OM TUR oraz ZWM. W drugiej 

połowie grudnia 1945 odbył się jeden z pierwszych meczów międzyklubowych  

po wojnie, w którym to OM TUR Poznań pokonał ZWM 7:2
109

.  

 Nie ulega wątpliwości, że pod koniec 1945 roku sytuacja w wielkopolskim ping 

-pongu zaczęła się normalizować. Udało się wznowić działalność Poznańskiego 

Okręgowego Związku Tenisa Stołowego, w czym szczególne zasługi położyli działacze 

jeszcze przedwojenni: Józef Kuska oraz W. Dutkiewicz. Powiększeniu uległa liczba 

sekcji tenisowych, działających przy klubach. W Poznaniu dobrze funkcjonowała sekcja 

tenisowa w ZPKS „Warta”, „Zjednoczeni” oraz K.S. „Surma”. Drużyny te rozgrywały 

między sobą liczne spotkania towarzyskie. Od 1946 wznowiono także rozgrywki 

drużynowe i  indywidualne o mistrzostwo okręgu
110

. 

 W lutym 1946 r. doszło do spotkania OM TUR Poznań z czołową drużyną 

okręgu warszawskiego: „BOS” Warszawa. Poznaniacy ulegli w nim 1:8. W meczu tym 

wystąpili Adamczak, Sikorski oraz Sieroń. Zawód sprawił lider drużyny Sikorski, który 

przegrał wszystkie trzy gry. 

                                                             
104 J. Dopieralski, Pół wieku sportu kolejarskiego…, s.375. 
105  OMTUR: Organizacja Młodzieżowa Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego – związana  z PPS-

em. Jako organizacja samodzielna istniała do 5.05.1948. 
106 YMCA: Chrześcijańskie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej. Reaktywowana organizacja 

przedwojenna. W roku 1949 zdelegalizowana przez władzę PRL.  
107 KSMM: Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej. W woj. Poznańskim działalność KSM-u 

zakończyła się pod koniec stycznia 1950 roku. 
108 ZWM: Związek Walki Młodych. Organizacja działająca w latach 1945-1948. Od 1948 jedna  
z  organizacji współtworzących ZMP. 
109 Zbiory W. Pięty, Sportowiec  poznański, 24.12.1945. 
110 A. Wiedera, Tenis stołowy…, s.37-38. 
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 W kwietniu 1946 roku, na sali Akademii Handlowej w Poznaniu, odbyły się 

drużynowe i indywidualne  Robotnicze Mistrzostwa Polski. Świetnie w turnieju tym 

wypadli tenisiści OM TUR, którzy zajęli drugie miejsce w drużynie, przegrywając tylko  

z KS „Zryw” Kleofas Katowice. W grach indywidualnych tytuł wicemistrzowski 

zapewnił sobie Sikorski (OM TUR), który w finale uległ jedynie Bukietowi z ZWM 

Sosnowiec. Dobrze wypadli również pozostali zawodnicy „Błękitnych” Kardacz  

i Kowalczyk, którzy zajęli odpowiednio trzecie i czwarte miejsca
111

.  

 Miesiąc później, w maju, odbyły się pierwsze powojenne  mistrzostwa Okręgu 

Poznańskiego. W turnieju wzięło udział trzydzieści sześciu zawodników z ośmiu 

klubów. Obok klubów poznańskich: KKS-u, „Surmy”, „Zjednoczonych”, „Legii”,  

OM TUR i Oratorium Salezjańskiego w turnieju wystąpili zawodnicy KKS „Białego 

Orła” Kościan oraz „Polonii 1912” Leszno. Dominację w okręgu potwierdzili 

zawodnicy OM TUR zdobywając pierwsze trzy miejsca w turnieju singlowym. 

Triumfatorem został Sikorski. Za nim uplasowali się Kowalczyk oraz Kardacz. Dalsze 

miejsca zajęli Grzechowiak z KKS Poznań, Wojcieszyński z KKS Kościan oraz Górka 

z KKS „Surma” Poznań.  

 W Mistrzostwach Polski  na rok 1946 brała udział drużyna OM TUR w składzie 

Kardacz, Sikorski, Kowalczyk. W turnieju drużynowym uległa, po zaciętej walce,  

w I rundzie „BOS-owi” Warszawa 4:5.  Indywidualnie najlepiej spisał się Florian 

Kowalczyk, przedwojenny mistrz Wielkopolski, który awansował do ćwierćfinału gdzie  

przegrał z późniejszym wice-mistrzem Mamcarczykiem
112

. 

 W pierwszej połowie 1946 roku ping-pong zaistniał m.in. w Lesznie, Ostrowie, 

Gnieźnie oraz Kaliszu. W miastach tych działało po kilka sekcji tenisowych. 

Organizowano turnieje, mecze międzymiastowe oraz mistrzostwa miasta  

czy gminy. Ważną rolę ogrywali lokalni działacze tacy jak: Marian Borowicz (Ostrów) 

oraz Jan Durnaś (Kalisz)
113

.  

 W lutym 1946 KS „Prosna” Kalisz urządziła turniej z udziałem miejscowej 

„Bielarni” oraz ZWM Ostrów. ZWM, po wygraniu z faworyzowaną „Prosną”, musiał 

jednak oddać mecz z  „Bielarnią” z powodu odjeżdżającego niebawem pociągu
114

. 

Podobny turniej zorganizowano również w Ostrowie, gdzie obok miejscowego  

                                                             
111 Zbiory W. Pięty, Sportowiec poznański, 29.04.1946. 
112 Tamże, 25.02.1946. 
113 A. Wiedera, Tenis stołowy…, s.68. 
114 Zbiory W. Pięty, Sportowiec poznański, 4.02.1946. 
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OM TUR i ZWM-u wystąpiły drużyny z Poznania: KKS, „Surma” oraz OM TUR. 

Turniej zakończył się zwycięstwem OM TUR-owców. Drugie miejsce zajął ostrowski 

ZWM
115

. 20.01.1947 r. w Ostrowie zorganizowano również turniej indywidualny, który  

skupił zawodników  z Poznania, Kalisza, Leszna czy Ostrowa. Nagrodę w postaci 

pucharu ufundował miejscowy Urząd Bezpieczeństwa. W Gnieźnie prężnie działały 

KKS Stella oraz „Kolejarz”. Mecze pomiędzy tymi zespołami były bardzo zacięte.  

W grudniu 1947 roku K.K.S. Stella wygrała z Kolejarzem 6:5.  Do najlepszych 

zawodników należeli Wesołowski i Małkowiak („Stella”) oraz Grajek i Hołoga 

(„Kolejarz”). W marcu 1948 odbyły się Mistrzostwa Gniezna, skupiając na starcie 

pięćdziesięciu sześciu zawodników z siedmiu organizacji. Wygrał Grajek przez 

Karczeskim i Hołogą. Wśród kobiet triumfowała Józefowiczówna
116

. 

 W drugiej połowie roku 1946, na walnym zebraniu Poznańskiego Okręgowego 

Związku Tenisa Stołowego, wybrano skład nowego zarządu. Prezesem został  

B. Wierzejewski (OM TUR), natomiast E. Brenneiemu (Milicyjny KS) oraz 

Gołębniakowi („Zjednoczeni”) powierzono funkcje wice-prezesów. Sekretarzem został 

Skrzypczak (KS „Surma”), a skarbnikiem Adamski (KKS). Utworzono także Wydział 

Gier z Brenneisem jako przewodniczącym. Zarząd z miejsca przystąpił do 

zorganizowania kalendarza imprez, w skład którego wchodziły  turniej otwarcia sezonu, 

mecz Warszawa - Poznań, Poznań - Pomorze, oraz turnieje „Szukamy” Talentów czy 

Turniej Indywidualny Młodzików (do lat 18). W całym okręgu odbywało się coraz 

więcej meczów towarzyskich oraz turniejów. W listopadzie 1946 odbył się turniej 

otwarcia sezonu, który pod nieobecność mistrza Sikorskiego wygrał Kardacz, przed 

Kowalczykiem, oraz Perzyńskim (wszyscy OM TUR)
117

. 

 W latach 1946 - 1949 wykrystalizowaniu uległa czołówka województwa.  

W roku 1946 największe sukcesy odnosił OM TUR
118

. W latach 1947-1949 prym  

w województwie wiodły drużyny „Warty” Poznań, YMCA Poznań oraz „Bielarni” 

Kalisz. W latach 1947-48 triumfował Kardacz (reprezentujący wtedy YMCA Poznań),  

a w roku 1949 pierwszy zawodnik spoza Poznania - Kołdon z „Bielarni” Kalisz.  

                                                             
115 Tamże, 18.03.1946. 
116 A. Wiedera, Tenis stołowy…s.89. 
117 Tamże. 
118  W 1948 kluby młodzieżowe OM TUR i ZWM  zostały przekazane pod kierownictwo Centralnej 

Komisji Związków Zawodowych. Organizacje te zostały podzielone na 9 zrzeszeń. Czołowi wielkopolscy 
gracze związani z OMTUR przenieśli się do innych klubów jak Kowalczyk (Warta), Kardacz (YMCA, 

potem Budowlani). P. Godlewski, Sport w Polsce na tle politycznej rzeczywistości lat 1944-1955, Poznań 

2006, s.74-90, 376. 
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Do czołówki województwa należeli ponadto: F. Kowalczyk, Z. Tomczak, Feyerhern, 

Furmański i Tomaszewski („Warta”), Mogilnicki (YMCA), Nortman i Zbąski (ZWM) 

Głogiński (Leszno) Zbąski („Posnania” Poznań) Schulte - Noelle (KKS). 

 Mistrzostwa województwa w kategorii kobiet  zorganizowano po raz pierwszy  

w roku 1946. Od 1948 r. organizowano turnieje indywidualne. Rozgrywki takie,  

na szczeblu ogólnopolskim, zainaugurowano dopiero w roku 1948. Kobiety trenowały 

głównie w takich sekcjach jak YMCA, „Kolejarz” i „Warta”
119

. 

 O ile „Warta” dominowała w tym czasie w województwie, to rywalizacja  

na szczeblu ogólnopolskim nie wypadała już tak pomyślnie. Przykładowo mecz 

towarzyski  z czołową drużyną kraju  ZKS „Pocztowiec” Warszawa (barw którego 

bronił m.in. ówczesny mistrz Polski Gaj), który odbył się w obecności 300 widzów  

w Poznaniu, zakończył się porażką Poznaniaków 1:10
120

. 

 W maju 1948 roku odbyły się mistrzostwa zakładów pracowniczych, w których 

wzięło udział aż 10 zakładów. Zwycięzcą okazał się Pocztowiec, przed ZUS-em oraz 

Zjednoczeniem Energetycznym. W maju roku 1949 prasa poznańska donosiła  

o sukcesach sekcji Związku Zawodowego Pracowników Sądowych, która zremisowała  

z uchodzącym  za najsilniejsze PPB (Poznańskie Przedsiębiorstwo Budowlane), które 

reprezentowali Sikorski i Kardacz - czołowi zawodnicy  województwa 3:3, oraz 

wygrała z Giełdą Towarową 4:2
121

. 

 W latach 1945 - 1948, sekcje tenisa stołowego powstały, nie tylko w ramach 

różnego rodzaju stowarzyszeń i organizacji, ale w wielu reaktywowanych, jak i nowych 

klubach. Kluby poznańskie to: „Warta”, „Stomil”, „Spójnia”, „Budowlani”, „Korona”, 

„Posnania”, „Surma”, „Czyn”, „Skarbowiec”, „Zjednoczeni” i „Legia”. Na terenie 

województwa działały: w Kaliszu – „Bielarnia”, „Gwardia”, „Spójnia” i „Prosna”,  

w Ostrowie - ZZK, w Lesznie – „Polonia”, w Śremie – „Metalowiec”, w Kościanie  

– KKS, w Gnieźnie i Rawiczu – „Kolejarz”, w Śmiglu – „Pogoń”. Sekcje pingpongowe 

istniały tez w Kępnie i Szamotułach. Należy też wspomnieć o klubach na Ziemi 

Lubuskiej, która do 1949 roku wchodziła w skład woj. poznańskiego. Sekcje tenisa 

stołowego istniały w Gorzowie, Drezdenku, Zielonej Górze, Żaganiu, Zbąszynku, 

Sulechowie, Gubinie, Sulęcinie, Rzepinie i Słubicach
122

. 

                                                             
119 A. Wiedera, Tenis stołowy…, s.91. 
120 Gazeta poznańska, 14.03.1949. 
121 Głos Wielkopolski, 1.06.1948,  26.04.1949. 
122 A. Wiedera, Tenis stołowy…, s.38. 
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 Współpraca między poszczególnymi ośrodkami w Wielkopolsce, organizacjami 

młodzieżowymi, a Okręgowym Związkiem w Poznaniu nie zawsze układała się 

wzorowo. Często turnieje gościły głównie zawodników z danego miasta czy danej 

okolicy. Wydaje się, że główną przyczyną były problemy komunikacyjne.    

 W latach 40  największy sukces na arenie ogólnopolskiej odniosła zawodniczka 

YMCA Poznań - Irena Bojankowska. Na Mistrzostwach Polski seniorek w 1949 roku 

wywalczyła ona złoty medal w grze indywidualnej oraz brązowy w drużynie. Był to 

ostatni medal wywalczony przez zawodników YMCA. Organizacja ta została wkrótce 

jako „narzędzie burżuazyjno-faszystowskiego wychowania, popierane przez 

zagranicznych mocodawców i sanacyjne czynniki rządzące" zlikwidowana
123

. 

 Tenis stołowy w latach powojennych, pomimo trudności organizacyjnych, 

materialnych i kadrowych, udało się reaktywować. Brakowało sal sportowych. Z reguły 

grywano w różnego rodzaju świetlicach i salkach zakładowych, użyczanych czasowo na 

czas treningów, meczów i turniejów. Ping-pong nie cieszył się jednak takim 

zainteresowaniem wśród młodzieży jak w latach przedwojennych, znajdował jednak 

nadal liczne grono zwolenników, szczególnie w miesiącach zimowych. Większość 

zawodników stanowili jeszcze przedwojenni tenisiści, którzy pełnili zarazem funkcje 

trenerów dla swoich młodszych kolegów
124

.  

 Wielkopolska, szczególnie wśród mężczyzn, odstawała poziomem sportowym 

od najlepszych regionów takich jak Śląsk czy Mazowsze, czy Małopolska. Wyjątkiem 

były sukcesy zawodników OM TUR Poznań na Robotniczych Mistrzostwach Polski  

w Poznaniu w 1946 roku oraz  wspomniany wyżej triumf Bojankowskiej w roku 1949. 

Sukces ten stanowił podwaliny pod sukcesy kobiecego wielkopolskiego w latach 

pięćdziesiątych. W latach powojennych szczególne zasługi dla rozwoju powojennego 

tenisa stołowego położyły organizacje młodzieżowe takie jak: OMTUR, YMCA  

i ZWM.  

 

 

 

 

                                                             
123 www.ymca.pl. Dostęp z dnia: 11.07.2011. 
124 A. Wiedera, Tenis stołowy..., s.36. 

http://www.ymca.pl/
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2.3. Zmiany organizacyjne i działalność szkoleniowo – sportowa  

 

2.3.1. Lata 1950-1956 

  Mocą ustawy z 30 grudnia 1949 roku przekształcono Główny Urząd Kultury 

Fizycznej (GUKF) w Główny Komitet Kultury Fizycznej (GKKF). Powstanie tej 

organizacji stanowi cezurę  w organizacji sportu w okresie powojennym, który 

zakończył okres pewnego pluralizmu i samorządności sportu polskiego
125

. 

Zdecydowano się na rozwiązanie związków sportowych i powołanie w ich miejsce 

sekcji poszczególnych dyscyplin, podległych zarządowi GKKF-u. Również Polski 

Związek Tenisa Stołowego został przekształcony w sekcję tenisa stołowego przy 

GKKF-ie.  

 W dniu 27 lutego 1951 r. doszło w Warszawie do zebrania założycielskiego 

Sekcji Tenisa Stołowego, w którym rezygnację z funkcji dotychczasowy prezes Ryszard 

Górski. Jego miejsce objął Kazimierz Matuszewski rekomendowany przez GKKF
126

. 

Zastępowanie doświadczonych, często jeszcze przedwojennych działaczy, nowymi 

urzędnikami, miało służyć lepszej indoktrynacji społeczeństwa i kontroli państwa nad 

sportem. Likwidacji uległo wiele zasłużonych klubów, organizacji (OM TUR, YMCA)  

i związków sportowych. Nową organizację sportu oparto na zrzeszeniach działających 

w oparciu o związki zawodowe (zajmujących się sportem wyczynowym) oraz kołach 

sportowych (sport masowy) działających przy zakładach pracy. W 1950 istniało osiem 

takich zrzeszeń: ZS „Budowlani”, ZS „Górnik”, ZS „Kolejarz”, ZS „Ogniwo”,  

ZS „Stal”, ZS „Spójnia”, ZS „Unia” oraz ZS „Włókniarz”. Oprócz nich funkcjonowały 

m.in.: Akademickie Zrzeszenia Sportowe, Zrzeszenia Sportowe Szkolnictwa 

Zawodowego „Zryw”, Zrzeszenie Ludowe Zespoły czy ZS „Gwardia”
 127

  

 W latach 1950 - 1955 sport był miejscem indoktrynacji i propagandy 

politycznej
128

.  Również tenis stołowy stał się pasem transmisyjnym partyjnych haseł. 

4.11.1950 r. w Poznaniu, z okazji „uczczenia Wielkiej Rewolucji Październikowej”, 

odbył się turniej z udziałem kadry okręgu
129

. W celu pogłębienia przyjaznych 

stosunków między klasą robotniczą i młodzieżą akademicką zorganizowano mecz AZS 

                                                             
125 P. Godlewski, Sport w Polsce…, s.175-189. 
126 R. Kulczycki, Tenis Stołowy…, s.78-79. 
127 Tamże, s.202. 
128 P. Godlewski, Sport w Polsce…, s.145-155. 
129 GP, 4.11.1950. 
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Poznań – „Włókniarz” Pakość pod hasłem: „Akademicy grają w ping-ponga z klubami 

robotniczymi”
130

. Mistrz Polski z lat 1950 - 1951 Tadeusz Patyński złożył 

zobowiązanie, że będzie podnosił na coraz wyższy poziom swoją grę
131

.  

  W roku 1950 przekształcono POZTS w Sekcję Tenisa Stołowego przy Oddziale 

Wojewódzkim Komitetu Kultury Fizycznej. STS Prowadził rozgrywki w klasie  

A (licząca od 10 do 12 drużyn), B (licząca 8-10 drużyn) oraz (od 1955)  

w klasie wojewódzkiej. Dwie najlepsze drużyny z klasy B awansowały wyżej. 

Zwycięzca A-klasy brał udział w turnieju barażowym o I ligę. W Poznaniu i Gnieźnie 

działała także liga miejska.  W roku 1955 zorganizowano także, po raz pierwszy, 

rozgrywki A-klasy wśród kobiet
132

. 

  Poznańska Sekcja Tenisa Stołowego prowadziła także rozgrywki indywidualne: 

turnieje „otwarcia sezonu”, turnieje klasyfikacyjne, oraz mistrzostwa województwa. 

Nowością były wprowadzenie mistrzostw województwa wśród juniorów w roku 1951
133

 

oraz mistrzostw województwa seniorów w grach deblowych
134

. Popularnością cieszyły 

się mecze międzymiastowe ze Szczecinem, Zieloną Górą, Jelenią Górą, Gdańskiem czy 

Łodzią
135

. W 1952 roku  powołano kadrę Wielkopolski. W jej skład wchodziło   

7 czołowych zawodników i 6 zawodniczek. Treningi prowadzili Fischer i Linetti
136

.  

W roku 1954 kadrę województwa mężczyzn tworzyli: Tomczak i Adamski („Spójnia” 

Poznań), Kowalczyk, Fayerhern („Stal” Poznań), Przychodny („Unia” Poznań) oraz 

Mulczyński („Kolejarz” Leszno), a kobiecą Kosicka i Tomaszewska („Stal”), Zielińska 

(AZS) oraz Nowakówna („Kolejarz” Leszno)
137

. Oprócz nich czołówkę województwa 

w latach 1950-1956 stanowili doświadczeni już zawodnicy jak Kardacz
138

  

                                                             
130 GP, 26.01.1951. 
131 R. Kulczycki, Tenis stołowy…, s.79.  
132 W roku 1955 w A-klasie grało  6 zespołów. Końcowa tabela przedstawiała się następująco: 1. Warta 

Poznań, 2. Budowlani Ostrzeszów, 3. AZS Poznań, 4. Kolejarz Leszno, 5. Sparta Gniezno, 6. Włókniarz 

Gniezno. Patrz A. Wiedera, Tenis stołowy…, s.103. 
133 Pierwszym mistrzem Wielkopolski juniorów został w roku 1951 Henryk Rudzki, czołowy zawodnik 

Wielkopolski lat 50 i 60. 
134 Potwierdzone są wyniki mistrzostw z 1955 roku gdzie triumfowali: para Tomczak –Adamczak (Sparta 

- Spóinia Poznań) wśród mężczyzn, para Tomaszewska - Kosicka (Stal) wśród kobiet oraz para 

Tomaszewska - Fayerhern (Stal). 
135 A. Wiedera, Tenis stołowy..,. s.91-100. 
136 Tamże, s.82. 
137 GP, 2.11.1954.  
138 K. Kardacz; Mistrz Wielkopolski z 1948 i 1950 roku. Był związany z YMCA, a następnie  

z Budowlanymi Poznań. 
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F. Kowalczyk
139

 Pągowski oraz młody H. Rudzki („Budowlani” Poznań) medalista 

mistrzostw Wielkopolski seniorów z lat 1955, 1956.  

 Problemem lat powojennych był brak kadry sędziowskiej i trenerskiej. Funkcje 

te pełnili na zawodach sami zawodnicy bądź działacze. Na kursie sędziowskim 

przeprowadzonym, w roku 1953, z Wielkopolski obecny był jedynie W. Dutkiewicz 

Wkrótce zaczęto organizować jednak podobne kursy w Wielkopolsce. W roku 1961  

OZTS Poznań zrzeszał już 77 sędziów 
140

. 

 W 1952, starając się zwiększyć liczebnie kadrę trenerską, STS w Warszawie  

podjęła decyzje o organizacji miesięcznych kursów trenerskich. Jeden z takich kursów 

zorganizowano w Poznaniu. Brali w nim udział Wacław Fischer, Jan Linetti oraz 

Zygmunt Tomczak (Poznań). Równocześnie zorganizowano także kurs pomocników 

instruktorów, który odbył się w 1952 w Poznaniu. Nie udało się zorganizować 

planowanych, podobnych kursów w powiatach województwa poznańskiego. W roku 

1955 uprawnienia trenera II klasy uzyskał Z. Tomczak
141

. 

 W latach pięćdziesiątych dużą wagę przywiązywano propagowaniu tenisa 

stołowego wśród dzieci i młodzieży. Obok, wyżej wspomnianych, turniejów dla 

juniorów organizowano również turnieje dla młodzików (do lat 14)
142

. Dużym 

zainteresowaniem cieszyły się zawody i turnieje szkolne. Rozgrywano mecze między 

liceami (m.in. między „budowlanką”, a „drogówką”). Sukcesem okazał się turniej dla 

młodzieży szkół poznańskich organizowany przez „Express Poznański”, który 

zgromadził 480 młodych zawodników
143

. Tenis stołowy był również propagowany 

wśród młodzieży szkół zawodowych zrzeszonych w  ZS „Zryw”. Corocznie odbywały 

się mistrzostwa województwa tych organizacji, których zwycięzcy awansowali do fazy 

ogólnopolskiej
144

. 

 Pokaźną liczbę uczestników gromadziły zawody organizowane przez 

Dzielnicowe Koła Sportowe oraz koła sportowe przy zakładach pracy. Mistrzostwa 

Wildeckiego Koła Sportowego „Burza” w Poznaniu, zorganizowane w styczniu 1952 

                                                             
139 F. Kowalczyk: czołowy zawodnik Stali (Warty Poznań) w latach 30,40 i 50-siątych. Mistrz 

Wielkopolski z lat 1939,1939,1953. 
140 Tamże, s.77. 
141 A. Wiedera, Tenis stołowy.., s. 81-83. 
142 GP, 27.09.1950. 
143 W turnieju tym brali udział m.in. Janusz Konieczny (zawodnik Unii Poznań, następnie działacz i 
prezes WZTS w latach 1976-1999 oraz M. Feldgebel, entuzjasta ping-ponga, zawodnik, a następnie 

kierownik i trener zespołu „Pocztowiec Poznań”. Patrz: GP, 16.04.1950. 
144 GP, 4.11.1954. 
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roku, zgromadziły ponad pięćdziesięciu zawodników. Nagrodami były książki oraz 

dyplomy
145

.  

 Ping-pong stanowił również rozrywkę w zakładach pracy. W październiku 1950 

roku Giełda Zbożowo-Towarowa pokonała Centralny Zarząd Miejski 7:1
146

. Aktywnie 

działały w Wielkopolsce kluby gwardyjskie. Pod koniec marca 1950 r. ZS „Gwardia” 

Poznań zorganizowała turniej o mistrzostwa tego pionu, który odbył się na czterech 

stołach sali Belwederu w Poznaniu. W turnieju brało udział ponad stu zawodników 

Drużynowo zwyciężył Poznań, przed Gubinem i Śremem. Indywidualnie najlepszym 

okazał się major Rozenketer, przed faworyzowanym Nojhajtem oraz Witkowskim
147

. 

ZS „Gwardia” Poznań rozgrywała także szereg spotkań towarzyskich, również  

z drużynami spoza Poznania. W październiku 1950 odbył się mecz z „Budowlanymi” 

Śmigiel wygrany przez gwardzistów 6:4
148

.  

 W pierwszej połowie lat pięćdziesiątych XX w. spopularyzowano tenis stołowy 

na wsiach. Przy Ludowych Zespołach Sportowych (LZS) powstawało coraz więcej 

sekcji tenisa stołowego. Ping-pong cieszył się zainteresowaniem młodzieży zwłaszcza  

w okresie zimowym. Najlepszą pracą wyróżniało się LZS Kłecko
149

. W 1952 roku 

rozegrano pierwsze Mistrzostwa Wielkopolski LZS-ów. Siedzibą zmagań był 

Zaniemyśl. Wśród pań zwyciężyła Woźniak (Siedlisko Czarnkowskie), wśród panów 

Zdżuj (Kłecko)
150

. Głównym problemem LZS-ów był brak sprzętu i instruktorów.  

W roku 1954 instruktorzy Tomczak, Linetti oraz Adamczewski, wykonując posłusznie 

„wezwanie instruktorów do czynu przedzjazdowego” zobowiązali się udzielać 

systematycznej pomocy LZS-om
151

. Instruktor Linetti, realizował wezwanie w LZS-ie  

w Rokietnicy, skarżył się jednak, że nie jest w stanie prowadzić normalnych zajęć, gdyż 

nie ma tam żadnego sprzętu do gry w ping-ponga
152

. 

 W latach 1950 - 1956 tenis stołowy w Wielkopolsce rozwinął się w wielu 

nowych ośrodkach. Działalność rozpoczęły sekcje w Ostrzeszowie („Budowlani”), 

                                                             
145 GP, 18.01.1952. 
146 GP, 1.10.1950. 
147 GP, 27.03.1950. 
148 GP, 16.10.1950. 
149 A. Wiedera, Tenis stołowy…, s.41. 
150 GP, 31.03.1952. 
151 GP, 9.02.1954. 
152 GP, 8.11.1954. 
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Rawiczu („Kolejarz”), Witaszycach, Obornikach („Unia”)
153

, Wolsztynie, Jarocinie 

(„Kolejarz”),  Śmiglu („Budowlani”), Koźminie („Kolejarz”), Chodzieży („Unia”), Pile 

(„Sparta”) oraz w Słupcy. O sile województwa decydowały jednak nadal drużyny 

poznańskie: „Stal” (Związkowiec-Warta), „Budowlani” „Unia” („Stomil”), „Kolejarz”, 

AZS, „Spójnia” („Sparta”), a także  „Włókniarz” Kalisz („Bielarnia”), „Kolejarz” 

Leszno oraz „Kolejarz” (ZZK) Ostrów
154

. 

 W Pile, w latach 1953-1956, odbywały się turnieje o puchar „Grodu Staszica”. 

Turnieje te, które szczyt swojej popularności osiągnęły w latach sześćdziesiątych, 

gościły reprezentacje miast z całej Polski oraz całą czołówkę Wielkopolski. Były one 

rozgrywane zarówno indywidualnie jak i drużynowo
155

. 

 Wielkopolska była w latach 1950 - 1955 gospodarzem wielu imprez  

o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym. W marcu 1950 r., w poznańskim 

gmachu Izby Rzemieślniczej, odbył się turniej o wejście do ekstraklasy tenisa 

stołowego mężczyzn z udziałem „Związkowca – Warty” Poznań, „Kolejarza” 

Warszawa, „Spójni” Łódź, „Związkowca” Szczecin, „Kolejarza” Toruń oraz „Stali” 

Gdańsk. W turnieju tym poznański zespół pokonał „Kolejarza” Toruń 5:1 i przegrał  

z „Kolejarzem” Warszawa 0:5. Decydujący o zajęciu drugiego miejsca i wejściu do 

ekstraklasy był jednak mecz ze „Stalą” Gdańsk wygrany nieznacznie przez 

„Związkowca – Wartę” 5:4. Barw Związkowca bronili wtedy: Fl. Kowalczyk,  

Z. Tomczak i Tumasz. Sprawozdawcy sportowi chwalili poziom sportowy zarzucając 

jednak Poznaniakom: „problemy z psychiką i krótkimi piłkami”
156

. Niestety zawodnicy 

„Związkowca - Warty” na najwyższym szczeblu rozgrywek gościli tylko przez rok.  

W sezonie 1950-1951 zajęli oni ostatnie miejsce w tabeli I ligi
157

. W marcu 1951  

w Poznaniu odbył się kolejny turniej barażowy  o wejście do I ligi. Barw Wielkopolski 

bronili „Budowlani”, którzy zajęli, niepremiowane awansem, czwarte miejsce. Podobny 

turniej zorganizowano w Poznaniu jeszcze w roku 1956
158

. 

 W maju 1950 roku na sali targowej w Poznaniu odbył się mecz reprezentacja 

PZTS z reprezentacją Pragi, barw której reprezentowali wielokrotni medaliści 

                                                             
153 W Obornikach w latach 50 czołowym klubem była Unia. Do najlepszych zawodników należeli 

Matysiak oraz Łukomski. Patrz: GP, 30.03.1953. 
154 W nawiasach podane są tradycyjne nazwy klubów, którymi posługiwano się przed 1950 rokiem. 
155 A. Wiedera, Tenis stołowy... s.41. 
156 GP, 16.03.1950. 
157 A. Wiedera, Tenis stołowy…, s.95. 
158 Tamże, s.104. 
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mistrzostw świata Vana i Andreadis, oraz Knejcova. Polską reprezentację 

reprezentowali Patyński, Gaj, Geyer, Fl. Kowalczyk (zawodnik poznańskiej „Stali”) 

oraz mistrzyni Polski z lat 1949 - 1950 Bojankowska (reprezentująca wtedy barwy 

„Budowlanych” Poznań). W turnieju drużynowym  reprezentacja Pragi nie dała szans 

naszym zawodnikom wygrywając 5:0. W turnieju indywidualnym niespodziankę 

sprawiła Bojankowska  wygrywając z Knejcovą 2:1. Sztuka ta nie udała się 

Kowalczykowi, który przegrał ze znakomitym Vaną 13:21 i 14:21
159

.  

 Prawdziwą chlubą  wielkopolskiego tenisa stołowego pierwszej połowy lat 

pięćdziesiątych była żeńska drużyna „Stali Poznań”. Już w 1950 roku drużyna ta 

zdobyła brązowy medal w Drużynowych Mistrzostwach Polski kobiet. W 1951 roku 

czwarte miejsce w grach indywidualnych zdobyła Kosicka. Wreszcie w kwietniu 1952, 

podczas Drużynowych Mistrzostwa Polski w Poznaniu, drużyna „Stali” Poznań,  

w składzie: Kurzawa, Kosicka, Tomaszewska, Kołodziejczak, Minta zdobyły złoty 

medal. Brązowy medal w grze indywidualnej dołożyła Kurzawa. Złoty medal 

Drużynowych Mistrzostw Polski „Stal” zdobyła także w Radomiu w roku 1955  

w składzie: Tomaszewska, Kosicka, Knowczyńska. Kierownikiem drużyny był  

W. Fiszer
160

. 

 W okresie 1951-1956 prężnie działała sekcja tenisa stołowego przy AZS-ie
161

. 

Od roku 1951 jego męska drużyna plasowała się w czołówce klasy wojewódzkiej.  

Do czołowych zawodników tego okresu należeli Wolny, Kucnerowicz, oraz Czara 

(niespodziewany mistrz Wielkopolski z roku 1954). Drużynowo największy sukces 

akademicy odnieśli w roku 1956, kwalifikując się do baraży o wejście do ligi 

państwowej zajmując jednak ostatecznie dopiero czwarte miejsce
162

. Sukcesy na arenie 

ogólnopolskiej odnosiły za to zawodniczki AZS-u, również należące do czołówki 

województwa (w wojewódzkiej A-klasie występowały od czasu jej powołania w roku 

1955). W latach 1952-1954 zawodniczki i zawodnicy AZS-u zdobyli łącznie siedem 

medali Akademickich Mistrzostw Polski, z czego aż sześć było udziałem, czołowej 

wielkopolskiej zawodniczki L. Kurzawy. Złote medale w grze podwójnej, w latach 

1952-1953, zdobywała para kobieca Kurzawa – Zielińska oraz w grze mieszanej para 

                                                             
159 GP, 13.05.1950. 
160 Indywidualna medalistka MP z 1952 Kurzawa zakończyła występy w „Stali” w roku 1953.  
161 W okresie stalinizmu doszło do przekształcenia nazwy Akademicki Związek Sportowy na 
Akademickie Zrzeszenie Sportowe. Patrz P. Godlewski, Sport w Polsce…, s.179. 
162 W. Pięta, Z Dziejów Akademickiego Związku Sportowego- Tenis Stołowy (1928-2008), Łódź 2010, 

s.99. 
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Kurzawa – Wolny. Kurzawa była ponadto dwukrotnie druga w grze indywidualnej, 

przegrywając jedynie z mistrzynią Polski Barbarą Ratzko. Po roku  1953 Kurzawę 

godnie zastąpiła Mańka. Do osiągnięć poprzedniczek dodała złoty medal w grze 

mieszanej w parze z S. Dembowskim (Lublin) w roku 1954
163

. 

 Tenis stołowy w latach 1950-1956 w Wielkopolsce nie stał, szczególnie wśród 

mężczyzn, na wysokim poziomie. Wydaje się, że sukcesy kobiece nieco zamazują 

rzeczywisty obraz siły wielkopolskiego ping-ponga. Nie umniejszając sukcesu jaki, 

odniosły zawodniczki Stali, trzeba przyznać, że w latach pięćdziesiątych tenis stołowy 

wśród kobiet dopiero się rozwijał. Nie było jeszcze tak silnej konkurencji jak wśród 

mężczyzn. Z pewnością działania Sekcji Tenisa Stołowego przy WKKF-ie przyczyniły 

się do rozpropagowania tenisa stołowego w środowiskach wiejskich. Również  

w miastach działało wiele kół sportowych. Godne uwagi jest też powołanie kadry 

województwa, której zawodnicy odbywali regularne treningi
164

.  Zastrzeżenia budził 

jednak poziom sportowy, brak regularności w treningach, niewystarczająca liczba 

trenerów, instruktorów, sędziów. Wielkopolska zyskała sobie w latach 1950  

- 1956 miano sprawnego organizatora zawodów i turniejów, pomimo kłopotów  

z brakiem odpowiedniej sali sportowej. W latach 1950-1956 nie doszło do większych 

zmian personalnych na stanowiskach kierowniczych w klubach, a w zarządzie sekcji 

działali byli działacze Okręgowego Związku Tenisa Stołowego
165

.  Podkreślić trzeba 

rolę działaczy, którzy mimo licznych trudności organizacyjnych i materialnych, 

wywiązywali się ze swoich działań dość dobrze. Szczególnie zasłużeni byli: Józef 

Kuska, Wacław Dutkiewicz, Jan Linetti, Wacław Fischer, Kazimierz Kardacz, Jan 

Furmanowicz (wszyscy Poznań), J. Durnaś (Kalisz) oraz Marcin Borowicz (Kalisz).  

 

 

 

 

 

 

                                                             
163 W. Pięta, Z Dziejów Akademickiego Związku Sportowego…, s.178-182. 
164 Instruktorami byli Wacław Fischer i Jan linetti. Linetti był czynnym zawodnikiem. Należał do 
czołówki województwa. 
165 Niestety nie udało się odnaleźć list działaczy sprzed 1949 i porównać ich ze stanem późniejszym.  

Z dostępnych źródeł  wynika jednak, że w latach pięćdziesiątych nie doszło  wielu zmian personalnych. 
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Fot. 5 Turniej z okazji rozpoczęcia nowego sezonu. 

Źródło GP, 22.10.1952. 

 

Fot. 6 W latach 1945-1956 popularnością cieszył się mecze między miastami.  

Źródło GP, wycinek prasowy z roku 1949. 

 

Fot. 7 Salka przy ówczesnej ul. Dzierżyńskiego 91 (obecnie 28 czerwca) w Poznaniu gdzie mecze swoje 

mecze rozgrywała m.in. drużyna „Ogniwa” Poznań.  

Źródło: GP, 6.11.1952. 
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2.3.2. Lata 1957-1975 

 Postępy „odwilży”, „wydarzenia czerwcowe” w Poznaniu i „polski październik” 

1956 roku przyczyniły się nie tylko do zmian na szczeblu politycznym, ale objęły 

również pozostałe dziedziny życia społecznego, nie wyłączając sportu. Działacze 

GUKF-u oraz Wydziału Kultury Fizycznej CRZZ
166

 chcąc zachować swoje 

dotychczasowe pozycje, stali się nagle głównymi krytykami poprzedniego systemu,  

a zarazem ich reformatorami. Ważną rolę odegrał ferment w środowisku sportowym 

m.in. krytyka struktur polskiego sportu na łamach dwóch najpoczytniejszych 

dzienników „Przeglądu Sportowego” i „Sportowca”
167

. Początkiem zmian była uchwała 

nadzwyczajnego plenum GKKF z października 1957, na mocy której zobowiązano się 

przyspieszyć proces demokratyzacji. Na plenum  poruszono również statut  osobowości 

prawnej klubom sportowym i przedyskutowano ponowne powołanie związków 

sportowych. Dokonano negatywnej oceny zmian z lat 1949-1952. „Odwilż” w sporcie 

przeciągnęła się jednak w czasie. Dopiero w lutym 1957 r. na Ogólnopolskiej Naradzie 

Aktywu Sportowego kierownictwo sportu polskiego zobowiązało się do spełnienia 

powyższych postulatów oraz skrajnie negatywnie  rozliczyło się z  latami 1949-1956
168

. 

Niemniej, funkcje przewodniczącego nadal dzierżył W. Reczek, sprawujący  ją od roku 

1951, co znaczyło, że nie można było się spodziewać większych zmian osobowych 

 w samym urzędzie GKKF-u. Niemniej, przekonania  o możliwości pewnych zmian 

doprowadziło, jak pisze P. Godlewski do „Reaktywacji społecznego ruchu 

sportowego”. Klubom nadawano osobowość prawną, reaktywowano związki sportowe 

poszczególnych dyscyplin
169

. Pod koniec grudnia 1956 roku na Walnym Zgromadzeniu 

Związku Tenisa Stołowego w Warszawie reaktywowano działalność Polskiego 

Związku Tenisa Stołowego. Powołano nowego prezesa Witolda Tłuchowskiego 

(sprawującego funkcję do roku 1961), pozwolono na tworzenie Okręgowych Związków 

Tenisa Stołowego (w miejsce dotychczas centralnie zarządzanych sekcji). Przywrócono 

również strukturę związku sprzed 1951 r. obejmującą m.in. Wydział Wyszkolenia, 

Wydział Gier i Dyscypliny, Wydział Spraw Sędziowskich ora Komisję Rewizyjną
170

. 

                                                             
166 CRZZ - Centralna Rada Związków Zawodowych – organ wykonawczy centrali związków 

zawodowych w PRL funkcjonująca w okresie 1944 - 1980. 
167 P. Godlewski, Sport w Polce…, s.367-368. 
168 Tamże, s.372-373. 
169 Tamże, s.379. 
170 R. Kulczycki, Tenis Stołowy…, s.81-83. 
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 Również w Wielkopolsce, na przełomie lat 1956/1957 roku, doszło do 

reaktywacji Okręgowego Związku Tenisa Stołowego. W latach 1957 - 1960 zarząd,  

ze względu na brak chętnych działaczy, miał duże problemy ze sprawnym 

prowadzeniem działalności. W roku 1959 składał się on zaledwie z czterech osób: 

prezesa  Wacława Ratajczaka, wice-prezesa Leona Thomasa, skarbnika Pilarczyka, oraz 

Przybylaka przewodniczącego WGID, który w roku 1960 zrezygnował z pełnionej 

funkcji
171

.  

 POZTS prowadził turnieje klasyfikacyjne i mistrzostwa województwa  

w kategoriach seniorskich i juniorskich oraz rozgrywki drużynowe w klasie 

wojewódzkiej, klasie A oraz klasie B. W latach 1957-1961 POZTS nie organizował 

kursów instruktorskich oraz trenerskich. W 1960 w POZTS było zarejestrowanych  

46 sekcji oraz 350 zgłoszonych zawodników
172

. Była to znikoma liczba, biorąc pod 

uwagę fakt, że ping-pong był w województwie poznańskim sportem uprawianym 

masowo. Pod tym względem zaliczał się do czołówki kraju. W prasie tego okresu 

możemy znaleźć wiele artykułów zachęcających do uprawiania tego sportu. „Gazeta 

Poznańska” pisała, że:   

 „Tenis stołowy to jedna z najtańszych dyscyplin sportu, nie wymagająca dużych 

nakładów finansowych, ani wielkich sal, kosztownych przyrządów treningowych,  

a dająca młodzieży przyjemność i pożyteczną rozrywkę.”
173 

 Tenis stołowy w Wielkopolsce, w drugiej połowie lat pięćdziesiątych, 

przechodził zauważalny kryzys. Katastrofalnie przedstawiała się sytuacja w tenisie 

kobiecym, gdzie nie było żadnej zawodniczki  z sukcesami na arenie ogólnopolskiej. 

Fakt ten dziwi tym bardziej, że przecież jeszcze  parę lat wcześniej, „Warta” Poznań 

zdobywała mistrzostwo Polski, a Kosicka, Tomaszewska czy Kurzawa skutecznie 

rywalizowały z najlepszymi w kraju. Lepiej wyglądała sytuacja w tenisie męskim, 

jednak i tu brakowało sukcesów na szczeblu ogólnopolskim. Obok ośrodków 

prowadzących dobrą działalność, jak Gniezno czy TKKF w Ujściu, w wielu miastach  

w Wielkopolsce nie było sekcji tenisowych. Do tego grona zaliczały się m.in. Konin, 

Września, Grodzisk, Koło, Szamotuły czy Rogoźno
174

.  

                                                             
171 A. Wiedera, Tenis stołowy…, s.42, s.67-72. 
172 Tamże, s.43-44. 
173  GP, 19.01.1959. 
174 Tamże, s.45. 
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 W porównaniu do lat ubiegłych zmniejszyła się liczba klubów poznańskich. 

Sekcje prowadziły: „Stomil”, „Blask”, „Warta”, „Budowlani”, „Pocztowiec”, „Cybina”  

i „Admira”
175

. W lidze wojewódzkiej, obok klubów poznańskich, liczyły się drużyny: 

„Piasta” Ostrzeszów, „Polonii” Chodzież, „Stali” Ostrów, „Stelli” Gniezno, „Calisii” 

Kalisz, „Polonii” Leszno, oraz „Kolejarza” Krotoszyn. Sekcje tenisa stołowego, 

zrzeszone w POZTS, istniały m.in. we Wronkach, Czempiniu (bracia K. i M. 

Maślakowie), Mosinie, Jarocinie, Środzie, Koźminie, Śmiglu, Obornikach, Rawiczu, 

Kościanie, Opalenicy, Witaszycach, Ujściu, Pile, Swarzędzu, Pobiedziskach, Antoninie, 

Rydzynie, Śremie, Dębnie Polskim, Wolsztynie, Witkowie oraz Wieleniu
176

.  

 W  niektórych z powiatów rozgrywane były coroczne mistrzostwa. W marcu 

1957 roku 23 zawodników brało udział w mistrzostwach powiatu kościańskiego. 

Wygrał je K. Maślak („Kolejarz” Czempiń) przed Zieleńskim, Abraszkiewiczem  

(Kościan) oraz Piotrowskim (Czempiń)
177

. W roku 1960 w Śremie tytuł mistrza powiatu  

w kategorii seniorów przypadł S. Strugarkowi. Wśród juniorów najlepszy okazał się 

Grześkowiak
178

. W tymże roku w Szamotułach triumfował Krygier, a drużynowo 

najlepszy okazał się zespół LZS „Czarni” Szamotuły
179

. 

 Z rozgrywek indywidualnych największym prestiżem cieszyły się coroczne 

mistrzostwa Wielkopolski seniorów. W latach 1956 - 1960 tytuły mistrzowskie dzielili 

między sobą tylko dwaj zawodnicy: doświadczony Zygmunt Tomczak („Blask” 

Poznań), mistrz z lat 1957 i 1959, oraz Henryk Rudzki („Budowlani” Poznań) – mistrz 

z 1956, 1958 i 1960.Wśród kobiet, tytuły mistrzowskie w drugiej połowie lat 

pięćdziesiątych były udziałem dwóch doświadczonych zawodniczek poznańskiej 

„Warty”: Kosickiej - Maćkowiak oraz Tomaszewskiej, których dominacja w okręgu 

została przerwana dopiero w roku 1965.  

 W kwietniu 1957 zainaugurowano rozgrywki centralne na szczeblu II ligi.  

Do ligi włączono drużynę, trzykrotnego mistrza poznańskiej ligi wojewódzkiej, 

„Blasku” („Sparty”) Poznań. Drużyna w składzie Tomczak, Kowalczyk, Kosmólski, 

Jęczkowiak prezentowała się w tych rozgrywkach na tyle dobrze, że po roku 

awansowała do najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce
180

. Rok 1958 nie był jednak 

                                                             
175 GP, 19.01.1959. 
176 A. Wiedera, Tenis stołowy...,s.105-115. 
177 GP, 23-24.03.1957. 
178 GP, 17.03.1960. 
179 GP, 25.02.1960. 
180 GP, 22.11.1957. 
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dla niej udany i skończył się spadkiem drużyny do II ligi. W latach 1959-1960 

Wielkopolska miała aż trzech przedstawicieli na szczeblu II ligi
181

. Oprócz „Blasku” 

były to zespoły: „Budowlanych” Poznań (Rudzki, Pągowski, Kardacz) oraz „Piasta” 

(„Budowlani”) Ostrzeszów (Z. Przygoda, Tomaszewski, Życki, Modrzewski). W lidze 

wojewódzkiej grały takie  drużyny jak: AZS Poznań, „Polonia” Leszno, „Stal” Ostrów, 

„Warta” i „Admira” Poznań oraz gnieźnieńskie „Włókniarz” i „Stella”. Po pierwszej 

rundzie sezonu roku 1957 tabela ligi wojewódzkiej wyglądała następująco:  

Tabela nr 2 Wyniki rozgrywek ligi wojewódzkiej po I rundzie sezonu 1957-1958  

1. Budowlani Poznań 15:1 59:21 

2. Stal Ostrów  13:3 56:24 

3. Piast Ostrzeszów 12:4 51:29 

4. AZS Poznań 8:8 41:39 

5. Polonia Leszno 8:8 39:41 

6. Warta Poznań 6:10 36:41 

7. Admira Poznań 4:12 32:48 

8. Włókniarz Gniezno 4:12 32:48 

9. Stella Gniezno 0:16 7:73 

Źródło: A. Wiedera, Tenis stołowy…, s.120-121. 

 Na szczególną uwagę zasługuje zespół „Piasta” Ostrzeszów, który w drugiej 

lidze państwowej grał do czasu jej rozwiązania (1962). W klubie wzorowo prowadzono 

pracę z młodzieżą. Życki i J. Przygoda byli najlepszymi juniorami  

w Wielkopolsce, a wśród seniorów brylował starszy brat Jerzego – Zenon Przygoda, 

oraz Tomaszewski. Kobieca drużyna „Piasta” była w latach pięćdziesiątych 

wielokrotnym wicemistrzem okręgu za poznańską „Wartą”. Do czołowych 

zawodniczek lat pięćdziesiątych należały: M. Pogorzelska, W. Łabędzka oraz siostry 

Banasiewiczówny. Ofiarną pracą na rzecz sekcji odznaczał się kierownik sekcji  

i entuzjasta tenisa Edmund Dziergwa oraz Wacław Przygoda. Największe sukcesy 

sekcji miały przyjść jednak w latach sześćdziesiątych za sprawą, zaczynających wtedy 

karierę, sióstr Przygodzianek
182

.  

 Najważniejszą imprezą drugiej połowy lat pięćdziesiątych w okręgu poznańskim 

były Mistrzostwa Polski seniorów, które odbyły się w dniach 23 - 25 stycznia 1959 

roku, na sali „Warty” w Poznaniu. POZTS reprezentowali  w tych zawodach Tomczak 

(„Blask” P-ń), Rudzki oraz Kosmólski (obaj „Budowlani” Poznań). Niestety,  

                                                             
181 A. Wiedera, Tenis…, s.108-109. 
182 A. Dziergwa, R. Dziergwa, Tenis w Ostrzeszowie, Ostrzeszów 2009, s.21-24. 
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w imprezie nie uczestniczyła żadna zawodniczka z woj. poznańskiego, co potwierdza 

tezę o kryzysie ping-ponga kobiecego w Wielkopolsce. Mistrzostwa zakończyły się 

sukcesem zarówno organizacyjnym jak i sportowym.  W prasie podkreślano sprawną 

organizację imprezy. Poznaniakom, miłą niespodziankę sprawiła para Tomczak  

- Rudzki, która doszła do półfinału gry deblowej, zajmując ostatecznie  czwarte miejsce. 

W turnieju indywidualnym najlepiej wypadł Rudzki, który awansował do czołowej 

ósemki
183

. Z imprez o charakterze ogólnopolskim warto wspomnieć o Mistrzostwach 

Polski młodzików, które odbyły się w marcu, tego samego roku w Poznaniu. Turniej ten 

zdominowali zawodnicy krakowscy, którym przypadły cztery tytuły mistrzowskie. 

Młodzi Wielkopolanie nie odnieśli sukcesów
184

. 

 Wydarzeniem była wizyta klubu „Żalgiris” Kowno w Poznaniu w listopadzie 

1958 roku. Mecz rozegrany z drużyną  „Blasku” zakończyła się zwycięstwem gości 8:2. 

Punkty dla gospodarzy zdobyli Adamski oraz Tomczak
185

. Jedynym zagranicznym 

wyjazdem,   w drugiej połowie lat pięćdziesiątych, była wizyta reprezentacji Poznania 

w Cottbus z okazji turnieju wielkanocnego. Reprezentacji Poznania zmierzyli się tam 

m.in. z reprezentacją Paryża
186

. 

 W Wielkopolsce popularne były różnego rodzaju turnieje. Zawody dla 

niezrzeszonych organizowali m.in. „Budowlani” Poznań, MKKF w Gnieźnie, a nawet 

drużyny harcerskie. Turnieje pod hasłem  „Szukamy Talentów” prowadziła m.in.  

8 Poznańska Drużyna Harcerska im. Stefana Batorego. Protektorat nad tą imprezą objął 

czołowy zawodnik województwa Z. Tomczak
187

. Swoje „wewnętrzne” turnieje 

organizowały grupy zawodowe, gromadząc często pokaźną liczbę uczestników. Do 

startu w „Turnieju Energetyków”, odbytego w lutym 1960 zgłosiło się aż 128 

chętnych
188

. Mistrzostwa okręgu Związku Metalowców rozgrywane w lutym 1964 r. 

zgromadziły blisko tysiąc zawodników. Wśród panów zwyciężył E. Tomczak 

reprezentujący Zakłady Sprzętu Motoryzacyjnego z Krotoszyna. Drugi był M. Pawlak  

z HCP, a trzeci H. Michalak z „Pometu”. Wśród kobiet zwyciężyły M. Skonieczna 

przed U. Iwańską (obie Fabryka Maszyn Żniwnych)
189

. Podobnie, jak w latach 

                                                             
183 GP, 19.01.1959. 
184 GP, 25.03.1958. 
185 GP, 12.11.58. 
186 A. Wiedera, Tenis stołowy…, s.45. 
187 GP, 26.02.1959. 
188 GP, 27-28.02.1960. 
189 GP, 17.02.1964. 
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pięćdziesiątych, rozgrywano mistrzostwa poszczególnych zrzeszeń sportowych. 

Pingpongiści federacji „Sparta” walczyli o „Puchar Ziem Nadbałtyckich  

i Nadodrzańskich”. W listopadzie 1964 duży sukces na tej imprezie odnieśli tenisiści 

Wielkopolski, którzy wygrali turniej drużynowy, dystansując ekipy ze Szczecina, 

Opola, Koszalina, Gdańska, Olsztyna. Zespół był reprezentowany  przez Banasiaka 

(KKF Ostrów), Skonieczną (Ognisko Jarzębiak) oraz doświadczonych Linettego  

i Zbąskiego (Poznań)
190

. 

 Problemy, z jakimi borykał się wielkopolski tenis stołowy w latach 1957 - 1961 

nie umknęły uwadze miejscowej prasy. W artykule: „Palące problemy najmniejszej 

piłeczki”, ze stycznia 1961 roku, trafnie ujęte zostały przyczyny kryzysu ping-pong   

w województwie poznańskim w drugiej połowie lat pięćdziesiątych. Głównymi 

problemami były: mała liczba zawodników zarejestrowanych w OZTS, słabe 

zainteresowanie tenisem klubów i organizacji sportowych, brak sukcesów na arenie 

ogólnopolskiej (tylko jeden zawodnik wysokiej klasy, którym był H. Rudzki) oraz brak 

w Poznaniu odpowiedniej sali do rozgrywania turniejów dużej rangi
191

.  

 Z problemami  tymi musiał uporać się nowy zarząd POZTS, który został 

wybrany 28.10.1961 roku na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym POZTS.  

Gościem był ówczesny prezes PZTS Artur Cendrowski. Na zebraniu dokonano krytyki 

działań poprzedniego zarządu, wybierając zarazem nowy. Prezesem został wybrany 

długoletni działacz poznański Józef Kuska. Funkcję wiceprezesa objął Leszek 

Prusakowski, sekretarza Wacław Dutkiewicz, skarbnika Mieczysław Pągowski, 

przewodniczącego WGID Stanisław Kędziora, a przewodniczącego Kom. Szkolenia 

Wacław Fiszer. Powołano także trzyosobową komisję  rewizyjną, której przewodniczył 

Roman Dychtalewicz. Za główny cel uznano podniesienie poziomu sportowego, 

szczególnie wśród kobiet. Dla zapewnienia spokojniejszej i skuteczniejszej działalności  

przedłużono kadencję związku z dwóch do czterech lat. Niestety, już wkrótce nowo 

wybrani członkowie przestali się udzielać. W roku 1963, z członków głównego zarządu, 

tylko prezes Kuska pełnił swoją funkcję. Niemniej, osoby które dołączyły w tym czasie  

do zarządu związku, zdecydowanie lepiej wywiązywały się ze swoich obowiązków. 

Skarbnikiem została, czołowa poznańska zawodniczka Maria Maćkowiak , której udało 

                                                             
190 GP, 5.11.1964. 
191 GP, 11.01.1961. 
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się uporządkować finanse związku
192

, a sekretarzem, późniejszy prezes J. Przychodny. 

Opracował on regulamin rozgrywek oraz prowadził weryfikację rozgrywek wszystkich 

klas
193

.  

 W roku 1962 nadano, w uznaniu za zasługi dla wielkopolskiego tenisa 

stołowego, wyróżnienia dla zasłużonych  zawodników, działaczy oraz sędziów. 

Honorowe złote odznaki otrzymali m.in. Józef Kuska, Leszek Prusakowski, Florian 

Kowalczyk, Wacław Fiszer, Jan Linetti oraz Wacław Dutkiewicz. Srebrne  przyznano 

Zygmuntowi Tomczakowi, Adolfowi Majewskiemu, Kazimierzowi Kardaczowi, 

Mieczysławowi Kardaczowi, Stanisławowi Kędziorze oraz Leonowi Thomas
194

. 

 Nowy rok 1961 rozpoczęły indywidualne Mistrzostwa Województwa seniorów  

i seniorek obsadzone przez blisko 130 zawodników i zawodniczek. Wśród panów, po 

raz kolejny, triumfował Henryk Rudzki, który miano najlepszego pingpongisty 

województwa dzierżył aż do roku 1966. Wśród pań triumfowała Tomaszewska, która 

wygrywała w latach 1961-1963. Prawdziwą wizytówką województwa był w tym 

okresie właśnie Rudzki, dla którego lata 1960-1962 były najlepsze w karierze. 

Zawodnik ten zajmował regularnie wysokie miejsca w turniejach ogólnopolskich. 

Bywał także powoływany w tym okresie do kadry Polski na turnieje międzynarodowe. 

Wysokie piąte miejsce zajął w Międzynarodowych Mistrzostwach Francji  w maju 1961 

roku, ogrywając m.in. mistrza Francji Hagenauera
195

. 

 Od 1961 roku PZTS wprowadził turnieje strefowe. Grali w nich najlepsi 

zawodnicy wyłonieni z wojewódzkich turniejów klasyfikacyjnych. Dopiero „strefa” 

premiowała do awansu do turnieju ogólnopolskiego. Była to szansa dla województw 

silniejszych, aby w turniejach ogólnopolskich obsadzać większą liczbę zawodników. 

Poznań został przydzielony do strefy południowo - zachodniej  z okręgami: 

katowickim, wrocławskim, opolskim i zielonogórskim
196

. Zawodnikom z Wielkopolski 

z reguły udawało się przebić do turnieju ogólnopolskiego. Przykładem może być turniej 

strefowy rozegrany 20.01.1963 r. w Chodzieży, gdzie awans do rozgrywek 

ogólnopolskich uzyskali bracia Henryk i Jerzy Nowaccy
197

. 

                                                             
192 W roku 1963 przychody OZTS Poznań wynosiły 39,9 tys. zł, a wydatki 42 tys. W roku 1964 dochody 

wyniosły 36,9 tys. zł, a wydatki 34,8. Patrz: R. Kulczycki, Tenis Stołowy…, s.99-100. 
193 A. Wiedera, Tenis stołowy…, s. 45-48 i 72-75. 
194 Tamże, s. 69-71. 
195 GP, 10.04.1961. 
196 GP, 17.11.1961. 
197 A. Wiedera, Tenis stołowy…, s.120. 
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 Obok wojewódzkich turniejów klasyfikacyjnych, w Pile odbywał się corocznie 

turniej o puchar „Grodu Staszica”, gromadzący, z roku na rok coraz, mocniejszą 

obsadę. W grudniu 1962 roku w turnieju brali udział przedstawiciele czternastu miast. 

Zwyciężył Wrocław przed Poznaniem i Chodzieżą.
198

  

 W latach 1961-1962 Wielkopolskę w II lidze reprezentowały zespoły 

„Budowlanych” Poznań, „Blasku” Poznań i „Piasta” Ostrzeszów. W 1962 r. z II ligi 

spadł zespół „Blasku”. Bardzo blisko awansu do I Ligi była za to drużyna 

„Budowlanych” (Rudzki, J. Nowacki, Kiesling). PZTS zdecydował się powiększyć  

I ligę do 16 zespołów. Ułatwiało to awans „Budowlanym”, którzy w dodatkowym  

barażu zajęli drugie miejsce, równoznaczne z awansem do najwyższej klasy 

rozgrywkowej. Na powiększenie ligi nie zgodził się jednak GKKFIT, który anulował 

decyzję PZTS. Po tym zdarzeniu drużyna „Budowlanych” przestała odgrywać znaczącą 

rolę w województwie. Wkrótce z drużyny odeszli J. Nowacki (do „Polonii” Chodzież) 

oraz lider H. Rudzki (do „Warty” Poznań). Równało się to, de facto, z końcem tej 

drużyny, gdyż ich następcy nie prezentowali jeszcze odpowiedniego poziomu
199

.  

W 1963 PZTS zlikwidowało całkowicie II ligę państwową, co spowodowało 

zdegradowanie zespołów „Budowlanych” oraz „Piasta” Ostrzeszów do ligi okręgowej. 

 W styczniu 1963 r. odbył się Noworoczny Turniej „o Puchar WKKFIT”  

z udziałem reprezentacji miast. Reprezentacja Poznania, w składzie J. i H. Nowaccy, 

Specjał oraz Tomaszewska, zajęła trzecie miejsce, za Warszawą oraz Łodzią. Niemiłym 

zgrzytem była postawa H. Rudzkiego, który nie wystąpił w meczu, pomimo, że był 

powołany do reprezentacji Poznania.  Rudzki tłumaczył się, że o meczu nie wiedział, 

pomimo, że tego dnia znajdował się na sali gimnastycznej! Po tym zdarzeniu POZTS 

ukarał swojego najlepszego zawodnika trzymiesięczną dyskwalifikacją
200

. 

 Na miano potentata wielkopolskiego ping-ponga, wyrósł zespół „Polonii” 

Chodzież, który po pozyskaniu, jednego z czołowych polskich zawodników, Czesława 

Iwachowa, w sezonie 1963-1964 nie miał sobie równych w województwie
201

. Trzon 

zespołu tworzyli jeszcze bracia Jan i Henryk Nowaccy, oraz zawodniczka 

Marcinkowska
202

. W kwietniu 1964 drużyna z Chodzieży grała w barażach o I ligę. 

                                                             
198 Tamże, s.119. 
199 GP, 13.10.1962. 
200 GP, 7.01.1963 
201 A. Wiedera, Tenis…, s.112-121. 
202 Od roku 1962 w zespołach ligowych musiała grać jedna zawodniczka, która w meczu rywalizowała  

z zawodniczką drużyny przeciwnej oraz w grze mieszanej. 
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Polonia wygrała turniej półfinałowy, natomiast w maju w rozgrywkach finałowych 

pokonała „Hutnika” Nową Hutę oraz „Wartę” Gorzów zapewniając sobie tym samym 

awans do I ligi państwowej
203

. Obok „Polonii Chodzież” ciekawą drużynę stworzyła 

„Calisia” Kalisz, w której czołową rolę odgrywali Zawada oraz Henryk Rudzki 

pozyskany w roku 1964. W roku 1965 drużynie tej udało się awansować  do I ligi. Klub 

ten borykający się jednak z problemami finansowymi zdecydował się połączyć w roku 

1965 z chodzieską „Polonią”. Tak więc w latach 1965-1967 Wielkopolska miała nadal 

jednego przedstawiciela na najwyższym szczeblu rozgrywek
204

. 

 W sierpniu 1963 roku WGID wprowadził klasyfikację klubową oraz 

indywidualną w kategorii seniorów i juniorów. Wyniki współzawodnictwa na sezon 

1962 wyglądały następująco: 

Tabela nr 3 Ranking indywidualny i drużynowy zawodników i klubów województwa poznańskiego 

za sezon 1962 - 1963. 

Mężczyźni (ind.) Kobiety (ind.) 

1. J. Nowacki (Polonia Chodzież)           114p. 1. M. Kosicka - Maćkowiak (Warta Poznań)    58 p. 

2. H. Nowacki (Polonia Chodzież)          102p. 2.  Mytkowska (Stomil Poznań)                         47p. 

3. J. Przychodny (Stomil Poznań)            91p. 3. K. Przygoda (Piast Ostrzeszów)                     38p. 

4. Z. Przygoda (Piast Ostrzeszów)           79 p. 4. M. Pogorzelska (Piast Ostrzeszów)               37 p. 

Mężczyźni (druż.) Kobiety (druż.) 

1. Stomil Poznań                                   240,5p. 1.Piast Ostrzeszów                                           110p. 

2. Polonia Chodzież                              222,5p. 2. Warta Poznań                                                73 p. 

3. San (Blask) Poznań                              208p. 3. Stomil Poznań                                               47 p. 

4. Budowlani Poznań                           173,5 p. 4. Polonia Chodzież                                          29 p. 

Juniorzy (ind) Juniorki (ind) 

1. Wańkowski (Stella)                             69 p. 1. Mytkowska (Stomil)                                      29 p. 

2. Z. Kowalczyk (San)                             66 p. 2. K. Przygoda (Piast)                                        23 p. 

3. Cukierski (San)                                    59 p. 3. St. Przygoda (Piast)                                       19p. 

4. Szymaszek (Warta)                              54 p. 4. Kowalska (San)                                              9p. 

Źródło: A. Wiedera, Tenis Stołowy…, s.120-121. 

 Pomimo ciągłego braku odpowiedniej ilości instruktorów i trenerów  coraz 

lepiej  rozwijało się w Wielkopolsce szkolenie młodzieży. Jak wynika z powyższej 

tabeli, dobrze pod tym względem wyglądały ośrodki poznańskie, a w szczególności 

                                                             
203 Tamże, s.126. 
204 „Polonii” Chodzież fuzja z „Calisią” była również na rękę, gdyż po sezonie 1964-1965 drużyna ta 

spadła z I ligi. Dzięki połączeniu obu klubów  będącą na skraju bankructwa „Calisią”, która właśnie do  

I ligi awansowała, można było utrzymać I-ligowy stan posiadania. 
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takie kluby jak „San” („Blask”) i „Stomil”. Obok Poznania, dobrze funkcjonowało 

szkolenie w „Kolejarzu” Czempiń, „Stelli” Gniezno oraz w „Piaście” Ostrzeszów.  

Szczególne zasługi w szkoleniu młodzieży w latach sześćdziesiątych  

i siedemdziesiątych położyli: Z. Tomczak i Adolf Majewski z Poznania, J. Janowiak  

z Gniezna, E. Dziergwa i Z. Przygoda z Ostrzeszowa oraz Z. Urbański ze Ślesina
205

.  

 Zdecydowanie największym sukcesem lat 1961-1965, były medale mistrzostw 

Polski sióstr Przygodzianek. Na mistrzostwach Polski juniorek, rozgrywanych  

w marcu 1964 roku w Chełmży, „Piast” Ostrzeszów zdobył tytuł drużynowego mistrza 

Polski. Również w singlu siostry nie miały sobie równych. Zajmując pierwsze dwa 

miejsca zdominowały całą imprezę
206

. Był to największy sukces kobiecego ping-ponga 

w Wielkopolsce lat sześćdziesiątych.  

 W dniach 7–9.12.1962 r. Poznań był gospodarzem III Międzynarodowych 

Mistrzostw Polski. Poznański Ośrodek Sportu gościł w tych dniach zawodników 

dziewięciu państw: NRD, Jugosławii, Węgier, CSRS, Rumunii, Belgii, Szwecji oraz 

Bułgarii. W turnieju zabrakło niestety awizowanych drużyn NRF, ZSRR i Anglii
207

. 

Wielkopolskę reprezentowali Rudzki, J. Nowacki oraz Kosicka. Turniej został 

zdominowany przez znakomitych zawodników rumuńskich, którzy czterokrotnie 

stawali na najwyższym stopniu podium. Zawodnicy rumuńscy imponowali szybkością, 

oraz zdecydowaną ofensywną grą. Tylko w deblu męskim dominację rumuńską 

przerwała para szwedzko - czechosłowacka Alser - Mika. Klasą dla siebie byli: 

zawodnik Nagulsecu, który triumfował w singlu oraz zawodniczka M. Alexandru, 

zwyciężczyni w singlu kobiet i w grze deblowej w parze ze swoją rodaczką Piticą
208

.  

Z Polaków najlepiej spisali się Kusiński oraz Rudzki, którzy awansowali do 1/16 

turnieju singlowego. Miejsca w przedziale 3-4 zajęły: para deblowa kobiet Schmidt  

- Calińska oraz mikst Kusiński- Calińska
209

.  

 Z imprez o charakterze ogólnopolskim rozgrywanych na terenie Wielkopolski, 

w latach 1961 - 1965 na uwagę zasługują szczególnie turnieje o puchar GKKFiT oraz 

WKKFiT, które gromadziły czołówkę polskich tenisistów i tenisistek stołowych.  

W latach 1962 i 1963 zawody te odbyły się w Poznaniu, a w roku 1964 w Chodzieży. 

                                                             
205 Tamże, s.86. 
206 GW, 8.04.1964. 
207 GP, 4.12. 1962. 
208 GP, 10.12.1962. 
209 Tamże. 
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W 1962 r., pod nieobecność czołowych graczy Calińskiego i Kusińskiego, w turnieju 

tym triumfował Henryk Rudzki
210

. Rok później obyło się bez niespodzianek. Pierwsze 

miejsca zajęli faworyci tenisiści warszawskiej „Sparty” („Spójni”) Janusz Kusiński  

i Danuta Calińska
211

.  

 19.06.1965 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo - Wyborcze 

POZTS. Nowym prezesem wybrano, dotychczasowego sekretarza związku, Janusza 

Przychodnego. Funkcję wice-prezesa powierzono Marii Maćkowiak, a skarbnika 

Kazimierzowi Michalskiemu. Przewodniczącym WGID został Janusz Konieczny,  

a przewodniczącym WSS Zbigniew Pers. Zarząd ten, pomimo ciągłego braku stałego 

lokalu, wywiązywał się ze swoich zadań wręcz wzorowo. Na mocy porozumienia  

z 1966 roku do grona członków OZTS dołączono delegatury, działające przy radach 

powiatowych LZS-ów. Prowadziły one rozgrywki klas B i C. Swoje delegatury miały 

m.in. Chodzież, Gostyń, Gniezno, Kępno, Rawicz, Koło, Leszno, Nowy Tomyśl, 

Pleszew, Trzcianka, Wolsztyn, Wągrowiec, Szamotuły, Turek, Września, Międzychód, 

Ostrów Wlkp., oraz Ostrzeszów
212

.   

 W latach 1965-1967 Wielkopolska miała tylko jednego przedstawiciela na 

szczeblu I ligi: „Polonię” Chodzież. W powołanej, od sezonu 1965-1966, lidze 

międzyokręgowej (Zielona Góra, Poznań, Wrocław) do czołówki należały drużyny 

poznańskie: „San” i „Stomil”, oraz ostrzeszowski „Piast”.  Najbardziej udany dla 

wielkopolskich drużyn był rok 1968. Do I ligi udało się (niestety tylko na jeden sezon) 

powrócić drużynie „Polonii” Chodzież. W lidze międzyokręgowej na dwanaście 

zespołów aż sześć było z okręgu poznańskiego. Obok wyżej wspomnianych „Sanu”, 

„Stomilu” i „Piasta” także drużyny „Stelli” Gniezno, „Stali” Ostrów i „Pogoni” Śmigiel, 

która po rocznym pobycie powróciła do ligi okręgowej
213

. Sukcesem wielkopolskich 

drużyn okazał się również sezon 1968 - 1969, co przedstawia poniższa  tabela. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
210 GP, 29.10.1962. 
211 A. Wiedera, Tenis stołowy..., s.126. 
212 Tamże, s.51. 
213 GP, 2.12.1968. 
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Tabela nr 4 Wyniki rozgrywek drużynowych ligi międzyokręgowej za sezon 1968-1968. 

1. San Poznań 19 19 118:29 

2. Piast Ostrzeszów 19 18 115:59 

3. Stomil Poznań 19 13 92:77 

4. Górnik Złotoryja 19 11 81:91 

5. Warta Gorzów 19 10 90:76 

6. Stella Gniezno 19 10 81:89 

7. Unia Wałbrzych 19 9 86:92 

8. Gwardia Z. Góra 19 5 80:105 

9. Stal Ostrów 19 5 63:105 

10. CKS Zduny 19 3 63:108 

 Źródło: A. Wiedera, Tenis stołowy…, s.141. 

 W sezonie 1969-1970 PZTS dokonał kolejnej reorganizacji rozgrywek na 

szczeblu centralnym. Drużyny, którym nie udało się awansować do I ligi, i te które  

z niej spadły, rywalizowały w mało licznej (6 zespołów) drugiej lidze nazwanej  

„rozgrywkami o wejście do I ligi”. Tak więc przez dwa lata, w sezonach 1969  

-1970 oraz 1970-1971, w rozgrywkach „o wejście do I ligi” rywalizowały drużyny 

„Sanu” Poznań oraz zdegradowanej z I ligi „Polonii” Chodzież. Rozgrywki te były 

zorganizowane dość nieudolnie. W prasie tamtego okresu pisano o „barażach”, granych 

jednak przez cały rok!
214

. Dopiero od sezonu 1972-1973 powrócono do tradycyjnego 

podziału na I i II ligę, rezygnując  z eksperymentów w rodzaju ligi „O wejście do I ligi”. 

 POZTS w latach 1965-1970 prowadził niezmiennie rozgrywki lig okręgowych 

oraz A klasy. W lidze okręgowej występowały następujące drużyny: „Pocztowiec” 

Poznań, LZS „Orkan” Czempiń, LZS Ługi Ujskie, „Piast” Kobylin, „Sparta” 

Orzechowo, „Ravia” Rawicz, „Dąb” Mosina, „Victoria” Jarocin, „Unia” Swarzędz  

i „Gwardia” Piła
215

. 

 Druga połowa lat sześćdziesiątych nie przyniosła wielu sukcesów na szczeblu 

seniorskim. Największym osiągnięciem może się poszczycić żeńska drużyna „Piasta” 

Ostrzeszów (K. i St. Przygodzianki), która na Drużynowych Mistrzostwach Polski 

seniorek  w Radomiu, w roku 1966, wywalczyła drugie miejsce. W Radomiu, w tym 

                                                             
214 GP, 26.01.1970. 
215 Tamże, s.145. 
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samym roku, odbyły się rozgrywki o puchar PZTS, gdzie reprezentacja POZTS  

w składzie: Górnaś („Polonia” Chodzież), Knowczyńska („Warta” Poznań) oraz siostry 

Przygodzianki zajęła czwarte miejsce za Łodzią, Gdańskiem i Wrocławiem
216

. 

 Regularnie, POZTS prowadził turnieje klasyfikacyjne i Mistrzostwa 

Wielkopolski w kategoriach: młodzicy, juniorzy i seniorzy. Wśród mężczyzn,  

na szczeblu seniorskim, przerwana została dominacja Henryka Rudzkiego. Pomimo 

tego Rudzki wygrał je jeszcze w roku 1968 i 1970, a w latach 1966 i 1969 zajął drugie 

miejsca. Wśród mężczyzn czołówkę województwa stanowili zawodnicy chodzieskiej 

„Polonii”: Iwachów, Zawada, oraz bracia Nowaccy. Wśród kobiet, obok sióstr 

Przygodzianek, które w latach 1967-1972 dzieliły między siebie tytuły mistrzowskie, 

liczyły się rutynowane E. Iwachów i St. Górnaś („Polonia” Chodzież) i Knowczyńska 

(„Stomil”). Do czołówki województwa należeli ponadto: Szymaszek i Z. Kowalczyk 

(„San”), Z. i J. Przygodowie („Piast”), I. Wesołowski („Gwardia” Piła), oraz młodzi: 

Cukierski („Stomil”) i Mayer
217

. Wśród kobiet wyróżniały się także Schneider (AZS 

Poznań), Sterna, Klekotta, Gołębniak („San”) i Domaszewska („Pocztowiec”).  

 O ile w rozgrywkach na szczeblu seniorskim okręg poznański nie odgrywał 

nadal znaczącej roli, to coraz lepiej wyglądało szkolenie młodzieży. Pod koniec 1965 

roku zorganizowano kurs instruktorski, w wyniku którego przyznano dwudziestu jeden 

osobom uprawnienia instruktorskie, a pięciu osobom uprawnienia pomocnika 

instruktora. Z dobrym skutkiem pracę z młodzieżą kontynuowano w Ostrzeszowie 

(„Piast”), Poznaniu („Stomil”, „San”), Gnieźnie („Stella”) oraz Ślesinie. Sukcesy 

młodzieży na szczeblu ogólnopolskim zdecydowały w dużej mierze  

o wysokiej pozycji OZTS-u Poznań we współzawodnictwie międzyokręgowym.  

W sezonie 1965-1966 było to miejsce czwarte, rok później piąte. W województwie,  

w kategoriach młodzieżowych (juniorzy, młodzicy), sukcesy odnosili zawodnicy  

i zawodniczki „Stomilu” (Cukierski, Mayer, Stolaś) „Sanu” (Pers, Kozłowski, Klekotta, 

Sterna, A. Wasiak) „Stelli” (Bracia Stanisław i Leszek Hyżykowie, Szymańska) 

„Orkanu” Czempiń (M. Wagner), oraz „Piasta” Ostrzeszów (gdzie brylowały siostry 

Przygodzianki Krystyna, Stefania oraz rozpoczynająca karierę zawodniczą Anna).  

Na szczeblu ogólnopolskim w ścisłej czołówce zadomowiła się jednak tylko Anna 

                                                             
216 Tamże, s.131. 
217 GP, 9.01.1967. 
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Przygoda, która, w latach 1967 – 1971,  wielokrotnie zajmowała, miejsca w czołówce 

rozgrywek ogólnopolskich w kategoriach młodzieżowych. 

 Na terenie Wielkopolski nadal organizowano szereg cyklicznych już imprez. 

Corocznie w grudniu odbywał się turniej o Puchar Grodu Staszica. W latach 1966  

- 1967 zdobywała go reprezentacja Poznania, natomiast w latach 1968-1969 pierwsze 

miejsce zajęła reprezentacja Włocławka, w której prym wiódł jeden z czołowych 

polskich zawodników Marek Skibiński. Indywidualnie „królem Piły” był Henryk 

Rudzki, który wygrywał  tutaj w  1965 1967 i 1968, a w latach 1966, 1969 zajmował 

drugie miejsca
218

. Niestety czternasta impreza z cyklu w roku 1969 okazała się 

ostatnią
219

. 

 POZTS był częstym organizatorem turniejów strefowych. Turnieje takie 

odbywały się  najczęściej w Poznaniu, Gnieźnie oraz Chodzieży. Tradycyjnie  

w Poznaniu rozgrywano, inaugurujący sezon, turniej o puchar PZTS i WKKFiT, który 

gromadził dziesięciu najlepszych polskich zawodników i zawodniczek. W roku 1967 

triumfował w nim W. Woźnica, a rok później najlepszy okazał się M. Skibiński.  

 Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Poznańskiego Okręgowego 

Związku Tenisa Stołowego, które odbyło się w maju 1969 roku nie przyniosło 

większych zmian personalnych. Funkcję prezesa zachował Janusz Przychodny, 

sprawujący dodatkowo, od 1969 roku, funkcję wiceprezesa w Polskim Związku Tenisa 

stołowego. W Poznańskim Okręgowym Związku Tenisa Stołowego funkcje wice-

prezesowskie pełnili Maria Maćkowiak, Zbigniew Pers, oraz Wacław Dutkiewicz. 

Sekretarzem, w miejsce Kazimierza Michalskiego, został Norbert Klekotta. W skład 

zarządu weszło łącznie 14 osób, z czego aż jedenaście mieszkających w Poznaniu. 

„Piasta” Ostrzeszów reprezentował Edmund Dziergwa, natomiast „Polonię” Chodzież 

Czesław Iwachów i Jan Nowacki. Na zebraniu wytyczono główne cele działalności 

związku (m.in. kontynuowanie wytężonej pracy z młodzieżą) oraz wyznaczono 

delegatów na Zjazd PZTS, którymi zostali: J. Przychodny, W. Dutkiewicz,  

M. Maćkowiak, Z. Tomczak, Cz. Iwachów, Z. Pers i J. Konieczny. Warto nadmienić,  

że dopiero w 1972 roku, udało się pozyskać stały lokal dla POZTS, który mieścił się na 

ul. Woźnej 16 w Poznaniu. Dotychczas  zebrania odbywały się w mieszkaniu 

                                                             
218 A. Wiedera, Tenis stołowy…, s. 133-145. 
219 Tamże, s.142. 
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urzędującego prezesa. Z czasem korzystano również ze świetlicy klubu RKS „San” przy 

ul. Obozowej
220

. 

 Niewątpliwą zasługą działaczy obu kadencji, z lat 1965 - 1969 oraz 1969 - 1973, 

było zwiększenie liczby sędziów. O ile w roku 1965 było zaledwie 2 sędziów klasy 

związkowej, 12 klasy okręgowej, oraz 37 sędziów kandydatów, to już w roku 1967 stan 

posiadania wynosił 4 sędziów klasy związkowej, 24 klasy okręgowej i 50 kandydatów. 

W roku 1973 stan kadry sędziowskiej wynosił aż 266 członków. W jej skład wchodziło 

10 sędziów klasy związkowej, 46 klasy okręgowej oraz 210 sędziów kandydatów. 

Kursy sędziowski odbywały się na terenie całej Wielkopolski m.in. w Kępnie, 

Gostyniu, Turku, Śmiglu, Poznaniu, Gnieźnie, Słupcy, Drawskim Młynie i Krotoszynie. 

Wielkopolscy sędziowie związkowi należeli do najlepszych w kraju. W 1970 roku 

wydano, staraniem Janusza Przychodnego, Zbigniewa Presa oraz Janusza Koniecznego 

„Poradnik dla sędziów, zawodników i organizatorów tenisa stołowego”. W roku 1975 

sędziami klasy związkowej, czyli posiadającymi uprawnienia do prowadzenia zawodów 

ogólnopolskich i międzynarodowych, byli Janusz Konieczny, Maria Maćkowiak, 

Zbigniew Pers, Janusz Przychodny, Marian Sowiński, Włodzimierz Borowczyk, 

Kazimierz Michalski oraz Zbigniew Dyjor. Sędziami klasy okręgowej byli m.in. 

Mieczysław Feldgebel, Tadeusz Górny, Ryszard Kucnerowicz, Tadeusz Domek, 

Wacław Fiszer, Adolf Majewski, Florian Kowalczyk, Grzegorz Sment, Norbert 

Klekotta, Jan Kowalewski, Stanisław Matz, Jerzy Maślak, Jerzy Pers, Jan Janowiak  

i Hieronim Nowak 
221

. 

 W marcu 1970 Gniezno było gospodarzem XXXVIII Mistrzostw Polski 

seniorów i seniorek. Niestety wielkopolscy tenisiści nie odnieśli w nich większych 

sukcesów. Turniej wygrali D. Calińska („Spójnia” Warszawa), wśród kobiet oraz 

Witold Woźnica („Siemianowiczanka” Siemianowice) wśród mężczyzn
222

. 

 Największym  wydarzeniem, przełomu lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych  

w województwie poznańskim, były rozgrywane w 1970 roku Międzynarodowe 

Mistrzostwa Polski. Turniej ten odbył się w Poznaniu w hali sportowej przy  

ul. Marcelińskiej. Mecze rozgrywano na sześciu stołach. W turnieju triumfowali  

                                                             
220 A. Wiedera, Tenis stołowy…,s.54-55. 
221 Tamże, s.77-81. 
222 GP, 16.03.1970. 
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reprezentantka Jugosławii M. Resler, oraz reprezentant Czechosłowacji V. Miko. 

Zawiedli Polacy, którzy odpadli w początkowych rundach
223

. 

 POZTS był także organizatorem spotkań międzypaństwowych. 12.12.1973 r.,  

w sali przy ul. Gen. Świerczewskiego (dziś ul. Bukowska), odbył się mecz towarzyski 

Polska - Holandia, zakończony zwycięstwem gospodarzy 5:3. Punkty dla polskiej 

reprezentacji zdobywali W. Woźnica 3,5, Danuta Calińska 1,5 oraz St. Frączyk 0,5
224

. 

 Wielkopolscy tenisiści nie mieli w latach sześćdziesiątych zbyt częstych 

kontaktów z klubami i zawodnikami zagranicznymi. Tradycyjnie częstym gościem były 

drużyny z NRD, takie jak „Lokomotiv” Cottbus, czy B.S.G. „Motor” Lipsk. Drużyny te 

nie reprezentowały jednak wysokiego poziomu. Mecz „Sanu” Poznaniu z drużyną  

z Lipska, rozegrany w grudniu 1968 roku, zakończył się zwycięstwem Poznaniaków 

10:0
225

. 

 W latach 1971-1973 Wielkopolska miała dwóch przedstawicieli  

w reaktywowanej II lidze. Zarówno „San” Poznań, jak i „Polonia” Chodzież walczyły 

głównie o utrzymanie. Po spadku „Sanu” w roku 1973, „Polonia” jako jedyna 

reprezentowała okręg poznański na szczeblu II ligi, zajmując po sezonie 1973-1974  

i 1974 - 1975 odpowiednio 6 i 5 miejsce w gronie 8 zespołów
226

. 

 Po rozwiązaniu, w roku 1972, ligi międzyokręgowej zarząd POZTS zdecydował 

się na utworzenie w okręgu ligi wydzielonej, skupiającej osiem czołowych drużyn 

województwa, z wyłączeniem „Sanu” Poznań i „Polonii” Chodzież grających w II lidze 

państwowej. W sezonie 1971-1972, po paru kolejkach, sytuacja w tabeli wyglądał 

następująco
227

: 

Tabela nr 5 Rozgrywki drużynowe ligi wydzielonej sezonu 1971-1972  

1. Orkan Czempiń 3 3:0 

2. Stomil Poznań 4 3:1 

3. Budowlani Poznań 4 3:1 

4. Stella Gniezno 3 2:1 

5. San II Poznań 3 1:2 

6. Piast Ostrzeszów 4 1:3 

7. Pocztowiec Poznań 2 0:2 

                                                             
223 R. Kulczycki, Tenis…, s.170. 
224 GP, 13.12.1973. 
225 A. Wiedera, Tenis stołowy…, s.139. 
226 Tamże, s.158. 
227 Tamże, s.149. 
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8. CKS Zduny 3 0:3 

Źródło: A. Wiedera, Tenis stołowy…, s.149. 

 W pierwszej połowie lat siedemdziesiąt powstał kolejny silny ośrodka tenisa 

stołowego jakim był klub „Orkan” Czempiń. Na szczeblu województwa, wysoki 

poziom szkolenia młodzieży osiągnęły kluby poznańskie: „San”, „Stomil”, 

„Budowlani” oraz gnieźnieńska „Stella”. Do tego grona dołączyły „Pocztowiec” 

Poznań
228

, CKS Zduny, „Astra” Krotoszyn, LZS „Noteć” Ługi Ujskie, „Fortuna” 

Wieleń i przed wszystkim LZS „Bankowiec” Ślesin, w którym pierwsze kroki stawiała 

Małgorzata Urbańska, najbardziej utytułowana zawodniczka lat siedemdziesiątych  

i osiemdziesiątych wywodząca się z Wielkopolski
229

. 

 Wśród seniorów zakończyła się era Henryka Rudzkiego, który w 1970 roku 

zdobył swój ostatni tytuł mistrzowski. W Wielkopolsce prym wiedli zawodnicy 

„Polonii” Chodzież: Czesław Iwachów i Piotr Zawada, mistrzowie Wielkopolski z lat 

1971, 1973 i 1974. Do ścisłej czołówki zaliczali się ponadto: młodszy z braci 

Przygodów Jerzy – mistrz Wielkopolski z roku 1972, Wańkowski („Stella”) oraz 

zawodnicy poznańscy: Mayer, Szymaszek, Kamiński, Jędrusek czy W. Wasiak. Wśród 

kobiet czołową rolę w województwie odgrywał klan sióstr  Przygodzianek. W roku 

1970 triumfowała Krystyna, rok później Stefania, a w latach 1973 - 1975 najmłodsza  

z sióstr Anna. Ich głównymi rywalkami  były B. Szymaś („Polonia” Chodzież), Sterna, 

Klekotta („San”) oraz, robiąca błyskawiczne postępy, wychowanka LZS Ślesin, a od 

1973 zawodniczka poznańskiego „Stomilu” Małgorzata Urbańska
230

. 

 Chlubę województwa stanowiło właśnie to młodsze pokolenie tenisistek. Anna 

Przygoda, w sezonie 1970-1971, była pierwszą juniorką w Polsce wg rankingu PZTS, 

brała udział w Mistrzostwach Europy w duńskiej Ostendzie (w sierpniu 1971),  

oraz w Mistrzostwach Świata w Moskwie z 1973 r.. Małgorzata Urbańska, najlepsza 

młodziczka Polski lat 1971-1972, a następnie czołowa juniorka, reprezentowała Polskę 

na Mistrzostwach Europy juniorów w roku 1973. Niestety, obie zawodniczki, nie mając 

odpowiednich warunków do rozwoju w swoich klubach, wyjechały w roku 1975  

z Wielkopolski. Małgorzata trafia do „Stali Stoczni” Szczecin, natomiast Anna do 

„Motoru” Lublin. Liczne sukcesy, jakie są ich udziałem w seniorskim tenisie drugiej 

                                                             
228 Trenerem sekcji był świetny trener i wychowawca Mieczysław Feldgebel. 
229 Małgorzata Urbańska była m.in. indywidualną mistrzynią Polski z roku 1979 i wielokrotną 

reprezentantką Polski. 
230 A. Wiedera, Tenis stołowy…, s.146-162. 
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połowy lat siedemdziesiątych i  w latach osiemdziesiątych nie są więc niestety związane 

z Wielkopolską. 

 Oprócz klasy wydzielonej w okręgu poznańskim prowadzono rozgrywki  

w klasie okręgowej, A-klasie, klasie juniorek oraz juniorów. Na początku 1975 r.,  

po weryfikacji  pierwszej rundy rozgrywek, tabele przedstawiały się następująco: 

 

Tabela nr 6 Wyniki drużynowe po I rundzie sezonu 1974/1975  w klasie wydzielonej, lidze okręgowej, 

A-klasie, klasie juniorów i juniorek. 

Klasa wydzielona: 

1. Stella Gniezno 8 7 67:21 

2. Piast Ostrzeszów 8 7 61:27 

3. San Poznań 8 7 67:27 

4. Helios Czempiń 8 5 48:40 

5. Stomil Poznań 8 4 50:38 

6. Budowlani Poznań 8 3 38:50 

7. LZS Noteć Ługi Ujskie 8 2 30:58 

8. Pocztowiec Poznań 8 1 23:70 

9. PZGS Leszno 8 - 18:70 

 

Klasa Okręgowa 

1. San II Poznań 10 10 60:23 

2. Astra Krotoszyn 10 9 58:32 

3. Helios II Czempiń 10 7 50:36 

4. Włókniarz Kalisz 10 6 51:46 

5. Piast II Ostrzeszów 10 5 52:48 

6. Fortuna Wieleń 10 5 49:47 

7. Stomil II Poznań 10 4 37:45 

8. Sparta Szamotuły 10 4 43:43 

9. Admira Poznań 10 2 34:52 

10. Stomil Środa 10 2 29:55 

11. Polonia Murkowo 10 1 18:54 

 

A klasa - I grupa 

1. Chemik Ujście 5 5 

2. Budowlani Piła 5 3 

3. Polonia II Chodzież 5 3 

4. Noteć Czarnków 5 2 
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5. Błękitni Wronki 5 2 

6. Sparta II Szamotuły 5 - 

 

A – klasa II grupa 

1. San III Poznań 6 5 

2. Pocztowiec  II Poznań 6 4 

3. Dyskobolia Grodzisk 6 4 

4. Admira II Poznań 6 4 

5. Start Poznań 6 3 

6. Zremb Opalenica 6 1 

7. WKS PZG Poznań 6 - 

 

 A klasa - III Grupa: 

1. Bankowiec Ślesin 7 7 

2. Czarni Ostrowite 7 5 

3. Raszkowianka Raszków 7 4 

4. Orzeł Słupia Wielka 7 3 

5. Pogoń Słupca 7 3 

6. LZS Jaraczewo 7 2 

7. LKS Ostrów 7 2 

8. Stella II Gniezno 7 2 

 

A klasa -  IV Grupa 

1. MKS II Rawicz 7 6 

2. LZS Karolew 7 6 

3. LZS Piast 7 5 

4. LZS II Karolew 7 4 

5. Rydzyniak Rydzyna 7 4 

6. LZS Pudliszki 7 2 

7. LZS Stara Góra 7 1 

8. CKS Miejska Górka 7 - 

 

Klasa juniorek: 

1. Stomil Poznań 4 4 

2. San Poznań 4 3 

3. Stella Gniezno 4 1 

4. Pogoń Słupca 4 1 

5. Budowlani Poznań 4 1 
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Klasa juniorów: 

1. Stomil I Poznań 9 8 

2. San I Poznań 9 8 

3. Budowlani I Poznań 9 7 

4. Stella Gniezno 9 5 

5. Astra Krotoszyn 9 5 

6. Piast Ostrzeszów 9 5 

7. San II Poznań 9 4 

8. Pogoń Słupca 9 2 

9. Stomil II Poznań 9 1 

10. Budowlani Poznań 9 0 

Źródło: A. Wiedera, Tenis stołowy…, s. 159-161. 

 W latach 1965 - 1975 odbywała się duża liczba turniejów dla niezrzeszonych, 

młodzieży szkół, czy pracowników zakładów robotniczych. Turnieje takie 

organizowały m.in. Dzielnicowe Komitety Kultury Fizycznej i Turystyki. W Poznaniu 

corocznie takie turnieje organizowały dzielnice: Jeżyce, Grunwald i Nowe Miasto
231

. 

Pod patronatem Miejskiego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki  odbywały się 

turnieje dla szkół podstawowych
232

. Dużą rolę propagandową spełniały turnieje  

o organizowane przez ZMS-y, gromadzące pokaźną liczbę uczestników. Drużynowe 

Mistrzostwa Województwa  zespołów ZMS w 1967 miały zgromadzić liczbę 1535 

zawodników (w tym 244 kobiet)
233

. Turnieje dla inwalidów organizowało 

Międzyspółdzielniane Ognisko Kultury Fizycznej Inwalidów „Start”, gromadzące wielu 

chętnych. Turniej, który odbył się marcu 1967, zgromadził ponad 50 zawodników 

skupionych w 12 spółdzielniach inwalidzkich
234

 

 Tenis stołowy cieszył się zainteresowaniem wśród poznańskich środowisk 

studenckich. W listopadzie 1966 z okazji Międzynarodowego Dnia Studenta odbył się 

turniej z udziałem trzydziestu czterech zawodników z Wietnamu, Grecji, Kuby  

                                                             
231 GP, 28.01.1969. 
232 GP, 20.01.1971. 
233 GP, 13.02.1967. 
234 GP, 24.03.1967. 
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i Polski, zakończony zwycięstwem tenisistów wietnamskich
235

. Od 1973 zaczęto 

organizować indywidualne mistrzostwa wyższych uczelni Poznania w tenisie stołowym. 

W I mistrzostwach najlepsi okazali się D. Piotrowski (UAM) oraz D. Perowicz (PP) 

wśród pań
236

. W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych w rozgrywkach OZTS-u 

uczestniczyła drużyna AZS - WSR Poznań, która nie nawiązała jednak do sukcesów  

z lat pięćdziesiątych. Drużyna męska balansowała między A-klasą, a ligą okręgową
237

. 

 Wraz z rozpoczęciem, w 1974 roku, reorganizacji sportu w Polsce, Poznański  

Okręgowy Związek Tenisa Stołowego uległ rozwiązaniu. W jego miejsc powołano 

Sekcję Tenisa Stołowego działającą przy Wojewódzkiej Federacji Sportu. 

Reorganizacja ta nie pociągnęła za sobą większych zmian personalnych. 

Przewodniczącym STS został dotychczasowy prezes POZTS Janusz Przychodny, 

zastępcą dotychczasowy wiceprezes Zbigniew Pers, a sekretarzem związku Maria 

Maćkowiak. Nie uległy także zmianie główne obszary działalności związku
238

.  

 W 1976 roku Polski Związek Tenisa Stołowego opublikował swój stan 

posiadania w poszczególnych województwach za rok 1975. Sekcja Tenisa Stołowego 

Poznań liczyła  aż 1541 zawodników zarejestrowanych w 21 sekcjach. 16 zawodników 

zaliczono do I klasy sportowej, 155 do II, 468 do III. 379 zawodników stanowili 

młodzieżowcy. Okręg poznański był drugim w kraju pod względem liczebności 

zarejestrowanych zawodników (ustępował tylko katowickiemu – 1980 

zarejestrowanych członków) i przewodził pod względem liczby zarejestrowanych 

zawodników w kategoriach młodzieżowych
239

. 

 Tenis stołowy w Wielkopolsce był w latach 1956 - 1975 sportem uprawianym 

masowo, w domach, klubach, zakładach pracy. Wielkopolska nie była wiodącym 

ośrodkiem w Polsce, na szczeblu seniorskim, jednakże na szczeblu młodzieżowym 

odnosiła liczne sukcesy. Rozwój tenisa w tym okresie można podzielić na następujące 

etapy. Po kryzysie (szczególnie w ping-pongu kobiecym) w latach 1956 - 1961 

następuje rozwój dyscypliny w latach 1961 - 1975. Jest to związane z działalnością 

nowego zarządu powołanego w 1961 r., w skład którego weszli obok zasłużonych już 

działaczy takich jak: Józef Kuska czy Wacław Dutkiewicz przedstawiciele młodszej 

                                                             
235 GP, 23.11.1966. 
236 GP, 26.03.1973. 
237 A. Wiedera, Tenis stołowy… s.115-156. 
238 Tamże, s.62, 72-74. 
239 R. Kulczycki,  Tenis stołowy…, s.88. 
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generacji, tacy jak: Maria Maćkowiak czy Janusz Konieczny. Zarząd ten  

z powodzeniem realizował główny cel działalności jakim było podniesienie poziomu 

szkolenia młodzieży. W pierwszej połowie lat sześćdziesiątych rozwinęły się  talenty 

sióstr Stefanii i Krystyny Przygodzianek z Ostrzeszowa. Lata 1965-1969 przyniosły 

jeszcze intensywniejszy rozwój sportu młodzieżowego. Coraz większa liczba 

wykwalifikowanych instruktorów prowadziła zajęcia z młodymi zawodnikami. Sukcesy 

na arenie ogólnopolskiej odnosili młodzi zawodnicy klubów poznańskich „Stomilu”, 

„Sanu”, „Pocztowca”, a także gnieźnieńskiej „Stelli” i „Piasta” Ostrzeszów. Wśród 

seniorów prawdziwą chlubą województwa był wychowanek „Budowlanych” Poznań 

Henryk Rudzki, który w latach 1961-1965 należał do czołowych polskich zawodników.  

W latach 1964 -1967, 1968-1969 w najwyższej klasie rozgrywkowej grał zespół 

„Polonii” Chodzież, których czołowymi zawodnikami byli Czesław Iwachów oraz Piotr 

Zawada. Lata 1969 – 1975 związane były z początkiem kariery dwóch świetnych 

tenisistek Anny Przygody i Małgorzaty Urbańskiej, które zostały czołowymi 

zawodniczkami Polski.  
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2.4. Baza sportowa 

 W okresie międzywojennym duża część sal sportowych i sprzętu do gry w tenisa 

stołowego należała do klubów i organizacji żydowskich. W czasie II wojny  światowej 

zniszczeniu uległo od 35 do 85% tej infrastruktury. Najgorzej sytuacja wyglądała  

w Łodzi, Tarnowie i Warszawie, gdzie ostało się ok. 10 % sal. W pierwszych latach 

powojennych pomieszczenia do gry stanowiły zatem korytarze, szatnie, kawiarnie, czy 

pomieszczenia zakładów pracy np. stołówki. Ocalałe stoły lokowano  

w świetlicach organizacji młodzieżowych. Z czasem najbogatsze kluby mogły sobie 

pozwolić na wypożyczanie sal sportowych w szkołach. Problemem był także brak 

sprzętu do gry. W latach powojennych rakietki, stoły i siatki tworzyło się sposobem 

chałupniczym. Większą trudność stanowiło nabycie piłeczek oraz strojów sportowych  

i obuwia
240

.  

 W województwie poznańskim infrastruktura materialna sportu po II wojnie 

światowej była słabo rozwinięta. Największym problemem był brak sprzętu i trudności 

lokalowe. Nieregularne treningi i zbyt duża liczba osób przypadających na stół (średnio 

8-10 zawodników) nie przyczyniały się do wzrostu poziomu zawodników. Większość 

imprez odbywała się w Poznaniu. W latach 1945 - 1949 względnie dobrymi warunkami 

dysponowały organizacje młodzieżowe OM TUR (na ul. Klonowicza 3) oraz YMCA  

(ul. Mickiewicza 30), gdzie w 1949 rozegrano Mistrzostwa Okręgu Poznańskiego
241

. 

Pierwsze indywidualne Mistrzostwa Okręgu z roku 1946 rozegrano w Gimnazjum 

Kupieckim, natomiast Robotnicze Mistrzostwa Polski, rozgrywane w tymże roku, 

odbyły się w pomieszczeniach Akademii Handlowej. Podczas mistrzostw zawodnicy 

narzekali na nieprzepisowe siatki i stoły, składając nawet oficjalny protest
242

. 

 Problemy z odbywaniem regularnych treningów i brakiem odpowiedniej sali 

przy organizacji większych imprez miały miejsce także w latach pięćdziesiątych  

i sześćdziesiątych. Mecze i turnieje najczęściej odbywały się w zakładowych 

świetlicach, stołówkach oraz domach kultury. „Stal” („Warta”) Poznań pod koniec lat 

czterdziestych rozgrywała swoje mecze m.in. w Domu Kultury przy ul. Działyńskich,  

a nawet w świetlicy prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej
243

. Dopiero w latach 

pięćdziesiątych jej stałą siedzibą została salka przy ul. Dzierżyńskiego 219 (obecnie 28 

                                                             
240 R. Kulczycki, Tenis stołowy…, s.95. 
241 GP, 3.01.1949. 
242 Zbiory W. Pięty Sportowiec poznański, 29.04.1946. 
243 GP, 9.02.1951. 
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Czerwca). Drużyna „Sparty” Poznań (późniejszy „Blask” i „San”) rozgrywała mecze 

przy ul Starołęckiej, podobnie jak „Unia” („Stomil”). Od roku 1963 „San” dysponował 

również salką na ul. Wojskowej przy Poznańskiej Wytwórni Papierosów. „Budowlani” 

Poznań swoje mecze rozgrywali na ul. Solnej
244

. Turnieje klasyfikacyjne organizowano 

także w salce „Energetyka” przy ul. Świerczewskiego. Najczęstszą areną rozgrywania 

Mistrzostw Wielkopolski była stołówka HCP przy ul Dzierżyńskiego, gdzie mieściły się 

tylko trzy stoły i która jak przyznawano „nie nadawała się do takiego rodzaju 

imprez”
245

. Dochodziło do przypadków, że mecze nie odbywały się z powodu braku 

siatki, i to nawet w meczach klasy wojewódzkiej
246

. 

 Z powodu braku odpowiedniej sali w Poznaniu, imprezy o charakterze 

ogólnopolskim i międzynarodowym organizowano w różnych, specjalnie na ten czas 

wynajmowanych, miejscach. Rozegrane 14.05.1950 roku spotkanie reprezentacji Polski 

z reprezentacją Pragi odbyło się w hali targowej, z okazji trwania w tym czasie 

Międzynarodowych Targów Poznańskich
247

. Mecz pomiędzy Polską a Czechosłowacją   

z roku 1955 odbył się w Domu Kultury Kolejarza Lesznie
248

. Międzynarodowe 

Mistrzostwa Polski z roku 1962 oraz 1970 odbyły się w Sali „Grunwald” przy  

ul. Marcelińskiej
249

. W latach siedemdziesiątych wykorzystywano także salę „Olimpii” 

na ul. Świerczewskiego, gdzie w 1972 r. odbył się mecz Polska – Holandia
250

.  

 Duża ilość turniejów klasyfikacyjnych i mistrzostw województwa odbywała się  

w Gnieźnie, który dysponował najlepszymi warunkami lokalowymi (nowa sala). 

Turnieje tego typu, w latach sześćdziesiątych, organizowano również w Chodzieży, 

Ostrzeszowie, Kaliszu, Wieleniu i Swarzędzu
251

. 

 Niedobory sprzętowe były szczególnie odczuwalne w latach 1945-1956. 

Pomimo, że od 1951 roku działały już zakłady bielskiego „Polsportu”, to nadal ilość 

produkowanego sprzętu była niewystarczająca. Dopiero dzięki wprowadzeniu w 1956 

większej specjalizacji w produkcji i utworzeniu kilku nowych wytwórni, m.in. w Łodzi, 

                                                             
244 GP, 2.12.1959. 
245 GP, 11.1.1961. 
246 Przypadek taki miał miejsce w lutym 1952 podczas meczu „Kolejarz” Gniezno – „Unia” Poznań. 

Patrz: GP, 29.02.1952. 
247 GP, 15.05.1950. 
248 GP, 5.02.1955. 
249 GP, 17.1.1962, 3.12.1970. 
250 GP, 10.12.1973. 
251A. Wiedera, Tenis…, s.88-133. 
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sytuacja uległa poprawie
252

. O ile w roku 1956 wyprodukowano ok. 18 tysięcy rakietek 

i 488 stołów, to w roku 1960 ok. 60 tysięcy rakietek i 1264 stoły, a w 1965 

odpowiednio 82406 rakietek i 3550 stołów
253

. W połowie lat sześćdziesiątych nastąpiło 

nasycenie rynku , jednak jego jakość znacznie odbiegała od standardów europejskich. 

Czołowi polscy zawodnicy korzystali więc głównie ze sprzętu zagranicznego firm 

„Stiga” i „Barna”, kupowanego podczas międzynarodowych turniejów
254

. 

 Problemy sprzętowe wielkopolskich sekcji zostały częściowo rozwiązane  

w latach sześćdziesiątych. Poznański OZTS dostał przydziały sprzętowe od Polskiego 

Związku Tenisa Stołowego, które dzielił następnie, według uznania, czołowym 

zawodnikom województwa. W 1966 roku okręg poznański otrzymał 4 rakietki  

i 10 okładzin firmy „Barna”, 33 siatki firmy „Erlau”, 5 rakietek plastikowych oraz  

30 piłeczek firmy „Halex”. W roku 1967 otrzymano 12 rakietek i 14 okładzin typu 

„Barna”, 30 okładzin gąbczastych oraz 150 piłeczek
255

. Duże znaczenie miał zakup, 

przez WKKFIT w Poznaniu, 6 stołów wyczynowych przydzielonym poznańskim 

klubom; „Sanowi” i „Stomilowi”, co zabezpieczyło także ogólnokrajowe imprezy 

organizowane w Poznaniu. O ile w latach siedemdziesiątych ilość stołów i siatek była 

już wystarczająca to problemem było nadal kupno „wyczynowych” rakietek, oraz brak 

chińskich piłeczek, które znacznie przewyższały jakością te produkowane w Polsce
256

. 

 Kłopoty organizacyjno – sprzętowe, oraz brak odpowiedniej ilości sal był 

jednym z głównych problemów wielkopolskiego ping - ponga lat  czterdziestych  

i pięćdziesiątych. Kłopoty te dotyczyły zresztą tenisa stołowego w całej Polsce  

i Wielkopolska nie była tu wyjątkiem. Przydziały sprzętowe, lepsza sytuacja finansowa 

klubów i związku w latach sześćdziesiątych i pierwszej połowy lat siedemdziesiątych 

przyczyniła się do polepszenia infrastruktury i podniesienia poziomu sportowego  

w województwie poznańskim, szczególnie wśród młodzieży.  

 

 

 

 

                                                             
252 W. Pięta, Produkcja i dystrybucja sprzętu do tenisa stołowego w Polsce.  
253 R. Kulczycki, Tenis stołowy…, s.96-97. 
254 Tamże, s.97. 
255 A. Wiedera, Tenis…,s.66. 
256 Tamże. 
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     Rozdział  III  

Funkcjonowanie  Okręgowego Związku Tenisa Stołowego w  Poznaniu 

w  latach  1976  - 1998. 

 

3.1. Lata 1976-1999 

 Reforma administracyjna z roku 1975, na mocy której powołano 49 województw 

w miejsce 17 istniejących dotychczas, przyniosła zmiany w organizacji okręgowych 

związków tenisa stołowego. Z terenów Wielkopolski podległych do tej pory OZTS  

w Poznaniu utworzono podobne w Poznaniu, Pile, Koninie, Kaliszu i Lesznie.  

Do województw: zielonogórskiego i gorzowskiego przeszło ponadto kilka jednostek 

powiatów nowotomyskiego i wolsztyńskiego i międzychodzkiego
257

. Funkcje prezesa, 

zreorganizowanego i terytorialnie znacznie pomniejszonego, OZTS w Poznaniu 

powierzono Januszowi Koniecznemu, wieloletniemu przewodniczącemu Wydziału Gier 

i Dyscypliny.  

 W sezonie 1975-1976 pod patronatem poznańskiego OZTS działała liga 

międzywojewódzka (w miejsce klasy wydzielonej). Po zakończeniu pierwszej rundy 

tabela przedstawiała się następująco: 

Tabela nr 7 Wyniki drużynowe ligi międzywojewódzkiej po I rundzie sezonu 1975/1976. 

1. San Poznań 9:0 127:26 

2. Piast Ostrzeszów 8:1 97:56 

3. Budowlani Poznań 7:2 99:54 

4. Stomil Poznań 6:3 97:56 

5.Stella Gniezno 4:5 79:74 

6.Pocztowiec Poznań 4:5 61:92 

7. Chemik Ujście 3:6 57:96 

8.Orkan Czempiń 2:7 52:101 

9.Noteć Ługi Ujskie 1:8 53:100 

10. PZGS Leszno 1:8 43:110 

Źródło: GW, 21.01.1976. 

 Na koniec sezonu 1975-1976 ogłoszono klasyfikacje indywidualną  

i drużynową, która była ostatnią tworzoną według dotychczasowego podziału 

województw. W punktacji seniorów najlepszy okazał się Cz. Iwachów („Polonia” 

Chodzież) przed R. Kozłowskim i A. Jędruskiem (obaj „San” Poznań). Spośród 

                                                             
257 R. Kulczycki, Tenis stołowy w Polsce…, s.121-122. 
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seniorek najwięcej punktów zgromadziła St. Przygoda („Piast” Ostrzeszów), druga była 

B. Szymaś („Polonia” Chodzież), a trzecia K. Przygodzianka. Z juniorów najlepszy 

okazał się W. Wasiak („San”), a z juniorek zawodniczka „Stomilu” Poznań A. Mruk.  

W punktacji drużynowej, obejmującej wyniki seniorów, juniorów, oraz młodzików 

najlepszy okazał się „San” Poznań: 9269 p., przed „Budowlanymi”: 9268 p.  

i „Stomilem” 7211 p
258

. 

 Wysoki poziom szkolenia młodzieży w latach siedemdziesiątych na terenie 

województwa poznańskiego, potwierdzały wyniki na arenie ogólnopolskiej. Drużyna 

„Stomilu” Poznań (A. Mruk, Dorota Baranowska) zajęła III, a „Sanu” Poznań IV 

miejsce w Drużynowych Mistrzostwach Polski juniorek rozegranych w czerwcu 1976 r.  

w Chełmży. Sukcesy odnosili również młodzicy. Drugie miejsce na Mistrzostwach 

Polski w grze deblowej zdobyła para P. Gozdowski („Stomil”) - A. Wendt 

(„Bankowiec” Ślesin), a trzecie lokaty przypadły B. Filipowskiej i A. Wendtowi w grze 

pojedynczej oraz P. Gozdowskiemu i D. Baranowskiej w grze mieszanej
259

. 

 Na rozgrywanych miesiąc później w lipcu VII letnich Ogólnopolskich 

Igrzyskach Młodzieży i Studentów młodzi wielkopolscy tenisiści zajęli I miejsce  

w punktacji województw. Szczególnie dobrze wypadli P. Gozdowski, A. Mruk (oboje 

„Stomil”) i B. Filipowska („Budowlani”), którzy zajęli odpowiednio drugie, trzecie  

i czwarte miejsca w swoich kategoriach wiekowych
260

. Obie zawodniczki były 

powoływane w latach 1976 - 1977 do kadry narodowej w kategoriach młodzieżowych. 

A. Mruk wzięła udział w Mistrzostwach Europy młodziczek rozgrywanych latem 1976 

roku w Austrii, natomiast rok później wyróżnienie to stało się udziałem Filipowskiej, 

podczas turnieju rozgrywanego we Francji
261

. 

 Sukcesem żeńskich drużyn: „Stomilu” i „Sanu” Poznań zakończyły się 

rozgrywki barażowe o miejsce w nowo utworzonej II lidze kobiet w sezonie 1976  

- 1977. Szczególnie dobrze spisywał się, prowadzony przez Adolfa Majewskiego, 

młody zespół „Stomilu” Poznań (A. Mruk, B. Filipowska, D. Baranowska)
 262

, który na 

                                                             
258 GW, 7.10.1976. 
259 Zbiory D. Matus - Jankowiak, wycinki prasowe. 
260 GP, 12,14.07.1976. 
261 GW, 25.07.1978. 
262 Najstarsza w zespole A. Mruk liczyła 16 lat, Dorota Baranowska i B. Filipowska  nie miały 

ukończonych 15 lat. 
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zakończenie sezonu zajął III miejsce.  Gorzej wiodło się tenisistkom „Sanu” Poznań, 

które nie zdołały uniknąć degradacji
263

. 

 Od sezonu 1977 - 1978 województwo poznańskie miało na szczeblu II ligi dwa 

zespoły. Do żeńskiej drużyny „Stomilu” dołączyła męska drużyna poznańskiego „Sanu”  

(W. i G. Wasiakowie, R. Kolasiński, A. Jędrusek, Zielke, Chmielewski, Graczyk). Obie 

drużyny lokowały się w ścisłej czołówce II ligi
264

.  

 Mistrzostwa Wielkopolski seniorów na rok 1978 zakończyły się zwycięstwem  

A. Jakubczaka („Budowlani”) przed R. Jankowskim („Stomil”). Wśród seniorek 

najlepsza okazała się  A. Mruk przed D. Baranowską (obie „Stomil”). Debel mężczyzn 

wygrała para G. i W. Wasiakowie („San”), a wśród kobiet para A. Mruk  

- D. Baranowska. W grze mieszanej bezkonkurencyjna okazała się para B. Filipowska 

(niestowarzyszona) - R. Kozłowski („Budowlani”). W trakcie mistrzostw, w uznaniu 

zasług dla rozwoju wielkopolskiego ping - ponga, wręczono złote odznaki  

J. Koniecznemu, W. Fischerowi, M. Maćkowiak oraz srebrną A. Majewskiemu
265

. 

 W kategoriach młodzieżowych do czołówki kraju zaliczały się Dorota 

Baranowska oraz Beata Filipowska. Pierwsza, z wyżej wymienionych, wygrała m.in.  

II Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny młodziczek w Poznaniu w grudniu 1977,  

a na kwietniowych Mistrzostwach Polski w Sochaczewie zdobyła złoty medal  

w mikście z H. Góreckim oraz brązowy w grze pojedynczej. Na tym samym turnieju  

B. Filipowska była druga w mikście (z L. Karwatką) oraz czwarta w singlu
266

. Ponadto 

D. Baranowska wzięła udział w Mistrzostwach Europy rozgrywanych w dniach 22 - 31 

lipca 1978 roku w Barcelonie
267

.  

 Sezon 1978 - 1979 otworzył I Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny seniorów. 

Wśród mężczyzn triumfował G. Wasiak („San”) przed H. Rudzkim („Budowlani”)  

i A. Jędruskiem („San”). W turnieju kobiecym najlepsza okazała się H. Sowińska 

(„San”) przed J. Feldgebel („Pocztowiec”)
268

. Przed rozpoczęciem tego sezonu  

ze „Stomilu” Poznań do „Budowlanych”, wraz z trenerem A. Majewskim, przeszły 

dwie najbardziej utalentowane zawodniczki województwa: Filipowska i Baranowska. 

                                                             
263Zbiory D. Matus-Jankowiak, Stomilowiec, 21.12.1977.  
264 GP, 14.02.1978. 
265 GP, 12.05.1978. 
266 GP, 19.06.1978. 
267 GW, 25.05.1978. 
268 GW, 23.09.1978. 
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Po rocznej grze w lidze wojewódzkiej zawodniczki „Budowlanych” awansowały do  

II ligi państwowej.  

 W sezonie 1979 - 1980, na szczeblu II ligi, OZTS Poznań posiadał trzy drużyny.  

Awans uzyskała, wzmocniona m.in. W. Wasiakiem (dotychczas „San”), męska drużyna 

„Budowlanych” występująca w składzie: R. Kozłowski, W. Wasiak, H. Rudzki,  

M. Datko
269

. Coraz lepiej w rozgrywkach radził sobie również „San”, który w latach 

1978 - 1980 plasował się w czołówce II ligi. Zespół wzmocniony przed sezonem 1979  

- 1980 takimi zawodnikami jak R. Szudzikowski, R. Kolasiński czy Flisikowski, który 

uzupełniali ponadto A. Jędrusek, J. Majewski i G. Wasiak była blisko awansu do I ligi, 

przegrywając niestety mecze barażowe
270

. 

 Dominację „Sanu” i „Budowlanych” w województwie poznańskim potwierdziły  

Mistrzostwa Województwa Seniorów z roku 1979. Pierwsze miejsca zdobyli:  

R. Kolasiński („San”) i Dorota Baranowska („Budowlani”) w grach pojedynczych,  

w deblu pary Zielke - Jędrusek („San”) oraz Baranowska – Mruk („Budowlani”).  

W grze mieszanej triumfowali R. Flisikowski - H. Szmydt („San”)
271

. 

 Duże możliwości na Mistrzostwach Polski w Łodzi w czerwcu 1980 r. 

potwierdziły podopieczne trenera Adolfa Majewskiego: D. Baranowska i B. Filipowska. 

Drużyna „Budowlanych” Poznań (D. Baranowska, B. Filipowska, E. Fogt) zdobyła 

złoty medal. Ponadto złoto wywalczyła para Baranowska - Filipowska, a srebro  

D. Baranowska w singlu
272

. 

 Pod koniec września 1980 roku odbył się kolejny zjazd Okręgowego Związku 

Tenisa Stołowego w Poznaniu. Nie przyniósł on większych zmian w działalności 

związku. Prezesem pozostał Janusz Konieczny, który sprawnie kierował organizacją  

i działalnością OZTS-u. OZTS Poznań zrzeszał 300 zawodników, 30 sędziów oraz  

15 szkoleniowców
273

.  

 Problemem OZTS w Poznaniu była mała liczba sekcji, których było zaledwie 

dziesięć. Okręg poznański nie miał również żadnego przedstawiciela na szczeblu I ligi 

państwowej. W sezonie 1980 - 1981 w drugiej lidze grały dwa zespoły  

z województwa poznańskiego: „San” (mężczyźni) i „Budowlani” (kobiety) Poznań.  

                                                             
269 GP, 1.10.1979. 
270 W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych  do Sanu Poznań trafiali zawodnicy odbywający w 

Poznaniu służbę wojskową, którzy prezentowali często wysoki poziom gry. Za: relacja ustna A. Jędruska. 
271 GW, 28.03.1979. 
272 GW, 24.06.1980.  
273 GP, 27.10.1980. 
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W lidze międzywojewódzkiej, skupiającej drużyny z województw poznańskiego, 

pilskiego, szczecińskiego, gorzowskiego, koszalińskiego i słupskiego, grały poznańskie: 

„Stomil” i „Budowlani” (spadkowicz z II ligi), czempiński „Orkan” i „Stella” Gniezno. 

W lidze międzywojewódzkiej kobiet nasze województwo reprezentowały „Stomil”  

i „Budowlani” II
274

. Sekcje prowadziły ponadto poznańskie: „Pocztowiec”, „Admira-

Teletra”, „Start” oraz „Orkan” Kwilicz i „Orzeł” Słupia Wielka
275

. POZTS organizował 

ponadto turnieje klasyfikacyjne i corocznie mistrzostwa okręgu w kategoriach: 

seniorzy, juniorzy, juniorzy młodsi, a także był także częstym organizatorem turniejów 

strefowych które rozgrywano najczęściej w Gnieźnie i w Poznaniu
276

. 

 W drugiej połowie lat osiemdziesiątych brakowało sukcesów na arenie 

ogólnopolskiej we wszystkich kategoriach wiekowych. Po odejściu z „Budowlanych” 

Poznań dwóch czołowych juniorek: D. Baranowskiej (do AZS Politechnika Gliwice  

w roku 1980) oraz B. Filipowskiej (do „Pogoni” Siedlce), nie było zawodniczek oraz 

zawodników będących w stanie rywalizować z czołową Polski. O ile w turniejach 

strefowych tenisiści województwa poznańskiego często zdobywali czołowe miejsca,  

to już na turniejach ogólnopolskich nie odgrywali znaczącej roli. Na II OTK juniorów  

i juniorów młodszych, rozgrywanym w grudniu 1980 roku, R. Maćkowiak zajęła 25,  

a E. Fogt 26 miejsce w kategorii juniorek. Dorota Górniak była 17 w kategorii jun. 

młodszych (wszystkie „Budowlani” Poznań). W tejże kategorii miłą niespodziankę  

sprawił gracz gnieźnieńskiej „Stelli” W. Gewert, który był czwarty. M. Olejnik 

(„Stomil”) zakończył turniej na miejscu czternastym
277

.  

 Do czołowych zawodników woj. poznańskiego w kategoriach juniorskich 

należeli w latach 1980 – 1980: J. Piątkiewicz, K. Jassem, T. Pers („Stomil”),  

R. Mroziński i T. Golak („San”), T. i M. Sikorscy, J. Gewert („Stella”) i T. Lisiak 

(„Orkan” Czempiń).Wśród kobiet wyróżniały się K. Czajka („Stomil”), M. Zimmer 

(„San”), A. Baranowska, I. Kowal („Budowlani”), V. Włodarczak, I. Grabowiecka 

(„Stella”). 

 Mistrzostwa województwa poznańskiego rozegrano 5 stycznia 1981 roku. 

Zakończyły się one zwycięstwami R. Flisikowskiego („San”) oraz D. Kukli 

                                                             
274 GP, 9.9.1980. 
275 GW, 24.03.1980. 
276 Turnieje strefowe były bezpośrednią klasyfikacją do turniejów ogólnopolskich. W turnieju strefowym 
uczestniczyli zawodnicy wyłonieni z wojewódzkich turniejów klasyfikacyjnych. Woj. poznańskie 

tworzyło strefę  z województwami: pilskim, szczecińskim, gorzowskim, koszalińskim i słupskim. 
277 GP, 27-28.12.1980. 



84 

 

(„Budowlani”). W grach deblowych najlepsi okazali się, wśród seniorów, para  

R. Mroziński („San”) - T. Nowak („Orkan” Czempiń), a wśród seniorek para 

„Budowlanych” Poznań D. Kukla - E. Fogt. W turnieju gier mieszanych zwyciężyli  

J. Feldgebel („Pocztowiec”) i R. Szudzikowski („San”). Mistrzostwa te raz jeszcze 

potwierdziły wiodącą rolę „Sanu” w tenisie męskim oraz „Budowlanych” w żeńskim 

tenisie stołowym w województwie poznańskim
278

.  

 W sezonie 1980 – 1981, w rozgrywkach drugiej ligi, świetnie radził sobie „San” 

Poznań, który prowadził w tabeli przez większość cześć sezonu. Niestety w dwóch 

ostatnich, decydujących o awansie, meczach Poznaniacy nie dali rady Wrocławskiej 

„Burzy” przegrywając  we własnej hali 7:11 oraz 5:12
279

.  

 Awans, ekipie „Sanu” udało się wywalczyć po roku. Po zajęciu I miejsca  

w rozgrywkach II ligi poznańscy tenisiści zagrali, w połowie czerwca, w turnieju 

barażowym o wejście do I ligi. Po wygranej z CKS Czeladź 10:8 oraz remisie 9:9  

z „Motorem” Lublin poznańscy zawodnicy mogli się cieszyć z powrotu, po 24 latach 

przerwy
280

, do I ligi. Do awansu przyczynili się następujący zawodnicy:  

A. Konopczyński, R. Kolasiński, R. Flisikowski, A. Jędrusek, R. Mroziński oraz  

J. Majewski. Kierownikiem drużyny był Norbert Klekotta
281

.  

  I liga była obecna w Poznaniu tylko przez rok. W sezonie 1981/1982 

Zawodnikom „Sanu” udało się zdobyć zaledwie jeden punkt w całych rozgrywkach 

remisując 9:9 z „Zagłębiem” Lubin
282

. Zdecydowanie najlepszym zawodnikiem „Sanu”  

w tym okresie był A. Konopczyński, który jako jedyny nawiązywał wyrównaną walkę  

z czołowymi polskimi zawodnikami. Zawodnikom brakowało doświadczenia oraz 

kondycji. W prasie tego okresu pisano, że „San” jako jedyny grał w tej lidze na 

zasadach czystego amatorstwa, a zawodnikom brakowało doświadczenia oraz kondycji. 

Ponadto zawodnicy mieli kłopoty z odbiorem serwisem, przegrywając mecze  

w końcówkach setów
283

. Potwierdzeniem tego może być mecz zawodnika „Sanu”  

A. Jędruska, z najwybitniejszym, obok Andrzeja Grubby, polskim tenisistą lat 

osiemdziesiątych Leszkiem Kucharskim, występującym w barwach AZS-AWF Gdańsk. 

A. Jędrusek przegrał mecz, prowadząc 19:16 w decydującym trzecim secie,  

                                                             
278 GW, 20.01.1981. 
279 GW, 24.03.1981. 
280 W sezonie 1957-1958 w I lidze występował zespół „Blasku” („Sanu”) Poznań.  
281  GW, 15.06.1982. 
282 GW, 27.09.1982. 
283 GW, 30.11.1982. 
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a cała drużyna dwukrotnie 5:13
284

. Drużyna „Sanu” Poznań z I ligi spadła po 

przegranych meczach drugiej rundy z „Motorem” Lublin 7:11 oraz „Włókniarzem” 

Łódź 5:13, gdzie mimo dobrych początków drużynie nie udało się wywalczyć choćby 

remisu
285

.  

 W latach 1981 - 1983 w II lidze męskiej grał zespół „Orkanu – Heliosa” 

Czempiń prowadzony przez Mariana Maślaka
286

. W drużynie tej w latach tych grali:  

P. Gozdowski, T. Nowak, R. Jankowski i P. Lisiak. 

 Pomimo odejścia z klubów poznańskich, dwóch czołowych zawodniczek  

D. Baranowskiej i B. Filipowskiej, w II lidze dzielnie radziły sobie tenisistki 

„Budowlanych”, które w latach 1978 - 1990 nieprzerwanie występowały w tej klasie 

rozgrywkowej. Czołowymi zawodniczkami klubu były: D. Górniak, D. Kukla, E. Fogt,  

H. Sowińska, od 1983 J. Feldgebel (wcześniej „Pocztowiec”), i od 1985 ponownie  

D. Baranowska - Matus.  

 W sezonie 1981-1982 w II lidze kobiet grały również zawodniczki poznańskiego 

„Pocztowca”. Skład drużyny tworzyły: Danuta Jagiełło, siostry J. i L. Feldegebel oraz  

H. Frankowska. Trenerem zespołu był Mieczysław Feldgebel, który pracował w klubie 

od 1970 roku. Drużynie nie udało się jednak utrzymać w lidze, a zawodniczki, po 

spadku, przeniosły się do innych klubów (J. Feldgebel) bądź zakończyły karierę. 

Degradacja była początkiem końca tego poznańskiego klubu. W roku 1989 sekcja tenisa 

stołowego „Pocztowca” zawiesiła działalność, a z początkiem lat dziewięćdziesiątych 

uległa likwidacji
287

. 

 Wysoki poziom szkolenia młodzieży prezentowały także męskie drużyny 

„Stomilu” Poznań i „Stelli” Gniezno grające w pierwszej połowie lat osiemdziesiątych  

w klasie międzywojewódzkiej. Duży sukces odnieśli zawodnicy „Stelli” w sezonie 1982  

- 1983 awansując do II ligi, w której grali do roku 1988. W sezonie 1983 - 1984 zespół 

grał w składzie: L. Hyżyk, T. Nowak (sprowadzony z „Orkanu” Czempiń),  

W. i J. Gewertowie i W. Wasiak. 

 W połowie grudnia 1984 odbył się zjazd poznańskiego OZTS. Głównymi 

problemami poruszanymi na zjeździe były: brak młodzieży chętnej do podjęcia 

                                                             
284 GW, 19.11.1982. 
285 GW, 7.03.1983. 
286 GP, 6.12.82. 
287 A. Konicki, J. Lis,65 lat KS Pocztowiec TP.S.A  Poznań. Sport i rekreacja pracowników poczty 

 i telekomunikacji, Poznań 1997. 



86 

 

treningu, mała liczba wykwalifikowanych trenerów (tylko jeden trener I klasy i dwóch 

II), problemy bazowe (brak wyczynowych siatek) oraz, po spadu „Sanu” Poznań, 

nieposiadanie drużyny w najwyższej klasie rozgrywkowej. Dodatnio oceniono 

organizację imprez oraz posiadanie przez związek wykwalifikowanej kadry 

sędziowskiej (aż 16 sędziów najwyższej klasy)
288

. Funkcję prezesa nadal dzierżył 

Janusz Konieczny, natomiast wiceprezesem został wybrany Andrzej Glapa.  

W ramach OZTS Poznań działały następujące wydziały: Wydział Sędziowski, którym 

kierował Jerzy Kiedrowicz, Wydział Gier i Dyscypliny (R. Kaczmarek), Wydział 

Szkolenia (R. Majewski). Ponadto członkami zarządu byli: Józef Kołodziejczyk, 

Tadeusz. Górny, Janusz Wójcik oraz Wojciech Parobkiewicz
289

. 

 28.12.1984 roku odbyły się kolejne Mistrzostwa Województwa Seniorów. 

Spośród blisko 60 uczestników najlepsi okazali K. Węgrowski („San”) oraz D. Kukla 

(„Budowlani”). W turnieju z dobrej strony pokazała się drużyna „Stelli” Gniezno, której 

zawodnicy T. Sikorski, G. Wasiak i T. Nowak zajęli miejsca od drugiego do czwartego. 

Wśród Kobiet na pierwszym miejscu uplasowała się K. Czajka („Stomil”) przed E. Fogt  

i D. Górniak („Budowlani”). Pierwsze miejsce w grze deblowej zajęła para Mroziński 

(„San”) - L. Hyżyk („Stella”), drugie i trzecie gnieźnieńskie pary: T. Nowak  

- G. Wasiak oraz juniorzy W. i J. Gewertowie. Wśród pań dwa pierwsze miejsca zajęły 

pary „Budowlanych” Poznań: D. Kukla - D. Górniak i E. Fogt – L. Feldgebel
290

. 

 W sezonie 1984/1985 w II lidze kobiet dobrze radziły sobie tenisistki 

„Budowlanych” Poznań (D. Matus, D. Górniak, E. Fogt, D. Kukla) które walczyły  

o awans do I ligi. Wpływ na dobrą postawę tych zawodniczek miał niewątpliwie powrót  

do klubu, po czterech latach spędzonych w gliwickim AZS-ie, Doroty Baranowskiej-

Matus
291

. Ostatecznie zawodniczkom nie udało się awansować do ekstraklasy, zajmując 

II miejsce w lidze za drużyną AZS-AWF Gdańsk
292

.  

 Pingpongowy rok 1985 rozpoczął się od turnieju strefowego seniorów i seniorek  

w Gnieźnie, będącego jednocześnie eliminacją do Mistrzostw Polski. W turnieju kobiet 

triumfowały zawodniczki „Budowlanych”: D. Kukla i D. Baranowska. Wśród 

mężczyzn,  

                                                             
288 GP, 17.12.1984. 
289 Zbiory Janusza Koniecznego. Kronika OZTS  Poznań 1987 – 1988. 
290 GW, 29-30.12.1984. 
291 GP, 05.01.1985. 
292 GW, 27-28.04.1985. 
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z zawodników woj. poznańskiego najlepiej spisali się Tadeusz Nowak („Stella” 

Gniezno) i Krzysztof Węgrowski („San” Poznań), którzy zajęli odpowiednio  

2 i 3 miejsce
293

. 

 Zdecydowana większość wojewódzkich turniejów klasyfikacyjnych i strefowych 

odbywała się w Gnieźnie. Aż 236 uczestników wzięło udział w III Wojewódzkim 

Turnieju Klasyfikacyjnym w marcu 1985 w kategoriach: senior, junior i junior młodszy. 

109 zawodniczek walczyło w najmłodszej kategorii juniorek młodszych, które wygrała  

A. Baranowska („Budowlani”), młodsza siostra Doroty Baranowskiej-Matus. Wśród 

chłopców zwyciężył M. Kowalczewski („Stella”). W kategorii junior starszy najlepsi 

okazali się D. Górniak („Budowlani) i J. Piątkiewicz („Stomil”). W turnieju seniorów 

zwyciężył R. Mroziński, a seniorek D. Matus
294

. 

 Duże wyróżnienie potkało J. Przychodnego (prezesa POZTS do 1975 roku) oraz  

J. Koniecznego, którzy jako sędziowie klasy międzynarodowej zostali delegowani na 

Mistrzostwa Świata w Goeteborgu na przełomie marca i kwietnia 1985 roku
295

.  

 I strefowy turniej sezonu 1985/1986, odbył się we wrześniu w Gnieźnie. 

Potwierdził on mocną pozycję D. Matus, która w finale ograła swoją klubową 

koleżankę D. Górniak 2:0. Wśród panów drugie miejsce zajął R. Mroziński („San”),  

a na miejscach 3-6 uplasowali się zawodnicy „Stelli”: T. Nowak, W. Gewert, G. Wasiak 

i J. Gewert.  

 Na  ogólnopolskim turnieju klasyfikacyjnym juniorów młodszych 10 miejsce 

zajął M. Sikorski („Stella” Gniezno), od roku 1985 członek kadry narodowej 

juniorów
296

. 

 W pierwszej połowie lutego w Czaplinku (woj. koszalińskie) odbyło się 

zgrupowanie wojewódzkiej kadry juniorów, przygotowującej się do XIV 

Ogólnopolskiej Spartakiady Młodzieży. W zgrupowaniu brali udział: Jacek Konieczny, 

Rafał Mroczkowski, Mariusz Pawlak, Dariusz Kaźmierski (wszyscy „Stomil” Poznań) 

M. Knop („Budowlani”), Anna Baranowska, Joanna Popławska (obie „Budowlani”), 

Anna Hoffmann, Anna Jędrzejczak, Monika Sierant, Renata Langner (wszystkie 

„Płomień” Grodzisk Wielkopolski) i Ilona Szczepańska (LZS ZSR Środa Wlkp
297

). 

                                                             
293 GW,6.01.1985. 
294 GW, 3.02.1985. 
295 GP, 23-24.03.1985. 
296 GW, 22.09.1985. 
297 Zbiory J. Koniecznego. Kronika POZTS 1986 -1987. 
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 Na początku lutego 1986 rozegrano Mistrzostwa Województwa, które 

zakończyły się triumfem W. Gewerta („Stella”) oraz D. Matus („Budowlani”). Turniej 

raz jeszcze potwierdził dominację tych dwóch klubów w województwie poznańskim, 

które łącznie zdobyły 11 medali
298

. 

 Wyniki współzawodnictwa indywidualnego na sezon 1985/1986 przedstawiały 

się następująco: 

Tabela nr 8 Ranking juniorów i seniorów poznańskiego OZTS po sezonie 1985/1986. 

Juniorzy Juniorki Seniorzy Seniorki 

1.T. Sikorski (Stella 

Gniezno) - 254p  

1. K. Czajka (Stomil 

Poznań) – 238 p. 

1. R. Mroziński (San 

Poznań) – 237p. 

1. D. Matus (Budowlani 

Poznań)– 993 p. 

2. M. Kowalczewski 

(Stella) – 155 p. 

2. A. Baranowska 

(Budowlani) 

 – 213p. 

2.W. Gewert (Stella) – 

153 p. 

2. D. Kukla (Budowlani) 

– 218 p. 

3. Tomasz Pers (San) - 

90 p. 

3. J. Popławska 

(Budowlani) – 112 p. 

3. T. Nowak (Stella) – 

124 p. 

3. E. Fogt (Budowlani) – 

201 p. 

Źródło: Zbiory J. Koniecznego. Kronika POZTS 1985/1986. 

 29.11.1986 r. w Poznaniu odbył się egzamin na sędziów klasy związkowej.  

Z województwa poznańskiego egzamin końcowy zdało sześciu kandydatów: Tadeusz 

Domek, Roman Kaczmarek, Jan Kowalewski, Ryszard Majewski i Krystyna 

Sowińska
299

. 

 Sezon 1986 - 1987 nie był udany dla wielkopolskich tenisistów,  

a w szczególności dla tenisistów „Stelli” oraz „Sanu” grających w II lidze. Drużyna 

„Sanu”, po odejściu czołowych zawodników Szudzikowskiego, Kolasińskiego  

i Flisikowskiego, nie zdołała uniknąć degradacji. Więcej szczęścia mieli zawodnicy 

gnieźnieńskiej „Stelli”, którym zajęli ostatecznie V miejsce w tabeli. Problemy  

z utrzymaniem drugoligowej sekcji miała też drużyna „Budowlanych”, której 

zawodniczki po sezonie zagroziły odejściem z klubu z powodów finansowych. 

Ostatecznie kryzys został jednak zażegnany, a ping-pongową udało się utrzymać
300

. 

 14.01.1987 r. na sali poznańskiego „Stomilu” odbyły się eliminacje 

wojewódzkie do III OTK juniorów i juniorek. Trzy dni później w Gnieźnie 

rywalizowali seniorzy i seniorki. W kategorii juniorek wygrała J. Popławska przed  

A. Baranowską (obie „Budowlani”), A. Hoffman („Płomień” Grodzisk) i Iloną 

                                                             
298 GW, 9.02.1986. 
299 Zbiory J. Koniecznego. Protokół egzaminu z dnia 29.11.1986. 
300 GP, 3.08.1987. 
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Szczepańską (LZS ZSR Środa). W turnieju juniorów najlepszy okazał się M. Sikorski 

przed M. Kowalczewskim (obaj „Stella”), M. Knopem („Budowlani”) i M. Pawlakiem 

(„Stomil”). Turniej seniorek zdominowały zawodniczki „Budowlanych”. Wygrała  

D. Matus przed D. Górniak i D. Kuklą. Wśród seniorów miejsca na podium zajęli 

zawodnicy klubów poznańskich Wygrał R. Flisikowski, przed R. Kolasińskim (obaj 

„Stomil”) i R. Mrozińskim („San”). Z turnieju strefowego awans do III OTK 

wywalczyli D. Matus i R. Mroziński, gdzie nie odegrali jednak większej roli
301

. 

 Słabe wyniki drużynowe przekładały się na brak sukcesów indywidualnych.  

W końcowej klasyfikacji sezonu 1986/1987 w kategorii seniorów, najwyżej,  

bo na 33 miejscu w Polsce, klasyfikowany był Romuald Mroziński. Wśród seniorek, 

nieco lepiej bo na 21 miejscu, uplasowała się D. Matus. Jedynym zawodnikiem 

plasującym się w czołówce był M. Sikorski, z gnieźnieńskiej Stelli, który w kategorii 

junior młodszy był sklasyfikowany na drugim miejscu. W punktacji klubowej najwyżej, 

bo na 31 miejscu w kraju, plasował się zespół „Budowlanych”, a na miejscu 38 była 

Stella Gniezno. W punktacji województw: OZTS Poznań zajęło miejsce siódme
302

. Liga 

wojewódzka seniorów, prowadzona przez POZTS w Poznaniu, liczyła 10 zespołów. 

Tabela na zakończenie sezonu 1986 -1987 przedstawiała się następująco: 

Tabela nr 9 Wyniki drużynowe ligi wojewódzkiej seniorów po sezonie 1986/1987. 

1. Budowlani Poznań 36:0 180:46 

2. Stomil II Poznań 23:13 144:119 

3. Orzeł Słupia Wielka 22:14 153:128 

4. LZS Objezierze 22:14 148:120 

5. Orkan II Czempiń 21:15 149:122 

6. Stella II Gniezno 17:19 131:141 

7.Start Poznań 15:21 125:153 

8. Pocztowiec Poznań 15:21 117:145 

9. Stomil II Poznań 6:30 89:168 

10. San II Poznań 3:33 83:177303 

Źródło: Zbiory Janusza Koniecznego. Kronika POZTS 1986/1987. 

 W sezonie 1987 - 1988 woj. poznańskie miało tylko dwóch przedstawicieli na 

szczeblu II ligi: „Stellę” Gniezno i „Budowlanych” Poznań. W lidze 

międzywojewódzkiej występowały drużyny „Sanu” Poznań, „Stomilu” Poznań, 

                                                             
301 Zbiory J. Koniecznego, Kronika POZTS 1986-1987. 
302 Tamże. 
303 Tamże, Wyniki współzawodnictwa  sportowego w sezonie 1985-1986. 
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„Orkanu” Czempiń oraz „Budowlanych”, który awansował z ligi wojewódzkiej. 

Wysoki poziom sportowy utrzymywały zawodniczki „Budowlanych”, które regularnie 

wygrywały turnieje strefowe, klasyfikując się na turnieje ogólnopolskie. W grudniu 

1987 r. na turnieju strefowym w Poznaniu zdobyły trzy pierwsze miejsca. Ponadto  

D. Matus awansowała do IMP rozegranych w marcu 1988 roku
304

. Lata 1988 – 1989 nie 

były pomyślne dla tenisa stołowego w województwie poznańskim. Po spadku 

gnieźnieńskiej Stelli, OZTS w Poznaniu nie miał przedstawiciela w II lidze męskiej. 

Honoru broniły więc tylko tenisistki „Budowlanych”, które sezon ten ukończyły na 

miejscu szóstym grupy „B”.  

 W latach 1976 - 1989 tenis stołowy w województwie poznańskim był uprawiany 

w paru klubach z których wywodziła się czołówka województwa w kategoriach 

seniorskich i młodzieżowych. Były to kluby poznańskie: „San”, „Budowlani”, „Stomil”, 

„Pocztowiec”, gnieźnieńska „Stella” oraz Czempiński „Orkan”. Głównym problemem 

województwa było odchodzenie do klubów spoza województwa najbardziej 

utalentowanych zawodników (M. Sikorski) i zawodniczek (B. Filipowska,  

D. Baranowska). Było to niestety związane z lepszymi warunkami treningowymi oraz 

finansowymi oferowanymi przez kluby (AZS Politechnika Gliwice) czy ośrodki 

szkoleniowe (Gdańsk). Tak więc o ile w kategoriach młodzieżowych tenisiści  

i tenisistki osiągali znaczące sukcesy, o tyle w sporcie seniorskim brakowało sukcesów 

na arenie ogólnopolskiej, a jedynym klubem, któremu udało się zagrać w najwyższej 

klasie rozgrywkowej był „San” Poznań w sezonie 1982 - 1983. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
304 GP, 22.02.1988. 
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3.2. Lata 1990-1999 

 Lata transformacji ustrojowej przełomu lat osiemdziesiątych  

i dziewięćdziesiątych były, dla działalności poznańskiego OZTS i poszczególnych 

klubów, okresem trudnym. Zaprzestanie sponsoringu przez zakłady państwowe  

i konieczność zapewnienia nowych źródeł finansowania znacząco utrudniły 

funkcjonowanie wielu wielkopolskim klubom. 

 W sezonie 1989 – 1990 w rozgrywkach II ligi państwowej grały żeńska drużyna 

„Budowlanych” Poznań oraz męska drużyna „Orkanu” Czempiń. Oba kluby nie zdołały 

uniknąć degradacji. W ogólnopolskich rozgrywkach indywidualnych zawodnicy 

województwa poznańskiego nie odgrywali znaczącej roli. Na listach klasyfikacyjnych 

PZTS, w kategoriach seniorskich, w czołowej „trzydziestce”, nie było  żadnego 

przedstawiciela województwa poznańskiego. Na trzynastym miejscu wśród juniorów 

sklasyfikowany był Mariusz Radecki, a wśród juniorów młodszych Marcin Jarkowski 

był dwunasty (obaj „Stella” Gniezno). W końcowej klasyfikacji okręgów  sezonu 1989  

- 1990 OZTS Poznań zajął dopiero trzynastą pozycję.  

 Rozgrywki indywidualne i drużynowe, prowadzone przez POZTS przebiegały 

bez przeszkód. I wojewódzkie turnieje klasyfikacyjne  nowego sezonu  odbyły się, 

tradycyjnie w Gnieźnie i Poznaniu. W kategorii juniorów starszych miejscami na 

podium podzielili się gracze gnieźnieńscy: A. Zawada, Z. Piechnik i M. Radecki 

(wszyscy „Stella” Gniezno). Wśród juniorek najlepsza okazała się, niespodziewanie, 

zawodnicza „Płomienia” Grodzisk, K. Flisiewicz. Drugie miejsce zajęła A. Kiedrowicz, 

a trzecie S. Szeląg (obie „Budowlani” Poznań ). Turniej seniorów wygrał K. Krüger 

(„Stella”) przed R. Flisikowskim („Stomil”) i  M. Knopem („Orkan” Czempiń), 

natomiast seniorek K. Czajka („Stomil” Poznań). Tuż za nią uplasowały się   

A. Baranowska („Budowlani”) i  A. Hoffman („Płomień” Grodzisk Wlkp.)
305

.  

 Sensacyjnie zakończyły się Mistrzostwa Województwa seniorów i seniorek  

rozgrywane, z początkiem lutego 1990 roku, w Poznaniu. Triumfatorem został, jeden  

z najstarszych uczestników, 45-letni zawodnik poznańskiego „Sanu” A. Jędrusek, który 

zostawił w pokonanym polu swoich klubowych kolegów: A. Podgórskiego i  A. Golika. 

Turniej kobiecy odbył się bez większych niespodzianek. Najlepszą zawodniczką 

                                                             
305 Zbiory J. Koniecznego,  Klasyfikacje OZTS Poznań, 09.1989. 
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województwa została A. Kiedrowicz („Budowlani”) przed K. Czajką („Stomil”)  

i A. Hoffman („Płomień” Grodzisk Wlkp.)
306

. 

 Przed sezonem 1990 - 1991 dokonano reorganizacji rozgrywek II ligi w Polsce. 

Powołano 8 makroregionów: wielkopolski, śląski, dolnośląski, lubelski, pomorski, 

centralny, warmińsko-mazurski i małopolski. W skład makroregionu wielkopolskiego 

wchodziły drużyny z woj. wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. OZTS Poznań nie 

miał żadnego przedstawiciela  w II lidze żeńskiej (8 zespołów), natomiast w II lidze 

męskiej (10 zespołów) grały RKS „San” Poznań,  KKS „Stella” Gniezno, KS „Stomil” 

Poznań” i MLKS „Orkan- Helios” Czempiń
307

. W lidze  najlepiej radziły sobie „Stella” 

i „San”, które ambitnie walczyły   o awans do I ligi państwowej przegrywając jednak 

nieznacznie rywalizację ze „Stalą Stocznia” Szczecin i „Warta” Gorzów
308

. 

 Na początku lat dziewięćdziesiątych  kryzys finansowy dotknął  również 

zasłużone kluby. W latach 1991 - 1993 upadły poznańskie  sekcje  „Stomilu”  

i  „Pocztowca” słynąca ze świetnej pracy z młodzieżą
309

. Z ogromnymi trudnościami 

borykała się sekcja „Budowlanych”. W całym województwie grało ok. 50 seniorów  

i 150 juniorów. Na etatach trenerskich było tylko dwóch trenerów: Tadeusz Nowak  

w gnieźnieńskiej „Stelli” i Andrzej Jędrusek w poznańskim „Sanie”. Kluby te 

zdecydowanie przodowały w województwie, szczególnie w tenisie męskim
310

. 

Potwierdziły to Mistrzostwa Województwa seniorów i seniorek rozegrane w połowie 

lutego 1991 roku. Wyniki tego turnieju przedstawiały się następująco: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
306 Express Poznański, 13.02.1990. 
307 Tenis stołowy, 6(1) 91. 
308 GP, 13.02, 20-21.04.1991. 
309 A. Konicki, J. Lis, 65 lat KS Pocztowiec TP.S.A…, ,  Poznań 1997, s. 136-141. GP, 20-21.04.1991. 
310 GP, 20-21.04.1991. 
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Tabela nr 10: Mistrzostwa województwa seniorek i seniorów w singlu na rok 1991. 

Singiel mężczyzn Singiel kobiet 

1. R. Mroziński (San Poznań) 1.A. Kiedrowicz (Budowlani Poznań) 

2. K. Krüger (Stella Gniezno) 2.A. Tomczak (Stomil Poznań) 

Źródło: GP, 19.02.1991. 

Tabela nr 11 Mistrzostwa województwa seniorów i seniorek w grach deblowych na rok 1991. 

Debel kobiet Debel mężczyzn  

1.A. Kiedrowicz - M. Sanigórska 

(Budowlani) 

1.Radecki - Jarkowski (Stella) 

2.A. Tomczak (Stomil) - S. Ciarka 

(Budowlani) 

2.Welke (San) - Świerski (Stella) 

Źródło: GP, 19.02.1991. 

 Po dwóch ogólnopolskich turniejach klasyfikacyjnych sezonu 1991 - 1992 PZTS  

opublikował indywidualne listy rankingowe seniorów, juniorów i kadetów. Wysokie,  

trzynaste miejsce wśród seniorów zajmował R. Mroziński („San”). W  kategorii 

juniorskiej, aż trzech zawodników było kwalifikowanych w czołowej dwudziestce. 

Dziesiąty był M. Jarkowski („Stella”), dwunasty D. Welke, a dwudziesty  

Ł. Lewandowski (obaj „San”)
311

.  

 Rok 1992  był przełomowy dla tenisistów poznańskiego „Sanu”. Drużynie udało 

się  awansować do I ligi państwowej. Trzon zespołu stanowili doświadczeni zawodnicy 

jak Romuald Mroziński i Ryszard Flisikowski wspierani przez graczy młodego 

pokolenia: Daniela Welke, Łukasza Lewandowskiego i Mariusza Radeckiego, 

pozyskanego ze „Stelli” Gniezno. Trenerem zespołu był A. Jędrusek. Klub, jako jeden  

z nielicznych, nie miał większych kłopotów finansowych. Głównym sponsorem była 

bowiem Poznańska Wytwórnia Wyrobów Tytoniowych, której pomoc finansowa 

pozwalała na utrzymanie I-ligowego klubu i szkolenie młodzieży
312

. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
311 Tenis stołowy, 8(1) 1992. 
312 Zbiory J. Koniecznego, Kronika POZTS 1992-1993, wycinki prasowe. 
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Fot. 8 Miłośnikiem gry w ping – ponga był także Lech. Wałęsa. Na zdjęciu w przyjacielskiej partii   

z tenisistą ziemnym, Poznaniakiem Wojciechem Fibakiem. 

Źródło: GP, 6.03.1981. 

 27.11.1992 r., przy ulicy Reymonta 35 w Poznaniu, odbyło się zebranie 

sprawozdawczo - wyborcze OZTS. Prezesem pozostał Janusz Konieczny. Funkcję 

wiceprezesa do spraw sportowych powierzono ponownie Andrzejowe Glapie. 

Przewodniczącym Wydziału Spraw Sędziowskich pozostał Jerzy Kiedrowicz,  

a sekretarzem wybrano Ryszarda Gronka. Ponadto, w skład zarządu weszli: Roman 

Kaczmarek (zajmujący się rankingami i współzawodnictwem indywidualnym  

i drużynowym), Józef Kołodziejczyk (członek zarządu do spraw klas sportowych  

i dyscyplinarnych) oraz Wojciech Parobkiewicz (do spraw organizacji imprez dla 

dzieci). Z poprzedniego zarządu ubył jedynie Ryszard Majewski. Podczas zebrania 

wybrano delegatów na Walny Zjazd PZTS, którymi zostali Janusz Konieczny i Tadeusz 

Nowak
313

.  

 Pomimo małej ilości klubów, na dość wysokim poziomie w województwie stało 

szkolenie młodzieży. Dużą grupę utalentowanych zawodników skupiona była  

w „Sanie”. Na II WTK juniorów w Poznaniu, rozegranym 27.11.1992 r. w sali szkolnej 

przy ul. Traugutta, w pierwszej ósemce było aż siedmiu wychowanków tego 

poznańskiego klubu. Turniej wygrał A. Sanigórski, przed K. Gruszczyńskim  

i J. Łosińskim. Czwarty był  Jerzy  Baranowski reprezentujący „Budowlanych” Poznań.  

                                                             
313 Tamże. 
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 Zespół „Sanu” dobrze radził sobie w rozgrywkach seniorskich na szczebli I ligi. 

Drużyna, po słabym początku, wygrała m.in. z wyżej notowaną „Stalą Stocznia” 

Szczecin 7:3 i zakończyła I rundę rozgrywek na ósmym miejscu w gronie dziesięciu 

zespołów. Skład tworzyli:  R. Mroziński,  Ł. Lewandowski, M. Radecki oraz nowo 

pozyskany, doświadczony S. Karwatka
314

. Po dobrych występach w turniejach 

ogólnopolskich pod koniec roku Ł. Lewandowski został powołany do kadry narodowej 

juniorów, natomiast J. Tomicki do kadry kadetów
315

.   

 Problemy  z przydzielaniem dobrego sprzętu rozstrzygano na szczeblu 

okręgowym. Uchwałą zarządu OZTS Poznań dokonano podziału 22 okładzin 

otrzymanych od Polskiego Związku Tenisa Stołowego. 8 sztuk otrzymał poznański 

„San”, po 4 sztuki KS „Budowlani” Poznań i KKS „Stella” Gniezno. Po 2 sztuki 

otrzymały KS „Helios Czempiń”, KS „Sparta” Oborniki i KTS „Rataje - 50” Poznań
316

. 

 Mistrzostwa województwa seniorów i seniorek, rozegrane w marcu 1993 roku, 

zakończyły się zwycięstwem Krzysztofa Krugera („Stella” Gniezno) oraz Dagmary 

Ciarki („Budowlani” Poznań). W mistrzostwach brali udział przedstawiciele tylko 

czterech klubów: „Sanu”, „Budowlanych”, „Stelli” oraz „Pocztowca”. Wśród mężczyzn 

w czołowej szesnastce aż trzynastu zawodników reprezentowało poznański „San”. 

Prymat w tenisie kobiecym nadal dzierżyły zawodniczki „Budowlanych”. Pięć 

tenisistek tego klubu znalazło się  w czołowej szóstce
317

.  

 W marcu tegoż roku wyróżniono działaczy poznańskiego OZTS. Srebrną 

odznakę „Zasłużonego działacza kultury fizycznej” otrzymali Ryszard Gronek  

oraz Wojciech  Parobkiewicz, natomiast brązowe Roman Kaczmarek, Jerzy Kiedrowicz  

i Tadeusz Nowak
318

. 

 Do ostatniej kolejki sezonu 1992 - 1993 „San” Poznań walczył o utrzymanie  

w I lidze seniorów. Decydujący, o pozostaniu w lidze, mecz Poznaniacy rozegrali na 

wyjeździe z „Bronią” II Radom, której do utrzymania wystarczał jeden punkt.  

Po zwycięstwach Karwatki, Mrozińskiego i Lewandowskiego oraz debla Mroziński  

– Karwatka, „San” prowadził już 4:2. Nieoczekiwanie swoje gry przegrali jednak  

Ł. Lewandowski oraz M. Karwatka i przed ostatnim meczem Radeckiego ze Świątkiem 

                                                             
314 GW, 1.12.1992. 
315 GP, 2.12.1992. 
316 Zbiory J. Koniecznego, Kronika POZTS 1992-1993. 
317 Tamże, Komunikat POZTS z 9.03.1993. 
318 Tamże, sprawozdanie J. Koniecznego z 25.03.1993. 
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goście z Poznania prowadzili 5:4. Po wygranym I secie, Radecki nie sprostał rywalowi 

w secie drugim, a w decydującym trzecim secie trzecim przegrywał już 16:18. Pomimo 

tego wygrał następne pięć piłek, co dało klubowi z Poznania zwycięstwo w całym 

meczu 6:4 i utrzymanie w ekstraklasie
319

. 

 Popularnością cieszyły się, zainicjowane już w latach osiemdziesiątych,  turnieje 

dla dzieci i młodzieży pod nazwą „Szukamy Talentów”. W sezonie 1992 - 1993 

rozegrano pięć takich turniejów. Imprezy te odbywały się w Poznaniu, Gnieźnie  

i Obornikach w  dwóch kategoriach wiekowych: 12 - 13 lat oraz 11-latków  

i młodszych
320

. 

 Dużym sukcesem, młodego poznańskiego zawodnika, Jarosława Tomickiego 

zakończyły się Mistrzostwa Polski Kadetów rozgrywane w maju 1993 roku  

w Ciechanowie. Do złotego medalu w grze deblowej, z innym Wielkopolaninem 

Michałem Rogalą („Rodło” Piła), Tomicki dodał dwa krążki brązowe w grze 

pojedynczej oraz drużynowej (wspólnie z Patrykiem Majewskim)
321

. „San” zdołał także 

wprowadzić, jako jedyny, dwa zespoły do Drużynowych Mistrzostw Polski juniorów.  

O krok od medalu była „pierwsza” drużyna w  składzie: Ł. Lewandowski,  

A. Sanigórski i T. Ożadowicz, która ostatecznie zajęła czwarte miejsce. W grze 

singlowej wysokie piąte miejsce zajął Łukasz Lewandowski
322

.  

 W dniu 31.08.1993 r. odbyło się zebranie zarządu OZTS w celu organizacji 

rozgrywek II ligi kobiet i mężczyzn makroregionu wielkopolskiego oraz wojewódzkich 

i strefowych turniejów klasyfikacyjnych.  

 W początkach września odbyły się, inaugurujące sezon, wojewódzkie turnieje  

w poszczególnych kategoriach wiekowych. Wśród młodzików najlepsi okazali się Rafał 

Hennig, przed Marcinem Staszakiem (obaj „Stella” Gniezno) i Tomaszem Śmigajem 

(„Budowlani” Poznań). W kategorii młodziczek triumfowała Dorota Hyżyk („Sparta” 

Oborniki) przed Joanną Gierchatowską (SKTS „Rataje 50” Poznań) i Katarzyną Kot 

(„Stella”). Turniej seniorów wygrał, nowy nabytek poznańskiego „Sanu”, Ukrainiec 

Siergiej Retyński
323

. W pokonanym polu zostawił on kolegę klubowego  

R. Mrozińskiego i Arkadiusza Zawadę („Stella”). Wśród seniorek najlepsza okazała się 

                                                             
319 GW, 15.03.1993. 
320 GW, 27.05.1993. 
321 GP, 12.05.1993. 
322 GW, 18.06.1993. 
323 Ściągnięcie ukraińskiego zawodnika było możliwe dzięki wsparciu R. Kowala, ówczesnego właściciel 

sieci pizzerii „Tivoli”, który wziął na siebie koszty utrzymania zawodnika. 
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zawodniczka, gospodarza imprezy, SKTS „Rataje 50” Dagmara Ciarka. Tuż za nią 

uplasowały się zawodniczka „Budowlanych” Katarzyną Gruszczyńską, oraz koleżanki 

klubowe: Katarzyną Widelicką i Sylwią Ciarką
324

. Kobiecy turniej potwierdził koniec 

epoki „Budowlanych” Poznań w tenisie kobiecym. Założony w czerwcu 1991 roku, 

przez Krzysztofa Gogolewskiego i  Dorotę Matus, klub SKTS „Rataje 50” Poznań był 

w I połowie lat dziewięćdziesiątych, pomimo kłopotów finansowych
325

, zdecydowanym 

liderem województwa poznańskiego w tenisie kobiecym.  

 W sezonie 1993 - 1994 OZTS Poznań miał jednego przedstawiciela na szczeblu 

I ligi („San” Poznań) i trzech na szczeblu II ligi męskiej: „Stellę”  Gniezno, „San”  

II Poznań oraz „Helios” Czempiń. W II lidze żeńskiej grała drużyna SKTS „Rataje 50” 

Poznań
326

. 

 W meczu otwierającym I rundę rozgrywek I ligi, „San” Poznań występujący   

w składzie: S. Retyński, R.  Mroziński,  S. Karwatka, Ł. Lewandowski, M. Radecki 

zremisował ze „Stalą Stocznia” Szczecin 5:5
327

. 

 Dobre wyniku na I OTK juniorów i kadetów odnieśli młodzi zawodnicy  

z Wielkopolski. Jarosław Tomicki i Ł. Lewandowski zajęli trzecie miejsca w swoich 

kategoriach wiekowych, natomiast Katarzyna Gruszczyńska była siódma wśród 

kadetek. Ponadto na szesnastym miejscu turniej juniorów zakończył Mariusz 

Ożadowicz, a wśród kadetów na miejscu w przedziale 17-24 uplasował się Patryk 

Majewski
328

. 

 Po wygranej 7:3 nad wrocławską „Burzą” na II miejscu, po rundzie jesiennej, 

rozgrywki I ligi zakończył „San”. Było to możliwe dzięki dobrej dyspozycji całego 

zespołu, który nie miał słabych punktów. W meczu z „Burzą” punktowali: Retyński  

- 2p., Mroziński- 1,5p., Radecki - 2p., Lewandowski - 1p., Karwatka - 0,5p
329

.  

 W lutym 1994 roku, w Czempiniu, rozegrano finał Pucharu Polski na szczeblu 

makroregionu wielkopolskiego. W finale Tajfun Gorzów zwyciężył 4:3, z grającym  

w II lidze, czempińskim „Heliosem” 4:3. Dla „Heliosa” punkty zdobywali: K. Krüger, 

Maciej Knop i Mieczysław Wagner
330

. 

                                                             
324 Zbiory J. Koniecznego, Kronika POZTS 1993-1994, sprawozdanie z I WTK seniorów-ek. 
325 SKTS „Rataje 50” Poznań utrzymywał się w latach 1991-1994 głównie ze składek członkowskich. 
326 Tamże, tabela II ligi z dnia 18.12.1993. 
327 GP, 6.09.1993. 
328  Zbiory J. Koniecznego, Kronika POZTS 1993-1994. Lista klasyfikacyjna I OTK juniorów i kadetów. 
329 Tamże, Gazeta Wyborcza, 6.12.1993. 
330 Tamże, Dziennik Poznański, 10.02.1994. 
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 Duże wyróżnienie spotkało młodego Jarosława Tomickiego, który wziął udział  

w Międzynarodowych Mistrzostwach Portugalii juniorów i kadetów w Lizbonie. 

Poznaniak zdobył tam brązowe medale z drużyną, oraz w deblu w parze z Michałem 

Rogalą („Interak” Czarnków)
331

. Na turniej do Portugalii  miał pojechać również, 

kolega klubowy Tomickiego, Łukasz Lewandowski. Działacze „Sanu” zaproponowali 

mu wyjazd, którego koszty zawodnik miał pokryć z własnej kieszeni (miało to być ok. 

10 milionów starych złotych). Łukasz poczuł się tym urażony, odmówił wyjazdu  

i przestał pojawiać się na treningach. Próby załagodzenia sporu nie przyniosły rezultatu, 

a sam zawodnik po półrocznej przerwie w występach przeniósł się przed sezonem 

1994-1995 do występującego w II lidze „Interaku” Czarnków
332

. 

 Jedynym przedstawicielem woj. poznańskiego na Mistrzostwach Polski 

seniorów, rozgrywanych w marcu 1994 roku Brzegu Dolnym, był R. Mroziński,  

z poznańskiego „Sanu”. Blisko strefy medalowej był on w grze deblowej (w parze  

z J. Florczakiem) zajmując ostatecznie miejsca 5-8
333

.W kwietniu 1994 roku duże 

możliwości raz jeszcze potwierdził J. Tomicki, który wygrał III OTK kadetów, 

natomiast wśród juniorów zajął 15 pozycję
334

. 

 Dwa medale z Mistrzostw Polski Kadetów rozgrywanych w maju 1994 r.  

w Krakowie przywieźli zawodnicy „Sanu” Poznań. Zespół, w składzie J. Tomicki  

- P. Majewski, zdobył srebrny medal, ulegając jedynie „Interakowi’ Czarnków,  

a J. Tomicki dołożył brąz  w deblu (z M. Rogalą)
335

. 

 Niepowodzeniem zakończyły się starania poznańskiego „Sanu” o pingpongową 

ekstraklasę. W decydującym o awansie meczu  poznaniacy tylko zremisowali z KS 

Piaseczno 5:5 i zajęli ostatecznie czwarte miejsce w rozgrywkach I ligi
336

.     

 W kwietniu dobiegły końca rozgrywki II ligi makroregionu wielkopolskiego.  

Na najwyższym czwartym miejscu, z klubów woj. poznańskiego, uplasował się Helios 

Czempiń. Miejsce piąte zajęli tenisiści gnieźnieńskiej „Stelli”, a szóste „Sanu II” 

Poznań. Debiutujące w rozgrywkach II ligi kobiet tenisistki SKTS „Rataje 50” Poznań 

zakończyły sezon na miejsce piątym
337

. 

                                                             
331  Tamże, DP, 23.12.1993. 
332 Tamże, DP, 3.03.1994.  
333 Tamże, Sport, 17.03.1994. 
334 Tamże, GP, 29.03.1994. 
335 Tamże, GW, 12.05.1994. 
336 Tamże, DP, 4.05.1994. 
337 Tamże, wycinki prasowe. 
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 Dobre występy na turniejach ogólnopolskich dały J. Tomickiego możliwość 

startu w mistrzostwach Europy kadetów rozgrywanych w lipcu 1994 w Paryżu. Wespół  

z M. Rogalem („Interak” Czarnków”) młodzi Wielkopolanie zdobyli brązowy medal  

w grze podwójnej
338

.  

 W punktacji okręgów Polskiego Związku Tenisa Stołowego  za sezon 

1993/1994 województwo poznańskie zajęło jedenaste miejsce odnotowując wzrost  

o dwie pozycje w porównaniu z rokiem poprzednim
339

.    

 W mocno zmienionym składzie przystąpili do sezonu 1994-1995 tenisiści 

„Sanu” Poznań. Przed sezonem z drużyny odeszli młodzi Łukasz Lewandowski  

i Mariusz Radecki (zawiesił karierę ze względu na służbę wojskową) oraz 

doświadczony S. Karwatka. Do drużyny dołączył za to Piotr Jędrysiak z I-ligowej 

„Burzy” Wrocław, a zespół uzupełnili juniorzy: J. Tomicki i M. Ożadowicz. Zmiany  

w drużynie nie przyniosły początkowo efektów. Porażki z „Pogonią” Lębork i AZS 

Gliwice mocno ostudziły zapędy poznaniaków, którzy jednak nie stracili po I rundzie  

kontaktu z czołówką
340

. 

 I miejsce w I OTK kadetów w  Brennej zajął J. Tomicki. Na II strefowym 

turnieju klasyfikacyjnym w Sulęcinie dobrze spisali się też inni reprezentanci  

z regionu poznańskiego. W kategorii kadetek wygrała K. Kot, a kadetów R. Hennig 

(oboje „Stella” Gniezno). Turniej juniorów wygrał kadet J. Tomicki. Czwarty był 

Patryk Majewski („San”), a piąty Szymon Miczuga („Stella”)
341

. 

 Coraz lepiej w rozgrywkach II ligi kobiet radziły sobie młode tenisistki SKTS 

„Rataje 50” Poznań. W skład zespołu wchodziły: D. i S. Ciarka, K. Widelicka,  

K. Gruszczyńska, K. Górniak, H. Płóciennik, i J. Kołodziej. I rundę rozgrywek 

zawodniczki SKTS zakończyły na wysokim drugim miejsce mając na koncie  

5 zwycięstw i 1 porażkę
342

. 

 Od remisu 5:5 w meczu z „Mlerexem” Elbląg rozpoczął „San” Poznań II rundę 

rozgrywek I ligi. W meczu tym świetnie zaprezentowali się Retynski i Mroziński, 

którzy wygrali dwie gry singlowe. W decydującym o zwycięstwie meczu J. Tomicki 

(będący wtedy kadetem) nieznacznie uległ Tebecio 1:2 i poznaniacy musieli zadowolić 

                                                             
338 Zbiory K. Gogolewskiego, Protokół z zebrania OZTS Poznań z dnia 13.08.1994. 
339 Tamże, klasyfikacje PZTS za sezon 1993/1994. 
340 GW, 17.09.1994. 
341 GW, 15.11.1994. 
342 Zbiory prywatne D. Matus-Jankowiak, wycinki prasowe. 
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się podziałem punktów
343

. Ostatecznie „San” zakończył sezon na trzecim miejscu, 

pierwszym nie premiowanym awansem do ekstraklasy. 

 Sensacyjnie zakończyły się, rozegrane w marcu, mistrzostwa województwa 

poznańskiego seniorów i seniorek na rok 1995. W finale, coraz lepiej spisujący się  

w meczach ligowych 14-letni Tomicki ograł doświadczonego R. Mrozińskiego i zdobył 

mistrzowski tytuł. Finał kobiet był wewnętrzną sprawą sióstr Dagmary i Sylwii Ciarek. 

Lepsza okazała się Dagmara, która wespół z siostrą, zdobyła również srebrny medal  

w deblu ulegając nieznacznie klubowym koleżankom z „SKTS-u” Hannie Płóciennik  

i J. Kołodziej. Finał debla mężczyzn był również sprawą jednego klubu. Para Tomicki 

-Mroziński ograła w nim parę T. Ożadowicz – J. Łosiński. J. Tomicki do dwóch złotych 

medali dołożył również  trzeci w grze mieszanej wspólnie z D. Ciarką
344

.   

 Rok 1995 śmiało można nazwać „rokiem Jarosława Tomickiego”. W wieku  

14 lat, zdobył on trzy złote medale podczas Mistrzostwach Województwa seniorów,  

a do tego świetnie spisywał się w turniejach ogólnopolskich. Podczas mistrzostw Polski 

kadetów popularny „atom” trzykrotnie stawał na podium. Złoto zdobył w singlu oraz 

deblu (w parze z M. Gołdynem ), natomiast brąz w drużynie razem Piotrem Śmigajem  

i Piotrem Kasztelanem
345

. Również na arenie międzynarodowej młody Poznaniak grał 

bez kompleksów. Podczas Międzynarodowych Mistrzostw Polski juniorów i kadetów  

J. Tomicki zajął I miejsce w grze deblowej (wspólnie z M. Gołdynem) oraz drugie  

w singlu, przegrywając w finale, w dwóch setach, z Czechem Simocikiem
346

.  

 Sierpień 1995 r. był jednym z najważniejszych miesięcy dla poznańskiego ping 

-ponga. Po decyzji PZTS-u, degradującego karnie z ekstraklasy mężczyzn zespół 

„Euromirexu” Radom, awans do grona najlepszych przyznano drużynie „Sanu”, która 

zajęła trzecie miejsce w rozgrywkach I ligi. Oznaczało to powrót, po 12 latach, zespołu 

z Poznania do najwyższej klasy rozgrywkowej
347

. 

 Sukcesy odnoszono także na arenie międzynarodowej. Ze złotym medalem  

z Mistrzostw Europy kadetów wrócił Jarosław Tomicki. Zdobył go w grze mieszanej  

w parze z Chinką Miao Miao po zwycięstwie nad francuską parą J.S. Boiserd  

- A.S. Gourin 2:1. W singlu poznaniak odpadł w 1/16 turnieju
348

.  

                                                             
343 GW, 16.01.1995. 
344 GW, 16.03.1995. 
345 GW, 18.05.1995. 
346 Zbiory prywatne Jerzego Kiedrowicza, PS, 19.06.1995. 
347 GW, 8.08.1995. 
348 GW, 8.08.1995. 
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 5.09.1995 r. odbyło się zebranie OZTS Poznań, mające na celu zorganizowanie 

rozgrywek indywidualnych i drużynowych na sezon 1995/1996. Związek prowadził  

II ligę kobiet i mężczyzn makroregionu wielkopolskiego oraz III ligę wojewódzką 

mężczyzn. Rozgrywki indywidualne prowadzono w czterech kategoriach: seniorzy, 

juniorzy, kadeci, młodzicy i żacy
349

.  

 Imprezą inaugurującą sezon był I Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny 

młodzików, kadetów i juniorów rozegrany na sali gnieźnieńskiej „Stelli”.  

W najstarszej kategorii juniorek  z dobrej strony pokazały się zawodniczki SKTS 

„Rataje 50” Poznań: Sylwia Ciarka, Joanna Kołodziej i Katarzyna Gruszczyńska, które 

zajęły pierwsze trzy miejsca. Turniej juniorów wygrał Sz. Miczuga („Stella” Gniezno), 

przed Karolem Banasiakiem („San”) i Hubertem Piotrowiczem („Helios” Czempiń).   

W kategorii kadetów najlepszy okazał się zawodnik gospodarzy Łukasz Nowak 

(„Stella”) przed, swoim kolegą klubowym, Przemysławem Kołodziejskim i Tomaszem 

Śmigajem z „Sanu”, natomiast najlepszą kadetką okazała się Monika Górniak z „SKTS 

Rataje 50”
350

. 

 Duże zmiany zaszły  w zespole „Sanu” Poznań, będącym „beniaminkiem” 

pingpongowej ekstraklasy. Z drużyny odeszli: P. Jędrysiak, S. Retyński  

i Ł. Lewandowski. Ich miejsca zajęli P. Korus („Zagłębie” Lubin) oraz, szykowany na 

lidera zespołu, Ukrainiec I. Gudilkin („Pogoń” Siedlce). W pierwszym meczu sezonu, 

poznaniacy nie sprostali wicemistrzowi kraju zespołowi „Baildon” Katowice, 

przegrywając nieznacznie 4:6. W debiucie świetnie spisali się: zdobywca dwóch 

„oczek” Romuald Mroziński i J. Tomicki, który wygrał z doświadczonym Leśniakiem. 

Zawiedli, nowo sprowadzeni, Paweł Korus oraz Igor Gudilkin, którzy w sumie zdobyli 

0,5 punktu w meczu
351

.  

 Ostatecznie „San” zakończył pierwszą rundę rozgrywek na siódmym miejscu  

w gronie dziesięciu zespołów. Poznaniacy odnieśli trzy zwycięstwa oraz dwa remisy.  

W ostatnim meczu rundy, z AZS Gliwice, Poznaniacy wygrali 7:3. Z dobrej strony 

pokazał się młody J. Tomicki, który zdobył komplet punktów
352

. W opublikowanym po 

I rundzie liście rankingowej najskuteczniejszym zawodnikiem klubu, z bilansem 26:10 

                                                             
349 Zbiory J. Koniecznego. Kronika POZTS 1995/1996, sprawozdanie autora. 
350 Tamże. Wyniki  turniejów klasyfikacyjnych. 
351 0,5 p. przyznaje się za zwycięstwo  w deblu. W meczu z Baildonem para Tomicki-Gudilkin ograła, 

jedną z najlepszych ówcześnie par deblowych ekstraklasy Kusiński - Kiełb. Za: GW, 18.09.1995. 
352 GP, 18.12.1995. 
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(14 miejsce w lidze) był Romuald Mroziński. Igor Gudilkin i Paweł Korus, z bilansem 

21:23, byli sklasyfikowani w przedziale 21-24, natomiast J. Tomicki uplasował się na 

miejscu 26 (20:16)
353

. 

 W sezonie 1995/1996 klub startował również na arenie międzynarodowej  

w rozgrywkach o puchar ETTU. Drużyna dotarła do 1/16, gdzie nie sprostała 

niemieckiemu TTC „Helga” Hannover 1:4. Jedyny punkt dla poznańskiej drużyny 

zdobyła para deblowa Tomicki - Gudilkin, która ograła chińsko-niemiecki duet  

Shen-Hua - M. Letzner
354

. 

 

Fot. 9 W dynamicznym top spinie backhandowym, zawodnik legenda poznańskiego „Sanu”  

R. Mroziński. Z prawej S. Karwatka, reprezentujący klub w latach 1992-1994. 

Źródło: Zbiory J. Koniecznego, GW 18.11.1993. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

                                                             
353 Zbiory J. Koniecznego, Kronika POZTS, lista rankingowa po I rundzie ekstraklasy mężczyzn z dnia: 

23.12.1995. 
354 Tamże, DP, 12-14.01.1996. 
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Fot. 10               Fot. 11 

Po lewej Jarosław Tomicki, mistrz Europy juniorów w grze mieszanej 1995. W sporcie seniorskim 

wielokrotny medalista mistrzostw Polski. Po prawej Leszek Kucharski, medalista Mistrzostw Świata  

i Europy. W poznaniu na „pięćdziesiątce” z reguły nie przegrywał.  

Źródło: Zbiory J. Koniecznego, wycinki prasowe. 

  

 Wielu zmian można się dopatrzeć w tenisie żeńskim. Po rozpadzie 

„Budowlanych” Poznań, najlepszą sekcję tenisową żeńską posiadał zespół SKTS 

„Rataje 50” Poznań. W sezonie 1995/1996 jego tenisistki te zakończyły rozgrywki na 

trzecim miejscu II ligi makroregionu wielkopolskiego, będąc o krok od wejścia do 

baraży o I ligę. Trzon drużyny stanowiły: D. i S. Ciarka, H. Płóciennik, K. Górniak,  

K. Widelicka, J. Kołodziej. Trenerem była D. Matus
355

.  

  Godnym uwagi faktem jest rozpoczęcie szkolenia młodych tenisistek przez 

RKS „San” Poznań, kojarzonym przede wszystkim z tenisem męskim. W sezonie 

1995/1996 coraz lepsze wyniki odnosiły, podopieczne Mariana Sowińskiego
356

, 

młodziczki Katarzyna Oryl i Kinga Nowak, które były klasyfikowane na drugim  

i trzecim miejscu  w rankingu strefowym po II OTK sezonu 1995/1996
357

. 

                                                             
355 Zbiory J. Koniecznego, Kronika POZTS 1995-1996. 
356 W Sanie Poznań wyczynową sekcję męską prowadził Andrzej Jędrusek. Młodych, początkujących 

zawodników oraz zawodniczki prowadził M. Sowiński, wielki entuzjasta ping-ponga, umiejący zachęcić 

młodzież do uprawiania tej dyscypliny. Treningi były prowadzone w salce przy ul. Wojskowej, gdzie 
mieściły się zaledwie trzy stoły. Grupa zawodnicza liczyła ok. 15-20 zawodników.    
357  Zbiory J. Koniecznego, Kronika POZTS Poznań 1995/1996, Strefowa Listy Klasyfikacyjna 

młodziczek po II OTK, 10.01.1996. 
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 W połowie lutego 1996 roku odbyły się Mistrzostwa Województwa 

Poznańskiego seniorów i seniorek, w których uczestniczyło 38 zawodników  

i 13 zawodniczek. Turniej ten, po raz drugi  z rzędu, został zdominowany przez  

J. Tomickiego oraz D. Ciarkę, którzy zdobyli komplet złotych medali  w singlu, deblu, 

oraz wspólnie w grze mieszanej. Największą niespodzianką turnieju było zdobycie 

brązowego medalu w grze mieszanej przez weterana, a zarazem przewodniczącego 

wydziału sędziowskiego OZTS Poznań, J. Kiedrowicza (niezrzeszony) w parze  

z H. Płuciennik (SKTS „Rataje 50”)
 358

. 

 W drugiej lidze męskiej makroregionu wielkopolskiego triumfowała drużyna 

„Interaku - Noteci” I Czarnków. Z województwa poznańskiego najwyższe trzecie 

miejsce zajęli tenisiści gnieźnieńskiej „Stelli”. Piąty był czempiński „Helios”,  

a siódmy „San” II Poznań
359

.  

 OZTS Poznań, obok prowadzenia II ligi kobiet i mężczyzn makroregionu 

Wielkopolskiego, prowadził także ligę wojewódzką seniorów. Tabela rozgrywek po 

pięciu spotkaniach rundy jesiennej sezonu 1995/1996 przedstawiała się następująco: 

Tabela nr 12 Wyniki drużynowe ligi wojewódzkiej seniorów, po pięciu kolejkach sezonu 1995/1996. 

1. Lechany Poznań 5 10 40:3 

2. Helios II Czempiń 5 8 34:23 

3. San IV Poznań 5 8 37:13 

4. TTS I Oborniki 3 6 24:14 

5. TTS II Oborniki 5 4 25:31 

6. San III Poznań 7 3 22:53 

7. Start Poznań 2 2 11:10 

8. Budowlani Poznań 3 2 11:16 

9.  GKS Nałęcz Ostroróg 5 1 18:39 

10. SKTS Rataje 50 Poznań 4 0 12:32 

Źródło: Zbiory J. Koniecznego, Kronika POZTS 1995/1996, wyniki i tabela  z dnia 6.01.1996. 

 24.10.1996 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze OZTS Poznań na 

lata 1996 - 2000. Nie przyniosło ono większych zmian personalnych w zarządzie.  

Prezesem został wybrany ponownie J. Konieczny, a wiceprezesem A. Glapa. 

Wydziałem Spraw Sędziowskich nadal kierował J. Kiedrowicz, natomiast funkcję 

sekretarza związku powierzono Wojciechowi Parobkiewiczowi. Ponadto w skład 

                                                             
358 GW, 21.02.1996. 
359 Tamże, klasyfikacje rozgrywek o mistrzostwo II ligi mężczyzn . 
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zarządu weszli: Roman Kaczmarek, Piotr Śmigaj, Krzysztof Gogolewski oraz  

J. Kowalewski
360

.  

 Siódme miejsce, które zajmował „San” Poznań po rundzie jesiennej, nie uległo 

zmianie po rundzie rewanżowej. Z czternastoma punktami na koncie „beniaminek” 

utrzymał się w ekstraklasie. Ponadto drużyna zdobyła brązowy medal w rozgrywkach 

Pucharu Polski. W sezonie 1995/1996 skład drużyny pozostawał niezmienny.  

We wszystkich grach w lidze wystąpili: I. Gudilkin, R. Mroziński, P. Korus oraz  

J. Tomicki
361

. 

  Obok, występującego  w ekstraklasie męskiej, zespołu „Sanu”, nie było drużyny 

występującej na szczeblu ekstraklasy i I ligi państwowej. Największy talent 

województwa J. Tomicki znalazł się w kadrze olimpijskiej „Sydney 2000” i został 

objęty centralnym szkoleniem w Gdańsku i do Poznania wracał tylko na mecze 

ligowe
362

. 

 Przed sezonem 1996/1997 dokonano zmian w składzie najlepszego 

poznańskiego zespołu. W miejsce, niespełniającego oczekiwań, Pawła Korusa 

sprowadzono młodego Rafała Kurowskiego. Początek sezonu był dla zespołu  

z Poznania udany. Po dwóch wygranych z AZS - AWF Gdańsk i „Pogonią” Siedlce 

„San” plasował się w czołówce ligowej tabeli. Sytuacja zmieniła się w grudniu, kiedy 

groźnemu wypadkowi, wykluczającego z gry przez większą cześć II rundy, uległ Rafał 

Kurowski. Zastępujący go młodzi zawodnicy jak: Karol Banasiak, P. Kasztelan czy  

K. Słupiński nie byli w stanie zastąpić kontuzjowanego kolegi, co uniemożliwiło grę  

o wyższe lokaty. W zremisowanym meczu z AZS Gliwice i przegranym 4:6 meczu  

z „Lumelem” Zielona Góra gry singlowe wygrywała tylko trójka zawodników:  

R. Mroziński, I. Gudilkin i J. Tomicki
363

. Ostatecznie „San” Poznań zakończył 

rozgrywki na miejscu szóstym, co stanowiło poprawę, o jedną lokatę,  

w porównaniu do sezonu poprzedniego.  

 Dobry sezon w rozgrywkach II ligi kobiet odnotowały tenisistki SKTS „Rataje 

50” Poznań, które zajęły drugie miejsce w lidze i awansowały do baraży o wejście do  

I ligi. Zespół grał w składzie: D. i S. Ciarka, J. Kołodziej, H. Płóciennik
364

. 

                                                             
360 Zbiory K. Gogolewskiego, Komunikat OZTS Poznań, z dnia 12.11.1996. 
361 DP, 1.04.1996. 
362 GW, 2.09.1996. 
363 GW, 6.01, 13.01.1996. 
364 Zbiory K. Gogolewskiego, Komunikat końcowy OZTS z dnia 24.03.1997. 
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 W gronie seniorów, po mistrzostwach Polski, najwyżej sklasyfikowanym 

zawodnikiem, był Igor Gudilkin, który uplasował się na miejscu siódmym.  

J. Tomicki, drugi wśród juniorów, był trzynasty. Gorzej wyglądała sytuacja w tenisie 

żeńskim, gdzie nie było żadnej zawodniczki plasującej się w czołowej szesnastce we 

wszystkich kategoriach wiekowych. Obok Jarosława Tomickiego, najwyżej 

sklasyfikowanym zawodnikiem z woj. poznańskiego w kategoriach młodzieżowych był 

Sławomir Jerzyński, który uplasował się na jedenastym miejscu wśród młodzików
365

. 

 We współzawodnictwie drużynowym za sezon 1996/1997 OZTS Poznań 

zajmował dziesiąte miejsce, natomiast najwyżej sklasyfikowanym klubem był, na 

miejscu dwunastym, poznański „San”
366

. 

 W sezonie 1997/1998 w województwie działało dziesięć zespołów. Były to 

drużyny: RKS „San” Poznań, KKS „Stella” Gniezno, KS „Helios” Czempiń, SSI 

„Start” Poznań, STS „Rzemieślnik” Poznań, OKS „Relax” Śrem, TTS Oborniki, UKS 

SP 1 Oborniki, GKS „Nałęcz” Ostroróg i UKS „Winiary” 27 Poznań  

i KS „Budowlani” Poznań.  

 Wojewódzkie, strefowe i ogólnopolskie turnieje klasyfikacyjne rozegrane  

w poszczególnych kategoriach wiekowych potwierdzały dominacje „Stelli” Gniezno  

i „Sanu” Poznań w kategorii mężczyzn i SKTS „:Rataje 50” w tenisie żeńskim. Pod 

nieobecność, posiadających limity imienne, zawodników z ekstraklasy, rozegrano 

30.10.1997 r. II WTK seniorów w Poznaniu. Wygrał Tomasz Śmigaj („San”) przed 

Rafałem Hennigiem, Łukaszem Nowakiem (obaj „Stella”) i H. Piotrowiczem („Helios 

Czempiń”). Wśród seniorek równych nie miały sobie zawodniczki SKTS „Rataje 50” 

Poznań, które zajęły pięć pierwszych miejsc. Zwyciężyła J. Kołodziej, przed S. Ciarką, 

H. Płóciennik i Natalią Linke
367

.   

 Pomimo małej ilości klubów dość dobrze wyglądała praca z młodzieżą. 

Potwierdzały to niezłe wyniki na turniejach strefowych, a nawet ogólnopolskich. 

Prawdziwą „chlubą województwa” był reprezentant Polski J. Tomicki, który zaczął 

sezon 1997/1998 od wygrania I Ogólnopolskiego Turniej Klasyfikacyjnego juniorów  

w Gdańsku w dniach 18-19.10.1997 r. W kategorii kadetów dobrze, w turniejach 

strefowych, radzili sobie Jarosław Maćkowiak („Stella”) oraz Sławomir Jerzyński 

(„San”). Wśród młodzików prym wiedli zawodnicy gnieźnieńskiej „Stelli” B. Szuba  

                                                             
365 Tenis Stołowy, 1(9) 1997, s. 24-25. 
366 Tamże. 
367 Zbiory J. Koniecznego. Kronika POZTS 1997/1998, Komunikat POZTS nr 6. 
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i Ł. Bereźnicki. Tuż za nimi plasowali się zawodnicy poznańskiego „Sanu”:  

R. Gierchatowski, T. Wański i gracz „Budowlanych” B. Polus. W młodszych 

kategoriach wiekowych wysokie miejsca w turniejach ogólnopolskich zajmowały 

młode zawodniczki „Stelli” i SKTS „Rataje”. Wśród kadetek, w pierwszej szesnastce 

plasowała się N. Linke. Czołowe miejsca na turniejach ogólnopolskich młodziczek 

zajmowały natomiast: M. Linke, K. Smelkowska czy M. Barylska. W turniejach 

strefowych bobrze radziły sobie ponadto H. Płuciennik (juniorka) oraz K. Oryl  

i K. Nowak („Winiary” Poznań) wśród kadetek
368

.  

 Trzynaście drużyn liczyła w sezonie 1996/1997 liga wojewódzka OZTS Poznań. 

Były to: Ognisko TKKF „Raszyn” Poznań, SSI „Start” Poznań, KS „Lechany” Poznań,  

OKS „Relax” Śrem, KS „Helios” II Czempiń, TTS Oborniki, RKS „San” III i IV 

Poznań, KTS Rzemieślnik Poznań, SKTS „Rataje” 50 Poznań, KU AZS UAM Poznań, 

GKS „Nałęcz” Ostroróg, KS „Budowlani” Poznań
369

. 

 Dużą popularnością nadal cieszył się, organizowany przez OZTS Poznań, cykl 

turniejów „Szukamy Talentów”, który gromadził najmłodszych uczestników (do  

11 roku życia). W IV turnieju  rozegranym w dniu 18.01.1998 r. w Śremie wzięło udział  

19 zawodniczek i 43 zawodników z siedmiu klubów. Najlepszą zawodniczką okazała 

się Zuzanna Zimny (SKTS „Rataje” 50 Poznań”) przed swoją koleżanką klubową  

M. Zajdą i A. Cendrowicz (GKS „Nałecz” Ostroróg). Wśród chłopców triumfował  

P. Stodolny („San”), który w pokonanym polu zostawił Bartosza Bednarkiewicza 

(SKTS „Rataje”), D. Przybysza (GKS „Nałęcz” Ostroróg) i S. Kaczmarka 

(niestowarzyszony)
370

. 

 Duże zmiany przed sezonem 1997/1998 zaszły w ekipie „Sanu” Poznań.  

Z drużyną pożegnali się I. Gudilkin (przeszedł do „Olimpii” Grudziądz) i R. Kurowski 

(liga niemiecka). Na ich miejsce pozyskani zostali z „Baildonu” Katowice D. Kiełb  

i A. Płodzień, zawodnicy mający już na koncie tytuł drużynowego mistrza Polski  

w sezonie 1995 - 1996. Ponadto skład uzupełniali niezmiennie J. Tomicki  

i R. Mroziński. Po dwóch wygranych z „Górnikiem” Pszów i „Podgórzem” Kraków 

poznańscy tenisiści byli nawet wiceliderem rozgrywek. Ostatecznie I rundę zakończyli 

                                                             
368 Tamże, Wyniki współzawodnictwa indywidualnego. 
369 Tamże, Komunikat POZTS z dnia 20.12.1996. 
370 Tamże, Komunikat POZTS nr 13 1996/1997. 
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na wysokim czwartym miejscu, ze stratą dwóch punktów go lęborskiego „Farm 

Frites”
371

.  

 W II lidze męskiej makroregionu wielkopolskiego województwo poznańskie 

reprezentowały niezmiennie: „Stella” GOSIR Gniezno, „Helios” Czempiń oraz „San”  

II Poznań. Dwie drużyny występowały natomiast w lidze żeńskiej Do zawodniczek 

SKTS „Rataje” 50 Poznań dołączyły, prowadzone przez K. Gogolewskiego, 

zawodniczki UKS „Winiary” Poznań. 

 Mistrzostwa Wielkopolski na rok 1998 nie przyniosły większych niespodzianek. 

Wśród seniorów, pod nieobecność J. Tomickiego i Dariusza Kiełba, triumfował  

R. Mroziński przed A. Sanigórskim oraz zawodnikami gnieźnieńskiej „Steli” Rafałem 

Hennigiem i Łukaszem Nowakiem. Turniej seniorek przebiegał pod dyktando 

zawodniczek  miejscowego SKTS „Rataje”, które zajęły pierwsze pięć miejsc. Wygrała 

S. Ciarka przed H. Płóciennik, K. Górniak i J. Kołodziej. Turniej deblowy panów 

przyniósł zwycięstwo parze czempińskiego „Heliosa” J. Łosiński - M. Knop, natomiast 

turniej pań wygrała para H. Płóciennik - K. Górniak
372

. 

 Runda wiosenna była niezwykle udana dla „Sanu” Poznań, który zajął 

ostatecznie, najlepsze w historii,  czwarte miejsce w rozgrywkach pingpongowej 

ekstraklasy. Zespół zakwalifikował się także do finałowych rozgrywek Pucharu Polski  

i został ostatecznie sklasyfikowany na miejscach 3-4
373

. 

 W ogłoszonych końcowych listach rankingowych na sezon 1997/1998 

województwo poznańskie miało czterech zawodników w czołowej we wszystkich 

kategoriach wiekowych. Wśród młodziczek dziesiąte miejsce zajęła M. Linke (SKTS 

„Rataje”), a tuż za nią uplasowała się K. Smelkowska z gnieźnieńskiej „Stelli”. Warto 

nadmienić, że debel Smelkowska - Linke zajął czwarte miejsce  podczas Mistrzostw 

Polski młodziczek w Brennej w maju 1998 r., a drużyna „Stelli” Gniezno  

(K, Smelkowska, M. Barylska) trzecie miejsce w grze drużynowej. W kategorii 

kadetów duży sukces odniósł S. Jerzyński, który w parze z W. Wątrobą, zdobył 

brązowy medal mistrzostw Polski w grze deblowej. Jarosław Tomicki został 

sklasyfikowany ostatecznie na drugim miejsce (za Karolem Szotkiem z AZS Gliwice)  

w kategorii juniorów i piętnastym wśród seniorów. Trzynaste miejsce w tej kategorii 

zajął także D. Kiełb (obaj „San”). Na 46 sklasyfikowanych województw OZTS Poznań 

                                                             
371 Tamże, tabela ekstraklasy mężczyzn po 9 kolejkach. 
372 Tamże, Komunikat POZTS nr 15 1997/1998. 
373 Tenis Stołowy, 2(11) 1998, s.11. 
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zajął dwunaste miejsce, natomiast najwyżej sklasyfikowanym klubem w punktacji 

generalnej był „San Poznań”, który zajął miejsce osiemnaste
374

.  

 Dobrze rozwijała się kariera J. Tomickiego, który, podczas Mistrzostw Polski 

seniorów i seniorek w marcu 1998 r., zdobył srebrny medal w grze mieszanej  

z P. Molik. Ponadto popularny „atom” wziął udział w prestiżowym turnieju TOP 12 

juniorów rozegranym w Ettelbruck w Luxemburgu. Zajął tam dobre szóste miejsce, 

wygrywając z wyżej notowanymi zawodnikami m.in. z Duńczykiem M. Mazem
375

.  

J. Tomicki został powołany na Mistrzostwa Europy seniorów w Eindhoven, które 

zakończyły się srebrnym medalem w turnieju drużynowym
376

.  

 Sezon 1998 - 1999 był ostatnim rokiem działalności OZTS Poznań. Po uchwale  

o nowym podziale województw, które wchodziło w życie od dnia 1.01.1999 r., 

powołano do życia Wielkopolski Związek Tenisa Stołowego. Niemniej rozgrywki 

ligowe i indywidualne prowadzono jeszcze przez okres wiosenny 1999 roku „starym” 

porządkiem.  

  Przed sezonem kłopoty finansowe coraz mocniej zaczęły dotykać zespół 

poznańskiego „Sanu”. Główny, i praktycznie jedyny sponsor klubu - firma „Reemtsma” 

zapowiedziała wycofanie się ze sponsoringu i znacznie ograniczyła wydatki  

na działalność klubu. Z Poznania odszedł Adam Płodzień, a drużyna po słabym 

początku rozgrywek zajmowała miejsce w dolnych rejonach tabeli. W grudniu 1998 

roku, po ośmiu kolejkach, „San”, z zaledwie trzema punktami na koncie zajmował 

przedostatnie miejsce w tabeli.  

                                                             
374 Tamże, s.20-21. 
375 Tenis Stołowy, 1(10) 1998,s.24. 
376 J. Tomicki był w turnieju drużynowym zawodnikiem rezerwowym.  
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Fot. 12 W akcji jeden z najlepszych deblów ekstraklasy w sezonach 1997-1999 Jarosław Tomicki  

- Dariusz Kiełb. 

Źródło: Zbiory J. Koniecznego, wycinki prasowe. 

 

  

 Coraz większe postępy robiły za to podopieczne Tadeusza Nowaka Karolina 

Smelkowska i Marta Barylska, które na I OTK juniorek w Gdańsku zajęły odpowiednio 

pierwsze i siódme miejsce. Na jedenastym miejsce w I OTK juniorów uplasował się 

Łukasz Nowak („Stella”), natomiast na dwunastym, w kategorii kadetów, Sławomir 

Jerzyński („San” Poznań). Kadetka M. Linke (SKTS „Rataje50”) znalazła się na 

miejscu dwunastym
377

. 

 Ostatni wojewódzki turniej klasyfikacyjny seniorów i seniorek w 1998 roku 

rozegrano 19.11.1998 r. w sali szkoły podstawowej nr 50 na osiedlu „Stare Żegrze”  

w Poznaniu. Turniej seniorek wygrała Natalia Linke, które wyprzedziła swoją siostrę 

Magdę oraz koleżankę klubową Hannę Płuciennik. Turniej seniorów wygrał Łukasz 

Nowak, przed Rafałem Hennigiem (obaj „Stella”) oraz Tomaszem Śmigajem 

(„San”)
378

. 

 Lata transformacji ustrojowej odbiły się na liczbie klubów tenisowych  

w województwie poznańskim. Niemniej kilka ośrodków prezentowało wysoki poziom 

szkolenia. Zdecydowanie najwyższy poziom prezentowały trzy kluby: SKTS „Rataje 

50” Poznań (kobiety), RKS „San” Poznań (mężczyźni) oraz w KKS „Stella” Gniezno. 

                                                             
377 Zbiory J. Koniecznego, Kronika POZTS 1998 - 1999, zapiski autora. 
378 Tamże. 
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Trenerami w tych klubach byli czołowi zawodnicy Wielkopolski lat osiemdziesiątych: 

Dorota Matus, Andrzej Jędrusek i Tadeusz Nowak. Obok tej trójki silnymi ośrodkami 

tenisowymi były Oborniki oraz Czempiń, który przez całą dekadę miał silną 

drugoligową drużynę seniorów. Pomimo różnych problemów lata 1989 - 1998 stały pod 

znakiem dobrych występów w pingpongowej ekstraklasie tenisistów „Sanu”. Wtedy też 

nastąpiła eksplozja talentu Jarosława Tomickiego, który już jako junior nie miał sobie 

równych w województwie i był jedynym reprezentantem woj. poznańskiego na arenie 

międzynarodowej. 
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3.3. Baza Sportowa 1976 – 1999 

 Głównym problemem lat 1976-1989 były kłopoty sprzętowe. W roku 1978 

OZTS Poznań złożył zamówienie na dwadzieścia cztery stoły firmy „Polsport”,  

a otrzymał zaledwie cztery. Brakowało także odpowiedniej jakości rakietek, siatek  

i piłeczek do gry. OZTS posiadał tylko kilkanaście piłeczek „double-circle”, które 

prezentowały już odpowiednią jakość. W klubach grano z reguły piłkami „gold cup”, 

których jakość pozostawiała sporo do życzenia
379

. Poprawa sytuacji sprzętowej 

nastąpiła w drugiej połowie lat osiemdziesiątych. Ze względu na dużą liczbę imprez 

międzynarodowych na terenie Poznania OZTS Poznań otrzymywał do dyspozycji 

profesjonalny sprzęt do gry, na którym rozgrywano zawody. W ten sposób OZTS 

Poznań wszedł m.in. w posiadanie markowych stołów „Butterfly”. Pomimo tego, aż do 

końca omawianego okresu, w klubach OZTS Poznań, grano głównie na popularnych 

„Tajfunach”, bądź „Orkanach” produkowanych przez „Polsport” w Bielsku – Białej, 

która była wiodącą firmą w produkcji sprzętu w Polsce w latach osiemdziesiątych
380

. 

 W latach 1980-1985 rozgrywki I ligi kobiet mężczyzn musiały rozgrywane na 

stołach marki „Butterfly”
381

 piłkami chińskimi bez szwu. Rozgrywki na szczeblu II ligi 

mogły już odbywać się na polskich „Tajfunach” piłeczkami „Shield” i Double Circle
382

.  

 Znacznie gorzej wyglądała sytuacja zaopatrzenia klubów w profesjonalny sprzęt 

(deska i okładziny). Polskie produkty zdecydowanie odbiegały jakością od 

zagranicznych. Już pod koniec lat osiemdziesiątych powstały pierwsze komisy 

zajmujące się sprowadzaniem profesjonalnego sprzętu z zagranicy. Popularnością 

cieszył się sprzęt takich firm jak: „Butterfly”, „Hanno”, „Stiga”, „Yasaka” czy 

„Sunflex”.  W latach transformacji ustrojowej powstały pierwsze prywatne zakłady 

dystrybucji sprzętu. W roku 1988 powstała spółka „Modest”, która uzyskała 

przedstawicielstwo niemieckich firm „Modest” i „Joola”. W roku 1990 założona została 

spółka „Gasport”, zajmująca się dystrybucją, głównie marek japońskich takich jak: 

„Butterly”i „Yasaka”. W roku 1992 dystrybucją sprzętu firm „Donic”  

i „Andro” zajęła się firma Aga Sport, specjalizująca się wcześniej naprawą rakietek
383

. 

                                                             
379 GW, 24.03.1978, GP,13.12.1985. 
380 W. Pięta, Produkcja i dystrybucja sprzętu do tenisa w Polsce, s. 4-9. 
381  PZTS podpisał w roku 1976 kontrakt z japońską firmą „Butterfly”, która zobowiązała się dostarczać 

sprzęt polskiej kadrze narodowej seniorów i juniorów. Nadwyżki PZTS rozdzielał między kluby i okręgi. 
Za: R. Kulczycki, Tenis Stołowy…, s.101-102. 
382 Tamże. 
383 Tamże. 
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 W latach 1975 - 1989 problemem był też brak hal. Zawody często odbywały się 

w świetlicach i domach kultury. Poznański „Stomil” treningi odbywał  

w Domu Kultury na ul. Starołęckiej, a „Orkan-Helios” Czempiń w remizie strażackiej. 

Większe imprezy jak międzynarodowe mistrzostwa Polski czy rozgrywki Superligi 

odbywały się  w specjalnie wynajętych halach. MMP w latach 1984 i 1989,  

a także większość meczów Superligi odbyły się w poznańskiej „Arenie”. Ponadto 

mecze tenisowe odbywały się także w halach sportowych  Poznania i Gniezna. Mecz 

Polska – Czechosłowacja, w roku 1984, odbył się w hali POSIR na ul. 

Chwiałkowskiego, natomiast spotkanie Polska – Holandia (1992) w hali przy  

ul. Marcelińskiej
384

. W hali sportowej przy ul. Paczkowskiego w Gnieźnie odbył się 

natomiast mecz Superligi Polska – Holandia w styczniu 1987 roku
385

. 

 W latach osiemdziesiątych wojewódzkie  turnieje klasyfikacyjne odbywały się 

przede wszystkim w Gnieźnie (sala „Stelli” przy ul. Konopnickiej) i w Poznaniu (sale 

„Stomilu” na ul. Starołęckiej i „Budowlanych” na ul. Kościelnej). Ponadto turnieje takie 

odbywały się w Grodzisku Wielkopolskim, Gołębinie Starym k. Czempinia  

i Obornikach. Organizatorem turniejów okolicznościowych były: Luboń, Gołańcz  

i Środa Wielkopolska. Do Organizatorów turniejów amatorskich w Poznaniu należały 

Dzielnicowe Komitety Kultury Fizycznej
386

. 

 W  pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych problemy ze znalezieniem 

odpowiedniej sali sportowej miał poznański „San”. Zawodnicy tego klubu swoje mecze 

rozgrywali m.in., w halach sportowych szkół przy ulicach: Bydgoskiej, Traugutta oraz  

w sali V LO przy ul. Zmartwychstańców
387

. Od 1993 roku „San” Poznań rozgrywki  

I ligi i ekstraklasy tenisa stołowego odbywał na hali sportowej SP nr 50  

na os. „Stare Żegrze”. Sala ta stała się także od lat dziewięćdziesiątych główną areną 

rozgrywania wojewódzkich turniejów klasyfikacyjnych i mistrzostw okręgu
388

. 

 W latach dziewięćdziesiątych, na terenie województwa wielkopolskiego, 

znacząco podniosła się ilość profesjonalnego sprzętu firm zagranicznych. Popularnością 

                                                             
384 GW, 7.03.1984, GP, 27.09.1992. 
385 GW, 8.01.1987. 
386 Zbiory J. Koniecznego, GW, 16.09.1981, 23.02.1983.  
387 Salka treningowa „Sanu” Poznań przy ul. Wojskowej nie nadawała się do przeprowadzania rozgrywek 

I ligi. 
388 Zbiory A. Glapy: J. Konieczny, Działalność OZTS w Poznaniu. Sprawozdanie z roku 1994.Duże 

zasługi na polu współpracy szkoły z OZTS Poznań miał ówczesny  dyrektor szkoły mgr Ryszard 

Kropiwnicki.  
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cieszył się sprzęt marki „Butterfly” (szczególnie deski: Primorac Off-, okładziny 

Sriver), oraz „Donic” i „Andro”.  

 Rozwój bazy sportowo-materialnej w latach 1976-1999 można podzielić na dwa 

okresy: 1976 - 1989 i 1989 - 1998. W pierwszym z omawianych okresów nadal trudno 

dostępny był sprzęt wyczynowy, który trzeba było sprowadzać z zagranicy. Problemem 

był brak sal sportowych przystosowanych do prowadzenia turniejów większej rangi. 

Zawody rangi międzynarodowej były przeprowadzane w miejscach tylko okresowo 

przeznaczonych na rozgrywki tenisa stołowego (np.„Arena”). W latach 1989-1998 baza 

sportowa OZTS Poznań i poszczególnych klubów uległa poprawie, głownie za sprawą 

udostępnienia Sali SP NR 50 na poznańskich Ratajach, gdzie w dobrych warunkach, 

rozgrywano większość turniejów wojewódzkich. Problemem przestał być także 

niedobór sprzętu, zarówno amatorskiego jak i profesjonalnego, który stał się 

powszechnie dostępny. 
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3.4. Imprezy międzynarodowe na terenie województwa poznańskiego (1976  

- 1998) 

 W Poznaniu, w połowie lutego 1980 r., odbył się mecz superligi Polska - RFN. 

W spotkaniu tym przed poznańską publicznością zaprezentowały się wschodzące 

gwiazdy polskiego ping-ponga: Andrzej Grubba i Leszek Kucharski. Debiut nie był 

niestety udany. Polacy, pomimo prowadzenia 3:1, przegrali ostatecznie 3:4
389

. 

 W połowie sierpnia 1980 roku, na 14 stołach poznańskiej „Areny”, odbyły się 

XXIII Mistrzostwa Europy juniorów i młodzików. Barw Polski broniła trójka 

poznaniaków: B. Filipowska i D. Baranowska wśród juniorek oraz R. Mroziński 

(„Stomil”) wśród młodzików. Niestety, żadnemu z tej trójki nie udało się odegrać  

w mistrzostwach znaczącej roli. Najdalej, do III rundy w grze mieszanej, awansowała 

para Baranowska - Górecki. Na II rundzie singla turniej zakończył Mroziński, który po 

zwycięstwie nad Hiszpanem Sasalsem uległ Angenetowi z Holandii
390

. Największym 

sukcesem mistrzostw okazał się brązowy medal drużyny młodzików w składzie 

Kabaciński, Pierończyk, Mroziński (jako rezerwowy)
391

. Duże zasługi przy organizacji 

turnieju położyli działacze OZTS: prezes Janusz Konieczny, Włodzimierz Borowczyk, 

Maria Maćkowiak, Norbert Klekotta a w szczególności Janusz Przychodny  

– przewodniczący komisji organizacyjno - sportowych
392

. 

  Następnym meczem superligi rozgrywanym w Poznaniu było spotkanie Polska  

- Szwecja. Spotkanie odbyło się w hali „Arena” 15 grudnia 1982 roku, w obecności 

3000 widzów i było niezapomnianym widowiskiem. Szczególnie udany występ  

zaliczył, zastępujący kontuzjowanego Leszka Kucharskiego, Stefan Dryszel, który ograł 

Lindtha 2:1 i stoczył pasjonujący bój z późniejszym mistrzem świata „wirtuozem ping-

ponga” J. O. Waldnerem przegrywając 1:2 (w decydujący secie 25:27). Końcowy 

triumf, zapewniający zwycięstwo 4:3,  zapewnił A. Grubba ogrywając Waldnera  

i Lindtha, oraz zwyciężając z J. Szatko-Nowak, w grze mieszanej
393

.  

 W marcu 1984 r. na Sali POSiR przy ul. Chwiałkowskiego, w ramach 

rozgrywek superligi zmierzyły się reprezentacje Polski i CSRR. Po zaciętym meczu 

                                                             
389 GW, 15.02.1980. 
390 GW, 15,16, 17.08.1980. 
391 GP, 5.08.1980. 
392  Zbiory D. Matus-Jankowiak, 23 Mistrzostwa Europy  Juniorów w Tenisie Stołowym  – biuletyn 

informacyjny. 
393 GW, 16.12.1982. 
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polska drużyna, w składzie: A. Grubba, L. Kucharski, J. Szatko-Nowak, uległa jednak 

reprezentacji CSRS (J. Pansky, M. Broda, Chrachowa) 3:4
394

.   

 Najbardziej prestiżową imprezą pierwszej połowy lat osiemdziesiątych 

rozegraną w Wielkopolsce były Międzynarodowe Mistrzostwa Polski, rozegrane  

w poznańskiej „Arenie” w marcu 1984 roku. Turniej ten, będący ostatnim z cyklu  

8 turniejów światowego Grand Prix, zgromadził całą międzynarodową czołówkę. 

Turniej drużynowy zdominowali zawodnicy ZSRR, którzy okazali się najlepsi  

w rozgrywkach drużynowych męskich i żeńskich. W grach singlowych triumfowali 

natomiast reprezentanci Chin. Wśród panów najlepszy okazał się Jian Jia Liang,  

a w wśród kobiet Cao Yan Hua
395

. W turnieju singlowym poniżej oczekiwań wypadli 

reprezentanci Polski. A. Grubba przegrał z siedemnastoletnim D. Mazunowem 2:3, 

natomiast L. Kucharski uległ w ćwierćfinale Teng Yi (Chiny). Pocieszeniem dla obu 

zawodników był triumf w turnieju deblowym, w którym ograli dwie pary chińskie.  

W półfinale pokonali znakomity duet Teng Yi - Jiang Jia Liang, a w finale parę Xu 

Zeng Hai – Wang Hui Yuan
396

. 

 Gospodarzem rozgrywek superligi było także Gniezno, gdzie w stycznia 1987 

roku odbył się mecz Polska – Holandia. Spotkanie zakończyło się bezdyskusyjnym 

zwycięstwem reprezentacji Polski w stosunku 6:1. Komplet punktów zdobyli A. Grubba 

i L. Kucharski. Niepocieszona była jedynie Jadwiga Kawałek, która przegrała mecz 

singlowy
397

.   

 W dniach 19 - 22 października 1989 r. odbyły się, na sali poznańskiej „Areny” 

Międzynarodowe Mistrzostwa Polski, w których wzięło udział 129 zawodniczek  

i zawodników z dwudziestu dwóch państw. W turnieju tym Polacy mogli się cieszyć 

głównie z sukcesów Andrzeja Grubby, który trzykrotnie stawiał na podium. Najpierw  

w grze drużynowej, w której polska drużyna zajęła drugie miejsce przegrywając 

niespodziewanie w finale z Belgią (J. M. Saive, T. Cabrera). Grubba zajął ponadto 

drugie miejsce w grze pojedynczej, ulegając w finale J. Perssonowi. Na najwyższym 

stopniu podium stanął natomiast w grze podwójnej, grając z francuskim tenisistą  

J.P. Gatienem
398

.  

                                                             
394 GW, 7.04.84. 
395 Tenis stołowy, Nr 1(9) 1997, s.7. 
396 GW, 12.03.1984. 
397 GP, 8.01.1987. 
398 Tenis Stołowy, nr 2 1989. 
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 Ostatnim meczem superligi rozgrywanym w Wielkopolsce było spotkanie 

Polska - Francja, które odbyło się 22 września 1992 roku w hali Akademii Medycznej 

przy ul. Marcelińskiej w Poznaniu. W meczu tym stronę polską reprezentowali 

rutynowani: A. Grubba i L. Kucharski oraz młodzi L. Błaszczyk, P. Skierski  

i T. Krzeszewski. Barw Francji bronili P. Chila, D. Mommesin i C. Legout. Spotkanie 

zakończyło się zwycięstwem reprezentacji Polski 4:1. W meczu tym z dobrej strony 

pokazał się L. Błaszczyk, który wygrał grę singlową z D. Mommesin, oraz, w parze  

z P. Skierskim, grę podwójną. Pozostałe dwa punkty dołożył niezawodny A. Grubba, 

który pokonał czołowych francuskich zawodników P. Chila i C. Legout
399

. 

 W latach osiemdziesiątych Wielkopolska była częstym organizatorem imprez  

o charakterze międzynarodowym. Dzięki meczom Superligi oraz Międzynarodowym 

Mistrzostwom Polski wielkopolscy kibice mieli możliwość obejrzenia całej europejskiej 

i światowej czołówki. Mecze polskiej reprezentacji rozgrywane w poznańskiej „Arenie” 

gromadziły komplet publiczności i cieszyły zainteresowaniem miejscowej prasy. 

Imprezy te przyczyniły się bez wątpienia do szerokiej popularyzacji tenisa stołowego na 

terenie Wielkopolski, niemniej nie wpłynęły znacząco na sytuację sportowo  

– materialną poszczególnych klubów oraz Poznańskiego Okręgowego Związku Tenisa 

Stołowego.    

 

 

Fot. 13 Wycinek prasowy reklamujący XXIII Mistrzostwa Europy juniorów i młodzików w Poznaniu  

w roku 1980. 

Źródło: GP, 6.08.1980.  

 

                                                             
399 Zbiory J. Kiedrowicza, broszura informacyjna z meczu Polska - Francja, GP, 27.09.1992. 
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Fot. 14 Reprezentacja Polski podczas meczu superligi Polska – Holandia, który odbył się w Gnieźnie 

9.01. 1987 roku. 

Źródło: Zbiory J. Koniecznego, Dziennik Gnieźnieński, 10.01.1987. 

 

 

Fot. 15 Podium gry drużynowej XXIII Międzynarodowych Mistrzostw Polski w Poznaniu w roku 1989. 

Na najwyższym stopniu podium reprezentacja Szwecji w składzie: M. Appelgren, J.O. Waldner,  

J. Persson, E. Lindt. 

Źródło: Tenis Stołowy, 1 (9) 1997 
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Fot.16 Triumfatorzy gry deblowej XXIII Międzynarodowych Mistrzostw Polski w roku 1989.  

Na najwyższym stopniu podium para francusko – polska J.P. Gatien – A. Grubba. 

Źródło: Tenis Stołowy, (2) 1989. 

 

 

Fot. 17 Reprezentacja Polski przed meczem superligi z Francją we wrześniu 1992 roku w Poznaniu. Stoją 

od lewej. Prezes POZTS w latach 1976-1999 Janusz Konieczny, trener A. Giersz, L. Błaszczyk,  

T. Krzeszewski, P. Skierski, A. Grubba, L. Kucharski. 

Źródło GP, 27.09.1992. 
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     Rozdział IV   

Rozwój sportowo-organizacyjny Wielkopolskiego Związku Tenisa 

Stołowego w latach 1999-2011. 

 

4.1. Działalność organizacyjna WZTS. Baza sportowo-materialna.  

 Na mocy reformy administracyjnej, która weszła w życie z dniem 1.01.1999 r., 

powstało województwo wielkopolskie w skład którego weszło całość województwa 

poznańskiego, większość województwa konińskiego, pilskiego, leszczyńskiego oraz 

kaliskiego. Z województw: zielonogórskiego, gorzowskiego i bydgoskiego nowemu 

województwu przyznano pojedyncze gminy m.in. Międzychód i Trzemeszno.  

 Reforma ta przyniosła poważne zmiany dla działalności Okręgowych Związków 

Tenisa Stołowego  i poszczególnych klubów. 30.01.1999 r. w Śremie odbył się 

Nadzwyczajny Wojewódzki Zjazd Okręgowego Związku Tenisa Stołowego  

w Poznaniu. Gościł on delegatów z byłych województw: poznańskiego, pilskiego, 

kaliskiego, konińskiego, leszczyńskiego oraz części gorzowskiego, zielonogórskiego  

i bydgoskiego. W związku z wprowadzonymi zamianami administracyjnymi    

Okręgowy Związek Tenisa Stołowego w Poznaniu zmienił nazwę na Wielkopolski 

Związek Tenisa Stołowego. Skład zarządu uległ zwiększeniu z siedmiu do piętnastu 

osób, a siedzibą nowopowstałego związku  został Poznaniu. Na zjeździe, 

niespodziewanie, z funkcji prezesa OZTS Poznań zrezygnował, po ponad 20 latach 

sprawowania tej funkcji, Janusz Konieczny. Prezesem nowopowstałego 

Wielkopolskiego Związku Tenisa Stołowego został dotychczasowy wiceprezes OZTS 

Poznań Andrzej Glapa. Funkcję wiceprezesowskie powierzono Czesławowi 

Kotarzakowi (Wyrzysk) oraz Zygmuntowi Lubienieckiemu (Kalisz). Sekretarzem został 

Wojciech Parobkiewicz (Poznań), przewodniczącym Wydziału Spraw sędziowskich 

Jerzy Kiedrowicz (Poznań), a Wydziału Gier i Dyscypliny Piotr Śmigaj (Poznań). Do 

nowo powołanego zarządu weszło po dwóch przedstawicieli z każdego województwa:  

z OZTS Kalisz Z. Lubieniecki (LKS „Tajfun” Ostrów Wlkp.) i W. Kikowski (LŁKS 

„Żaki” Taczanów), z OZTS Konin J. Kowalski (LZS „Czarni” Ostrowite) i M. Kulesa 
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(UKS „Smecz” Konin), z OZTS Leszno T. Kozłowski („Polonia-Arsenał” Śmigiel) 

i A. Wrześciński, a z OZTS Piła Cz. Kotarak i W. Ordza (MLKS „Łobzonka” 

Wyrzysk)
400

. 

 W celu sprawniejszego funkcjonowania związku oraz uniknięcia chaosu 

organizacyjnego wprowadzono podział na pięć rejonów, pokrywających się z terenami 

województw sprzed 1999 roku. Były one  odpowiedzialne za prowadzenie eliminacji 

rejonowych do turniejów  wojewódzkich oraz  lig okręgowych.  Tak więc rejon I 

(pilski) obejmował swym zasięgiem takie ośrodki jak: Piła, Czarnków, Chodzież, 

Wągrowiec, Żnin, rejon II (poznański): Poznań, Gniezno, Grodzisk Wlkp., 

Międzychód, Nowy Tomyśl, Oborniki, Śrem, Środa Wlkp., Szamotuły, Września, rejon 

III (koniński): Konin, Koło, Słupca, Turek, rejon IV (leszczyński):Leszno, Gostyń, 

Kościan, Rawicz, Wolsztyn, rejon V (kaliski): Kalisz, Kępno, Krotoszyn, Jarocin 

,Ostrów Wlkp., Ostrzeszów i Pleszew
401

.   

 14.08.1999 r. odbyło się zebranie przedstawicieli klubów sportowych  

i Okręgowych Związków Tenisa Stołowego z województw wielkopolskiego  

i zachodniopomorskiego w sprawie wspólnej organizacji rozgrywek II ligi kobiet  

i mężczyzn. Zarówno rozgrywki kobiece jak i męskie zdecydowano się rozgrywać w 

dwóch grupach: północnej i południowej. W sezonie 1999 - 2000 w rozgrywkach II ligi 

brały udział następujące drużyny: „Łobzonka” Wyrzysk, „Stella-GOSIR” Gniezno, 

SKTS „Rataje 50” Poznań, UKS Sucha Koszalińska, „Wiskord” Szczecin, „Lux Top” 

Wierzbięcin, AZS UAM Poznań (wymienione kluby przydzielono do żeńskiej grupy 

północnej) oraz SKTS Słupca, LZS Bodzewo, LKS Gołuchów, „Tajfun Skra” Ostrów 

Wlkp., „Smecz”  Konin i „Czwórka” Jarocin (znalazły się w żeńskiej grupie 

południowej). Grupę północną mężczyzn tworzył: „Nasiennik” Gryfice, „Chrobry” 

Międzyzdroje, „Opty” Pyrzyce, „Błękitni” Stargard Szczeciński, SZTMTS Szczecinek, 

„Koszalinianin” Koszalin, Spójnia „JJ Paszel” Świdwin, „Stella  

- GOSIR” Gniezno, „Zjednoczeni” Trzemeszno, „Młyn Waldek” Miasteczko 

Krajeńskie, „Łobzonka” II Wyrzysk. Do grupy południowej przydzielono następujące 

zespoły: „Tajfun Skra” Ostrów Wlkp., MKS Ostrzeszów, Polonia „Arsenał” Śmigiel, 

„Burza” Drzeczkowo, „Górnik” Kłodawa, „Górnik” Konin, „Rzemieślnik” Poznań, 

„Spółdzielca” Kobylin, „Junior” Leszno, „Raszkowianka” Raszków i „Żaki” Taczanów. 

                                                             
400 Zbiory J. Koniecznego, Protokół  Nadzwyczajnego Wojewódzkiego Zjazdu Okręgowego Związku 

Tenisa Stołowego w Poznaniu, Śrem, 30.01.1999. 
401 PS, 4.01.1999, Zbiory J. Koniecznego: sprawozdanie z  posiedzenia WZTS z dnia 14.08.1999. 
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Obok rozgrywek II ligi WZTS prowadził również rozgrywki III ligi męskiej z udziałem 

20-22 drużyn w dwóch grupach terytorialnych północ (rejon pilski i poznański)  

i południe (rejony kaliski, koniński i leszczyński). Za prowadzenie rozgrywek IV ligi 

odpowiedzialne były poszczególne rejony. Brało w niej udział czterdzieści drużyn
402

. 

 Następne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, w którym wzięli udział 

delegaci wielkopolskich klubów odbyło się  23.10.2000 roku, w sali konferencyjnej 

Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu przy ul. Reymonta. Prezesem 

na lata 2000 - 2004 wybrano ponownie mgr A. Glapę, a wiceprezesem został   

Z. Lubieniecki (Kalisz). Ponadto w skład zarządu weszli: J. Kiedrowicz 

(przewodniczący Kolegium Sędziów WZTS), P. Śmigaj (przew. Wydziału Gier  

i Dyscypliny), R. Kaczmarek (do spraw współzawodnictwa sportowego), Wojciech 

Parobkiewicz (sekretarz), J. Fertikowski (Złotów), W. Kikowski (Pleszew), T. Nowak 

(Gniezno), T. Osięgłowski (Leszno), W. Ordza (Wyrzysk), A. Wendt (Konin)  

i J. Wrzeszczyński (Gostyń). W skład komisji rewizyjnej weszli Cz. Kotarak 

(przewodniczący), M. Tobolski (wiceprzewodniczący) i K. Berus (sekretarz).  

W rozgrywkach drużynowych, w sezonie 2000/2001, Wielkopolskę, na szczeblu 

państwowym, reprezentowała ekstraklasowa „Iskra-Prembud” Konin oraz dwa kluby  

I-ligowe. II liga mężczyzn wynosiła 24 zespoły (z woj. wielkopolskiego  

i zachodniopomorskiego) i z każdym kolejnym sezonem miała być szczuplejsza, by 

docelowo w sezonie 2002/2003 liczyć 12 zespołów. Zdecydowanie mniej liczna była  

II liga kobiet, licząca zaledwie 6 zespołów. III liga mężczyzn liczyła 22 zespoły, 

rywalizujące w grupie północnej (Poznań, Piła) oraz południowej (Kalisz, Konin, 

Leszno). 40 drużyn brało udział w rozgrywkach IV ligi prowadzonej w czterech 

rejonach: pilskim, kaliskim, leszczyńskim i poznańskim. Ponadto WZTS był 

organizatorem Pucharu Polski kobiet i mężczyzn oraz rywalizacji drużynowej  

młodzików, kadetów i juniorów. Związek w każdym sezonie przeprowadzał po trzy 

Wojewódzkie Turnieje Klasyfikacyjne oraz Mistrzostwa Wielkopolski  

w poszczególnych kategoriach wiekowych
403

. 

 Wielkopolski Związek Tenisa Stołowego wiele uwagi poświęcał zdobywaniu 

środków finansowych. Na fundusze związkowe składały się dotacje (głównie DKKFiT 

Urzędu  Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu) oraz dochody 

                                                             
402 Tamże. 

403 Tamże, PS, 9.11.2000. 
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własne. Na te ostatnie składały się m.in. wpływy ze składek członkowskich, opłaty 

startowe, 40% wpływu z wykupu licencji okresowych zawodników oraz darowizny  

i wpływy z działalności promocyjnej dyscypliny. Główne koszty działalności związku 

stanowiły: organizacja zawodów i szkoleń w ramach działań zleconych i zawodów 

kalendarzowych, wydatki administracyjne i organizacyjne
404

. 

 W latach 1999-2004 większa część turniejów wojewódzkich odbywała się  

w sali szkoły podstawowej nr 50 w Poznaniu, która była wyposażona w dwanaście 

stołów wyczynowych marki Donic-Persson 25. Ponadto turnieje wojewódzkie 

poszczególnych kategorii wiekowych były organizowane w Wyrzysku, Pile, Gnieźnie, 

Koninie, Zdunach i Tacznowie, Złotowie, Trzciance, Czarnkowie, Obornikach, Śmiglu, 

Pleszewie, Jarocinie i Słupcy a turnieje barażowe o Mistrzostwo II ligi mężczyzn 

ponadto w Ostrzeszowie, Międzychodzie i Poznaniu
405

. W okresie tym przeprowadzono 

szereg imprez o charakterze ogólnopolskim oraz międzynarodowym. Były to: III OTK 

młodzików i młodziczek w 2001 roku w Gnieźnie, Mistrzostwa Europy Kolejarzy USiC  

w poznańskiej Arenie (2002), Ogólnopolska Olimpiada Specjalna (2002), Mistrzostwa 

Polski Weteranów w Pile (2002), XI Światowe Igrzyska Polonijne w Poznaniu (2003), 

X Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Gnieźnie (2004). Ponadto sędziowie  

i działacze związkowi w okresie tym przeprowadzili: Mistrzostwa Polski Zakładów 

Pracy Chronionej, Mistrzostwa Wyższych Szkół Oficerskich i Akademii Wojskowych, 

Mistrzostwa Wojska Polskiego (corocznie) oraz Mistrzostwa Polski Leśników.
406

   

 Od 2002 roku siedziba WZTS mieściła się przy ul. Reymonta 35 w siedzibie 

Wojewódzkiej Federacji Sportowej
407

.  

 W sezonie 2003/2004 Wielkopolska miała 789 wykupionych licencji, co było 

czwartym wynikiem w kraju, ustępując pod tym względem, tylko województwu 

śląskiemu (1235), dolnośląskiemu (965) i mazowieckiemu (823)
408

. 

 4.10.2004 roku w Czarnkowie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo 

-Wyborcze Delegatów Wielkopolskiego Związku Tenisa Stołowego. W trakcie zebrania 

dokonano podsumowania działań z działalności organizacyjnej, finansowej i sportowej 

                                                             
404 Protokół Walnego Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Delegatów Wielkopolskiego Związku Tenisa 

Stołowego w Poznaniu, 23.10.2000, s.10-11. 
405 Protokół Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Delegatów WZTS w Poznaniu, 4.10.2004, 

s.8.  
406 Tamże, s.8-9. 
407 Tamże, s.2. 
408 Protokół Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów WZTS w Poznaniu z dnia 

4.10.2004, s.7. 



124 

 

związku za lata 2000-2004 oraz dokonano wyboru nowego  zarządu na lata 2004  

- 2008. Prezesem pozostał A. Glapa. Nowym wiceprezesem został J. Fertikowski,  

a skarbnikiem K. Marcinkowski. Ponadto w skład zarządu weszli: S. Bartkowiak,  

T. Nowak, P. Śmigaj, M. Tobolski, J. Wrzeszczyński i R.Kaczmarek. W skład komisji 

rewizyjnej weszli: K. Berus, A. Bromberek i W. Kikowski. W roku 2004 w skład 

związku wchodziło siedemdziesiąt klubów, z czego trzydzieści pięć stanowiły 

Uczniowskie Kluby Sportowe
409

. 

 W roku 2005 reaktywowano Młodzieżowe Centrum Sportu w Tenisie Stołowym 

w Zespole Szkół z Odziałami Integracyjnymi Nr 1 w Poznaniu. MCS działało przy 

klubie SKTS „Rataje 50 Poznań”. Funkcje trenerskie pełniły D. Matus i S. Ciarka
410

.   

 Najważniejszymi imprezami rozgrywanymi na terenie Wielkopolski  w latach 

2004 - 2008 były II OTK kadetów i kadetek w grudniu 2004, Młodzieżowe Mistrzostwa 

Polski kobiet i mężczyzn w marcu 2006, III OTK seniorów i seniorek w lutym 2007,  

oraz Indywidualny i Drużynowy Puchar Polski młodzików i młodziczek w maju 2008 

roku. Wszystkie te imprezy odbyły się w hali widowiskowi-sportowej w Czarnkowie, 

który dysponował dwunastoma stołami wyczynowymi firmy Donic Persson 25
411

. 

 27.10.2008 w Czarnkowie roku odbyło się kolejne Walne Zebranie 

Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów WZTS. Prezesem Związku po raz kolejny 

wybrano A. Glapę. Wiceprezesem, w miejsce J. Fertikowskiego, został T. Nowak. 

Ponadto w skład zarządu weszli K. Marcinkowski (skarbnik), R. Kaczmarek (Przew. 

Wydziału Sędziowskiego), P. Śmigaj (Przew. Wydziału Rozgrywek), A. Paszkier 

(Komisja Współpracy z mediami), M. Tobolski (Komisja Współpracy z SZS 

Wielkopolska), W. Parobkiewicz (członek Wydziału Sędziowskiego) i T. Osięgłowski  

(członek Wydziału Rozgrywek). W skład komisji rewizyjnej weszli: A. Jędrusek 

(przewodniczący), M. Biernat (z-ca) i P. Antonic (sekretarz)
412

.  

 W latach 2008 – 2010 w wyczynowy sprzęt do tenisa stołowego zaopatrzone 

hale sportowe w Objezierze, Krzyżu Wlkp. i Luboniu, w których odbywała się coraz 

większa ilość turniejów wojewódzkich i  okolicznościowych. Ponadto nowe obiekty, 

przystosowane do organizacji dużych zawodów, powstały także  w Krzyżu Wlkp., 

                                                             
409 Zbiory A. Glapy: Sprawozdanie z działalności zarządu WZTS z dnia 6.11.2006. 
410  Tamże. Protokół Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów Wielkopolskiego 

Związku Tenisa Stołowego w Poznaniu z dnia 27.10.2008, s.2. 
411 Tamże, s.6. 
412

 Zbiory własne, Sprawozdanie działalności zarządu WZTS za okres 27.10.2010-29.11.2010, 27.10.2010. 
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Ostrorogu, Gołuchowie i Złotowie. 27 - 28.02.2009 roku w Czarnkowie odbył się III 

Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny kadetów i kadetek w Czarnkowie. Luboń był 

organizatorem Półfinałów do I OTK w kategoriach: junior, kadet, młodzik  

w październiku 2009 roku oraz półfinałów Indywidualnych i Drużynowych Mistrzostw 

Polski juniorów i juniorek, OOM kadetów i kadetek i Pucharu Polski młodzików  

i młodziczek w maju 2010 roku. W Objezierzu, w listopadzie 2009 roku, odbyły się 

półfinały Ogólnopolskiego Turnieju UKS – ów. Kąkolewo było organizatorem 

Ogólnopolskiego Turnieju Otwarcia Sezonu w sierpniu 2010 roku, natomiast 

Niechanowo było gospodarzem Ogólnopolskiego Memoriału im. Andrzeja Grubby, 

który odbywał się cyklicznie w kwietniu w latach 2009 - 2011
413

.  

 Ponadto rozgrywki wojewódzkie w latach 2004-2011 odbywały się w Gnieźnie, 

Czarnkowie, Luboniu, Trzemesznie, Śmiglu, Trzciance, Ostrorogu, Obornikach, 

Jarocinie, Krotoszynie, Pleszewie, Złotowie, Śremie, Koninie i Krzyżu
414

.  

 29.11.2010 r. przy ul. Reymonta 35 w Poznaniu odbyło się Walne Zebranie 

Sprawozdawcze delegatów WZTS na którym dokonano podsumowania dwuletniej 

działalności związku. Tematyka zebrania dotyczyła trzech obszarów: działalności 

organizacyjnej, poziomu wyników sportowych oraz spraw finansowych. Za główne 

zadanie uznano podniesienie poziomu wyników sportowych, które, przy dużej ilości 

funkcjonujących klubów (czwarte miejsce w Polsce), były dalekie od zadowalających. 

Z powodu powikłań  zdrowotnych A. Glapy obowiązki prezesa od września 2010 roku 

przejął wiceprezes WZTS Tadeusz Nowak
415

. 

 W latach 2008 - 2010 głównymi źródłami dochodu związki były nadal dotacje  

z Urzędu Marszałkowskiego (WSS) Urzędu Miasta Poznania (MCS), opłaty za licencje, 

wpisowe i startowe do rozgrywek indywidualnych i drużynowych, składki 

członkowskie. Głównymi wydatkami były koszty związane z realizacją zadań 

statutowych jak: organizacja imprez, wynagrodzenia, koszty własne oraz koszty zużycia 

materiałów
416

. 

                                                             
413 Tamże, s.4. 
414 Tamże, s.6. 
415 Zbiory własne, Walne Zebranie Sprawozdawcze Delegatów Wielkopolskiego Związku Tenisa 

Stołowego Poznaniu, Poznań, 29.11.2010, s.8. 
416 Tamże, s.9-10. 
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  W latach 1999 - 2011 WZTS był organizatorem obozów szkoleniowych 

Wojewódzkiej Kadry Młodzików i Juniorów, które odbywały się najczęściej dwa razy 

do roku
417

. 

 W latach 1999 - 2004 funkcję przewodniczącego Wydziału Sędziowskiego 

WZTS pełnił J. Kiedrowicz. Od dnia 10.09.2004 funkcję tę objął R. Kaczmarek.  

W latach 2004-2008 liczba sędziów licencjonowanych wynosiła od 11-13 osób.  

W okresie tym przeprowadzono trzy kursy sędziowskie w Czarnkowie (dwukrotnie – 17 

i 12 osób) i Kaliszu (19 osób)
418

.  

 Ważne było zagwarantowanie obsługi sędziowskiej zawodów. W sezonie 2008  

- 2009 czynnych było czternastu sędziów posiadających licencję PZTS. Byli to  

M. Biernat (Pleszew), A. Glapa (Poznań), R. Kaczmarek (Luboń), W. Kikowski 

(Pleszew), A. Lemieszka (Krzyż Wlkp.), K. Marcinkowski (Czarnków), J. Moder 

(Drawski Młyn), W. Ordza (Tuchola), A. Późniak (Pleszew), D. Strzelczyk (Śmigiel), 

P. i T. Śmigaj (Poznań), I. Tobolska i M. Tobolski (Jarocin). Sędziowie ci obsługiwali 

rozgrywki ligowe i turnieje klasyfikacyjne, a także byli angażowani w zawodach 

międzynarodowych jak: Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Cetniewie w latach 

2004-2008 czy ITTF Polish Open w roku 2006. Poza tym sędziowie WZTS prowadzili 

rozgrywki odbywające się poza kalendarzem WZTS i PZTS jak: Mistrzostwa Polski 

Wojska Polskiego, Spartakiady LZS czy Igrzyska Polonijne
419

. 

  W roku 2010 sędziami klasy międzynarodowej zostali T. Śmigaj i W. Ordza, 

którzy mieli przyjemność sędziować Mistrzostwa Europy Seniorów w Gdańsku,  

w dniach 9-16.10.2011 roku
420

. 

   

  

   

 

 

 

 

                                                             
417Zbiory A. Glapy: Sprawozdania z Walnych Zebrań Sprawozdawczo - Wyborczych z lat 2000, 2004, 

2008. 
418 Walne Zebranie….,  Czarnków, 27.10.2008, s.15-18. 
419 Tamże, s.16-18. 
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4.2. Wyniki współzawodnictwa indywidualnego i drużynowego 

4.2.1. Lata 1999 - 2004 

 Stan posiadania nowo powołanego Wielkopolskiego Związku Tenisa Stołowego 

przedstawiał się w roku 1999 całkiem okazale. Wizytówką nowego województwa były 

występujące w ekstraklasie męska drużyna „Sanu” Poznań, oraz żeńska drużyna „Iskry- 

Prembud” Konin
421

. 

 W gronie pierwszoligowców Wielkopolska miała w sezonie 1998/1999 trzech 

przedstawicieli. Były to męskie drużyny „Jezioraka” Międzychód i „Łobzonki” 

Wyrzysk, oraz żeński zespół „Sparty” Złotów. Ponadto, do najsilniejszych ośrodków 

województwa w tenisie stołowym należały: Czarnków, Gniezno, Czempiń i Ostrów 

Wlkp. W końcowej klasyfikacji klubów  PZTS, za sezon 1998/1999  sklasyfikowanych 

było ponad trzydzieści klubów z Wielkopolski, z czego dziewięć w pierwszej setce 

rankingu. Na miejscu pierwszym w województwie (a dwudziestym trzecim w kraju) 

uplasowała się KKS „Stella - GOSiR” Gniezno przed poznańskim „Sanem” (miejsce 

dwudzieste czwarte) i konińską „Iskrą - Prembud” (miejsce trzydzieste pierwsze)
422

. 

 Pierwszą imprezą rozegraną według nowego podziału województw  

był Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny seniorów i seniorek który odbył się w 

pierwszej połowie stycznia w Poznaniu. W turnieju, w którym wzięło udział ponad 100 

tenisistów, prym wiedli zawodniczki „Sparty” Złotów i zawodnicy „Jezioraka” 

Międzychód. Turniej kobiet wygrała A. Pawelczuk, przed siostrami D. i S. Ciarkami 

(wszystkie „Sparta). Wśród mężczyzn najlepszy okazał się weteran Jerzy Florczak, 

przed Ł. Lewandowskim i K. Krügerem (wszyscy „Jeziorak”)
423

. Natomiast 

Mistrzostwa Wielkopolski seniorów i seniorek rozegrane w drugiej połowie lutego 

przyniosły zwycięstwo Ł. Lewandowskiemu i D. Ciarce
424

.  

 Pierwsza połowa roku 1999 była okresem udanym dla wielkopolskiego tenisa 

stołowego. W Mistrzostwach Polski młodziczek złoty medal w grze drużynowej 

zdobyły zawodniczki „Stelli” Gniezno: Karolina Smelkowska i M. Barylska. Ponadto  

                                                             
421 „Iskra” Konin w najwyższej klasie rozgrywkowej występowała od roku 1997. Trenerem drużyny był 

A. Wendt. 
422 Zbiory J. Koniecznego, klasyfikacja końcowa klubów z woj. wielkopolskiego za sezon 1998/1999. 
423 GP, 9-10.01.1999. W turnieju tym nie brali udziału, posiadający imienne limity PZTS, zawodnicy  
i zawodniczki ekstraklasowych: „Sanu: i „Iskry-Prembud” m.in. J. Tomicki, D. Kiełb, J. Pękała i P. 

Molik. 
424 GP, 25.02.1999. 
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K. Smelkowska zdobyła brązowy medal w singlu. W końcowej klasyfikacji młodziczek 

PZTS za sezon 1998/1999 zajęła ona pierwsze miejsce, a M. Barylska czwarte
425

. 

 Pod dyktando zawodników i zawodniczek Wielkopolski przebiegały 

Młodzieżowe Mistrzostwa Polski, rozgrywane w Częstochowie w dniach  

10-11.03.1999. Po trzy złote medale zdobyli  P. Molik („Iskra-Prembud” Konin) oraz  

J. Tomicki („San” Poznań), którzy triumfowali w singlu, deblu oraz, wspólnie, w grze 

mikstowej.  Srebrny medal w singlu, brązowy w deblu oraz w mikście (w parze  

z reprezentantką „Sparty” Złotów A. Pawelczuk) zdobył reprezentant „Łobzonki” 

Wyrzysk Michał Rogala. Ponadto brąz w grach deblowych wywalczyli A. Pawelczuk  

(w parze z E. Skrzypek) oraz D. Kordyka (w parze z P. Sroczyńskim)
 426

.  

 Po fatalnej pierwszej rundzie, przysłowiowym „rzutem na taśmę”  utrzymał się  

w pingpongowej ekstraklasie, mający coraz większe kłopoty finansowe, poznański 

„San”. W decydującym, o pozostaniu w lidze, dwumeczu z AZS Gliwice lepszy okazał 

się poznański zespół, wygrywając pierwszy mecz 6:4 i remisując we własnej hali 5:5. 

Dobre, szóste miejsce zajęły, prowadzone przez A. Wendta, tenisistki „Iskry-Prembud” 

Konin, występujące w składzie: J. Pękała, P. Molik, M. Piesocka i M. Stawicka
427

.  

 Czwarte miejsce  I ligi w grupie północnej zajął zespół „Jezioraka” Międzychód. 

Trzon drużyny stanowili: Ł. Lewandowski, M. Sikorski, J. Florczak, K. Kruger oraz  

Ł. i P. Borsukiewiczowie. Najskuteczniejszym zawodnikiem był Ł. Lewandowski, 

legitymujący się bilansem 57:27 w rankingu skuteczności rozgrywek I ligi na sezon 

1998/1999. Na miejscu szóstym zakończyli rozgrywki tenisiści „Łobzonki” Wyrzysk, 

grający w składzie: P. Korus, M. Rogala, D. Kordyka oraz S. Walker
428

, oraz tenisistki 

„Sparty” Złotów. Podopieczne H. Rogali w sezonie 1998/1999 występowały  

w składzie: D. i S. Ciarka, A. Pawelczuk, K. Rogala, J. Wiśniewska
429

.  

 Blisko awansu do I ligi kobiet były tenisistki SKTS „Rataje 50” Poznań, które  

zajęły czwarte miejsce w turnieju barażowym ulegając „Jedynce” Łódź 8:3, UHS 

Chorzów 8:4 i GLKS Nadarzyn 8:2. Zespół występował w składzie: M. i N. Linke,  

J. Kołodziej i H. Płóciennik
430

. 

                                                             
425 Tenis Stołowy,2 (13) 99, s.2-5.  
426 Tamże, s.25. 
427 Tamże, s.26-27. 
428 Steve Walker (Australia) grał w drużynie z Wyrzyska przez jeden sezon, nie spełniając pokładanych  
w nim nadziei. Patrz: PS, 22.09.1998. 
429 Zbiory J. Koniecznego: PS, 29.09.1998, 27.11.1998. 
430 Zbiory K. Gogolewskiego, protokoły meczowe sezonu 1998/1999. 
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 Do znaczących zmian doszło przed rozpoczęciem sezonu 1999/2000 w składach 

czołowych klubów województwa wielkopolskiego. Znacząco osłabiony został, głównie 

z powodów finansowych, mający już w poprzednim sezonie kłopot z utrzymaniem się 

w ekstraklasie, poznański „San”
 431

. Drużynę opuścili P. Lisiak, R. Mroziński, oraz lider 

drużyny D. Kiełb
432

. Z trudem udało się skompletować drużynę. W klubie udało się 

zatrzymać jedynie J. Tomickiego i T. Śmigaja. Wprawdzie sprowadzony został  

z pierwszoligowej „Łobzonki” Wyrzysk, ówczesny młodzieżowy wicemistrz Polski,  

M. Rogala, jednak drużynie „Sanu” brakowało czwartego zawodnika. Z reguły skład 

drużyny w sezonie 1999/2000 uzupełniali juniorzy: K. Słupiński, P. Kołdyka,  

S. Jerzyński  lub doświadczony M. Datko. Złudzeń, co do utrzymania zespołu   

w ekstraklasie nie miał trener A. Jędrusek, który w wywiadzie przed inauguracyjnym 

meczem z Olimpią Grudziądz stwierdził: „Szans na utrzymanie nie mamy żadnych
433

”.  

 Zupełnie w odmiennych nastrojach przystępowały do nowego sezonu tenisistki 

„Iskry- Prembud” Konin, gdzie doszło do sporych zmian kadrowych. Drużynę opuściły  

P. Molik i M. Piesocka, a w ich miejsce pozyskano Chinkę Miao-Miao oraz rutynowaną 

D. Nowacką. Zmiany te miały na celu umożliwić walkę o podium w kobiecej 

ekstraklasie
434

.  

 Do sporych przetasowań kadrowych doszło także w gronie wielkopolskich  

I-ligowców. Zespół „Jezioraka” Międzychód został wzmocniony przez D. Kordykę oraz  

P. Sroczyńskiego („Gaz Polski” Zielona Góra), zaś z drużyną pożegnali się 

doświadczeni: J. Florczak i K. Kruger. Prawdziwa rewolucja miała miejsce  

w Wyrzysku, gdzie z powodu kłopotów finansowych klubu, odeszli wszyscy zawodnicy 

pierwszego składu. Klub wystartował w I lidze ze swoimi wychowankami:  

M. Kummem, T. Pogorzelskim, K. Pijanowskim, sprowadzonym z II ligowej „Noteć 

Interak” Czarnków S. Podgajnym oraz doświadczonym R. Derkowskim
435

. 

                                                             
431 Dotychczasowy sponsor klubu fabryka wyrobów tytoniowych „Reemtsma” znacząco ograniczyła 

dotacja, by po sezonie całkowicie zaprzestać sponsorowania klubu. Decyzja ta była motywowana, 

wprowadzoną  ustawą, zakazującą promowania wyrobów tytoniowych i alkoholowych poprzez sport. 
432 R. Mroziński opuścił poznański „San” po blisko dwudziestoletniej grze w tym klubie. W sezonie 

1999/2000 reprezentował barwy II-ligowego „Heliosa” Czempiń. Natomiast D. Kiełb zasilił barwy  

I-ligowej wrocławskiej „Politechniki” 
433 GP, 11-12.09.1999. 
434 Zbiory J. Koniecznego, GP, 13.09.1999. 
435 Tamże, PS, 10.09.1999. 
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 Bez zmian kadrowych nie obeszło się również w złotowskiej „Sparcie”. Drużynę 

opuściły S. Ciarka, J. Wiśniewska, J. Parchoć i E. Jezierska
436

. W ich miejsce 

pozyskano z „Tajfuna” Ostrów Martę Zaradną, z MMKS Chełmno Ewę Karnowską,  

a z Gorzowa powróciła E. Marcinkowka. W składzie zespołu pozostały: D. Ciarka,  

A. Pawelczuk, K. Rogala i K. Jagodzińska
437

. 

 Nowy sezon zainaugurował tradycyjnie I WTK seniorów i seniorek, który odbył 

się 12.09.1999 r.w sali sportowej nr 50 na osiedlu „Stare Żegrze”
438

. Pod nieobecność, 

posiadających limity PZTS, J. Pękały i J. Tomickiego turniej wygrali Miao-Miao 

(„Iskra Prembud”) i M. Rogala („San”), którzy wywalczyły tym samym awans  

do turnieju ogólnopolskiego
439

. We wrześniu rozgrywano także wojewódzkie turnieje 

klasyfikacyjne w kategoriach młodzieżowych. I WTK Młodziczek/ów wygrali:  

E. Pawelczak („Zjednoczeni” Trzemeszno) i W. Murach („Sparta” Złotów). Wśród 

kadetów i kadetek najlepsi okazali się K. Smelkowska („Stella” Gniezno) oraz  

T. Kobylański („Tajfun Skra” Ostrów Wlkp.). Natomiast turniej juniorów i juniorek 

wygrali J. Maćkowiak („Stella”) oraz, zwyciężczyni turnieju kadetek,  

K. Smelkowska
440

. 

 Bardzo dobre wyniki odnosiły młode zawodniczki Wielkopolski na turniejach 

ogólnopolskich. Na I OTK kadetek trzy tenisistki znalazły się w czołowej szesnastce.  

I. Markowska („Łobzonka” Wyrzysk) zajęła miejsce 3-4, K. Smelkowska („Stella”)   

6-7, a M. Linke (SKTS „Rataje 50” Poznań) uplasowała się w przedziale 15-17.  

Na miejscach 25-32 turniej zakończyły ponadto M. Barylska („Stella”) oraz  

B. Bednarek („Łobzonka”)
441

. W ogólnopolskich turniejach młodziczek dobrze radziły 

sobie ponadto: D. Dudzińska („Tajfun Skra”), a przede wszystkim W. Walna („Iskra 

Prembud”), która po dwóch turniejach była sklasyfikowana na miejscu czwartym,  

a sezon zakończyła jako najlepsza młodziczka według rankingu PZTS za sezon 

                                                             
436 S. Ciarka wróciła do SKTS „Rataje 50” Poznań, J. Parchoć do „Spójni JJ Paszel” Świdwin, natomiast  

J. Wiśniewska zakończyła karierę. 
437 Tamże. 
438 Każdego roku odbywają się trzy wojewódzkie turnieje klasyfikacyjne oraz mistrzostwa Wielkopolski 

w poszczególnych kategoriach wiekowych. 
439 Po wprowadzeniu nowego podziału województw zlikwidowano turnieje strefowe. Ich miejsce zajęły 
właśnie turnieje wojewódzkie, do których prowadzano kwalifikacje z turniejów rejonowych. 
440 Zbiory J. Koniecznego, klasyfikacje za sezon 1999/2000. 
441 Zbiory K. Gogolewskiego, Komunikat WGiD PZTS 17/99/2000. 
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1999/2000, zdobywając srebrny medal podczas Mistrzostw Polski Młodziczek w grze 

singlowej
442

.   

 Rok 1999 dobrze zakończyły tenisistki „Iskry-Prembud” Konin, które, po 

zwycięstwie nad „Cyfralem” II Łódź 4:1, zostały mistrzyniami rundy jesiennej 

tenisowej ekstraklasy kobiet
443

. Gorzej szło  pozostałym wielkopolskim drużynom. 

„San” Poznań, z zerowym dorobkiem punktowym, zakończył rundę jesienną na 

ostatnim miejscu w rozgrywkach ekstraklasy mężczyzn, podobnie jak tenisiści 

„Łobzonki” Wyrzysk w rozgrywkach I ligi. Niewiele lepiej wiodło się tenisistom 

„Jezioraka” Międzychód, którzy nieoczekiwanie wyprzedzali jedynie zespól  

z Wyrzyska
444

. Przeciętnie radziły sobie tenisistki „Sparty” Złotów, które po pierwszej 

rundzie spotkań, zajmowały zajęły  piąte miejsce w gronie siedmiu zespołów
445

. 

 Pierwszą  imprezą, w roku dwutysięcznym, organizowaną przez WZTS, był  

III WTK juniorów i juniorek rozegrany 16.01.2000  roku w Poznaniu. W turnieju kobiet 

wygrała N. Linke przed siostrą M. Linke (SKTS „Rataje 50” Poznań) i M. Zaradną 

(„Sparta” Złotów). Wśród mężczyzn triumfował M. Lewandowski („Tivoli Budowlani” 

Poznań) przed J. Maćkowiakiem. („Stella” Gniezno). Piątka ta wywalczyła awans do  

III Ogólnopolskiego Turnieju Klasyfikacyjnego
446

. 

 Bez niespodzianek zakończyły się, rozegrane pod koniec lutego, Mistrzostwa 

Wielkopolski seniorów i seniorek na rok 2000. Turniej seniorek, pod nieobecność  

J. Pękały, wygrała reprezentantka „Iskry Prembud” Konin, D. Nowacka, która 

wyprzedziła zawodniczki I-ligowej „Sparty” Złotów A. Pawelczuk, D. Ciarkę oraz  

M. Zaradną. W turnieju mężczyzn, triumfowali zawodnicy poznańskiego „Sanu”. 

Wygrał J. Tomicki przed  M. Rogalą
447

.  

 Coraz lepsze notowania konińskiej „Iskry” przyczyniły się do powierzenia 

miastu organizacji 68 Indywidualnych Mistrzostw Polski seniorów i seniorek, które 

zostały rozegrane w hali „Rondo” w dniach 3-5.03. 2000 roku. W turnieju singlowym 

wygrali Lucjan Błaszczyk oraz Kinga Stefańska. Z zawodniczek i zawodników 

Wielkopolski najlepiej spisała się tenisistka gospodarzy imprezy J. Pękała, która, 

wspólnie z L. Błaszczykiem, zdobyła złoty medal w grze mieszanej, natomiast w singlu 

                                                             
442 Tamże, Komunikat WGiD PZTS 117/99/2000 . 
443 Tamże, PS, 18.11.1999. 
444 Tamże, PS, 30.11.1999. 
445 Tamże, wycinki prasowe. 
446 Tamże, Wyniki III WTK juniorów i juniorek w Poznaniu z dnia 16.01.2000. 
447 Tamże, Komunikat WZTS  41/1999/2000. 
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awansowała do czołowej ósemki. Ponadto srebrny medal w mikście (w parze  

z P. Skierskim) wywalczyła D. Nowacka
448

. W prasie podkreślano dobrą organizację 

imprezy i zaangażowanie ze strony działaczy i władz samorządowych
449

. 

 Poznań był organizatorem III Ogólnopolskiego Turnieju Klasyfikacyjnego 

kadetów i kadetek, rozegranego w dniach11-12.03.2000 r. Zawody wygrali A. Janta 

-Lipińska („Bronowianka” Kraków) i T. Lewandowski („Celpol” Łask). Tradycyjnie 

dobre miejsca zajęły Wielkopolanki, których kwartet uplasował się w czołowej 

szesnastce. Siódme miejsce zajęła, zawodniczka SKTS „Rataje” 50 Poznań, M. Linke, 

dziesiąta była I. Markowska, natomiast w przedziale 13-16 uplasowały się zawodniczki 

gnieźnieńskiej „Stelli” M. Barylska i K. Smelkowska. Najlepiej z kadetów  

województwa wielkopolskiego zaprezentował się B. Polus („Tivoli-Budowlani” 

Poznań), który zajął  miejsce w przedziale 25-32
450

.  

 Poniżej oczekiwań spisali się tenisiści z Wielkopolski podczas Młodzieżowych 

Mistrzostw Polski na 2000 rok. Nie powtórzyli oni dobrych wyników z poprzedniej 

edycji, gdzie zdobyli aż 9 medali. Jedynym sukcesem był brązowy medal  pary „Sanu” 

Poznań M. Rogali i J. Tomickiego
451

. 

 Pierwsze w sezonie i zarazem ostatnie w historii występów, zwycięstwo  

w ekstraklasie, odnieśli pingpongiści „Sanu” Poznań, wygrywając, w czternastej kolejce 

spotkań z  zespołem „IDEA 2004” w stosunku 6:4
452

. W meczu tym komplet punktów 

zdobyli J. Tomicki i M. Rogala. Decydujący punkt dołożył T. Śmigaj wygrywając  

z P. Matuszewskim 2:0 (23:21, 22:20)
453

. Niestety zwycięstwo to nie uchroniło 

„Sanowców” przed spadkiem. W barażach, o pozostanie w lidze, ulegli oni 

„Izolatorowi” Boguchwała przegrywając dwukrotnie w stosunku 2:6. Jedyne punkty  

w obu spotkaniach zdobywał niezawodny J. Tomicki. Były to ostatnie mecze klubu 

RKS „San” Poznań w rozgrywkach ekstraklasy
454

. 

 W maju zakończyły się rozgrywki ligowe dla I-ligowych drużyn. „Łobzonka 

Wyrzysk”, w decydującym o pozostaniu w lidze dwumeczu, nie sprostała „Hipolowi” 

                                                             
448 Zbiory J. Koniecznego, PS, 6.03.2000. 
449 Tamże, GP, 6.03.2000. 
450 Zbiory K. Gogolewskiego, Klasyfikacje PZTS z III OTK kadetów i kadetek Poznaniu. 
451 Tamże, Komunikat  PZTS 83/99/2000. 
452 Zespół „IDEA” 2004 ten składał się z zawodników kadry juniorów PZTS. 
453 Zbiory J. Koniecznego, PS, 28.03.2000. 
454 Tamże, GW, 25.04.2000. 
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Jedlicze, natomiast tenisistki „Sparty” Złotów, które miały duże szanse na zwycięstwa  

w meczach barażowych, nie przystąpiły do nich z powodu kłopotów finansowych
455

. 

 Szczęśliwie zapewnił sobie utrzymanie w gronie I-ligowców „Jeziorak” 

Międzychód. Po zwycięskim dwumeczu z „Górnikiem” Pszów, zawodnicy  

z Międzychodu dwukrotnie przegrali z AZS-em Częstochowa w stosunku 4:6.  

W decydującym, trzecim meczu barażowym, „Jeziorak” Międzychód zmierzył się  

z „Ogrodnikiem” Grójec. Pierwsze spotkanie zakończyło się wynikiem remisowym 5:5, 

jednak w rewanżu, po przekonywującym zwycięstwie w stosunku 8:2, zawodnicy  

z Międzychodu zapewnili sobie utrzymanie w gronie I-ligowców.  Było możliwe dzięki 

dobrej dyspozycji M. Sikorskiego i Ł. Lewandowskiego, którzy w sześciu meczach 

barażowych zdobyli po 9,5p.
456

. 

 Tenisiści „Jezioraka” okazali się również najlepsi w rozgrywkach Pucharu 

Polski na szczeblu wojewódzkim, pokonując w decydującym meczu faworyzowany 

zespół „Sanu”
457

. W rozgrywkach Pucharu Polski kobiet najlepsze okazały się tenisistki 

„Sparty” Złotów, które w finale pokonały SKTS „Rataje 50” Poznań i awansowały do 

rozgrywek na szczeblu centralnym
458

. 

 W dobrym stylu zakończyły rozgrywki zawodniczki konińskiej „Iskry  

- Prembud”. Zdobywając srebrny medal drużynowych mistrzostw Polski odniosły, 

jedno z największych osiągnięć kobiecego tenisa stołowego w Wielkopolsce
459

.  

W decydującym o tytule dwumeczu koninianki nie sprostały faworyzowanemu  

„Telwotowi” Tarnobrzeg przegrywając 2:4 i 0:4
460

. Skład drużyny w sezonie 1999/2000 

stanowiły: Miao Miao, Jolanta Pękała, Dorota Nowacka oraz Magdalena Stawicka. 

Warto dodać, że chińska zawodniczka Miao Miao była najskuteczniejszą zawodniczką 

ekstraklasy z bilansem meczów 23:5 Trenerem drużyny był A. Wendt. 

 W klasyfikacji klubów Wielkopolski za sezon 1999/2000, prowadzonej  przez 

WZTS, punktowało 71 zespołów. Najwyżej sklasyfikowanym klubem była 

gnieźnieńska „Stella” przed „Tajfunem Skra” Ostrów Wlkp. i „Łobzonką” Wyrzysk. 

Wysokie piąte miejsce zajęła  Wielkopolska w klasyfikacji klubów w sporcie dzieci  

                                                             
455 Tamże, PS, 31.05.2000. 
456 Tamże, PS, 9.08.2000. 
457 Tamże, PS, 28.03.2000. 
458 Tenis stołowy, 1(15). 2000, dodatek „Top Spin” s.7. 
459 Drużynowym Mistrzem Polski była jeszcze kobieca drużyna „Stali” Poznań w latach 1953 i 1955. 
460 Tamże, PS, 22.05.2000. 
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i młodzieży  oraz szóste w klasyfikacji klubów na listach Polskiego Związku Tenisa 

Stołowego
461

. Świadczyło to o dość mocnej pozycji województwa na arenie krajowej. 

 Sezon 2000/2001 rozpoczęto tradycyjnie we wrześniu od wojewódzkich 

turniejów klasyfikacyjnych. 8.09.2000 roku odbył się I WTK seniorów, który zakończył 

się zwycięstwem S. Ciarki (SKTS „Rataje 50” Poznań) i P. Sroczyńskiego („Jeziorak” 

Międzychód)
462

. 

 W rozgrywkach drużynowych, w najwyższej klasie rozgrywkowej, ostała się 

jedynie drużyna „Iskry-Prembud” Konin. W I lidze mężczyzn Wielkopolskę 

reprezentował zespół „Jezioraka” Międzychód, który wzmocniony  P. Kopeckim („Gaz 

Polski” Zielona Góra), miał rywalizować o awans do najwyższej klasy rozgrywkowej 

oraz drużyna „Tivoli” Poznań, która zajęła miejsce zdegradowanego z ekstraklasy 

„Sanu”
463

.  

 Niespodziewanie zakończył się II Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny seniorów 

i seniorek rozegrany na poznańskich „Ratajach” 11.11.2000 roku. W kategorii seniorek 

najlepsza okazała się czternastoletnia K. Smelkowska („Stella”), która wyprzedziła 

zawodniczki „Iskry-Prembud”: M. Stawicką i K. Rogalę. W turnieju seniorów 

triumfował gracz II-ligowego „Tajfuna Skra” Ostrów Wlkp. Marcin Francka. Tuż za 

nim uplasowali się R. Urbaniak (MKS Ostrzeszów) i R. Derkowski („Łobzonka” 

Wyrzysk)
464

.  

 Udanie kończyły rundę jesienną rozgrywek kobiecej ekstraklasy tenisistki 

„Iskry” - Prembud Konin, które zajęły trzecie miejsce na półmetku rozgrywek. Drugie 

miejsce, w rozgrywkach I ligi męskiej, zajmował „Jeziorak” Międzychód, natomiast 

poznańskie „Tivoli” zakończyło rundę, z zerowym dorobkiem punkowym, na miejscu 

ostatnim. Zacięta rywalizacja toczyła się w rozgrywkach II ligi mężczyzn. Po I rundzie 

liderowały: CKS „Helios” Czempiń, przed „Astrą” Krotoszyn w grupie południowej 

oraz „Stella” Gniezno w grupie północnej.  W rankingu, opublikowanym po I rundzie 

rozgrywek, najskuteczniejszymi zawodnikami byli: R. Derkowski („Łobzonka”) - 48 

pkt, przed B. Nyckowskim (AZS UAM Poznań) – 43 pkt, Dariuszem Gaworskim 

                                                             
461 Tamże, klasyfikacje końcowe klubów w rankingu PZTS oraz  w sporcie dzieci i młodzieży. 
462 Zbiory J. Koniecznego, PS, 8.09.2000. 
463 Klub RKS „SAN” Poznań, po spadku z ekstraklasy uległ rozwiązaniu w roku 2002 . Po sezonie 

1999/2000 zespół opuścił trener Andrzej Jędrusek. J. Tomicki przeszedł ekstraklasowego do AZS 
Gliwice, a M. Rogala do I-ligowego „Tęcza” Nowa Wieś Lęborska. Pozostali zawodnicy T. Śmigaj,  

S. Jerzyński i P. Kołdyka  wraz z grupą juniorów przeszła właśnie do pierwszoligowego „Tivoli”. 
464 Tamże. 
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(„Spółdzielca” Kobylin) i R. Urbaniakiem (MKS Ostrzeszów) – po 42 pkt. W II lidze 

kobiet, po czterech kolejkach, prowadził zespół LUKS „TOP” Wierzbięcin.  

Zdecydowanie najskuteczniejszą zawodniczką była A. Wicher (UKS „Smecz” MOS  

3 Konin) - 26 pkt. Z  zawodniczek województwa wielkopolskiego dobrymi bilansami 

legitymowały się  K. Smelkowska („Stella”) - 21 pkt., i W. Walna („Smecz” Konin)  

- 19 pkt.
465

. 

 Słabo rozpoczęły rundę wiosenną sezonu 2000/2001 wielkopolskie zespoły. 

Dwie porażki, z niżej notowanymi, „Bronowianką” Kraków i AZS Politechnika 

„Fourmen II”, zanotowały, grające bez swojej najlepszej zawodniczki Miao Miao, 

tenisistki „Iskry- Prembud” Konin. „Jeziorak” Międzychód zremisował, pomimo 

prowadzenia 5:2, z „Chrobrym” Międzyzdroje 5:5, natomiast pingpongiści „Tivoli” 

Poznań przegrali 0:10 z toruńskim „Elektrykiem”
466

. 

 Mistrzostwa Wielkopolski seniorów i seniorek, rozegrane z początkiem lutego 

2001 w Poznaniu, nie obyły się bez niespodzianek. Złoty medal w turnieju pań zdobyła, 

trzynastoletnia Weronika Walna reprezentująca UKS „Smecz” Konin. Drugie miejsce 

zajęła M. Stawicką („Iskra-Prembud”), a trzecie K. Smelkowska („Stella” Gniezno). 

Turniej seniorów przebiegał pod dyktando M. Lewandowskiego, który w finale  

pokonał R. Urbaniaka (MKS Ostrzeszów). Gry podwójne zakończyły się zwycięstwem 

par klubowych. Wśród mężczyzn zwyciężyła para J. Maćkowiak - Ł. Nowak („Stella” 

Gniezno), natomiast najlepszym deblem kobiecym została para konińskiej „Iskry”  

M. Stawicka - K. Rogala
467

.  

 W rozgrywanych, w dniach 2-4.03.2001 r. na Mistrzostwach Polski w Gdańsku  

z dobrej strony zaprezentowała się J. Pękała - Langosz („Iskra-Prembud” Konin).  

W parze z A. Smykowską zdobyła ona srebrny medal w grze deblowej, natomiast  

w turnieju singlowym awansowała do ćwierćfinału
468

.  

 

 

                                                             
465 Zwycięstwa są punktowane systemem: 3 punkty za zwycięstwo na „pierwszym” stole oraz dwa punkty  

na „drugim”. 
466 Tamże, PS,20.02.2001. 
467 Tamże, PS, 6.02.2001. 
468 Tamże, PS, 5.03.2001. 
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Fot. 18. J. Pękała – Langosz, wielokrotna medalistka          Fot. 19 P. Molik, czołowa zawodniczka  

Mistrzostw Polski w barwach „Iskry” Konin w latach   „Iskry” Konin w latach 2000-2002 

1997-2002.  

Źródło: Zbiory J. Koniecznego, wycinki prasowe. 

 Dużym sukcesem zawodników z Wielkopolski zakończył się Mistrzostwa Polski 

Młodzików. Srebrny medal w singlu zdobył M. Kędzior („Sparta” Złotów), natomiast 

złoto w turnieju drużynowym  padło udziałem „Stelli” Gniezno, występującej  

w składzie: M. Karmoliński, B. Bednarkiewicz, P. Sikorski. Ponadto srebro wywalczyła 

para Kędzior - Bednarkiewicz, a dwa kolejne wielkopolskie deble: Karmoliński  

- Poskrop („Zjednoczeni” Trzemeszno) i Sikorski - R. Ordza („Łobzonka” Wyrzysk) 

zajęły miejsca w przedziale 5-8
469

. Nie gorsze wyniki osiągnęły tenisistki gnieźnieńskiej 

„Stelli” K. Smelkowska i M. Barylska, które w kategorii kadetek zdobyły brąz 

Drużynowych Mistrzostw Polski. Ponadto, w grach deblowych srebro przypadło  

K. Smelkowskiej, a brąz  parze M. Barylska - W. Walna(„Smecz” Konin)
470

. 

 W rozgrywkach Pucharu Polski, na szczeblu województwa, najlepszymi 

drużynami okazały się II-ligowa „Astra-Victus” Krotoszyn oraz „Iskra -Prembud” 

Konin. W finałowych meczach krotoszyńska drużyna, dzięki dobrej grze R. Żurka  

i K. Krugera uporała się z „Tivoli” Poznań 4:1, natomiast,  „Iskra” pokonała 4:0  

II-ligowy SKTS „Rataje 50” Poznań
471

. 

 Na czwartym miejscu w sezonie 2000/20001 zakończyły rozgrywki tenisistki 

„Iskry-Prembud” Konin, przegrywając dwumecz o brąz z AZS WSP „Print Cycero” 

Częstochowa. Koninianki przegrały pierwszy mecz wyjazdowy w stosunku 2:4  

                                                             
469 Zbiory J. Koniecznego, PS, 31.05.2001. 
470 www.wzts.pl/historia. Dostęp z dnia: 10.01.2012. 
471 Zbiory J. Koniecznego, PS 28.03, 3.04.2001. 
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i pomimo wygranej w meczu rewanżowym 4:3 brązowy medal Drużynowych 

Mistrzostw Polski przypadł zespołowi z Częstochowy
472

. 

 Na trzecim miejscu, pierwszym nie premiowanym grami w barażach  

o ekstraklasę, uplasował się zespół „Jezioraka” Międzychód w rozgrywkach I ligi 

mężczyzn. W decydującym i zarazem ostatnim meczu w sezonie „Jeziorak” uległ  

w Gdańsku miejscowemu  MRKS-owi 4:6. W meczu tym wielkopolski zespół grał  

w składzie: A. Kopecki, P. Sroczyński, M. Sikorski, Ł. Lewandowski. Z zerowym 

dorobkiem punktowym zakończyli za to rozgrywki tenisiści „Tivoli” Poznań, którzy po 

przegranych  meczach barażowych, zostali zdegradowani do II ligi
473

. 

 Niecodzienny charakter miał mecz o mistrzostwo II ligi makroregionu 

wielkopolskiego  między zwycięzcami grupy południowej i północnej „Astrą Victus” 

Krotoszyn i „Stellą” Gniezno. W pierwszym meczu lepszy okazał się  zespół  

z Krotoszyna wygrywając 6:4, natomiast rewanż mecz zakończył się takim samym 

rezultatem, ale zwycięzcą okazała się „Stella”. Gdy okazało się, że remisowy 24:24 jest 

również stosunek setów, trzeba było liczyć ilość wygranych piłek. Tu wynik był 

korzystny dla drużyny gnieźnieńskiej i wynosił 866:816
474

.   

 Po raz kolejny blisko awansu do I ligi były tenisistki „SKTS Rataje 50” Poznań, 

które wygrały pierwszy mecz barażowy z „Notecią” Inowrocław 6:4
475

. Niestety,  

w rewanżu lepszy okazał się  zespół z Inowrocławia, które, kosztem Poznanianek, 

awansowały do I ligi.  

 Sezon 2001/2002 był pierwszym rozgrywanym według nowych przepisów.  

Od 1.09. 2001 r. wprowadzono przepis obowiązek rozgrywania tzw. „krótkich setów” 

(do 11 punktów). Spotkania w turniejach wojewódzkich, zarówno indywidualnych jak  

i drużynowych, rozgrywano odtąd do trzech wygranych setów. 

 W sezonie 20001/2002 tylko jedna drużyna, którą była „Iskra - Prembud” 

Konin, reprezentowała Wielkopolskę na szczeblu państwowym w rozgrywkach 

ekstraklasy kobiet. Do I ligi mężczyzn nie został zgłoszony zespół „Jezioraka” 

Międzychód, który po nieudanej walce o awans do najwyższej klasy rozgrywkowej 

został rozwiązany
476

. 

                                                             
472 Tamże, PS, 29.05.2001. 
473 Tamże, PS, 11.04.20001. 
474 Tamże, PS, 9.05.2001. 
475 Tamże, GP, 23.05.2001. 
476 Zbiory J. Koniecznego, wycinki prasowe. 
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 We wrześniu 2001 roku  przeprowadzono wojewódzkie turnieje klasyfikacyjne.  

W kategorii młodzików i młodziczek zwyciężyli: K. Kowalska (GKS „Nałęcz” 

Ostroróg) oraz Ł. Szymański (Polonia „Arsenał” Śmigiel). W turnieju kadetów  

i kadetek najlepsi okazali się D. Fertikowska („Sparta” Złotów) i B. Bednarkiewicz 

(„Stella). Wśród juniorów i juniorek triumfowali K. Smelkowska („Stella”), przed  

W. Walną („Smecz” Konin) i M. Barylską („Stella) oraz W. Waligórski (Polonia 

„Arsenał” Śmigiel), który wyprzedził zawodników poznańskiego „Sanu” B. Polusa  

i S. Jerzyńskiego
477

. W I WTK seniorów i seniorek, rozegranym 16.09.2001 r.  

w Koninie, doszło do niespodziewanych rozstrzygnięć. Wśród mężczyzn najlepszy 

okazał się J. Maćkowiak („Stella”), który pokonał bardziej doświadczonych M. Rogalę  

i R. Urbaniaka (MKS Ostrzeszów). Turniej kobiecy wygrała M. Linke przed  

M. Stawicką („Iskra-Prembud”) i K. Smelkowską („Stella”). M. Linke zaprezentowała 

się ponadto najlepiej z zawodniczek Wielkopolski na turnieju ogólnopolskim, gdzie 

zajęła czwarte miejsce w kategorii juniorek
478

.  

 Bez Miao Miao oraz D. Nowackiej przystąpiły do nowego sezonu tenisistki 

konińskiej „Iskry”. Klub pozyskał wprawdzie utalentowaną A. Smykowską,  

ale pozwoliło to jedynie  na walkę o utrzymanie w gronie najlepszych. Po ośmiu 

kolejkach rundy jesiennej „Iskra” z trzema zwycięstwami zajmowała siódmą pozycje 

 w gronie dziesięciu zespołów
479

. 

 Sensacyjne zwycięstwo, w 14 kolejce ekstraklasy kobiet, odniosły tenisistki 

„Iskry”. które wygrały wyjazdowy mecz z AZS WSP „Print” Częstochowa w stosunku 

3:2. Sukces ten był możliwej dzięki dobrej dyspozycji J. Pękały, która wygrał  

z najwyżej notowaną w rankingu ligowym,  Chinką Xu Jie i P. Molik. Trzeci punkt 

zdobyła A. Smykowska, która ograła, występującą jeszcze w sezonie 1998/1999  

w Koninie, P. Molik
480

. 

 24.02.2002 r. odbyły się Mistrzostwa Wielkopolski seniorów i seniorek, które 

zakończyły się zwycięstwami M. Stawickiej („Iskra”) przed M. Zaradną („Tajfun Skra” 

Ostrów) i W. Walną („Smecz” Konin), oraz Michała Rogali (MKS Ostrzeszów) przed  

J. Maćkowiakiem („Stella) i P. Małkusem („Raszkowianka” Raszków). W grach 

podwójnych triumfowały para gnieźnieńska M. Barylska - K. Smelkowska oraz debel  

                                                             
477 Tamże, PS, 18.09.2001. 
478 Tamże, Komunikat WZTS nr 4/2001/2002 oraz zapiski z I OTK juniorów/ek . 
479 Tamże, PS, 6.12.2001. 
480 Zbiory J. Koniecznego, GP, 18.02.2002. 
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M. Francka („Tajfun Skra”) - P. Małkus. Turniej gier mieszanych zakończył się 

zwycięstwem pary ostrzeszowsko-konińskiej: R. Urbaniak - M. Stawicka
481

.  

 24.03.2002 r. w Poznaniu odbyły się Młodzieżowe Mistrzostwa Wielkopolski, 

będące zarazem eliminacją do Mistrzostw Polski. Turniej kobiet wygrała M. Stawicka 

(„Iskra”), przed M. Zaradną („Tajfun Skra”).Wśród mężczyzn triumfował  

J. Maćkowiak („Stella”), który w finale wygrał z M. Lewandowskim („Budowlani”)
482

.  

 Oprócz turniejów organizowanych przez WZTS, po marazmie w latach 

dziewięćdziesiątych, zaczęto w Wielkopolsce ponownie organizować coraz większą 

liczbę turniejów amatorskich. 27 turniej zorganizowany przez DK „Jędruś” z okazji 

rocznicy zakończenia walk o Poznań zgromadził ponad 120 osób. Turniej ten odbył się  

z podziałem na kategorie wiekowe i zakończył się zwycięstwami: P. Szczudło (do 16 

lat), B. Janasa (17-30), M. Piechnika (31-45), J. Kiedrowicza (46-55) i R. Jankowskiego 

(powyżej 56). Turniej kobiet wygrała E. Dziemińska
483

. 

 Zacięta rywalizacja toczyła się w rozgrywkach II ligi mężczyzn i kobiet woj. 

wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Do turnieju barażowego mężczyzn 

awansowały po dwie drużyny z grupy południowej i północnej, którymi  były: 

Politechnika Koszalin, „Stella” Gniezno, MKS Ostrzeszów oraz „Budowlani” Poznań. 

Końcowym triumfatorem okazał się zespół z Ostrzeszowa, który pokonał wszystkich 

rywali. Zespół z Ostrzeszowa wystąpił w składzie: M. Rogala, D. Gaworski,  

R. Urbaniak, R. Mądry, J. Przygoda i  M. Frączek
484

. W rozgrywkach II ligi kobiet 

najlepszą drużyną okazał się zespół LUKS „Top” Wierzbięcin, który wyprzedził 

gnieźnieńską „Stellę” oraz ostrowskiego „Tajfuna
485

. 

 Ostrzeszowianie najlepsi okazali się także w rozgrywkach Pucharu Polski na 

szczeblu wojewódzkim wygrywając w finale ze „Stellą” Gniezno w stosunku 4:3. 

Wśród kobiet triumfowała konińska „Iskra”, która  bezdyskusyjnie pokonała 

gnieźnieńską „Stellę” 4:0
486

. 

 Do ścisłej czołówki krajowej należeli wielkopolscy młodzicy. Podczas 

Mistrzostw Polski, rozgrywanych w Brzegu Dolnym, wywalczyli aż cztery medale. 

Srebrny medal w singlu oraz w „drużynówce” z R. Ordzą wywalczył M. Karmoliński. 

                                                             
481 Tamże, Komunikat nr /14/2001/2002. 
482 Zbiory K. Gogolewskiego, Komunikat WZTS nr 14/2001/2002. 
483 Tamże, wycinki prasowe. 
484 Tamże, PS, 30.04.2002. 
485 Zbiory K. Gogolewskiego, Wyniki rozgrywek o mistrzostwo II ligi kobiet z dnia 10.04.2002. 
486 Tamże, PS 3.04.2002. 
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Trzeci, tym razem brązowy medal przypadł zawodnikom „Stelli” Gniezno  w grze 

deblowej, gdzie dotarli do półfinału. Brązowy medal w grze podwójnej padł również 

udziałem młodego gracza złotowskiej „Sparty” P. Fertikowskiego (w parze  

z P. Jędrzejewskim)
487

. 

 Czterech zawodników i zawodniczek z Wielkopolski uzyskało prawo startu  

w  Międzynarodowych Mistrzostwach Polski juniorów i kadetów: „Idea Polish Open 

Youth Championship”. Byli to M. Linke (SKTS „Rataje 50”Poznań) w kategorii 

juniorek oraz Bartosz Bednarkiewicz („Stella”), Michał Kędzior (niestowarzyszony)  

i W. Walna („Smecz” Konin) w kategorii kadetów/ek
488

.   

 W dniach 22 - 28.06.2002 r. w poznańskiej „Arenie” odbyły się 

Międzynarodowe Mistrzostwa Kolejarzy, w których wzięli udział reprezentanci z ponad 

22 krajów. Opiekę sędziowską zapewnili sędziowie z Poznania. Sędzią głównym 

imprezy był prezes WZTS A. Glapa
489

. 

 Kolejną dużą imprezą rozgrywaną na terenie Wielkopolski były Mistrzostwa 

Polski weteranów, które odbyły się w dniach 1-2.06.2002 r. w Pile. Z zawodników 

województwa wielkopolskiego najlepiej spisali się J. Przygoda i M. Wagner, którzy 

wywalczyli brązowy medal w grze deblowej w kategorii 50-59
490

. 

 W końcowej klasyfikacji Współzawodnictwa Sportowego Klubów woj. 

wielkopolskiego za sezon 2001/2002 punktowało 71 klubów. Na pierwszym miejscu 

uplasowała się „Stella” Gniezno przed LKS „Tajfunem-Skra” Ostrów oraz AZS WSZ 

„Prembud” Konin. W rankingu województw, za wyniki drużynowe i indywidualne 

wszystkich kategorii wiekowych, Wielkopolska zajęła ósmą pozycje, o dwie lokaty 

gorszą w porównaniu do wyniku sprzed dwóch lat
491

. 

 Dużą stratą dla wielkopolskiego tenisa stołowego była rezygnacja z gry  

w ekstraklasie kobiet zespołu konińskiej „Iskry” przed sezonem 2002/2003. Klub ten 

zaprzestał działalności, po pięciu latach gry w najwyższej klasie rozgrywkowej. 

Jedynym przedstawicielem Wielkopolski w rozgrywkach klasy państwowej był zatem 

beniaminek I ligi męskiej zespół MKSTS „Trasko” Ostrzeszów
492

, któremu udało się 

                                                             
487 Zbiory J. Koniecznego, PS, 29-30.05.2002. 
488 www.pzts.pl/ITTF Pro Tour Polish Junior/Cadet Open 2002. Dostęp z dnia:12.01.2012.  
489 Tamże, Relacja pisemna autora. 
490 Tamże, końcowa klasyfikacja turnieju. 
491 Zbiory K. Gogolewskiego, Klasyfikacja końcowa klubów Wielkopolski w rankingu PZTS za sezon 

2001/2002 z dnia 9.07.2002. 
492 Głównym sponsorem klubu była firma „Trasko”. 

http://www.pzts.pl/76,ittf_pro_tour_polish_open
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skompletować mocny zespół. Do drużyny przeszedł m.in. z PKTS „Agis-Bau” 

Pabianice Z. Kaczmarek. 

 W I Wojewódzkim Turnieju Klasyfikacyjnym seniorów i seniorek w Wyrzysku, 

będący zarazem memoriałem ku pamięci tragicznie zmarłego zawodnika miejscowej 

„Łobzonki” Marcina Kumma, zwyciężyli W. Walna
493

 („Smecz” Konin), przed  

I. Markowską („Łobzonka”) oraz M. Rogala (MKS Ostrzeszów), przed R. Hennigiem 

(AZS UAM Poznań)
494

. 

 I OTK młodzików wygrał M. Karmoliński („Stella”), a trzeci był P. Fertikowski 

(„Sparta” Złotów). W kategorii kadetów na I OTK kadetów trzeci był  

B. Bednarkiewicz, a piąta W. Walna („Smecz” Konin). Wśród juniorek  piąte miejsce 

zajęła K. Smelkowska („Stella), natomiast na miejscu szóstym uplasowała się  

W. Walna
495

. 

 W sezonie 2002/2003 dobiegła końca reorganizacja rozgrywek II ligi męskiej 

regionu wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. W lidze rywalizowało 16 zespołów 

podzielonych na dwie ośmioosobowe grupy, zgodnie z podziałem terytorialnym. 

Zespoły żeńskie rywalizowały  w jednej grupie liczącej osiem zespołów. Po 

przekroczeniu półmetku rozgrywek II ligi, sytuacja w tabeli ligi męskiej (grupy 

południowej) i żeńskiej przedstawiała się następująco: 

Tabela nr 13 Rozgrywki drużynowe II ligi mężczyzn grupy południowej po I rundzie sezonu 2002/2003. 

1. KS Budowlani Poznań 8 14 

2. KS Polonia Arsenał Śmigiel 8 10 

3. Tajfun- Skra Ostrów Wlkp. 8 9 

4. Raszkowski LKTS Raszków 8 7 

5. KKS Stella Gniezno 8 7 

6. AZS KU UAM Poznań 8 4 

7. MCK Browar Fortuna Miłosław 8 4 

8. SKTS „Rataje” 50 Poznań 8 1 

 

 

 

                                                             
493 W. Walna od 2002 roku przebywała w Ośrodku Szkolenia PZTS w Krakowie. Do Konina dojeżdżała 

tylko na mecze ligowe. Przypadek ten nie był odosobniony. Od 2004 roku w Centrum Szkolenia PZTS 

 w Gdańsku przebywał m.in. B. Bednarkiewicz, reprezentując barwy „Stelli Gniezno” w sezonie 
2004/2005, a od 2006 w ośrodku  Drzonkowie M. Karmoliński. 
494 Tamże, Komunikat WZTS nr 9/2002/2003. 
495 Zbiory J. Koniecznego, PS, 16.10.2002. 



142 

 

Tabela nr 14 Rozgrywki drużynowe II ligi kobiet woj. wielkopolskiego i zachodniopomorskiego po  

I rundzie sezonu 2003/2003. 

1.KKS Stella Gniezno 8 15 

2.SKTS Rataje 50 Poznań 8 14 

3. MLKS Łobzonka Wyrzysk 8 10 

4. UKS Smecz Konin 8 8 

5.AZS KU UAM Poznań 8 5 

6. LUKS Top Wierzbięcin 8 5 

7. UKS Sucha-Sianów 8 5 

8.LKS Tajfun-Skra Ostrów 8 2 

Źródło: PS, 28.01.2003. 

 Mistrzostwa Wielkopolski seniorów i seniorek za rok 2003 potwierdziły 

wiodącą pozycję w tenisie męskim zawodników z Ostrzeszowa. W finale singla 

mężczyzn Z. Kaczmarek ograł swojego klubowego kolegę M. Rogalę. Wspólnie 

triumfowali oni w grze deblowej, pokonując w finale parę: D. Welke („Budowlani” 

Poznań) - K. Wiśniewski (MCK „Browar Fortuna” Miłosław). Trzeci złoty medal  

Z. Kaczmarek wywalczył w grze mikstowej, wspólnie z M. Stawicką (SKTS „Rataje” 

50 Poznań). Turniej singlowy kobiet wygrała W. Walna („Smecz” Konin) przed  

I. Markowską („Łobzonka” Wyrzysk). W deblu najlepsze okazały się zawodniczki 

wyrzyskiej „Łobzonki”: B. Bednarek - K. Jagodzińska, które w finale uporały się  

z deblem gnieźnieńskiej „Stelli” M. Barylska - D. Fertikowska
496

. 

 Zaskoczeniem był świetny występ Z. Kaczmarka i M. Rogali (MKS „Trasko” 

Ostrzeszów) podczas Mistrzostw Polski seniorów rozgrywanych, z końcem lutego, w 

Brzegu Dolnym. W grze deblowej para ta dotarła do finału, w pokonując m.in. 

reprezentacyjny debel Such - Kusiński. W grze o złoto lepszy okazał się debel 

Błaszczyk - Krzeszewski, wygrywając 3:0
497

.  

 Z początkiem marca odbył się finał Pucharu Polski na szczeblu województwa. 

Wśród mężczyzn MKS „Trasko” Ostrzeszów (Z. Kaczmarek, M. Rogala, R. Mądry) 

pokonał 4:1 gnieźnieńską „Stellę”, natomiast w potyczce pań „Smecz” Konin  

(K. Rogala, A. Wicher, W. Walna), w takim samym stosunku, poradził sobie  

z zawodniczkami „Stelli”. Zarówno żeński,  jak i męski zespół „Stelli”, awansował do 

finału również w roku wcześniejszym, zajmując także drugą pozycję
498

.  

                                                             
496 Tamże, PS, 21.02.2003. 
497 Tamże, PS, 1.03.2003, 3.03.2003. 
498 Tamże, PS, 7.03.2003. 
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 Drużyna z Ostrzeszowa dobrze radziła sobie również w I-ligowych 

rozgrywkach, gdzie zajęła ostatecznie piąte miejsce, w gronie dziesięciu zespołów
499

. 

  Awans do I ligi kobiet wywalczyły tenisistki SKTS „Rataje 50” Poznań.   

Po wygraniu II ligi regionu wielkopolskiego i zachodniopomorskiego, poznańskie 

zmierzyły się, w meczu barażowym, z WKS Włocławek. Zwycięstwa 6:4 i 7:3 dały 

Poznaniankom upragniony awans. Drużyna grała w składzie: M. Stawicka, S. Ciarka, 

D. Ciarka, H. Płóciennik, J. Zdunek. Trenerem była D. Matus
500

. 

 Po mistrzostwach Wielkopolski seniorów i seniorek zwyczajowo w marcu  

i kwietniu rozgrywane były  indywidualne i drużynowe Mistrzostwa Województwa  

w kategoriach młodszych. W najmłodszej kategorii młodzików i młodziczek mistrzami 

zostali P. Klimas („Sparta” Złotów) i M. Karmoliński („Stella Gniezno), wśród kadetów 

triumfowali W. Walna („Smecz” Konin) i B. Bednarkiewicz („Stella”), natomiast  

K. Smelkowska („Stella” Gniezno) i W. Waligórski („Polonia- Arsenał” Śmigiel) 

okazali się najlepsi wśród juniorek i juniorów
501

. 

 Wysoki poziom szkolenia młodzieży w gnieźnieńskiej „Stelli” (trener  

T. Nowak) i Złotowskiej „Sparcie” (trener: H. Rogala) raz jeszcze potwierdziły 

Mistrzostwa Polski młodzików i kadetów w 2003 roku. Złoty medal w singlu oraz  

w deblu, z P. Fertikowskim, w kategorii młodzików, padł udziałem M. Karmolińskiego. 

W grze drużynowej złoty medal wywalczyła złotowska „Sparta” (P. Fertikowski,  

T. Guhs, K. Michalski), a brąz „Stella” (M. Karmolińskim, M. Cygan). Kadet  

B. Bednarkiewicz wywalczył złoty medal w grze deblowej i  mieszanej oraz ponadto,  

w zespole z P. Sikorskim, brąz w grze drużynowej. W kategorii juniorek jedyny medal 

dla Wielkopolski, koloru brązowego, zdobył debel K Smelkowska - I. Markowska 

(„Łobzonka” Wyrzysk)
502

. Na uwagę zasługuję fakt, że w sezonie 2002/2003 

wielkopolscy reprezentanci zdobywali medale mistrzostw Polski we wszystkich 

kategoriach wiekowych. Z ogólnej liczby dziewięciu medali tylko dwa: srebrny  

i brązowy były udziałem kategorii seniorskiej i juniorskiej. 

 Najwyżej sklasyfikowanym zawodnikiem w kraju, w kategorii młodzików, był  

M. Karmoliński, który zajął  I miejscu po sezonie 2002/2003. W tym samym rankingu 

piąty był P. Fertikowski. Wśród kadetek na ósmym miejscu znalazła się  

                                                             
499 Tamże, PS, 10.03.2003. 
500 Tamże, Express Poznański, 9.07.2003. 
501 Zbiory K. Gogolewskiego, Komunikaty nr 19/20/22/2002/2003. 
502 www.wzts.pl\historia. Dostęp z dnia: 17.01.2012. 

http://www.wzts.pl/historia
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D. Fertikowska, a na dziesiątym, wśród chłopców, B. Bednarkiewicz. Spośród juniorek 

najwyżej sklasyfikowane  były, na miejscu dziewiątym, K. Smelkowska i na miejscu 

jedenastym I. Markowska. Gorzej sytuacja wyglądała wśród juniorów, gdzie najwyżej 

notowanymi zawodnikami, na miejscach 39-40, byli B. Polus i B. Bednarkiewicz.  

Czołowych zawodników i zawodniczek z Wielkopolski brakowało też wśród seniorów  

i seniorek. Najwyżej, bo na 27 miejscu, sklasyfikowano Z. Kaczmarka, a wśród kobiet 

na miejscu 35 I. Markowską
503

.  

 W sezonie 2003/2004 Wielkopolska miała dwóch przedstawicieli na szczeblu  

I-ligowym, którymi byli męska drużyna MKS „Trasko” Ostrzeszów, i kobieca SKTS 

„Rataje” 50 Poznań
504

. 

 Rozgrywki indywidualne rozpoczął tradycyjnie I WTK seniorów i seniorek. 

Został on rozegrany 7.09.2003 r. w  hali MLKS „Łobzonka” w Wyrzysku. Turniej 

panów wygrał, nowy nabytek MKS „Trasko” Ostrzeszów, K. Wiszowaty, który  

w meczu finałowym pokonał  reprezentanta gospodarzy J. Maćkowiaka. Finał turnieju 

pań był wewnętrzną sprawą zawodniczek „Smeczu” Konin. W. Walna pokonała w nim 

rutynowaną Annę Wicher, zapewniając sobie tym samym prawo startu w turnieju 

ogólnopolskim
505

.  

 Pod dyktando „Stelli” Gniezno przebiegały Wojewódzkie Turnieje 

Klasyfikacyjne w kategorii juniorów i juniorek. Podczas II WTK, rozegranego 

16.11.2003 roku w Śmiglu, nie dali oni szans reprezentantom pozostałych klubów. 

Turniej dziewcząt wygrała D. Fertikowska, przed M. Barylską, natomiast najlepszym 

juniorem okazał się B. Bednarkiewicz, który w pokonanym polu zostawił  

P. Sikorskiego, M. Karmolińskiego i B. Szubę. Zwycięzcy zapewnili sobie awans do 

turnieju ogólnopolskiego
506

.  

  W I OTK kadetów trzecie miejsce wywalczył M. Karmoliński („Stella” 

Gniezno), a piąte, były zawodnik złotowskiej „Sparty”, P. Fertikowski (ZKS Zielona 

Góra). W czołowej „szesnastce” uplasowali się ponadto B. Bednarkiewicz i M. Ordza 

(„Stella”). Wśród młodziczek, w przedziale 5-8, zakończyła zawody P. Klimas 

(„Sparta” Złotów). Na II OTK juniorek czwarte miejsce zajęła K. Smelkowska 

                                                             
503 Tamże, Wielkopolskie listy klasyfikacyjne za sezon 2002/2003. 
504 Zbiory J. Koniecznego, sprawozdanie z zebrania WZTS z dnia 15.09.2003. 
505 Tamże, Komunikat nr 2/2003/2004. 
506 Limit imienny z listy PZTS zapewniły sobie wcześniej K. Smelkowska („Stella) i W. Walna 

(„Smecz”), które były zwolnione z gry w turnieju wojewódzkim. Za: Zbiory J. Koniecznego, Komunikat 

nr.8/2003/2004. 
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(„Stella”), a jedenaste Weronika Walna („Smecz”). Nadspodziewanie dobrze podczas  

II OTK seniorów spisał się Z. Kaczmarek, który zajął ostatecznie czwarte miejsce
507

.  

 Po ostatniej, dziewiątej kolejce rundy jesiennej rozgrywek I ligi MKS „Trasko” 

Ostrzeszów w składzie: Z. Kaczmarek, K. Wiszowaty, R. Urbaniak, D. Gaworski,  

R. Mądry, z ośmioma wygranymi zajmował I miejsce  w tabeli rozgrywek grupy 

południowej. Gorzej wiodło się tenisistkom SKTS „Rataje 50” Poznań, które  

z zerowym dorobkiem punktowym były na ostatnim miejscu w tabeli grupy 

północnej
508

. 

 9.01.2004 r. w Czarnkowie odbył się III Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny 

seniorów. Wśród panów najlepszy okazał się J. Maćkowiak („Łobzonka”) Wyrzysk, 

który w finale pokonał M. Rogalę (MKS „Trasko” Ostrzeszów). Pozostałe trzy miejsca 

zajęli niespodziewanie zawodnicy gospodarzy imprezy klubu „Noteć - Dora Metal” 

Czarnków. Trzeci był M. Bańka, czwarty S. Podgajny, a piąty M. Staszczyk. W turnieju 

kobiet wygrała W. Walna („Smecz”), przed I. Markowską („Łobzonka)  

i K. Smelkowską („Stella”)
 509

.  

 W rozegranych 6.03.2004 r. Młodzieżowych Mistrzostwach Wielkopolski 

najlepsi okazali się J. Maćkowiak oraz B. Bednarek reprezentujący klub „Łobzonka” 

Wyrzysk. Prawo startu w  Mistrzostwach Polski wywalczyli ponadto M. Lewandowski  

(„Budowlani” Poznań), B. Polus (SKTS „Rataje” 50 Poznań) oraz I. Markowska 

(„Łobzonka”)
510

. 

 Następnego dnia odbyły się w Poznaniu Mistrzostwa Wielkopolski seniorów  

i seniorek. Rewanż na przeciwnikach wziął, drugi w Czarnkowie, M. Rogalę, który  

w meczu o złoto pokonał, wyżej notowanego w rankingach, Z. Kaczmarka. Wśród 

seniorek ponownie najlepsza okazała się W. Walna, która nie mając jeszcze szesnastu 

lat po raz trzeci została najlepszą seniorką w województwie
511

. 

 Skromniej, niż w latach ubiegłych, wyglądał dorobek reprezentantów 

Wielkopolski podczas Mistrzostw Polski w kategoriach młodzieżowych. Trzy srebrne 

medale wywalczyli zawodnicy gnieźnieńskiej „Stelli”. W kategorii młodzików srebro  

                                                             
507 www.pzts.pl/rozgrywki indywidualne/OTK 2003/2004. Dostęp z dnia: 17.01.2012. 
508 Tamże, PS 8.12.2003. 
509 Tamże, wycinki prasowe. 
510 J. Maćkowiak posiadał limit imienny PZTS uprawniający do startu w Mistrzostwach Polski. 
Umożliwiło to tym samym start trzeciemu zawodnikowi z województwa. Tamże, Komunikat nr 

20/2004/2004. 
511 Tamże, Komunikat nr 22/2003/2004. 

http://www.pzts.pl/rozgrywki%20indywidualne/OTK%202003/2004.%20Dostęp
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w grze podwójnej wywalczył M. Cygan. Podczas Mistrzostw Polski Kadetów, 

rozgrywanych w maju w Gnieźnie, srebrne medale zdobyli M. Karmoliński w turnieju 

deblowym oraz drużyna „Stelli” w składzie: M. Karmoliński, R. Ordza,  

B. Bednarkiewicz
512

.  

 Duży sukces odniosły również tenisistki „Stelli” Gniezno. Po wygraniu 

rozgrywek drużynowych o Mistrzostwo II ligi seniorek, podopieczne T. Nowaka, 

wygrywając mecz barażowy z MMKS Chełmno zapewniły sobie awans do rozgrywek  

I ligi. Do awansu przyczyniły się: K. Smelkowska, M. Barylska, E. Marcinkowska,  

D. Fertikowska i H. Wiśniewska
513

. Sztuka ta nie udała się zawodnikom 

„Budowlanych”, którzy po wygraniu, bez straty punkty, rozgrywek II ligi seniorów 

przegrali dwumecz z AZS AWF Gdańsk i nie awansowali do rozgrywek I ligi
514

. 

 Na trzecim miejscu, w grupie południowej rozgrywek I ligi mężczyzn, 

zakończyli rozgrywki tenisiści MKSTS „Trasko” Ostrzeszów. Z I ligą zdegradowane 

zawodniczki SKTS „Rataje 50” Poznań, które zajęły ostatnie miejsce w rozgrywkach  

I lidze grupy północnej kobiet
515

.  

 W końcowej klasyfikacji klubów woj. wielkopolskiego za sezon 2003/2004 

punktowały 62 kluby. Według podziału na rejony (odpowiedniki województw sprzed 

1999 roku) najwięcej klubów - 17 było sklasyfikowano w rejonie poznańskim,  

a najmniej - 6 w rejonie kaliskim. Pierwsze miejsca w poszczególnych rejonach miały 

następujące kluby. W rejonie poznańskim KS „Stella” Gniezno, w kaliskim: „Tajfun 

Skra” Ostrów wlkp., w rejonie pilskim „Sparta” Złotów, w rejonie leszczyńskim 

„Polonia-Arsenał” Śmigiel, a w rejonie konińskim UKS „Smecz” Konin
516

. Najwyżej 

sklasyfikowanym klubem w rankingu PZTS była, na miejscu dwunastym, gnieźnieńska 

„Stella”. W pierwszej setce rankingu znalazły się ponadto: MLKS „Sparta” Złotów 

(46), MKSTS „Trasko” Ostrzeszów (65), UKS „Smecz” Konin (70), MLKS 

„Łobzonka” Wyrzysk (71), LKS „Tajfun-Skra” Ostrów (90), KS „Polonia-Arsenał” 

Smigiel (93), UKS „Czwórka” Jarocin (94) i SKTS „Rataje 50” Poznań (99)
517

. 

                                                             
512 Tenis Stołowy, 1(23) 2004, s.30. 
513 Zbiory J. Koniecznego, Końcowa tabela II ligi kobiet z dnia 30.06.2004 r.. 
514 Tamże, Końcowa tabela II ligi mężczyzn z dnia:25.06.2004. O zwycięstwie AZS-AWF zadecydowało 

przede wszystkim gra L. Kucharskiego, który zdobył komplet punktów w obu spotkaniach. 
515 Tenis stołowy 1(23) 2004, s. 24-25. 
516 Zbiory J. Koniecznego, Końcowa klasyfikacja ogólna współzawodnictwa sportowego za sezon 

2003/2004. 
517 Tamże, Końcowa klasyfikacja klubów wielkopolskich w rankingu PZTS za sezon 2003/2004. 
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Fot. 20 Po lewej Zbigniew Kaczmarek, trzykrotny   Fot. 21 Kazimierz Wiszowaty zawodnik        

Vice-mistrz Polski w grze deblowej z roku 2003      MKS „Trasko” Ostrzeszów w latach 2004-                

oraz w grze mieszanej w roku 2005         2006 oraz KS „Krotosz” Krotoszyn             

             w latach 2008-2010. 

Źródło: www.wzts.pl\aktualności. Dostęp z dnia 14.04.2012. 
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4.2.2. Lata 2005 - 2011 

 W sezonie 2004/2005 Wielkopolska nie miała przedstawiciela w najwyższej 

klasie  rozgrywkowej. W I lidze mężczyzn grała drużyna MKS „Trasko” Ostrzeszów, 

natomiast w I lidze kobiet beniaminek „Stella” Gniezno. Ponadto WZTS prowadził 

rozgrywki II ligi kobiet i mężczyzn, III ligi mężczyzn, w okręgach kaliskim, 

leszczyńskim i poznańskim ligę okręgową, oraz A-klasę (w rejonach kaliskim  

i leszczyńskim)
518

. 

 W I OTK seniorów rozegranym w Nowej Rudzie w dniach 25-26.09.2004 roku 

szóste miejsce zajął K. Szotek, natomiast na II turnieju tego typu, rozegranym  

w grudniu w Zawierciu  takie samo miejsce padło udziałem Z. Kaczmarka. W kategorii 

juniorów/kadetów miejsca w czołowej dziesiątce w drugie połowie 2004 roku 

zajmowali B. Bednarkiewicz (dziesiąty na II OTK w Drzonkowie) i M. Karmoliński 

(miejsca w przedziale 6-8 na I OTK w Jastrzębiu). Wśród dziewcząt wyróżniała się 

juniorka W. Walna (szósta na I OTK w Gdańsku i dziewiąta na II OTK w Drzonkowie).  

W najmłodszej kategorii młodzików dobrze radzili sobie bracia P. i K. Michalscy 

(„Sparta” Złotów), którzy regularnie zajmowali miejsca w czołowej szesnastce 

turniejów ogólnopolskich 

 Na półmetku rozgrywek I ligi kobiet i mężczyzn sezonu 2004/2005 tenisistki 

„Stelli” Gniezno zajmowały trzecie, a tenisiści „Trasko” Ostrzeszów drugie miejsce  

w tabeli.  W tabeli rozgrywek II ligi grupy południowej mężczyzn, po sześciu kolejkach 

pierwsze miejsce zajmował zespół „Budowlani” Poznań, który lepszym bilansem setów 

wyprzedzał „Astrę” Krotoszyn. W tabeli grupy północnej prowadził „Wyspiarz” 

Świnoujście przed „Łobzonką” Wyrzysk
519

. 

 Mistrzami Wielkopolski seniorów i seniorek na rok 2005, zostali K. Wiszowaty  

i W. Walna
520

.   

 Wiosna 2005 roku była okresem udanym dla wielkopolskiego ping-ponga.  

W mistrzostwach Polski, w poszczególnych kategoriach wiekowych, zawodnicy  

i zawodniczki woj. poznańskiego zdobyli w sumie dziewięć medali. W kategorii 

kadetów M. Karmoliński „Stella” zdobył brązowy medal indywidualnie, w drużynie  

z M. Cyganem oraz srebro w grze podwójnej. W grach juniorskich trzy brązowe 

                                                             
518 Zbiory J. Koniecznego, GP, 16.12.2004. 
519 GP, 18.11.2004. 
520 Tenis Stołowy 2 (25) 2005, dodatek Top Spin, s.4. 
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medale: w singlu, deblu oraz w drużynie z D. Fertikowską wywalczyła W. Walna.  

W turnieju juniorskim dwa brązowe medale w singlu i deblu  padły udziałem  

B. Bednarkiewicza,  (wszyscy „Stella” Gniezno”)
521

. W MP seniorów, rozgrywanych  

w Gdańsku, w dniach 4-06.03 2005 r. srebrny medal  w grze mieszanej  

(z A. Makijaniec) wywalczył Z. Kaczmarek („Trasko”). Blisko medalu ostrzeszowski 

zawodnik był również w turnieju deblowym, gdzie wspólnie ze swoim kolegą 

klubowym K. Wiszowatym, awansowali do ćwierćfinału ulegając nieznacznie 2:3 parze 

A. Daniel - P. Chmiel
522

. 

 Po zajęciu I miejsca w rozgrywkach I ligi grupy południowej, tenisiści MKS 

„Trasko” Ostrzeszów awansowali do baraży o wejście do ekstraklasy, gdzie zmierzyli 

się z drużyną LUKS „Pełcz” Górki Noteckie. Ostrzeszowianie wygrali dwukrotnie  

w stosunku 8:2 i awansowali do najwyższej klasy rozgrywkowej. Historyczny awans 

zapewnili: K. Szotek, Z. Kaczmarek, K. Wiszowaty i R. Urbaniak. Kierownikiem 

drużyny był J. Mądry
523

.  

 Dobrze w rozgrywkach I ligi kobiet radziły sobie również tenisistki „Stelli” 

Gniezno, które po 14 kolejkach zajmowały czwarte miejsce w lidze północnej
524

. 

Najskuteczniejszą zawodniczką drużyny w sezonie 2004/2005 była W. Walna 

sklasyfikowana na 14 miejscu  w rankingu skuteczności z bilansem 48:36
525

.    

 Drużyny „Stelli” Gniezno i „Trasko” Ostrzeszów zdecydowanie wygrały 

również rozgrywki Puchary Polski na szczeblu województwa. Zawodnikom  

z Ostrzeszowa udało się zakwalifikować  do turnieju finałowego rozgrywek, zajmując 

ostatecznie drugie miejsce w gronie czterech drużyn
526

. 

 W klasyfikacji współzawodnictwa województw w sezonie 2004/2005 

Wielkopolska zajęła ósme miejsce. Natomiast w klasyfikacji ilości wydanych licencji 

zawodniczych województwo poznańskie z liczbą 839 zajęło czwarte miejsce, ustępując 

tylko województwu śląskiemu, dolnośląskiemu i  mazowieckiemu
527

. 

 Wysokie miejsca  W. Walnej, B. Bednarkiewicza i M. Karmolińskiego na 

turniejach ogólnopolskich umożliwiły im występ na Mistrzostwach Europy juniorów  

                                                             
521 www.wzts.pl/historia. Dostęp z dnia: 27.01.2012. 
522 Tenis Stołowy 2 (25) 2005, s. 25. 
523 Czas Ostrzeszowski,20.04.2005 i 27.04.2005. 
524 Tenis stołowy, 1(24) 2005, s.28. 
525 Tenis stołowy, 2(25) 2005, s.8. 
526 Czas Ostrzeszowski, 1.06.2005. 
527 Tenis stołowy, 2(25) 2005, s.8. 

http://www.wzts.pl/historia
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i kadetów w Pradze, w dniach 15-24.07.2005 r. W turnieju indywidualnym W. Walna  

i M. Karmoliński zajęli miejsca w przedziale 17-32, natomiast B. Bednarkiewicz w grze 

deblowej miejsce dziewiąte. Ponadto W. Walna i M. Karmoliński przyczynili się do, 

odpowiednio, V i VI miejsca w grze drużynowej
528

. 

 Przed sezonem 2005-2006 Wielkopolskę opuścił, jeden z najbardziej 

utalentowanych zawodników młodego pokolenia, B. Bednarkiewicz, który przeniósł się 

ze „Stelli” Gniezno do I-ligowego ITR Iława
529

. 

 W sezonie 2005/2006 w rozgrywkach Superligi tenisa stołowego województwo 

wielkopolskie reprezentował beniaminek zespół MKS „Trasko” Ostrzeszów, natomiast  

w rozgrywkach I ligi kobiet drużyna „Stelli” Gniezno. Początek rozgrywek był dla obu 

wielkopolskich ekip udany. Po sześciu kolejkach „Trasko” z sześcioma wygranymi 

zajmowało trzecie miejsce, natomiast tenisistki „Stelli, po pięciu kolejkach, były nawet 

liderkami grupy północnej rozgrywek I ligi kobiet
530

. 

 Niezłe wyniki w grach drużynowych przekładały się również na wyniki 

Ogólnopolskich Turniejów Klasyfikacyjnych. W I OTK seniorów, rozgrywanym  

1-2.10.2005 roku w Nowej Rudzie, K. Szotek („Trasko” Ostrzeszów) zajął trzecie 

miejsce, natomiast na drugim turnieju w  Zawierciu był ósmy. W. Walna („Stella”)  

była szósta na I OTK juniorek w Krakowie
531

. Ponadto miejsca w czołowej szesnastce 

w imprezach ogólnopolskich  zajmowali młodzicy: K. Rosiński, S. Guss („Sparta” 

Złotów), J. Pilarski („Tajfun Skra” Ostrów wlkp.) oraz P. Klimas („Sparta” Złotów)  

w kategorii kadetek
532

. 

 Wyróżniającą się postacią niewątpliwie K. Szotek. Po zajęciu II miejsca  

na III OTK seniorów w Krakowie w dniach 4-5 lutego 2006 r., zawodnik „Trasko” 

Ostrzeszów zdobył trzy złote medale: w singlu, deblu (z R. Mądrym) i mikście  

(z W. Walną), podczas Mistrzostw Wielkopolski seniorów, rozegranych 26 lutego  

w Poznaniu. Turniej singlowy pań wygrała W. Walna („Stella” Gniezno)
533

.  

 W latach 2004 - 2006 organizatorem dużej ilości imprez o zasięgu 

ogólnopolskim był Czarnków. W dniach 17-19.03.2006 r. odbyły się tu  Mistrzostwa 

Polski młodzieżowców, a miesiąc później Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży kadetów 

                                                             
528 Sprawozdanie z Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów WZTS z dnia 6.11.2006, s.11. 
529 Tenis stołowy, 2(25) 2005, s.7. 
530 Tenis Stołowy, dodatek Top Spin, s.6. 
531 www.pzts.pl/rozgrywki indywidualne/OTK 2005-2006. Dostęp z dnia: 29.01.2012. 
532 Tamże. 
533 Czas Ostrzeszowski, 1.03. 2006. 

http://www.pzts.pl/rozgrywki%20indywidualne/OTK%202005-2006
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i kadetek oraz Puchar Polski młodzików i młodziczek. Blisko medalu podczas 

Młodzieżowych Mistrzostw Polski była K. Smelkowska („Stella” Gniezno), która  

w singlu, deblu oraz grze mieszanej zajmowała miejsca 5-8. Dwa medale: srebro  

w deblu oraz brąz w singlu wywalczyła P. Klimas („Sparta” Złotów) podczas OOM  

w kategorii kadetek
534

. Ponadto w kategoriach juniorskich medale Mistrzostw Polski 

zdobywali, tradycyjnie, zawodnicy „Stelli” Gniezno. W. Walna do medalu brązowego 

w grze singlowej dodała dwa srebrne: w deblu i mikście, natomiast M. Karmoliński 

wywalczył brąz w grze deblowej
535

. 

 W kwietniu dobiegły końca rozgrywki  II ligi kobiet i mężczyzn województw 

wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Końcowe tabele, z punktacją do 

współzawodnictwa klubowego PZTS, przedstawiały się następująco: 

Tabela nr 15 Końcowa tabela rozgrywek drużynowych II ligi kobiet woj. wielkopolskiego  

i zachodniopomorskiego (wraz z ilością punktów do rankingu PZTS) za sezon 2005/2006. 

1. LUKS Top Wierzbięcin Zpom 1000 pkt. 

2. UKS Sucha Koszalińska Zpom 960 pkt. 

3. LKS Tajfun Ostrów Wlkp 920 pkt. 

4. AZS UAM Poznań Wlkp 885 pkt. 

5. SL Salos Szczecin Zpom 850 pkt. 

6. UKS Czwórka Jarocin Wlkp 815 pkt. 

7. LZS UKS Bodzewo Wlkp 780 pkt. 

8. UKS Borne Sulinowo Zpom 745 pkt. 

9. SL Salos Poznań Wlkp 710 pkt. 

10. GLKS Orlęta Czacz Wlkp 680 pkt. 

 

Tabela nr 16 Końcowa tabela rozgrywek drużynowych II ligi mężczyzn grupy woj. wielkopolskiego i 

zachodniopomorskiego (wraz z ilością punktów do rankingu PZTS) za sezon 2005/2006. 

1. KS Krotosz Krotoszyn Wlkp. 1000 pkt. 

2. KS  Budowlani Poznań Wlkp. 960 

3. KS Stella Gniezno Wlkp. 920 

4. MLKS Łobzonka Wyrzysk Wlkp 885 

5. Raszkowski LKTS Raszków Wlkp 850 

6. KTS Koszalinianin Koszalin Zpom 815 

7. MKS Trasko II Ostrzeszów Wlkp 780 

                                                             
534 www.pzts.pl/rozgrywki indywidualne/XII OOM i XVIII Młodzieżowe Mistrzostwa Polski. Dostęp  
z dnia: 30.01.2012. 
535 www.pzts.pl/rozgrywki indywidualne/Drużynowe i Indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorów 2006. 

Dostęp z dnia: 30.01.2012. 
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8. SzSMTS Alfa-Plus Szczecinek Zpom 745 

9. KS Polonia Arsenał Śmigiel Wlkp 710 

10. LKS Nasiennik Gryfice Zpom 680 

11. UKS Junior Leszno Wlkp 650 

12. ISTS Obra Jaraczewo Wlkp 620 

13. Sl Salos Szczecin Zpom 615 

14. AZS KU Politechnika Koszalin Zpom 610 

15. LUKS Pomorzanin Nowogard Zpom 605 

16. SKTS Rataje 50 Poznań Wlkp 600 

Źródło: Archiwum WZTS, Komunikat nr 73 i 75/2005/2006.  

   

 LUKS „Top” Wierzbięcin i KS „Krotosz” Krotoszyn zapewniły sobie start  

w meczu barażowym o I ligę ze zwycięzcami grupy kujawsko-pomorskiej. Żadnej  

z drużyn nie udało się jednak awansować do I ligi. II ligę męską opuściły natomiast 

cztery ostatnie drużyny.  

 Na szóstym miejscu w rozgrywkach ekstraklasy tenisa stołowego zakończył 

rozgrywki MKSTS „Trasko” Ostrzeszów. Drużyna w sezonie 2005/2006 grała  

w niezmiennym składzie: K. Szotek, Z. Kaczmarek i K. Wiszowaty. Miejsce piąte  

w rozgrywkach I ligi kobiet grupy północnej zajęły tenisistki „Stelli” Gniezno, grające 

w składzie: W. Walna, K. Smelkowska, D. Fertikowska, E. Marcinkowska,  

M. Barylska
536

.  

 Do Centralnych Ośrodków Szkolenia, grupujących najzdolniejszą pingpongową 

młodzież z całej polski, trafili przed sezonem 2006/2007 młodzi wielkopolscy 

tenisiści
537

. M. Karmoliński rozpoczął treningi w Ośrodku Szkolenia PZTS  

w Drzonkowie i przeszedł ze „Stelli” Gniezno do Zielonogórskiego Klubu Sportowego, 

natomiast P. Klimas, przeszła do „Bronowianki” Kraków, trenując w Ośrodku 

Szkolenia w Krakowie
538

. 

 Zmiany zaszły w drużynie „Trasko” Ostrzeszów, gdzie na miejsce  

K. Wiszowatego, przyszedł, grający dotychczas w lidze niemieckiej, wychowanek 

„Sanu” Poznań J. Tomicki. Natomiast drużynę kobiecą I ligowej „Stelli” wzmocniła  

A. Kaczmarek („Trasko” Ostrzeszów). Sezon 2006/2007 rozpoczął tradycyjnie  

                                                             
536 www.pzts.pl/rozgrywki ligowe/2005/2006. Dostęp z dnia 28.01.2012 
537 Centralne Ośrodki Szkolenia PZTS istniały m.in. w Gdańsku, Drzonkowie i Krakowie. 
538 Archiwum WZTS, Sprawozdanie z Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów WZTS z dnia 

6.11.2006, s.12. 

http://www.pzts.pl/rozgrywki%20ligowe/2005/2006
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I Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny seniorów i seniorek rozegrany z początkiem 

września w Gnieźnie. Turniej ten potwierdził wiodącą pozycję „Stelli” Gniezno  

w tenisie żeńskim i „Trasko” Ostrzeszów w tenisie męskim. Wśród seniorek 

triumfowała, zawodniczka gospodarzy impezy, K. Smelkowska („Stella). Drugie 

miejsce zajęła E. Marcinkowska, a trzecie D. Fertikowska (wszystkie „Stella”). Wśród 

mężczyzn pierwsze miejsce zajął Z. Kaczmarek, który w finale pokonał  

J. Tomickiego
539

. 

 Od sezonu 2006/2007 widoczny był regres wyników zawodników  

z województwa wielkopolskiego we współzawodnictwie na arenie ogólnopolskiej. 

Szczególnie dotyczyło to kategorii kadetów i juniorów. Wśród młodzików miejsca  

w czołowej szesnastce zajmowali J. Pilarski („Tajfun Skra” Ostrów wlkp.)  

i K. Raksimowicz
540

. Miejsca w czołówce na turniejach ogólnopolskich zajmowali 

ponadto seniorzy: K. Szotek i J. Tomicki
541

.   

 Po ośmiu kolejkach rozgrywek ekstraklasy mężczyzn MKS „Trasko” 

Ostrzeszów, z trzema wygranymi i pięcioma porażkami, zajmowało 6 miejsce w gronie 

dziesięciu zespołów. Gorzej niż  przed rokiem wiodło się również tenisistkom „Stelli” 

Gniezno, które po ośmiu kolejkach z jednym zwycięstwem i dwoma remisami 

zajmowały siódme, przedostatnie  miejsce w tabeli I ligi
542

. 

 W dniach 3-4.02.2007 roku w Czarnkowie odbył się III Ogólnopolski Turniej 

Klasyfikacyjny seniorów i seniorek. Z reprezentantów Wielkopolski w zawodach tych 

wystartowali: J. Tomicki, K. Szotek („Trasko” Ostrzeszów), P. Sikorski  („Budowlani” 

Poznań), W. Walna i D. Fertikowska. Zdecydowanie najlepiej spisał się J. Tomicki, 

który zajął miejsca w przedziale 7-8. Turniej zakończył się zwycięstwem  

M. Kusińskiego („Odra” Księgienice) i Zhou Xiao (KTS Tarnobrzeg)
543

. 

 11.02.2007 r. w Poznaniu rozegrano Młodzieżowe Mistrzostwach Wielkopolski. 

Turniej ten zakończył się wygranymi D. Fertikowskiej, przed K. Smelkowską  

i M. Barylską („Stella”) oraz P. Sikorskiego przed P. Ciszakiem (obaj „Budowlani” 

Poznań) i M. Kobylańskim („Tajfun Skra”)
544

.  

                                                             
539 Archiwum WZTS, Komunikat Nr 5 2006/2007 z dnia: 4.09.2006.. 
540 www.pzts.pl/rozgrywki indywidualne/I, II OTK młodzików 2006-2007. Dostęp z dnia: 29.01.2012. 
541 www.pzts.pl/rozgrywki indywidualne/I, II OTK seniorów 2006-2007. Dostęp z dnia: 29.01.2012 
542 Archiwum WZTS, tabela rozgrywek ekstraklasy mężczyzn i I ligi kobiet w sezonie 2006/2007. 
543 Tamże, III OTK seniorów w tenisie stołowym. Końcowe wyniki. Czarnków 3-4 .02.2007. 
544 Archiwum WZTS, Wielkopolska Lista Klasyfikacyjna Młodzieżowców za sezon 2006/2007.  

W turnieju tym nie wzięła udziału, mająca limit PZTS, W. Walna. 



154 

 

 W lutym odbyły się także Mistrzostwa Wielkopolski seniorów i seniorek na rok 

2007. Turniej zakończył się bez większych niespodzianek. Wśród mężczyzn najlepszy 

okazał się K. Szotek („Trasko” Ostrzeszów) który w dodatkowym turnieju finałowym 

pokonał swoich kolegów klubowych J. Tomickiego (srebrny medal), Z. Kaczmarka  

i A. Korzybskiego (KS „Krotosz” Krotoszyn). Turniej pań, pod nieobecność  

W. Walnej i K. Smelkowskiej, wygrała A. Kaczmarek, przed D. Fertikowską i M. Jacek 

(wszystkie „Stella”).W turnieju deblowym najlepsze okazały się pary: Z. Kaczmarek  

- K. Szotek i A. Kaczmarek - D. Fertikowska, natomiast złoty medal w mikście 

wywalczyła para Z. i A. Kaczmarek.    

 Z dwoma brązowymi medalami wrócili z Mistrzostw Polski seniorów, 

rozgrywanych z początkiem marca 2007 roku w Rzeszowie, reprezentanci 

Wielkopolski. J. Tomicki, po wygraniu w ćwierćfinale z faworyzowanym  

M. Kusińskim 4:2, awansował do półfinału singla mężczyzn, gdzie nie sprostał jednak 

D. Górakowi. W. Walna w parze z A. Szymańską dotarła do półfinale gry deblowej, 

przegrywając dopiero ze zwyciężczyniami Xu Jie i M. Pietkiewicz
545

. 

 Złoty medal w grze deblowej podczas Pucharu Polski Młodzików w grze 

deblowej zdobył, w parze z W. Rojem, J. Pilarski. Natomiast brąz w kategorii 

młodzieżowej padł udziałem W. Walnej
546

. 

 Na piątym miejscu w rozgrywkach ekstraklasy mężczyzn zakończył sezon 

zespół MKS „Trasko” Ostrzeszów. Siłą wielkopolskiej drużyny był wyrównany skład.  

Z. Kaczmarek i J. Tomicki wygrali po czternaście gier singlowych, a trzynaście 

zwycięskich „oczek” zaliczył K. Szotek
547

. 

 Dopiero po wygraniu barażowego dwumeczu z MKS „Jedynką” Łódź zapewniły 

sobie utrzymanie w gronie I-ligowców zawodniczki „Stelli” Gniezno. W drużynie  

z Gniezna liderką drużyny była W. Walna, która w sezonie ligowym wygrała  

15 ligowych spotkań
548

. 

 Awans do I ligi mężczyzn w sezonie 2006/2007 wywalczyła drużyna KS 

„Krotosz” Krotoszyn, która po wygraniu rozgrywek II ligi grupy I, pokonała mistrza 

                                                             
545 www.pzts.pl/rozgrywki indywidualne/ 75 Indywidualne Mistrzostwa Polski seniorów. Dostęp  

z dnia:30.01.2012. 
546 www.pzts.pl/rozgrywki indywidualne/ PPM 2007. i MMP 2007. Dostęp z dnia 30.01.2012. 
547 www.pzts.pl/rozgrywki ligowe 2006/2007/ranking. Dostęp z dnia 30.01.2012. 
548 Tamże. 

http://www.pzts.pl/rozgrywki%20indywidualne/
http://www.pzts.pl/rozgrywki%20indywidualne/%20PPM%202007
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woj. pomorskiego „Agro-Kociewie” Starogard Gdański. Zespół  grał  w składzie:  

A. Korzybski, T. Durajczyk, K. Strzałkowski, J. Maćkowiak i R. Malinowski
549

. 

 Mając na celu podniesienie poziomu wyszkolenia dzieci i młodzieży  

w Wielkopolsce, do kalendarza imprez w sezonie 2007/2007  dodano wojewódzkie 

turnieje wojewódzkie i mistrzostwa Wielkopolski w kategorii żaków (dzieci do 10 roku 

życia) oraz turnieje „Top 8”, w którym uczestniczyło ośmiu najlepszych zawodników 

danej kategorii wiekowej, według rankingu WZTS
550

. 

 Wzmocnieni reprezentantami kraju: B. Suchem i M. Kusińskim przystąpili do 

sezonu 2007/2008 tenisiści MKS „Trasko” Ostrzeszów. Zmiany zaszły także w dwóch  

I-ligowych drużynach wielkopolski: „Stelli” Gniezno i w beniaminku rozgrywek KS 

„Krotosz” Krotoszyn. Zespół gnieźnieński opuściła wprawdzie liderka drużyny  

W. Walna, ale  wzmocniły A. Olendzka (SKTS Sochaczew) oraz wychowanka „Sparty” 

Złotów, Paulina Klimas („Bronowianki” Kraków). Zespół „Krotosza” Krotoszyn 

wzmocnili A. Rybak (MKS „Pogoń” Lębork) i junior K. Duniec (KU AZS UE) 

Wrocław. Pojawienie się w Wielkopolsce reprezentantów Polski seniorów przyczyniło 

się do poprawy wyników województwa na arenie ogólnopolskiej, szczególnie  

w kategorii seniorskiej. Już na I OTK seniorów w Rzeszowie, rozegranym w dniach  

13-14.10, II miejsce zajął M. Kusiński. W czołowej szesnastce byli ponadto B. Such  

i J. Tomicki. Najlepsza, z seniorek województwa wielkopolskiego, A. Olendzka 

(„Stella”) zakończyła zmagania na miejscu 20
551

. 

 Po dziesięciu kolejkach MKS „Trasko” Ostrzeszów, z dziewięcioma 

wygranymi, był wiceliderem rozgrywek ekstraklasy mężczyzn. „Stella” Gniezno,  

w rozgrywkach I ligi grupy północnej kobiet, zajmowała, w gronie ośmiu zespołów, 

miejsce szóste natomiast „Krotosz” Krotoszyn, z pięcioma zwycięstwami i porażkami 

był po dziesięciu kolejkach na miejscu szóstym w rozgrywkach grupy południowej  

I ligi
552

. 

 Bardzo mocno obsadzone były Mistrzostwa Wielkopolski na rok 2008 

rozgrywane w lutym w Poznaniu. Wśród mężczyzn najlepszy okazał się J. Tomicki, 

który swój  ostatni tytuł  mistrza Wielkopolski  wywalczył jeszcze w barwach 

                                                             
549 Archiwum WZTS, Komunikat Nr 93/2006/2007. 
550 Protokół Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów Wielkopolskiego Związku 

Tenisa Stołowego w Poznaniu z dnia 27.10.2008, s.12. 
551 Tamże, I OTK seniorów. Rzeszów 13-14.10.2007,  końcowe klasyfikacje. 
552 Archiwum WZTS, rozgrywki ligowe 2007/2008: ekstraklasa mężczyzn, I liga kobiet, grupa północ,  

I liga mężczyzn grupa południe.  
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poznańskiego „Sanu” w roku dwutysięcznym. Drugie miejsce zajął M. Kusiński 

(„Trasko”), trzecie A. Rybak, a czwarte A. Korzybski (obaj „Krotosz” Krotoszyn). 

Medale wśród pań podzieliły między siebie zawodniczki „Stelli” Gniezno. Tytuł 

mistrzowski zdobyła A. Olendzka. Medal srebrny przypadł P. Klimas, a medale 

brązowe M. Jacek i  D. Fertikowska. W turnieju gier podwójnych najlepsi okazali się  

A. Rybak i R. Malinowski (KS „Krotosz” Krotoszyn) oraz A. Olendzka  

i D. Fertikowska („Stella”). Złoty medal w grze mieszanej przypadł parze J. Tomicki  

- D. Fertikowska
553

. 

  Z dorobkiem trzech medali Mistrzostw Polski zakończyli wielkopolscy tenisiści 

sezon 2007/2008. Brązowe medale w grach deblowych zdobyły H. Poradka  

w kategorii kadetek oraz A. Olendzka 9 (obie „Stella” Gniezno) w kategorii 

młodzieżowców
554

. Ponadto J. Tomicki, w parze z J. Kosowskim, zdobył srebrny medal 

podczas Mistrzostw Polski Seniorów, rozgrywanych w dniach 7-9.03.2008 roku  

w Białymstoku
555

.  

 Do finału play-off rozgrywek ekstraklasy awansowali tenisiści MKSTS 

„Trasko” Ostrzeszów. W trójmeczu lepszy okazał się jednak  zespół „Bogorii” Grodzisk 

Mazowiecki, który wygrał trzykrotnie  w stosunku 4:1. Wszystkie punkty dla „Trasko”  

w finale zdobył B. Such, który był także najskuteczniejszym zawodnikiem Ostrzeszowa  

w sezonie ligowym. Na szóstych miejscach w gronie I-ligowców zakończyli sezon 

zawodnicy „Krotosza” Krotoszyn i „Stelli” Gniezno
556

. 

 W kwietniu dobiegły końca rozgrywki II ligi  mężczyzn i kobiet grupy I woj.  

wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. W barażach o I ligę woj. wielkopolskie 

reprezentowały  SKTS „Rataje” 50 Poznań i LKTS Luboń. Pomimo porażki z LUKS 

Agro-Sieć Chełmno, po rezygnacji jednej z drużyn, drużyna z Lubonia awansowała do 

 I ligi kobiet
557

. W sezonie 2007/2008 zespół grał w składzie: K. Nowak,  

                                                             
553 Tamże, Komunikat nr 66/2007/2008. 
554 www.wzts.pl/historia. Dostęp z dnia 30.01.2012. 
555 Tamże, Indywidualne Mistrzostwa Polski w tenisie stołowym, Białystok 7-8.03.2008. Klasyfikacje 

końcowe. 
556 www.pzts/rozgrywki ligowe 2007/2008. Dostęp z dnia 30.01.2012. 
557

W turnieju finałowym II ligi grupy I kobiet zwyciężyła drużyna „Stelli” II Gniezno, przed LKTS 

Luboń. Z powodu przepisu mówiącego o niemożności gry dwóch drużyn  jednego klubu w rozgrywkach  
I ligi, prawo gry w meczu barażowym  przypadło drużynie z Lubonia. Pomimo porażek z LUKS „Agro-

Sieć” Chełmno, po rezygnacji z gry w I lidze drużyny Rokita Brzeg Dolny, drużyna z Lubonia 

awansowała do I ligi.   

http://www.wzts.pl/historia
http://www.pzts/rozgrywki%20ligowe%202007/2008
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H. Wiśniewska, K. Klapenda, J. Drygas, A. Drgas. Trenerem zespoły był  

A. Jędrusek
558

.  

 Wielkopolska uplasowała się na ósmym miejscu w klasyfikacji województw 

prowadzonym przez PZTS w sezonie 2007/2008. Cztery kluby mieściły się w pierwszej 

setce współzawodnictwa krajowego klubów. Na miejscu dziesiątym sklasyfikowana 

została „Stella” Gniezno (15098 p.), trzydziestym, MKSTS „Trasko” Ostrzeszów (8818 

p.), pięćdziesiątym czwartym „Polonia Arsenał” Śmigiel (7380 p.) i na osiemdziesiątym 

pierwszym MLKS „Sparta” Złotów (4478 p.)
559

.   

 I Wojewódzkim Turniejem Klasyfikacyjnym seniorów i seniorek, rozegranym  

z początkiem września w Poznaniu, rozpoczęto sezon 2008/2009 w Wielkopolsce. Pod 

nieobecność, posiadających limity PZTS, zawodników „Trasko Ostrzeszów”:  

M. Kusińskiego, B. Sucha i nowo pozyskanego D. Góraka w turnieju mężczyzn 

zwyciężył A. Rybak (KS „Krotosz” Krotoszyn), który w finale pokonał M. Margrafa 

(SKTS „Rataje 50” Poznań). W turnieju pań najlepsza okazała się A. Olendzka 

(„Stella” Gniezno), przed swoimi koleżankami klubowymi P. Klimas, D. Fertikowską  

i M. Jacek
560

.  

 W sezonie 2008/2009 Wielkopolska miała jednego reprezentanta na szczeblu 

ekstraklasy: drużynę męską MKSTS „Trasko” Ostrzeszów. W zespole tym zaszły spore 

zmiany personalne. Odeszli, do I-ligowej „Silesii” Miechowice J. Tomicki i K. Szotek, 

pozyskano natomiast, z francuskiego „Hennebont”, mistrza europy juniorów z 2001 

roku, D. Góraka. MKS „Trasko” Ostrzeszów miał zatem w składzie trójkę 

reprezentantów Polski: M. Kusińskiego, B. Sucha i D. Góraka. Skład drużyny 

uzupełniał Z. Kaczmarek
561

. Wydaje się, że personalnie była to najsilniejsza męska 

drużyna w historii wielkopolskiego ping-ponga. 

 Na szczeblu I-ligowym województwo wielkopolskie reprezentowały 

gnieźnieńska „Stella”, beniaminek LKTS Luboń, oraz KS „Krotosz” Krotoszyn.  

W rozgrywkach II ligi męskiej występowało dziewięć drużyn z Wielkopolski (osiem  

w grupie południowej i jedna w grupie północnej): MKS „Trasko” II Ostrzeszów, SKTS 

„Rataje” 50 Poznań, KS „Anioła” Kostrzyn, „Raszkowski” LKTS Raszków, KS 

„Polonia Arsenał” Śmigiel, UKS „Junior” Leszno, JSTS „Obra-Larus” Jaraczewo, CKS 

                                                             
558 Archiwum WZTS, Komunikat nr 93/94/2007/2008. 
559 Archiwum WZTS, Klasyfikacja województw i klubów w Polsce w sezonie 2007/2008. 
560 www.wzts.pl/archiwum/ Sezon 2008/2009/ komunikat Nr 6/ 2008/2009. Dostęp z dnia: 2.02.2012. 
561 www.pzts.pl/rozgrywki ligowe/2008/2009/składy drużyn. Dostęp z dnia: 2.02.2012. 
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„Helios” Czempiń i „Sparta” Złotów (grupa północna). W rozgrywkach II ligi kobiet 

grały: KS „Stella Niechan” II Gniezno, KS „Polonia Arsenał” Śmigiel, UKS TS 

Oborniki,  UKS „Czwórka” Jarocin,  LZS UKS Bodzewo i GLKS „Orlęta” Czacz
562

. 

Na szczeblu III ligi męskiej grało 24 zespołów podzielonych na grupy północną  

i południową. Ponadto OZTS  w Poznaniu, Lesznie, Pile oraz Koninie-Kaliszu 

prowadziły rozgrywki IV ligi męskiej, a Leszno, Konin i Kalisz ponadto rozgrywki  

A-klasy. Od sezonu 2008/2009, w celu podniesienia poziomu sportowego młodzieży 

wprowadzono także rozgrywki ligi juniorów
563

. 

 Najlepsze wyniki na ogólnopolskich turniejach klasyfikacyjnych w drugiej 

połowie 2008 roku odnosili seniorzy. Dwukrotnie drugi na I i II OTK seniorów był  

M. Kusiński (MKSTS „Trasko” Ostrzeszów). W pierwszej dziesiątce plasował się także  

D. Górak. Nieco gorzej wyglądała sytuacja w kategoriach młodszych. W kategorii  

juniorek jedynie P. Klimas plasowała się regularnie w czołowej szesnastce. W kategorii 

kadetów i kadetek najlepsze wyniki osiągali J. Pilarski (MKS „Trasko” Ostrzeszów),  

H. Poradka i M. Wysocka (obie „Stella Niechan”)
564

, którzy byli klasyfikowani  

w drugiej, bądź trzeciej dziesiątce zawodników. Lepiej wiodło się młodzikom. Na  

I OTK w Gdańsku, w dniach 25-26.10.2010 roku dziesiąte miejsce zajął J. Cembrowicz,  

a w czołowej szesnastce na II OTK w Krakowie był A. Spychała (MKS „Osir” 

Opalenica). Wśród młodziczek najlepsze z zawodniczek M. Gliniany i A. Koch (UKS 

TS Oborniki) zajmowały miejsce przy końcu trzeciej dziesiątki
565

.  

 Dopiero w ostatniej, dziewiątej kolejce rozgrywek ekstraklasy tenisa stołowego 

mężczyzn, pierwszej porażki doznali tenisiści stołowi MKSTS „Trasko” Ostrzeszów.  

W Ostrzeszowie przegrali z mistrzem Polski „Bogorią” Grodzisk Mazowiecki 0:3. 

Mimo porażki I rundę rozgrywek tenisiści „Trasko” zakończyli na drugim miejscu w 

tabeli
566

. Na wysokim czwartym miejscu zakończyły I rundę rozgrywek I ligi kobiet 

grupy północnej tenisistki gnieźnieńskiej „Stelli”. Zdecydowanie gorzej wiodło się 

beniaminkowi  LKTS Luboń, który z  zerowym dorobkiem punktowym zajmował 

                                                             
562 www.wzts.pl/archiwum/ sezon 2008/2009/rozgrywki drużynowe. Dostęp z dnia: 2.02.2012. 
563 Tamże. 
564 J. Pilarski i H. Poradka, pomimo reprezentowania klubów Wielkopolski, przebywali i szkolili się  
w Ośrodkach PZTS w Drzonkowie i Krakowie, 
565 www.pzts.pl/rozgrywki indywidualne/OTK 2008/2009. Dostęp z dnia: 2.02.2012. 
566 www.wzts.pl/aktualności/16.12.2008. Dostęp z dnia 2.02.2012. 

http://www.wzts.pl/archiwum
http://www.pzts.pl/rozgrywki%20indywidualne/OTK%202008/2009
http://www.wzts.pl/aktualności/16.12.2008
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ostatnie miejsce w tabeli
567

. Na ósmym miejscu, z jednym zwycięstwem i dwoma 

remisami zakończyli  rundę tenisiści „Krotosza” Krotoszyn
568

.  

 Mistrzostwa Wielkopolski rozegrane 1.03.2009 roku zakończyły się bez 

większych niespodzianek. Dominację w województwie raz jeszcze potwierdziły 

drużyny MKSTS „Trasko” Ostrzeszów w tenisie męskim i zawodniczki „Stelli 

Niechan” Gniezno w kobiecym. Złoty medal w singlu mężczyzn zdobył B. Such, który 

w turnieju finałowym uporał się z D. Górakiem (II miejsce) i Z. Kaczmarkiem (III 

miejsce). W turnieju singlowym pań na najwyższym stopniu podium stanęła  

A. Olendzka przed P. Klimas i D. Fertikowską (wszystkie „Stella”)
569

. 

 Po raz trzeci z rzędu Młodzieżowym Mistrzem Wielkopolski na rok 2009 został  

P. Sikorski (KS „Anioła” Kostrzyn), który w finale pokonał M. Kazimierczaka (GKS 

„Nałęcz” Ostroróg). W turnieju pań złoty medal zdobyła P. Późniak, a tytuł wice-  

mistrzowski przypadł M. Jacek (obie „Stella Niechan”)
570

. 

 Bez medalu z Mistrzostw Polski seniorów i seniorek z Ostródy, rozegranego  

w dniach 6-8.03.2009 r. wrócili reprezentanci Wielkopolscy. Najlepsze miejsce 5-8 

zajęła w grze mieszanej, w parze z D. Kiełbem, P. Klimas. W turnieju singlowym, na 

miejscach 9-16, sklasyfikowani zostali M. Kusiński („Trasko”) i A. Olendzka 

(„Stella”)
571

. 

 Zaledwie dwa medale Mistrzostw Polski zdobyli w roku 2009 reprezentanci 

Wielkopolski. Krążki brązowe w grach deblowych padły udziałem A. Olendzkiej  

(w kategorii młodzieżowców) oraz P. Klimas (w kategorii juniorskiej)
572

. 

 Na trzecim miejscu Drużynowych Mistrzostw Polski, po porażce w meczach 

półfinałowych play-off  z „Gorzovią” Gorzów Wlkp, zakończyli sezon tenisiści stołowi 

MKSTS „Trasko” Ostrzeszów. Wynik ten był dla ostrzeszowskiego klubu niemiłą 

niespodzianką, zważywszy na fakt, że właśnie zespół Ostrzeszowa miał w składzie 

dwóch najskuteczniejszych zawodników rundy zasadniczej: D. Góraka  

i M. Kusińskiego.  Pocieszeniem, dla mierzących w tytuł ostrzeszowian, było zdobycie 

Pucharu Polski mężczyzn. W spotkaniu półfinałowym zrewanżowali się zespołowi  

z Gorzowa wygrywając 4:2, a w finale pokonali mistrza Polski „Bogorię” Grodzisk 

                                                             
567 www.wzts.pl/aktualności/1.12.2008. Dostęp z dnia 2.02.2012. 
568 www.wzts.pl/aktualności/24.11.2008. Dostęp z dnia: 2.02.2012. 
569 www.wzts.pl/aktualności/2.02.2009. Dostęp z dnia 2.02.2012.  
570 www.wzts.pl/aktualności/16.03.2009. Dostęp z dnia 2.02.2012. 
571 Tamże. 
572 www.wzts.pl/historia. Dostęp z dnia 2.02.2012. 

http://www.wzts.pl/aktualności/1.12.2008
http://www.wzts.pl/aktualności/2.02.2009
http://www.wzts.pl/historia/
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Mazowiecki w takim samym stosunku. W meczach tych „Trasko” reprezentowali:  

B. Such, M. Kusiński i D. Górak
573

. Blisko medalu w rozgrywkach Pucharu Polski 

kobiet były tenisistki „Stelli Niechan” Gniezno, które w półfinale przegrały z MKTS 

Polkowice 1:4, a w meczu o „brąz” uległy po zaciętej grze „Bronowiance” Kraków 2:4.  

W przegranych meczach punkty dla „Stelli” zdobywały: I. Frączak-Wróbel: 2 p.  

i A. Olendzka:1 p.
574

. 

 Tenisistki „Stelli” Gniezno, po rezygnacji z gry w barażach klubu IKTS „Noteć” 

Inowrocław, rywalizowały o awans do ekstraklasy tenisa stołowego  z drużyną „Gorce” 

Nowy Targ. O porażce gnieźnieńskiej drużyny zdecydowało pierwsze spotkanie 

przegrane 2:8. Zwycięstwo w rewanżu, w stosunku 6:4 okazało się niewystarczające. 

Najskuteczniejszą zawodniczką „Stelli” była I. Frączak-Wróbel. Ponadto skład zespołu 

tworzyły: A. Olendzka, P. Klimas, H. Poradka, D. Fertikowska, K. Jeleniewska 

(Smelkowska), M. Jacek i P. Późniak
575

. 

 Na siódmym miejscu, w gronie dziesięciu zespołów, w rozgrywkach I ligi grupy 

południowej zakończył rozgrywki „Krotosz” Krotoszyn (K. Wiszowaty, J. Maćkowiak,  

A. Rybak, K. Strzałkowski, R. Malinowski). Dziewiąte miejsce po rundzie zasadniczej, 

równoznaczne z koniecznością gry o utrzymanie w I lidze, zajęły zawodniczki LKTS 

Luboń. Po dwukrotnej porażce z LUKS-em Skrzyszów w stosunku 3:7 zawodniczki  

z Lubonia zostały zdegradowane do II ligi
576

. 

 W klasyfikacji województw w sezonie 2008/2009, prowadzonej przez PZTS, 

Wielkopolska zajęła siódme miejsce, głownie dzięki dobrej postawie seniorów  

i młodzieżowców. Dopiero dziewiąte miejsce zajmowała natomiast w klasyfikacji 

sportu dzieci i młodzieży
577

. W klasyfikacji końcowej współzawodnictwa sportowego 

klubów dla regionu punktowało 73 kluby. Pierwsze miejsce z ponad 18.000 p. zajęła 

„Stella” Gniezno, na miejscu drugim z 10.467 p. uplasował się UKS TS Oborniki, 

natomiast na miejscu trzecim MKSTS „Trasko” Ostrzeszów z 10.090 p. 

 W sezonie następnym 2009/2010 Wielkopolska nie  miała przedstawiciela  

w najwyższej klasie rozgrywkowej. Po nieudanych próbach zdobycia mistrzostwa 

Polski zrezygnowała z występów w ekstraklasie drużyna MKSTS „Trasko” Ostrzeszów, 

                                                             
573 www.wzts.pl/aktualności/13.06.2009. Dostęp z dnia 2.02.2012. 
574 www.wzts.pl/aktualności/15.06.2009. Dostęp  z dnia 3.02.2012. 
575 www.pzts.pl/rozgrywki ligowe 2008/2009. Dostęp z dnia 3.02.2012 
576 Tamże. 
577 www.wzts.pl/aktualności/22.07.2009. Dostęp  z dnia 3.02.2012.  

http://www.wzts.pl/aktualności
http://www.pzts.pl/rozgrywki%20ligowe%202008/2009
http://www.wzts.pl/aktualności/22.07.2009
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która zgłosiła zespół tylko do rozgrywek II ligi. Z drużyny odeszli B. Such, D. Górak  

i M. Kusiński. Z zawodników, grających w poprzednich latach w ekstraklasie, w klubie 

pozostał jedynie Z. Kaczmarek
578

. 

 Dwa kluby „Stella Niechan” Gniezno i KS „Krotosz” Krotoszyn reprezentowały 

woj. wielkopolskie w rozgrywkach I ligi. W zespole Krotoszyna w miejsce  

K. Strzałkowskiego sprowadzono juniora K. Tomaszuka. Znacząco wzmocniony został 

zespół gnieźnieński. Z IKTS „Noteć” Inowrocław sprowadzono M. Perzynę, a z GLKS 

Nadarzyn O. Karkoszkę
579

. 

  We wrześniu odbyły się pierwsze Wojewódzkie Turnieje Klasyfikacyjne we 

wszystkich kategoriach wiekowych. Wśród najmłodszych (żacy) najlepsi okazali się  

J. Maślak („Orlęta” Czacz) i D. Balcerzak (SKTS Słupca). W kategorii młodzików 

triumfowali M. Iracka (UKS TS Oborniki) i M. Witczak („Łobzonka” Wyrzysk),  

a w kategorii kadetów: M. Urbaniak („Stella Niechan) i A. Spychała (MKTS 

Opalenica). Turniej juniorów i juniorek zakończył się zwycięstwem J. Drygas (LKTS 

Luboń) i K. Tomaszuka („Krotosz” Krotoszyn), natomiast turniej seniorów wygrał  

J. Maćkowiak („Krotosz”) oraz O. Karkoszka („Stella Niechan”)
580

. 

 Słabo prezentowali się reprezentanci Wielkopolski na arenie ogólnopolskiej.  

W żadnej z kategorii wiekowych nie było żadnego reprezentanta województwa  

w czołowej dziesiątce podczas ogólnopolskich turniejów klasyfikacyjnych w drugiej 

połowie 2009 roku. Najwyższe jedenaste miejsce, podczas I OTK w Gdańsku 

rozgrywanego w dniach 23-24.10.2009 r., zajął  junior K. Tomaszuk
581

.  

 Na drugim miejscu, z ośmioma wygranymi i  jedną porażką, zakończyły rundę 

jesienną rozgrywek I ligi grupy północnej zawodniczki „Stelli” Gniezno. 

Najskuteczniejszymi zawodniczkami były doświadczone I. Frączek-Wróbel  

i M. Perzyna, wygrała osiemnaście gier nie przegrywając żadnej
582

.  

 Miejsce szóste, z trzema zwycięstwami i dwoma remisami w dziewięciu 

meczach, zajęli w rozgrywkach I ligi grupy południowej tenisiści „Krotosza” 

                                                             
578 www.pzts.pl/rozgrywki ligowe 2009/2010. Dostęp z dnia: 3.02.2009. 
579 Tamże. 
580 www.wzts.pl/aktualności/15,20,21,22,28.09.2009. Dostęp z dnia: 3.02.2012. 
581 www.pzts.pl/rozgrywki indywidualne/OTK 2009/2010. Dostęp z dnia: 3.02.2012. 
582 www.pzts.pl/ rozgrywki ligowe 2009/2010/ rankingi po I rundzie. Dostęp z dnia 3.02.2012. 

http://www.pzts.pl/rozgrywki%20indywidualne/OTK%202009/2010
http://www.pzts.pl/
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Krotoszyn, w którym najskuteczniejszym zawodnikiem był K. Wiszowaty, który 

legitymował się bilansem gier 10:7
583

. 

 14.02.2010 r. w Poznaniu rozegrano Mistrzostwa Wielkopolski seniorów  

i seniorek. Turniej zakończył się zwycięstwem faworytów: Z. Kaczmarka (MKS 

„Trasko” Ostrzeszów) i O. Karkoszki („Stella” Gniezno). Turniej gier deblowych 

wygrały pary klubowe „Krotosza” Krotoszyn A. Rybak - K. Tomaszuk oraz „Stelli” 

Gniezno P. Klimas - O. Karkoszka. W turnieju gier mieszanych najlepsza okazała się 

para A. Rybak - J. Drygas (LKTS Luboń)
584

. 

 W dniach 27-28.02.2010 r. odbył się w Czarnkowie Ogólnopolski Turniej 

Klasyfikacyjny kadetów i kadetek. Reprezentanci Wielkopolski nie odegrali jednak  

w tym turnieju znaczącej roli. Najwyżej została sklasyfikowana A. Koch (UKS TS 

Oborniki), która zajęła miejsce dziewiętnaste. Na miejscu dwudziestym pierwszym 

zakończył turniej A. Spychała (MKTS Opalenica)
585

. 

 Zwycięstwem B. Bednarkiewicza (niestowarzyszony) i M. Jacek („Stella”) 

zakończyły się Młodzieżowe Mistrzostwa Wielkopolski w tenisie stołowym rozegrane  

w Poznaniu 14.03.2010 roku
586

. Natomiast w Mistrzostwach Polski najlepiej spisała się  

O. Karkoszka, która w parze z A. Szulc („Noteć” Inowrocław) zdobyła brązowy medal  

w grze podwójnej. Był to jedyny medal reprezentanta Wielkopolski na Mistrzostwach 

Polski w roku 2010
587

. 

 W kwietniu i maju rozgrywano tradycyjnie indywidualne i drużynowe  

Mistrzostwa Wielkopolski w kategoriach młodszych. Wśród młodzików zwyciężyli  

M. Iracka (UKS TS Oborniki) i A. Juszczak („Polonia” Śmigiel), w kategorii kadetów 

zwyciężyli M. Wysocka („Stella”) i A. Spychała (MKTS Opalenica), natomiast  

w kategorii juniorskiej najlepsi okazali się J. Pilarski (MKS Ostrzeszów) i S. Operman 

(„Stella” Gniezno). W grze drużynowej najlepsze okazały się zespoły „Stelli” Gniezno 

                                                             
583 www.wzts.pl/aktualności/sezon 2009/2010, grupa południowa. 9 kolejka, 27.11.2009. Dostęp z dnia 

3.02.2012.  
584 www.wzts.pl/aktualności/15.02.2009. Dostęp z dnia 4.02.2012. 
585 www.wzts.pl/aktualności, III OTK kadetów/ek 27-28.02.2010 Czarnków – wyniki, 27.02.2009. 

Dostęp z dnia 6.02.2012. 
586 www.wzts.pl/aktualności/16.03.2009. Dostęp z dnia 6.02.2012. 
587 www.wzts.pl/aktualności/Młodzieżowe Mistrzostwa Polski Ostróda 26-28.03.2012, 26.03.2009. 

Dostęp z dnia 6.06.2012. O. Karkoszka i P. Klimas, będąc wysoko notowane w rankingu PZTS, nie miały 

obowiązku startować w eliminacjach wojewódzkich.  

http://www.wzts.pl/aktualności/15.02.2009.%20Dostęp
http://www.wzts.pl/aktualności/Młodzieżowe%20Mistrzostwa%20Polski%20Ostróda%2026-28.03.2012
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(S. Operman, H. Poradka) i „Polonii” Śmigiel (K. Raksimowicz, W. Przybylski,  

P. Grzesiewicz)
588

. 

 Na drugim miejscu, z bilansem szesnastu zwycięstw i zaledwie dwóch porażek, 

ukończyły rozgrywki I ligi kobiet tenisistki „Stelli” Gniezno. Miejsce to zapewniło 

tenisistkom „Stelli” awans, po raz pierwszy w historii, do ekstraklasy
589

. Skład zespołu 

tworzyły: M. Perzyna, I. Frączak-Wróbel, O. Karkoszka, P. Klimas, M. Jacek  

i S. Różak. Trenerem był T. Nowak
590

. 

 Miejsce piąte w rozgrywkach I ligi mężczyzn grupy południowej zajęli tenisiści  

KS „Krotosz” Krotoszyn, grający w składzie: K. Wiszowaty, A. Rybak, K. Tomaszuk,  

J. Maćkowiak, R. Malinowski
591

. 

 Po wygraniu rozgrywek II ligi kobiet grupy I tenisistki LKTS „Lubanty” stanęły 

przed szansą powrotu do I ligi przystępując do barażu z LUKS II Chełmno.  

Po remisowym wyniku 5:5 w pierwszym meczu wyjazdowym zawodniczki z Lubonia 

wygrały u siebie 6:4 co oznaczało powrót, po roku przerwy, do rozgrywek I ligi.  

Do awansu przyczyniły się: A. Bucher, A. Janik, J. Drygas, M. Barylska,  

M. Wojciechowska i A. Drgas. Trenerem zespołu był P. Ciszak
592

. 

 Zacięty przebieg miał również finał rozgrywek II ligi mężczyzn, w którym 

zmierzyły się drużyny AZS - UAM Poznań i MKS „Trasko” Ostrzeszów. Mecz 

zakończył się wynikiem remisowym 5:5, a o awansie do baraży o I ligę zadecydował, 

korzystny dla Ostrzeszowian, bilans setów 23:19. W decydującym dwumeczu z MTS 

Kwidzyń zespół z Ostrzeszowa przegrał jednak dwukrotnie w stosunku 4:6 i 3:7
593

. 

 Osiem medali Mistrzostw Polski Niesłyszących, rozegranych w Olecku 

22.05.2010 roku zdobyli zawodnicy UMKSN
594

 Poznań. W kategorii seniorów 

triumfowali P. Pięta przed M. Rutowskim. Wśród seniorek druga była M. Huczyńska. 

Ponadto medale w kategoriach młodzieżowych zdobywali: A. Kasior i A. Brzykcy. 

                                                             
588 www.wzts.pl/aktulaności/wyniki mistrzostw województwa w poszczególnych kategoriach, 

29.04.5.05.2009. Dostęp z dnia 6.02.2012. 
589 Stella Gniezno początkowo miała grać mecz barażowy w najlepszą drużyną grupy południowej, 

jednak po rezygnacji z gry o ekstraklasy kolejnych drużyn przyznano tenisistkom „Stelli” udział 

 w rozgrywkach ekstraklasy bez konieczności gry meczów barażowych. Za:www.wzts.pl/aktualności/ 

sezon 2009/2010/ KS Stella Niechan Gniezno w ekstraklasie. Dostęp z dnia 6.02.2012. 
590 www.pzts.pl/rozgrywki ligowe/ sezon 2009/2010. 
591 Tamże. 
592 www.wzts.pl/aktualności/ sezon 2009/2010/LKTS Luboń w I  lidze14.03.2009. Dostęp z dnia 

6.02.2012. 
593 Tamże, baraże o I ligę mężczyzn. Dostęp z dnia 6.02.2012. 
594 UMKSN – Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Niesłyszących 

http://www.pzts.pl/rozgrywki%20ligowe/
http://www.wzts.pl/aktualności/
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Trenerem drużyny był M. Rutowski, który był wielokrotnym reprezentantem Polski na 

Mistrzostwach Świata i Europy zawodników niesłyszących
595

.  

 W końcowej klasyfikacji województw za sezon 2009/2010,  

we współzawodnictwie sportowym PZTS, Wielkopolska znalazła się na jedenastym 

miejscu, co stanowiło spadek o jedną lokatę w porównaniu do sezonu poprzedniego.  

W końcowej klasyfikacji klubów województwa wielkopolskiego za sezon 2009/2010 

punktowało 68 zespołów. Czołowa dziesiątka przedstawiała się następująco: 

Tabela nr 16 Klasyfikacja końcowa klubów woj. wielkopolskiego za sezon 2009/2010 

M. Nazwa klubu Rejon OZTS Łączna 

ilość p. 

1. KS Stella Gniezno Poznań 16.862 

2. UKS TS Oborniki Poznań 9.050 

3. LKTS Lubanta Luboń Poznań 6.967 

4. AZS KU UAM Pozna Poznań 6.629 

5. UKS Smecz Konin Kalisz-Konin 6.253 

6. KS Krotosz Krotoszyn Kalisz-Konin 5.046 

7. KS Polonia Śmigiel Leszno 4.505 

8. MKSTS Trasko Ostrzeszów Kalisz-Konin 4.306 

9. UKS Nałęcz Ostroróg Poznań 3.821 

10. LZS Orkan Śmiłowo Piła 2.895 

Źródło: www.wzts.pl/aktualności/29.07.2009. Dostęp z dnia 10.02.2012 

  

 Brązowy medal w grze deblowej, na XIII Igrzyskach LZS rozgrywanych  

w Kielcach w sierpniu 2010 r. zdobyły reprezentantki „Stelli” Gniezno M. Jacek  

i P. Klimas
596

.   

  Duże zmiany kadrowe zaszły w zespołach Wielkopolski grających na szczeblu 

centralnym. Beniaminka ekstraklasy kobiet „Stella” Gniezno wzmocniły N. Bąk (GLKS 

Nadarzyn) oraz M. Górowska (LUKS Galux Skrzyszów), natomiast z drużyny odeszły 

dotychczasowe liderki I. Frączak-Wróbel oraz M. Perzyna. M. Derlich,  

oraz reprezentantka Polski do lat 21, A. Jaworska wzmocniły I-ligowy LKTS Luboń. 

Natomiast KS „Krotosz: Krotoszyn, w miejsce K. Tomaszuka i J. Maćkowiaka, 

sprowadził B. Kwodawskiego i K. Lubina
597

. 

                                                             
595 Tamże/Indywidualne Mistrzostwa Polski osób niesłyszących. Dostęp z dnia 6.02.2012. 
596 www.wzts.pl/aktualności/29.08.2010. Dostęp z dnia 7.02.2012. 
597 www.pzts.pl/rozgrywki ligowe 2009/2010. Dostęp z dnia 7.02.2012. 

http://www.wzts.pl/aktualności/29.07.2009
http://www.wzts.pl/aktualności/29.08.2010
http://www.pzts.pl/rozgrywki%20ligowe%202009/2010
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 I Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny seniorów i seniorek sezonu 2010/2011, 

rozegrany 5.09.2010 r., w hali sportowej LOSiR w Luboniu, zgromadził 31 

zawodniczek i 112 zawodników. Najlepszy okazał się gracz II-ligowego MKSTS 

„Trasko” Ostrzeszów Z. Kaczmarek, który w pokonanym polu zostawił czwórkę 

zawodników I-ligowego „Krotosza” Krotoszyn: T. Durajczyka, B. Kwodawskiego  

i K. Lubina. Turniej pań wygrała M. Górowska przed P. Klimas (obie „Stella” Gniezo)  

i reprezentantkami gospodarzy A. Jaworską i A. Drygas (LKTS Luboń)
598

.  

 We wrześniu i październiku rozegrano także pierwsze Wojewódzkie Turnieje 

Klasyfikacyjne w kategoriach młodszych. W najmłodszej kategorii żaków najlepsi 

okazali się D. Balcerzak (SKTS Słupca) i W. Skrzypczak („Polonia” Śmigiel). Turniej 

młodzików wygrali N. Maćkowski („Junior”) Leszno i A. Klabińska (SKTS „Rataje 50” 

Poznań), kadetów A. Jenek (UKS „Nałęcz” Ostroróg) i F. Konicki („Stella” Gniezno),  

a juniorów S. Guss („Sparta” Złotów) i S. Operman ( „Stella” Gniezno)
599

. 

 Lepsze wyniki niż w latach ubiegłych były udziałem zawodników i zawodniczek  

z Wielkopolski na turniejach ogólnopolskich w drugiej połowie 2010 roku. Szczególnie 

dobrze wyglądała sytuacja w kategorii młodzików. Miejsca w czołowej ósemce podczas 

pierwszych dwóch OTK młodzików zajmowali J. Różak i N. Maćkowski (trzeci na II 

OTK). Ponadto, w kategorii kadetek, na miejscu w przedziale 5-8 zakończyła II OTK 

A. Koch (UKS Oborniki). Dobrze radziły sobie także seniorki. Zarówno M. Górowska 

jak i N. Bąk mieściły się regularnie w czołowej szesnastce. Gorzej sytuacja wyglądała  

w kategorii seniorów, juniorów i juniorek oraz kadetów i młodziczek, gdzie 

reprezentanci województwa  zajmowali miejsca przy końcu stawki
600

. 

 Słabo w rozgrywkach drużynowych radziły sobie kobiece  zespoły  

z Wielkopolski na szczeblu centralnym. Po I rundzie rozgrywek „Stella” Gniezno,  

w rozgrywkach ekstraklasy, a LKTS „Lubanta” Luboń w rozgrywkach I ligi zajmowały 

ostatnie miejsca w tabeli. Nieco lepiej radzili sobie tenisiści KS „Krotosz” Krotoszyn, 

którzy z dorobkiem dziewięciu punktów zajmowali piąte miejsce w gronie dziewięciu 

zespołów I ligi mężczyzn
601

. 

 6.01.2011 roku rozegrany został turniej Top 8 w kategorii żaków i młodzików, 

który zainaugurował drugą cześć sezonu. Trzy dni później 9.01.2011 w Poznaniu 

                                                             
598 www.wzts.pl/aktualności/6.09.2010. Dostęp z dnia 8.02.2012. 
599 Tamże, 13.09, 23.09, 5.10.2010. Dostęp z dnia 8.02.2012. 
600 www.pzts.pl/OTK 2010/2011. Dostęp z dnia 8.02.2012. 
601 www.wzts.pl/aktualności/17.12. 2010. Dostęp z dnia 9.02.2012. 

http://www.wzts.pl/aktualności/6.09.2010
http://www.pzts.pl/OTK%202010/2011
http://www.wzts.pl/aktualności
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rozegrano III Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny seniorów i seniorek, który zakończył 

się zwycięstwem A. Jaworskiej (LKTS Luboń) i B. Kwodawskiego („Krotosz” 

Krotoszyn)
602

. 

 Mistrzostwa Wielkopolski seniorów i seniorek na rok 2011, rozegrane 

tradycyjnie w lutym w Poznaniu, przyniosły zwycięstwo faworytom. W turnieju pań 

wygrała, najwyżej klasyfikowana w rankingu PZTS, N. Bąk, która w finale pokonała  

M. Górowską (obie „Stella” Gniezno). Najlepszym seniorem okazał się Z. Kaczmarek, 

który zrewanżował się B. Kwodawskiego, za porażkę na III OTK. Gry deblowe 

zakończyły się zwycięstwem par klubowych Górowska - Bąk („Stella” Gniezno) oraz 

A. Rybak – B. Kwodawski („Krotosz” Krotoszyn).Turniej gier mieszanych wygrała 

para M. Barylska (LKTS Luboń) – T. Durajczyk („Krotosz” Krotoszyn)
603

. 

 Młodzieżowe Mistrzostwa Wielkopolski na rok 2011 były szczególne udane dla 

reprezentantów klubu LKTS „Lubanta” Luboń. W turnieju mężczyzn pierwsze miejsce 

zajął A. Pastuszko (LKTS Luboń), drugie J. Strzępka (UKS „Acer” Rosko), a trzecie  

B. Starosta (UKS „Nałęcz: Ostroróg). W turnieju pań, wygrała J. Drygas, przed  

A. Bucher (obie LKTS Luboń) i P. Klimas („Stella”)
604

.  

 Brązowy medal w grze singlowej, podczas XXIII Młodzieżowych Mistrzostw 

Polski w Brzegu Dolnym, zdobyła reprezentantka LKTS Luboń A. Jaworska
605

. 

Trzykrotnie na najniższym stopniu podium stawali także młodzicy. W Pucharze Polski 

młodzików, rozgrywanym 20-22 maja w Krakowie, brązowe medale zdobyli w singlu  

i deblu N. Maćkowski („Junior” Leszno) oraz w deblu J. Różak („Stella” Gniezno)
606

. 

 Nie udało się utrzymać w ekstraklasie tenisistkom „Stelli” Gniezno. Jedyne 

zwycięstwo w sezonie gnieźnieńskie tenisistki odniosły w ostatniej kolejce spotkań, 

pokonując 3:2 „Jedynkę” Łódź. Punkty dla Stelli zdobyły: N. Bąk – 2 p.  

i  M. Górowska – 1 p
607

.  Zdegradowane do II ligi zostały również tenisistki LKTS 

„Lubanty” Luboń, które zajęły ostatnie  miejsce w rozgrywkach II ligi grupy północnej. 

Piąte miejsce, w gronie dziesięciu, rozgrywkach ligi mężczyzn zajęli tenisiści 

                                                             
602 www.wzts.pl/aktualności/8.11.01.2011. Dostęp z dnia 9.02.2012. 
603 www.wzts.pl/aktualności/21.02.2011. Dostęp z dnia 9.02.2012. 
604 www.wzts.pl/aktualności/8.03.2011. Dostęp z dnia 9.02.2012. 
605 www.wzts.pl/aktualności/26.03.2011. Dostęp z dnia 9.02.2012. 
606.www.wzts.pl/aktualności/22.05.2011. Dostęp z dnia 9.02.2012. 
607 www.wzts.pl/aktualności/22.03.2011. Dostęp z dnia 9.02.2012. 

http://www.wzts.pl/aktualności
http://www.wzts.pl/aktualności
http://www.wzts.pl/aktualności
http://www.wzts.pl/aktualności
http://www.wzts.pl/aktualności
http://www.wzts.pl/aktualności
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„Krotosza” Krotoszyn, którzy z powodu kłopotów finansowych zrezygnowali  z gry  

w I lidze
608

. 

 Żadnej drużynie z Wielkopolski nie udało się awansować do rozgrywek na 

szczeblu centralnym. Najbliżej była drużyna MKS „Trasko” Ostrzeszów, która uległa 

niestety w barażach drużynom AZS-AWF Gdańsk oraz KS „Sygnał” Lublin
609

.  

 W klasyfikacji województw PZTS za sezon 2010/2011 Wielkopolska zajęła, 

takie same jak przed rokiem, 11 miejsce. W klasyfikacji klubów w czołowej setce było 

sześć klubów z Wielkopolski. Na najwyższym dziesiątym miejscu sklasyfikowaną 

„Stellę” Gniezno
610

. 

               

Fot. 22 Bartosz Such, reprezentant Polski i czoło-        Fot. 23 Daniel Górak, mistrz Europy juniorów z 

wy gracz ekstraklasy występował w MKS „Trasko”     roku 200, grał w Ostrzeszowie  w sezonie 2008-

Ostrzeszów w latach 2007-2009.         2009   

Źródło:www.wzts.pl/aktualności. Dostęp z dnia 16.05.2012. 

                                                             
608 www.wzts.pl/aktualności/9.04.2011. Dostęp  z dnia 9.02.2012. 
609 www.wzts.pl/aktualności/8.05.2011. Dostęp z dnia 9.02.2012. 
610 www.wzts.pl/aktualności/15.07.2011. Dostęp z dnia 9.02.2012. 

http://www.wzts.pl/aktualności
http://www.wzts.pl/aktualności
http://www.wzts.pl/aktualności
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Fot. 24 Zawodnicy  I-ligowego KS Krotosz Krotoszyn w sezonie 2010-2011. Od lewej  

K. Lubin, B. Kwodawski, T. Durajczyk, A. Rybak, R. Malinowski. Źródło: 

www.wzts.pl/aktualności. Dostęp z dnia 16.04.2012. 

 

Fot. 25 Drużyna SKTS „Rataje” 50 Poznań przed turniejem finałowym rozgrywek II ligi seniorów w 

sezonie 2007/2008. Od lewej trener D. Matus-Jankowiak, T. Śmigaj, B. Polus, K. Kałużny, P. Kołdyka,  

M. Margraf. 

Źródło: Zbiory prywatne autora. 

http://www.wzts.pl/aktualności
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Fot. 26 Zawodniczki  LKTS „Lubanta” Luboń przed meczem I ligi w sezonie 2008/2009. Od 

lewej A. Drgas, M. Barylska, A. Janik, J. Drygas, K. Nowak.   

Źródło: www.wzts.pl/aktualności. Dostęp z dnia 16.04.2012. 

 

Fot. 27 Drużyna ekstraklasowej „Stelli” Gniezno w sezonie 2010/2011. Od lewej: P. Klimas, N. Bąk,  

M. Górowska i trener T. Nowak.   

Źródło: www.wzts.pl/aktualności. Dostęp z dnia 16.04.2012. 
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     Zakończenie 

 Tenis stołowy w Wielkopolsce w latach 1945 – 2011 przechodził różne koleje, 

ale był dyscypliną lubianą i uprawianą przez wielu. Region należał do przodujących pod 

względem masowości, jednak  pod względem  osiągnięć klubów i zawodników  

w  sporcie wyczynowym ustępował innym województwom jak śląskie, mazowieckie, 

czy pomorskie. Nie znaczy to, że w poszczególnych okresach Wielkopolska nie miała 

znaczących osiągnięć indywidualnych jak i drużynowych. 

   Lata 1945 – 1956 to sukcesy żeńskiej drużyny poznańskiej „Stali”, która 

zdobywała dwukrotnie, w 1952 i 1955 r., tytuł Drużynowego Mistrza Polski.  

W roku 1949 tytuł Indywidualnej Mistrzyni Polski przypadł Irenie Bojankowskiej.  

Na terenie województwa prym wiedli tacy zawodnicy jak Z. Tomczak i Fl. Kowalczyk, 

oraz M. Kosicka – Maćkowiak, M. Kurzawa, i Tomaszewska wśród kobiet. Największe 

zasługi organizacyjne położyli w tym okresie tacy działacze jak J. Kuska,  

W. Dutkiewicz, którzy reaktywowali działalność POZTS po II wojnie światowej,  

a także, W. Fischer, J. Linetti, K. Kardacz (Poznań), J. Durnaś i M. Borowicz (Kalisz). 

 W latach 1956 - 1975 brakowało spektakularnych sukcesów wielkopolskich 

tenisistów na arenie ogólnopolskiej. Szczególnie słabo wyglądały lata 1956 – 1962.  

W tenisie żeńskim Wielkopolska odbiegała wtedy poziomem gry od innych 

województw. W latach 1964 - 1967 na szczeblu I ligi państwowej grał zespół „Polonii” 

Chodzież. Silne ośrodki tenisowe powstały ponadto w Ostrzeszowie („Piast”), Kaliszu 

(„Calisia”) i Poznaniu: „Budowlani”, „Warta” („Stal”) i „Blask” („San”). Do czołówki 

województwa zaliczali się ponadto Czesław Iwachów, P. Zawada, bracia  

J. i H. Nowaccy i przede wszystkim H. Rudzki, który odnosił również sukcesy na arenie 

międzynarodowej. Lata te zaowocowały także pojawieniem się talentów żeńskich, 

przyszłych reprezentantek Polski jak Anna Przygoda i M. Urbańska. Do czołówki 

województwa wśród pań należały ponadto St. I K. Przygodzianki, M. Knowczyńska  

i  S. Górnaś. Dla działalności organizacyjnej i trenerskiej duże zasługi położyli prezes 

POZTS w latach 1965 - 1975 J. Przychodny, długoletnia skarbnik związku i była 

Drużynowa Mistrzyni Polski  M. Kosicka – Maćkowiak, a także E. Dziergwa,  

W. Przygoda (Ostrzeszów), Zb. Pers, J. Janowiak, N. Klekotta i wielu innych.   

 Począwszy od drugiej połowy lat sześćdziesiątych XX w. zauważalny był 

znaczący wzrost kadry  trenerskiej i sędziowskiej, co przyczyniło się do rozwoju ping 

–ponga w środowiskach młodzieżowych. 
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 W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych odbywał się cały szereg imprez  

i turniejów amatorskich, przeznaczonych dla poszczególnych grup zawodowych, 

uczniów a nawet inwalidów i rencistów. W tym czasie województwo poznańskie było 

organizatorem imprez o charakterze międzynarodowym, a najważniejszymi imprezami 

tego okresu były Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w 1962 i 1969 roku.  

 W latach 1976 – 1989 Wielkopolska nie odnosiła większych sukcesów  

na szczeblu seniorskim. W województwie przodowały kluby poznańskie „San”  

i „Budowlani” oraz gnieźnieńska „Stella”. Do grona najlepszych zawodniczek tego 

okresu należy uznać D. Baranowską – Matus, E. Fogt, D. Górniak i B. Filipowską 

wśród kobiet oraz A. Konopczyńskiego, R. Mrozińskiego, W. Gewerta, M. Sikorskiego,  

R. Flisikowskiego, R. Flisikowskiego A. Jędruska, R. Kolasińskiego i braci  

G. i W. Wasiaków wśród mężczyzn. Najbardziej aktywnymi działaczami tego okresu 

byli prezes J. Konieczny, A. Glapa, R. Majewski i J. Kiedrowicz.   

 W latach osiemdziesiątych  Wielkopolska dała się poznać jako sprawny 

organizator. W Poznaniu i Gnieźnie wielokrotnie odbywał się mecze reprezentacji 

Polski. W roku 1980, w poznańskiej „Arenie”, odbyły się Mistrzostwa Europy kadetów  

i juniorów, a w latach 1984 i 1989 Poznań gościł całą światową tenisową czołówkę 

podczas Międzynarodowych Mistrzostw Polski. 

 W połowie lat osiemdziesiątych dużą popularnością cieszył się cykl turniejów 

amatorskich o Grand Prix Poznaniu, który gromadził zawodników z całego kraju 

 Lata dziewięćdziesiąte naznaczone są sukcesami drużyn „Sanu” Poznań 

(mężczyźni) oraz „Iskry Prembud” Konin (kobiety), które zdobywały medale 

Drużynowych Mistrzostw Polski. W okresie tym czołową role w województwie 

poznańskim odgrywał J. Tomicki, jeden z największych tenisowych talentów    

wychowanych w Wielkopolsce.  

  W latach tych na wysokim poziomie stało szkolenie zawodników, które było 

skupione głównie w trzech klubach: poznańskim „Sanie” (mężczyźni) oraz  

w gnieźnieńskiej „Stelli” i SKTS „Rataje” 50 Poznań. Zawodnicy tych klubów odnosili 

liczne sukcesy na arenie krajowej 

 Rok 1999 przyniósł poważne zmiany organizacyjne i utworzenie w miejsce 

Okręgowych Związków Tenisa Stołowego Wielkopolskiego Związku Tenisa 

Stołowego. Lata 1999 - 2001 były naznaczone wieloma sukcesami sportowymi. Kluby  

l - ligowe istniały posiadały m.in.: Międzychód, Wyrzysk, Poznań i Złotów. 
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 W latach 2001 – 2003, po upadku „Sanu” Poznań oraz „Iskry” Konin, a także 

degradacją bądź rozwiązaniem klubów I – ligowych „Jezioraka” Międzychód, 

„Łobzonki Wyrzysk” czy „Sparty” Złotów nastąpił marazm w sporcie seniorskim.  

W latach 2002 – 2005 nie było żadnej drużyny z Wielkopolski w najwyższej klasie 

rozgrywkowej w Polsce. W 2003 roku do I ligi awansował zespół „Trasko” Ostrzeszów, 

a rok później żeńska drużyna „Stelli”. Przez rok, w sezonie 2003-2004 na szczeblu I ligi 

występowały tenisistki SKTS „Rataje 50” Poznań. Przodującą pozycję  

w wielkopolskim tenisie ostatecznie utracił Poznań. Sukcesy wielkopolscy tenisiści 

odnosili za to w kategoriach młodzieżowych. Na dobrym poziomie szkolenie młodzieży 

było w Gnieźnie („Stella”), Złotowie („Sparta”), Ostrowie („Tajfun”), Poznaniu (SKTS 

„Rataje”), Wyrzysku („Łobzonka”) oraz  w Koninie („Smecz”).  

 O obliczu lat 2005 - 2011 zadecydowało stworzenie w Ostrzeszowie (MKS 

„Trasko”) najsilniejszej męskiej drużyny w historii tenisa stołowego w Wielkopolsce,  

która w roku 2005 awansowała do rozgrywek ekstraklasy. Największe sukcesy drużyna 

ta odnosiła w latach 2008 – 2010, kiedy to zdobyła wicemistrzostwo i puchar Polski. 

Barw Ostrzeszowa w tym okresie bronili reprezentanci Polski M. Kusiński, D. Górak  

i B. Such, oraz czołowi zawodnicy krajowi tacy jak: Jarosław Tomicki, Zbigniew 

Kaczmarek, K. Wiszowaty czy K. Szotek.  

 W sezonie 2010 - 2011 na szczeblu ekstraklasy występowała ponadto żeńska 

drużyna „Stelli” Gniezno, która wcześniej, w latach 2005 – 2010, występowała  

w I lidze. W latach 2006 - 2011 na szczeblu I ligi Wielkopolskę reprezentował męski 

zespół „Krotosza” Krotoszyn, a w sezonach 2008/2009 i 2010/2011  LKTS „Luboń”. 

 W latach 2001 - 2011 WZTS posiadał własną stronę internetową, którą 

obsługiwali S. Bartkowiak (do roku 2008) i P. Ciszak (od sierpnia 2008). 

 Podobnie jak i w innych dyscyplinach, rozwój i poziom tenisa stołowego 

uzależniony jest przede wszystkim od źródeł finansowych. Jak będzie wyglądała już 

najbliższa przyszłość tej dyscypliny  w regionie ? To pytanie pozostaje bez odpowiedzi.  
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Aneksy: 

Aneks nr 1 

Mistrzostwa Wielkopolski seniorów w latach 1945 – 1975.  

Rok Seniorzy seniorki 

1946 1.Sikorski (OM TUR Poznań) - 

1947 1.Kardacz (OM TUR Poznań)  

1948 1.Kardacz  (OM TUR Poznań) 1.Bojankowska (YMCA Poznań) 

1949 Kołdon (Bielarnia Kalisz) 1.Bojankowska (YMCA Poznań) 

1950 1.Kardacz (Budowlani Poznań) 

2.Fl. Kowalczyk (Warta Poznań) 

3. Z. Tomczak (Warta) 

1.Bojankowska (Budowlani  Poznań) 

2.Kołodziejczak (Warta Poznań) 

3. Kosicka (Warta) 

1951 1.Z. Tomczak  (Stal Poznań) 1.M. Kosicka- (Stal Poznań) 

1952 1.Z. Tomczak (Stal ) 1.Kurzawa (AZS Poznań) 

1953 1.Fl. Kowalczyk (Stal) 

2. Z.Tomczak (Stal) 

1.M. Kosicka (Stal) 

2.Kurzawa (AZS) 

1954 1.Czara (AZS) 

2. Z. Tomczak (Stal) 

1.Kosicka (Stal) 

2. Tomaszewska (Stal) 

1955 1.Adamski (Sparta Poznań) 

2.Kosmólski (Budowlani) 

3. J. Przychodny (Unia Poznań) 

1.Tomaszewska (Stal) 

2.Zielińska (Kolejarz Poznań) 

3. Mańka (AZS) 

1956 1.H. Rudzki (Budowlani) 

2. Fl. Kowalczyk (Warta) 

3. Z. Tomczak (Warta) 

1.M. Kosicka (Warta) 

2. Tomaszewska (Warta) 

1957 1. Z. Tomczak (Sparta) 

2. H.Rudzki (Budowlani) 

1.. Kosicka (Warta) 

1958 1.H. Rudzki (Budowlani) 

2. Z.Przygoda (Piast Ostrzeszów) 

1. Kosicka (Warta) 

1959 1.Tomczak (Blask) 

2. Rudzki (Budowlani) 

3. Kosmólski (Budowlani) 

Brak danych 

1960 1. H. Rudzki (Budowlani) 

2. Z. Przygoda (Piast) 

1. Tomaszewska (Warta) 

2. Maćkowiak – Kosicka (Warta) 

1961 1. H. Rudzki (Budowlani) 1. Maćkowiak – Kosicka (Warta) 



174 

 

2. H. Nowacki (Budowlani) 2. Pogorzelska (Piast) 

1962 1. H. Rudzki (Budowlani) 

2. H. Nowacki (Budowlani) 

1. Maćkowiak – Kosicka (Warta) 

2. Wojnar (Warta) 

1963 1. H. Rudzki (Budowlani) 

2. J. Nowacki (Polonia Chodzież) 

1. Maćkowiak – Kosicka (Warta) 

2. K. Przygoda (Piast) 

1964 1. H. Rudzki (Warta) 

2. H. Nowacki (Polonia) 

3. J. Nowacki (Polonia) 

1. Tomaszewska (Warta) 

2. Maćkowiak – Kosicka (Warta) 

3. Kr. Przygoda (Piast) 

1965 1. H. Rudzki (Calisia Kalisz) 

2. H. Nowacki (Polonia) 

3. Z. Przygoda (Piast) 

1.Knowczyńska (Warta) 

2. Cz. Iwachów (Polonia) 

3. K. Przygoda (Piast) 

1966 1.H. Nowacki (Polonia Chodzież 

2. H. Rudzki (?) 

3. Cz. Iwachów (Polonia) 

1. St. Górnaś (Polonia) 

2. Knowczyńska (Warta) 

3. St. Przygoda (Piast) 

 

1967 1. Cz. Iwachów (Polonia) 

2. J. Nowacki (Polonia) 

3. T. Cukierski (Stomil Poznań) 

1. St. Przygoda (Piast) 

2.Kr. Przygoda (Piast) 

3. E. Iwachów (Polonia) 

1968 1. H. Rudzki (Przemysław Poznań) 

2. Cz. Iwachów (Polonia) 

3.J.Przygoda (Piast) 

1. St. Przygoda (Piast) 

2. L. Gołębniak (San) 

3. Kr. Przygoda (Piast) 

1969 1. P. Zawada (Polonia) 

2. H. Rudzki (Budowlani) 

1. Kr. Przygoda (Piast) 

2. St. Przygoda (Piast) 

1970 1. H. Rudzki (Budowlani) 

2. J. Szymaszek (San Poznań) 

1. Kr. Przygoda (Piast) 

2. B. Szymaś (Polonia) 

1971 1. Cz. Iwachów (Polonia) 

2. S. Mayer (San) 

3. J. Przygoda (Piast) 

1.St. Przygoda ( Piast) 

2. A. Przygoda (Piast) 

3. Kr. Przygoda (Piast) 

1972 1. J. Przygoda (Piast) 

2. A. Kamiński (Stomil) 

1.  A. Przygoda (Piast) 

2. St. Przygoda (Piast) 

1973 1.Cz. Iwachów (Polonia) 

2. H. Rudzki (Budowlani) 

3. P. Zawada (Polonia) 

1.A. Przygoda (Piast) 

2. M. Urbańska (Stomil) 

3. B. Szymaś (Polonia) 

1974 1. P. Zawada  (Polonia) 

2. A. Kamiński (Stomil) 

1.A. Przygoda (Piast) 

2. M. Urbańska (Stomil) 
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3. W. Wasiak (San) 3. B. Szymaś (Polonia) 

1975 Brak danych Brak danych 

 

Aneks nr 2 

Mistrzowie województwa poznańskiego w latach 1976 - 1998: 

 Mężczyźni Kobiety 

1976 1. G.Wasiak (San Poznań) 

2.L. Hyżyk (Stella Gniezno) 

3. M. Wagner (Orkan Czempiń) 

4. A. Jędrusek (San) 

1. U. Sterna  

2. H. Sowińska 

3. A. Wasiak 

4. M. Arciszewska (wszystkie San) 

1977 Brak danych 1.A.  Mruk  

2. D. Baranowska  

3. B. Filipowska (wszystkie Stomil 

Poznań) 

1978 1. A. Jakubczak (Budowlani) 

2. R. Jankowski (Stomil) 

1. A Mruk (Stomil) 

2. D. Baranowska (Stomil) 

1979 1. R. Kolasiński  

2. J. Majewski (obaj San) 

1.D. Baranowska (Budowlani) 

2. H. Szmydt (San)  

1980  Brak danych Brak danych 

1981 1. R. Flisikowski (San) 1. D. Kukla (Budowlani) 

1982 Brak danych Brak danych 

1983 Brak danych Brak danych 

1984 1. K. Węgrowski (San) 1. D. Kukla (Budowlani) 

1985 Brak danych Brak danych 

1986 1.W. Gewert  (Stella) 

2. T. Nowak (Stella)  

3. R. Mroziński (San) 

1. Dorota Matus (Budowlani)  

2. D. Górniak (Budowlani)  

3. K. Czajka (Stomil) 

1987 1. G. Wasiak (San) 

 2.  R. Mroziński (San) 

 3. Jacek Maksoń (San) 

1. D Matus (Budowlani) 

2. D. Górniak (Budowlani) 

 3. D. Kukla (Budowlani) 

1988 Brak danych Brak danych 

1989 Brak danych Brak danych 

1990 1. A. Jędrusek  (San) 

2. A. Podgórski (San) 

3. A Golik (San) 

1. A. Kiedrowicz (Budowlani)  

2. K. Czajka (Stomil) 

3. A. Hofman (Płomień Grodzisk wlkp.)   
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1991 Brak danych Brak danych 

1992 1.K. Kruger  (Stella Gniezno)   1.Dagmara Ciarka (Budowlani) 

1993 1.K. Kruger (Stella Gniezno)  

2. M. Radecki (San)  

3. Ł. Lewandowski (San) 

1. D. Ciarka (Budowlani) 

2. K. Gruszczyńska (Budowlani) 

3. H. Frankowska (Pocztowiec Poznań) 

1994 1. M. Ożadowicz (San) 

2. M. Knop (Helios Czempiń)  

3. T. Ożadowicz (San) 

1. D. Ciarka (SKTS Rataje 50 Poznań) 

2. K. Widelicka (SKTS Rataje 50) 

1995 1. J. Tomicki (San) 1. D. Ciarka (SKTS Rataje 50) 

1996 1. J. Tomicki (San) 1. D. Ciarka (SKTS Rataje 50) 

1997 Brak danych Brak danych 

1998 1. R. Mroziński (San) 1.S. Ciarka (SKTS Rataje 50) 

 

 

Aneks nr 3 

Mistrzowie Wielkopolski w latach 1999-2011: 

1999 1. Ł. Lewandowski (Jeziorak Międzychód) 1. D. Ciarka (Sparta Zlotów) 

2000 1. J. Tomicki (San) 

2. M. Rogala (San) 

1. D. Nowacka (Iskra Prembud Konin) 

2. A. Pawelczuk (Sparta Złotów) 

3. Dagmara Ciarka (Sparta) 

2001 1. M. Lewandowski (Tivoli Poznań) 

2. R. Urbaniak (MKS Ostrzeszów) 

3. D. Welke (Tivoli) 

 

1. W. Walna (UKS Smecz Konin) 

2. M. Stawicka (AZS Prembud Konin) 

3. K. Smelkowska (Stella) 

2002 1. M. Rogala (MKS Ostrzeszów) 

2. J. Maćkowiak (Stella) 

3. P. Małkus (Raszkowianka Raszków) 

1. M. Stawicka (AZS WSZ Prembud 

Konin) 

2. M. Zaradna (Tajfun Skra Ostrów) 

3. W. Walna (UKS Smecz Konin) 

2003 1. Z. Kaczmarek (Trasko Ostrzeszów) 

2. M. Rogala (Trasko) 

3. T. Pogorzelski (Łobzonka Wyrzysk) 

1. W. Walna (Smecz Konin) 

2. I. Markowska (Łobzonka Wyrzysk) 

3. A. Wicher (Smecz) 

2004 1. M. Rogala (Trasko) 

2. Z. Kaczmarek (Trasko) 

3. M. Lewandowski (Budowlani) 

1. W. Walna (Smecz) 

2.A. Wicher (Smecz) 

3. K. Smelkowska (Stella) 

2005 1. K. Wiszowaty (Trasko) 1. W. Walna (Smecz) 
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2006 1. K. Szotek (Trasko) 

2. K. Wiszowaty (Trasko) 

3. Z. Kaczmarek (Trasko) 

1. W. Walna (Smecz) 

2. K. Smelkowska (Stella) 

3. A. Kaczmarek (Trasko) 

2007 1.K. Szotek (Trasko) 

2. J. Tomicki (Trasko) 

3. Z. Kaczmarek (Trasko) 

1. A. Kaczmarek (Stella) 

2. D. Fertikowska (Stella) 

3. M. Jacek (Stella) 

2008 1. J. Tomicki (Trasko) 

2. M. Kusiński (Trasko) 

3. A. Rybak (Krotosz Krotoszyn),  

 A. Korzybski (Krotosz) 

 

 1. A. Olendzka (Stella) 

2. P. Klimas (Stella) 

3. M. Jacek, D. Fertikowska (Stella) 

2009 1. B. Such (Trasko) 

2. D. Górak (Trasko) 

3. Z. Kaczmarek (Trasko) 

1. A. Olendzka (Stella) 

2. P. Klimas (Stella) 

3. D. Fertikowska (Stella) 

2010 1. Z. Kaczmarek (Trasko) 

2. R. Malinowski (Krotosz) 

3. A. Rybak (Krotosz) 

1.O. Karkoszka (Stella) 

2. S. Operman (Stella) 

3. M. Jacek (Stella) 

 

2011 1.Z. Kaczmarek (Trasko) 

2. B. Kwodawski (Krotosz) 

3. A.Rybak (Krotosz) 

1. N. Bąk (Stella) 

2. M. Górowska (Stella)  

3. J. Drygas (LKTS Luboń) 
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Aneks nr 4 

Medaliści Indywidualnych Mistrzostw Polski Seniorów i Seniorek z klubów Wielkopolski 

w latach 1949-2011: 

 

Rok Nazwisko i imię Klub złoty srebrny brązowy 

1949 Bojankowska I. YMCA Poznań X   

1950 Bojankowska I. Poznań X   

1952 Kurzawa L. Stal Poznań   X 

1962 Rudzki H., Maćkowiak M. Budowlani, Warta P-ń  X  

1973 Przygoda A (debel) Piast Ostrzeszów  X  

1973 Przygoda A. (mikst) Piast Ostrzeszów  X  

1974 Przygoda A (debel) Piast Ostrzeszów  X  

1975 Przygoda A (debel) Piast Ostrzeszów  X  

1999 Tomicki J. Molik P.(mikst) San Poznań, Iskra Konin  X  

1999 Pękała - Langosz J. (debel) Iskra-Prembud Konin   X 

1999 Pękała – Langosz Iskra-Prembud Konin   X 

2000 Pękała - Langosz J. (mikst) Iskra-Prembud Konin X   

2000 D. Nowacka (mikst) Iskra-Prembud Konin  X  

2001 Pękała-Langosz J. (debel) Iskra-Prembud Konin  X  

2003 Kaczmarek Z - Rogala M. 

(debel) 

Trasko Ostrzeszów  x  

2005 Kaczmarek Z. (mikst) Trasko Ostrzeszów  x  

2008 Tomicki J. (debel) Trasko Ostrzeszów   x 
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Wykaz Skrótów 

AWF – Akademia Wychowania Fizycznego 

AZS – Akademicki Związek Sportowy 

BOS – Biuro Odbudowy Stolicy 

CSRR – Czechosłowacka Republika Demokratyczna 

DKKF - Dzielnicowy Komitet Kultury Fizycznej 

ETTA - England Table Tennis Association (Angielska Federacja Tenisa Stołowego) 

ETTU – European Table Tennis Union (Europejska Federacja Tenisa Stołowego) 

GKKF – Główny Komitet Kultury Fizycznej 

GUKF – Główny Urząd Kultury Fizycznej 

IMP – Indywidualne Mistrzostwa Polski 

ITTF – International Table Tennis Federation (Światowa Federacja Tenisa Stołowego) 

KKS – Kolejowy Klub Sportowy 

KU – Klub Uczelniany 

KPW – Kolejowe Przysposobienie Wojskowe 

KS – Klub Sportowy 

KSM – Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży 

LZS – Ludowe Zrzeszenia Sportowe 

MKS – Miejski Klub Sportowy 

MMP – Międzynarodowe Mistrzostwa Polski 

MKKF – Miejski Komitet Kultury Fizycznej 

MKKFiT- Miejski Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki 

MP – Mistrzostwa Polski 

NRD – Niemiecka Republika Demokratyczna  

NRF – Niemiecka Republika Federalna 

OKS – Osiedlowy Klub Sportowy 

OMTUR – Organizacja Młodzieżowa Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego 

OOM – Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży 

OTK – Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny 

OZTS – Okręgowy Związek Tenisa Stołowego 

POSIR – Poznański Ośrodek Sportu i Rekreacji 

POZTS – Poznański Okręgowy Związek Tenisa Stołowego 

PP – Politechnika Poznańska 
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PZTS – Polski Związek Tenisa Stołowego 

RKS – Robotniczy Klub Sportowy 

SKTS – Szkolny Klub Tenisa Stołowego 

STS – Sekcja Tenisa Stołowego 

TKKF – Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej 

TKKFiT- Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej i Turystyki 

UAM – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 

UKS – Uczniowski Klub Sportowy 

UMKSN – Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Niesłyszących 

WGiD – Wydział Gier i Dyscypliny 

WKKF – Wojewódzki Komitet Kultury Fizycznej 

WKKFIT – Wojewódzki Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki 

WO – Okręg Wojskowy 

WSP – Wyższa Szkoła Pedagogiczna 

WSR – Wyższa Szkoła Rolnicza 

WTK – Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny 

YMCA – Chrześcijańskie Stowarzyszenie Młodzieży 

ZMS – Związek Młodzieży Socjalistycznej 

ZS – Zrzeszenie Sportowe 

ZWM – Związek Walki Młodych 

ZSRR- Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich 
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Wykaz tabel 

Tabela nr 1 Liczba sekcji i zawodników zarejestrowanych w PZTS w latach 1931-1939 

Tabela nr 2 Wyniki rozgrywek ligi wojewódzkiej po I rundzie sezonu 1957-1958  

Tabela nr 3 Ranking indywidualny i drużynowy zawodników i klubów województwa 

poznańskiego za sezon 1962 - 1963. 

Tabela nr 4 Wyniki rozgrywek drużynowych ligi międzyokręgowej za sezon 1968 

-1968 

Tabela nr 5 Rozgrywki drużynowe ligi wydzielonej sezonu 1971-1972  

Tabela nr 6 Wyniki drużynowe po I rundzie sezonu 1974/1975  w klasie wydzielonej, 

lidze okręgowej i lidze juniorów. 

Tabela nr 7 Wyniki drużynowe ligi międzywojewódzkiej po I rundzie sezonu 

1975/1976. 

Tabela nr 8 Ranking juniorów i seniorów poznańskiego OZTS po sezonie 1985/1986. 

Tabela nr 9 Wyniki drużynowe ligi wojewódzkiej seniorów po sezonie 1986/1987. 

Tabela nr 10 Mistrzostwa województwa seniorek i seniorów w singlu na rok 1991. 

Tabela nr 11 Mistrzostwa województwa seniorów i seniorek w grach deblowych na rok 

1991. 

Tabela nr 12 Wyniki drużynowe ligi wojewódzkiej seniorów, po pięciu kolejkach 

sezonu 1995/1996. 

Tabela nr 13 Rozgrywki drużynowe II ligi mężczyzn grupy południowej po I rundzie 

sezonu 2003/2003 

Tabela nr 14 Końcowa tabela rozgrywek drużynowych II ligi kobiet woj. 

wielkopolskiego i zachodniopomorskiego (wraz z ilością punktów do rankingu PZTS) 

Tabela nr 15 Końcowa tabela rozgrywek drużynowych II ligi mężczyzn grupy woj. 

wielkopolskiego i zachodniopomorskiego (wraz z ilością punktów do rankingu PZTS) 

za sezon 2005/2006. 

Tabela nr 16 Klasyfikacja końcowa klubów woj. wielkopolskiego za sezon 2009/2010 
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