szy podrêcznik do gry w tenisa sto³owego
autorstwa W³adys³awa Kozielskiego pt "Gra
ping-ponga /tenis pokojowy/", natomiast
"Przegl¹d Sportowy" z 29 stycznia tego
roku ( nr 4/297) zaprezentowa³ zbiór przepisów gry w ping-pong. W Krakowie, £odzi, Katowicach, Lwowie, Warszawie powsta³y Okrêgowe Zwi¹zki Tenisa Sto³owego. W 1930 roku mia³y miejsce pierwsze
miêdzynarodowe kontakty sportowe, m.in
do £odzi przyjechali wêgierscy wirtuozi
ma³ej rakietki Bellak, Barna, Szabados. W
listopadzie 1931 roku powsta³ Polski Zwi¹zek Tenisa Sto³owego, a w 1932 Polska
przyst¹pi³a do Miêdzynarodowej Federacji
Tenisa Sto³owego (ITTF), w 1957 do Europejskiej Unii Tenisa Sto³owego (ETTU).
Marcowy numer czasopisma "Sport i Wychowanie Fizyczne" z 1933 roku, podaj¹c
dane statystyczne za poprzedni rok informowa³, ¿e w zawodach pingpongowych,
których odby³o siê prawie 500 (!), wziê³o
udzia³ w sumie 1650 zawodników z 90 klubów. W 1934 roku, mimo braku oficjalnego zg³oszenia przez PZTS, wystartowa³a w
M w Pary¿u polska dru¿yna, która uplasowa³a siê na IV, wysokim jak na debiut
miejscu. W 1934 w pierwszym oficjalnym

Radoæ w polskim obozie na ME w Moskwie w 1984 r.
Narodziny....
W ponad stuletniej historii wiatowego tenisa sto³owego skromnie, aczkolwiek bardzo ciekawie, zapisa³ siê
polski rozdzia³. Widoczne pocz¹tki
polskiego pingponga to dopiero lata
dwudzieste minionego wieku. Szybko jednak w naszym kraju rozprzestrzeni³o siê celuloidowe szaleñstwo, m.in za spraw¹ cudzoziemców odwiedzaj¹cych w tym czasie Polskê. Trenerzy

Fracji, jednak¿e jego sukcesy by³y bardzo entuzjastycznie
przyjmowane nad Wis³¹. Ówczesna prasa polska informowa³a niezwykle skrupulatnie o jego dokonaniach na mistrzostwach wiata jak i innych imprezach miêdzynarodowych.
By³ m.in mistrzem w grze pojedynczej Francji (1937,1939),
Anglii (1936). W roku 1935 jego miêdzynarodowe sukcesy
wypromowa³y go do najlepszej "10" sportowców w dorocznym plebiscycie "Przegl¹du Sportowego", zaj¹³ 8 miejsce,
co by³o ogromnym wyróznieniem dla Ehrlicha, a tak¿e dla
naszej dyscypliny sportu. Wiele jego meczy przesz³o do legendy dyscypliny. A s³ynny pojedynek z Rumnunem Paneth'¹ w trakcie dru¿ynowego turnieju M w Pradze w 1936
"¿yje" do dzisiaj wielobarwnym echem w dyskusjach pingpongowej braci. Mecz ów mia³ kapitalne znaczenie dla 4
dru¿yn w grupie, Francuzi i Wêgrzy ufundowali bajoñskie
premie dla obydwu dru¿yn, zanim siê zacz¹³ mecz by³o ju¿
gor¹co.Oto jak widzia³ ten mecz wspó³bohater tej historii,
Farkas Paneth , który tak go wspomina³ po latach:
"To by³y niezapomniane mistrzostwa, mielimy m³ody nikomu nieznany zespó³, ... najpierw
wygralimy z Litw¹ 5:2 i Holandi¹ 5:0, zupe³nie niespodziewanie 5:0 z Wêgrami, przegralimy 1/5 z Francj¹. Na
koniec rozgrywek grupowych gralimy z Polsk¹...wtedy zdarzy³ siê ten historyczny pojedynek z Ehrlichem, który wtedy by³ ju¿ uznanym graczem, a potem sta³ siê wielk¹ gwiazd¹ naszego sportu...Zanim zacz¹³em pojedynek z Polakiem
mia³em za sob¹ wielogodzinne mecze w tych zawodach. Gra³em 3 godziny przeciw Francuzowi Hagenauer'owi, 3,5 godziny z Litwinem
Lauskas'em i 4 godziny z jego koleg¹ Vajacois'em. Kondycyjnie by³em
dobrze przygotowany i nie obawia³em sie d³ugiej gry, w koñcu by³em
obroñc¹, jak s¹dzê niez³ym. ...Ehrlich szybko siê zorientowa³ po pierwszych wymianach, ¿e ciê¿ko mu bedzie wygraæ atakuj¹c..., postanowi³ uporczywie przebijaæ na mój
bekhend, ...ja odpowiada³em przebiciem po prostej... licz¹c,
¿e wreszcie zdecyduje siê na atak,... W tym samym czasie
rozpoczêto wszystkie 12 meczy, tumult by³ ogromny, ...Ehrlich z regularnoci¹ i dok³adnoci¹ robota posy³ pi³kê na
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MISTRZOSTWA WIATA SENIORÓW
1935 Londyn (Anglia)
MS ALOJZY EHRLICH
MT DRU¯YNA: A.Ehrlich, S.Pohoryles
W.Loewenhertz
1936 Praga (Czechos³owacja)
MS ALOJZY EHRLICH
1937 Baden
MS ALOJZY EHRLICH
1939 Kair (Egipt)
MS ALOJZY EHRLICH
MD A.EHRLICH/ HELAI (Egipt)

meczu miêdzypañstwowym, który odby³ siê w Gdañsku, Polska reprezentacja pokona³a 7:2 dru¿ynê Niemiec. Po trzy
pojedynki w tym historycznym spotkaniu wyZ£OTO SREBRO BR¥Z
grali Ehrlich i Loewenhertz, jedno zwyciêstwo
odniós³ Klein. Polscy zawodnicy systematycznie
podnosili swoje umiejêtnoci, coraz bardziej li1
czyli siê na arenie miêdzynarodowej. Doæ po1
wiedzieæ, ¿e w ciagu nastêpnych 5 lat wywalczyli
1
6 medali na mistrzostwach wiata.
1

Alex story...

W 1935 roku reprezentanci Polski zdobyli 2 br¹zowe medale na M w
Londynie - Alojzy Ehr1985 Göteborg (Szwecja)
lich w singlu i dru¿yna
MT DRU¯YNA: A.Grubba, L.Kucharski,
mêska. Rok pózniej w
S.Dryszel, A.Jakubowicz - trener A.Giersz
1
Pradze Ehrlich zdoby³
wicemistrzostwo wiata a
1987 New Delhi (Indie)
Schiff by³ w æwieræfinaMD A.GRUBBA/L.KUCHARSKI
1
le. Swoj¹ klasê potwierdzi³ Ehrlich na M w
1989 Dortmund (RFN)
1937 i 1939 roku, gdzie
MS ANDRZEJ GRUBBA
1
te¿ by³ w singlu drugi. Na
MD L.KUCHARSKI/Z.KALINIC (Jugos³awia)
1
ostatnich mistrzostwach
przed II Wojn¹ Swiatow¹,
które odby³y siê w KaRazem
4
6
irze, oprócz wspomnianego srebra zdoby³ te¿
M£ODZIE¯OWE MISTRZOSTWA WIATA (do l.20)
wspólnie z Egipcjaninem
1993
Tokio (Japonia)
Helai br¹zowy medal w
MS
DRU¯YNA:
deblu. W Kairze zdoby³
L.B³aszczyk, T.Krzeszewski, P.Szafranek
1
dwa z³ote medale Richard
Bergmann reprezentant
Austrii zaanektowanej w
1938 przez Niemcy. Po II Wojnie wiatowej reprezentowa³
pi³karscy Kimpton w warszawskiej Polonii i Wegier Lajos
on Angliê. Natomiast w 1939 roku krótko mieszka³ w PolCzejzler w £ódzkim Klubie Sportowym mocno propagosce. Jego medale z Kairu przypisuje Polsce m.in wydana w
wali now¹ dyscyplinê sportu. Istotnym wsparciem wówczas
1985 r. Ma³a Encyklopedia Sportu, jednak Anglicy bez
dla rozwoju pingponga by³o systematyczne zaopatrzenie w
zmru¿enia oka we wszelkich zestawieniach za rok 1939
sprzêt, zadba³a o to ³ódzka firma "Kowalski" sprowadzaj¹Bergmanna ubieraj¹ w swoje barwy.
ca z zagranicy rakietki, siateczki, pi³eczki. W koñcu lat dwuW latach trzydziestych b³yszcza³a gwiazda Alojzego Ehrlidziestych grano w Polsce ping-pong w wielu miastach, szczecha, który wprawdzie od 1934 roku mieszka³ na sta³e we
gólnie w tych wiêkszych. W 1927 ukaza³ siê w £odzi pierw-
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1

1

bekhend, licz¹c na moje znu¿enie, ja liczy³em na jego
Alojzy Ehrich - szeciokrotny medalista
atak......gralimy ju¿ 90 minut, poczu³em zmêczenie, pos³aprzedwojennych Mistrzostw wiata
³em pi³kê na lew¹ stronê Ehrlicha, wiedzia³em ¿e z tej strony nie zagra ofensywnie, wynik by³ nadal 0:0,... zmieniono
sêdziego, który by³ do cna wyczerpany...W 120 minucie naszej gry o pierwszy punkt ...z boku w kierunku sto³u polecia³a skórka od banana, tr¹caj¹c siatkê, ...ale my wci¹¿ gralimy, ...przys³ano drugiego sêdziego, który sta³ blisko sto³u a¿ do skoñczenia gry, po nastêpnym odbiciu pi³ki by³o
0:0...wiêksz¹æ widzów posz³a do restauracji, kiedy wrócili
by³o 0:0. Mija³a 135 minuta gry, gdy Ehrlich miêkko tr¹ci³
pi³eczkê kantem swojej rakietki, zmienia³o to niespodziewanie lot pi³eczki i spóni³em siê z odbiorem... tak straci³em pierwszy punkt. Podczas gdy my gralimy dalej spiker
zawodów wezwa³ przez radio komitet organizacyjny zawodów na piln¹ naradê. S³usznie siê obawiano, ¿e runie program zawodów, zreszt¹ Ehrlich i ja tak¿e kontaktowalimy
siê ze swoimi kapitanami dru¿yn. Po 3 godzinach gry otrzyma³em informacjê, ¿e pora¿ka Francji zapewnia nam pierwsze miejsce w gupie niezale¿nie od wyniku meczu z Polsk¹,

mielimy zapewniony udzia³ w finale... który mia³ odbyæ
siê jeszcze w tym samym dniu, co przy moim zmêczeniu
brzmia³o okrutnie zabawnie. Zacz¹³em atakowaæ z obydwu
stron, co ku radoci Ehrlicha nie przynios³o mi powodzenia, pamiêtam jak pokrzykiwa³ ..."wygram", "wykoñczê nerwowo Paneth'a"- przegra³em t¹ grê i przegralimy mecz z
Polsk¹ 0:5"
Od nowa...
Przez kilka lat po II Wojnie wiatowej Polski Zwi¹zek Tenisa Sto³owego boryka³ siê z wieloma problemami organizacyjnymi, uwik³any w ówczesn¹ polityczn¹ rzeczywistoæ
w ma³ym stopniu by³ zdolny aby nawi¹zaæ do przedwojennych sukcesów Ehrlicha, który mieszkaj¹c za granic¹ uznany by³ za persona non grata w ówczesnej polskiej dru¿ynie.
Tak wiêc Ehrlich "banita" wygrywa³ na zachodzie wiele turniejów, m.in zdoby³ miêdzynarodowe mistrzostwo Anglii
(1951), Holandii (1951,1956) i RFN (1955), ale dla polskiej
reprezentacji by³ "stracony".Tymczasem najwiêksz¹ miêdzynarodow¹ atrakcj¹ w wykonaniu polskich pingpongistów by³
towarzyski mecz z Rumuni¹ /0:5/ oraz pierwszy po wojnie
start w M w Budapeszcie w roku 1950, gdzie wyró¿ni³ siê
Augustyn Otremba, zajmuj¹c w turnieju pocieszenia drugie
miejsce. Dla promocji tenisa sto³owego w najlepszym wiatowym wydaniu wykorzystano ówczesne polityczne mo¿li-
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MISTRZOSTWA EUROPY SENIORÓW
1970
WD
1980
WD
1982
XD
1984
MS
MT
XD
1986
MS
MT
1988
MD
XD
1990
MS
1992
MS
1994
XD
1996
MT
MD
XD
1998
MT
2000

Moskwa (ZSRR)
D.SZMIT-CALIÑSKA/CZ.NOWORYTA
Berno (Szwajcaria)
J.SZATKO/M.URBAÑSKA
Budapeszt (Wêgry)
A.GRUBBA/B.VRIESEKOOP (Holandia)
Moskwa (ZSRR)
ANDRZEJ GRUBBA
DRU¯YNA: A.Grubba, L.Kucharski,
S.Dryszel, A.Jakubowicz,
P.Molenda - trener A.Giersz
A.GRUBBA/B.VRIESEKOOP (Holandia)
Praga (Czechos³owacja)
LESZEK KUCHARSKI - singiel
ANDRZEJ GRUBBA - singiel
DRU¯YNA: A.Grubba, L.Kucharski,
S.Dryszel A.Jakubowicz - trener A.Giersz
Pary¿ (Francja)
A.GRUBBA/L.KUCHARSKI
A.GRUBBA/B.VRIESEKOOP (Holandia)
Göteborg (Szwecja)
ANDRZEJ GRUBBA
Stuttgart (Niemcy)
ANDRZEJ GRUBBA
Birmingham (Anglia)
L.B£ASZCZYK/ E.BILEN (Belgia)
Bratys³awa (S³owacja)
L.B³aszczyk,T.Krzeszewski,P.Skierski,
A.Grubba, P.Szafranek
- trener Stefan Dryszel
L.B£ASZCZYK/A.GRUBBA
L.B£ASZCZYK/E.CIOSU (Rumunia)
Eidhoven (Holandia)
DRU¯YNA: L.B³aszczyk, T.Krzeszewski,
M.Dziubañski,P.Skierski,M.Kusiñski
- trener Stefan Dryszel
Brema (Niemcy)
MT DRU¯YNA: L.B³aszczyk, T.Krzeszewski, M.Kusiñski - tr. St. Dryszel

razem

woci i PZTS poprzez GKKF zdo³a³ sprowadziæ dru¿ynê
mistrzów wiata Czechos³owacjê i wicemistrzów Wegrów.
Odbyli oni swoiste tourne przez siedem miast. W nieoficjalnych grach uda³o siê Polakom wygraæ kilka gier, natomiast mecze oficjalne zakoñczy³y siê zdecydowanym sukcesem goci. Po zakoñczeniu tourne odby³o siê w Zakopanem 10-dniowe zgrupowanie dla czo³ówki polskich pingpongistów, na którym zajêcia szkoleniowe prowadzili m.in

z³oci medalici mistrzostw wiata Bohumil Vana i Ivan Andreadis. Pierwszy w tamtych latach sukces na arenie miêdzynarodowej to br¹zowy medal juniorów na turnieju w
Szwecji w roku 1958. Turniej ten pó¿niej uznano za pierwsze mistrzostwa Europy juniorów.
W latach szeædziesiatych i siedemdziesi¹tych minionego
wieku nast¹pi³ dalszy rozwój dyscypliny. Doskona³¹ jej promocj¹ by³y organizowane od 1960 roku Miêdzynarodowe
Mistrzostwa Polski. Polacy "dotarli" w l. 60-tych do poziomu redniej europejskiej klasy. Niemniej
jednak zdarza³y siê ju¿ godne odnotowania sukcesy szczególnie
dziêki kobiecej reprezentacji. W
1963 roku na Mistrzostwach wiata w Pradze dru¿yna kobiet zosta³a
sklasyfikowana na m. 5-8. W tym
samym przedziale dwa lata pózniej
w Lubljanie zosta³ sklasyfikowany
debel Danuta Szmit-Caliñska/ Czes³awa Noworyta. Do dzisiaj musi
budziæ podziw 9 lokata w grze pojedynczej Szmit-Caliñskiej na M
w Sztokholmie w 1967 r. W Monachium w roku 1969 dru¿yna kobiet na 8 miejscu. Pierwszy medal dla Polski (od
czasów Ehrlicha) z mistrzowskiej imprezy seniorów przywioz³y Szmit-Caliñska i Noworyta, które w 1970 roku na
Mistrzostwach Europy w Moskwie zdoby³y br¹zowy medal w grze podwójnej. Polki pokona³y kolejno pary
Z£OTO SREBRO BR¥Z
Smeckel/Willinger
(Austria), Vostova/
Karlikova (Czechos³owacja), Go³ubkova/Gedraitite
1
(ZSRR) a w 1/2 fina³u 0:3 przegra³y
1
z Simon/Schöler
(NRF). By³ to na
1
owe czasy sukces
trudny do przece1
nienia. Polki znakomicie te¿ gra³y
na moskiewskim
1
czempionacie w
1
turnieju dru¿ynowym, gdzie w roz1
grywkach grupo1
wych pokona³y
m.in 3:1 poniejsze
1
wicemistrzynie dru¿ynê Czecho1
s³owacji, oraz, co
1
by³o ju¿ absolutn¹
sensacj¹, 3:0 Wê1
gierki. W latach
70-tych dorobek
1
medalowy wzbogaci³a m³odzie¿,
1
zdobywaj¹c w ME
juniorów i kadetów
5 medali - 1 z³oty
(1977 Leszek Ku1
charski) i 4 br¹zo1
we (1972 dru¿yna
1
kadetek,
1976
mikst Szatko/Kucharski,
1977
Krzysztof Piecha1
czek, 1980 dru¿yna
kadetów). W zawodach seniorów
1
w koñcu lat 70tych Polacy zaczê1
7
11
li pukaæ do europejskiej czo³ówki.
Szczególnie w
grach podwójnych
zanotowali kilka spektakularnych sukcesów, wygrywaj¹c
wiele miêdzynarodowych zawodów. Na ME w Duisburgu
(1978) para mieszana Ewa Poniak i Stanis³aw Fr¹czyk zajêli m. 5-8. Tak¿e do æwieræfina³u na M w Phenianie (1979)
dotar³ debel Andrzej Grubba/Ryszard Czochañski. Br¹zowy medal na ME w Bernie (1980) kobiecego debla Jolanta
Szatko /Ma³gorzata Urbañska by³ symboliczn¹ zapowiedzi¹
nowego rozdzia³u polskiego tenisa sto³owego .

Grubba i inni...
Na M w Nowym Sadzie (1981) debel Grubba/Kucharski
uplasowa³ siê na m.5-8. By³ to skromny pocz¹tek wielu miêdzynarodowych sukcesów, jakie przez kilkanacie lat obydwaj zawodnicy odnosili. Za ich przyczyn¹ w du¿ej mierze
w latach 80-tych nast¹pi³ swoisty boom pingpongowy w
Polsce. Ówczesne polskie spo³eczeñsto spragnione jakiego-

Swoj¹ medalow¹ drogê na
miêdzynarodowej arenie
Andrzej Grubba
rozpocz¹³ w
parze z
Holenderk¹
Bettin¹
Vriesekoop.
kolwiek miêdzynarodowego sukcesu otrzymawa³o ka¿dego roku informacje o kolejnym medalu na mistrzostwach
Europy czy wiata. Andrzej Grubba stawa³ na podium ME
w roku 1982 (z³oto w mikci z Betin¹ Vriesekoop), 1984
(srebro w singlu i w dru¿ynie), 1986 (br¹z w singlu),
1988(br¹z w deblu z Kucharskim, srebro w mikcie z Vriesekoop), 1990 (srebro w singlu),1992 (br¹z w singlu), 1996
(srebro w deblu z B³aszczykiem, br¹z dru¿ynowo) i M w
1985 (br¹z dru¿ynowo), 1987 (br¹z w deblu z Kucharskim),
1989 (br¹z w singlu). Ponadto wygra³ presti¿owe turnieje
jak Europa TOP 12 (1985, Barcelona), czy te¿ Puchar wiata

Ostatni medal ME wród seniorek nasze panie zdoby³y w
deblu (J. Szatko - z lewej i M. Urbañska) ponad 20 lat
temu. Zdobycie kolejnego medalu przez nasze reprezentantki przez najbli¿sze 10 lat graniczyæ bêdzie z cudem.
(1988, Wuhan). Wyrazem ogromnej popularnoci tenisa sto³owego w tamtych latach, a w szczególnoci Andrzeja Grubby by³o zwyciêstwo w dorocznym plebiscycie "Przegl¹du
Sportowego" na najlepszego sportowca w 1984 roku. Leszek Kucharski oprócz medali zdobytych wspólnie z dru¿yn¹ i Grubb¹ by³ w 1986 roku wicemistrzem Europy w singlu i w 1989 wicemistrzem wiata w deblu z Jugos³owianinem Zoranem Kaliniæ'em.
W ostatniej dekadzie minionego wieku reprezentanci Polski w ME seniorów zdobyli 7 medali, m.in.
3 w turnieju dru¿ynowym. W 1998 w Eindhoven dru¿yna
w sk³adzie Lucjan B³aszczyk, Tomasz Krzeszewski, Micha³
Dziubañski, Piotr Skierski, Marcin Kusiñski by³a blisko z³otego medalu - ulegaj¹c po dramatycznym finale 3:4 dru¿ynie Francji. Niestety zabrak³o medalowego akcentu w M,
najlepsze lokaty w omawianym okresie to m.5-8 B³aszczyka w Tianjin (1995) oraz debla B³aszczyk/Krzeszewski w
Eidhoven (1999). Medal uda³o siê zobyæ jedynie w M³odzie¿owych Mistrzostwach wiata (do lat 20-tu). Srebrny
medal, jedyny jak dotychczas w historii polskiego pingponga, zdoby³a w Tokio w 1993 roku dru¿yna w sk³adzie B³aszczyk, Krzeszewski, Szafranek.
c.d. str.11
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Wydawa³o siê, ¿e wymieniona trójka, wychowanków trenera Jerzego Grycana, która
w juniorskim okresie mocno liczy³a siê w Europie, w naturalny sposób zadomowi siê
w wiatowej czo³ówce seniorów. Tak siê jednak nie sta³o, mimo wielu znakomitych
pojedynczych wystêpów, kiedy medal by³ w zasiêgu jednego, dwóch punkcików...sportowe szczêcie by³o jednak przy rywalach.
M³ode medale...
W latach 80 i 90-tych z mistrzostw kontynentu 32 medale przywieli m³odzi pingpongici na 38, jakie w ogóle zdobyli. Od 1990 roku Polacy zdobywali medale w
ka¿dym starcie, 27 medali w 11 startach. Jest to niew¹tpliwie wiadectwo istnienia
pewnego systemu w szkoleniu m³odzie¿y w naszym kraju. wiadcz¹ o tym szczególnie sukcesy m³odzie¿y w konkurencji dru¿yn (8 medali w l.1990-2000) i gier podwójnych (16 medali w l.90-00). Znikome sukcesy w rywalizacji singlistów (3 medale) dowodz¹, ¿e nie wszystko w fukcjonuj¹cym systemie jest do koñca pouk³adane. Byæ mo¿e przek³ada siê to na ...brak z³ota w seniorskich mistrzostwach - ale to
zupe³nie inny temat.Wród wielu osi¹gniêæ m³odzie¿y w ostatnich kilkunastu latach
by³y m.in 3 medale pary mieszanej Anna Januszyk/Piotr Szafranek, z³oty debel juniorów - B³aszczyk/Krzeszewski, który na ME w Topolcanach (1992) w znakomitym stylu pokona³ rywali. W 1993 roku br¹zowy medal w rywalizacji juniorek wywalczy³a Paulina Joanna Narkiewicz, która dzi jest etatow¹ reprezentantk¹ kraju. W
Hadze w 1995 spektakularny sukces odnios³a Miao Miao, Chinka w naszych barwach. W turnieju kadetek zdoby³a trzy z³ote medale (singiel, debel, mikst). Rok póniej mia³a swój udzia³ w br¹zowym medalu dru¿yny juniorek. Niestety PZTS nie by³
zainteresowany jej talentem. W 1997 na M w Manchesterze reprezetowa³a ju¿ Australiê. Wiek XX nasza m³odzie¿ zakoñczy³a z³otymi medalami turnieju dru¿ynowego juniorów w 1999 r. (Frydek Mistek) i w 2000 r. (Bratys³awa). Natomiast seniorzy
na ME'2000 w Bremie zdobyli br¹z. Tak by³o...ewentualne sukcesy w nadchodz¹cym dziesiêcioleciu nowego wieku bêd¹ mia³y swoje ¿ród³o w wieku minionym...
T. Szyd³owski

Z£OTO SREBRO

MISTRZOSTWA EUROPY JUNIORÓW I KADETÓW
1958
jbT

Falkenberg (Szwecja)
DRU¯YNA JUNIORÓW
P.Garczyñski,B.Latuszkiewicz,
M.Pietraszak, Cz.Iwachów
1972
Vejle (Dania)
kgT DRU¯YNA KADETEK
M.Urbañska, T.Zamiela
1976
Modling (Szwecja)
jXD
L.KUCHARSKI/J.SZATKO
1977
Vichy (Francja)
jbS
LESZEK KUCHARSKI
jbS
KRZYSZTOF PIECHACZEK
1980
Poznañ (Polska)
kbT
DRU¯YNA KADETÓW
T.Kabaciñski, M.Pieroñczyk
1982
Hollabrun (Austria)
jgT
DRU¯YNA JUNIOREK
E.Brzeziñska, E.Gracek
- trener M.Rzemek
kbD
T.KABACIÑSKI/M.PIEROÑCZYK
1983
Malmo (Szwecja)
jbD
T.KABACIÑSKI/M.PIEROÑCZYK
1988
Novy Sad (Jugos³awia)
jbD
M.DZIUBAÑSKI/M.KUSIÑSKI
kXD
P.SZAFRANEK/A.JANUSZYK
1990
Hollabrun (Austria)
jbT
DRU¯YNA JUNIORÓW
L.B³aszczyk,T.Krzeszewski,
P.Szafranek,P.Napiórkowski - trener J.Grycan
jXD
P.SZFRANEK/A.JANUSZYK
jXD ÿ
P.NAPIÓRKOWSKI/M.STASZAK
kgD
P.NARKIEWICZ, J.LANGOSZ
1991
Grenada (Hiszpania)
jgD
A.JANUSZYK/P.FICHTINGER (Austria)
jXD
P.SZAFRANEK/A.JANUSZYK
1992
Topolcany (Czechos³owacja)
jbD
L.B£ASZCZYK/T.KRZESZEWSKI
jbT
DRU¯YNA JUNIORÓW
L.B³aszczyk,T.Krzeszewski, D.Sagan,
W.Lisiñski - trener J.Grycan
kbD
D.KICH/A.BARANOWSKI
kXD
D.KICH/V.MATUS
1993
jgS
jgD
kgT

1994
kbD
kgD
1995
kgS
kgD
kXD
1996
jgT
1997
kbT

kbD
kgD
1998
jbT

1999
jbT

jbS
2000
jbT

jbD

Ljubliana (S³owenia)
PAULINA NARKIEWICZ
P.NARKIEWICZ/J.LANGOSZ
DRU¯YNA KADETEK
A.Smykowska, K.Stefañska,
J.Przybylska, A.Sukiennik
- trener W.Bañkosz
Pary¿ (Francja)
J.TOMICKI/M.ROGALA
K.STEFAÑSKA/P.DERMASTIJA
(S³owenia)
Haga (Holandia)
MIAO MIAO
MIAO MIAO/I.WEBEROWA(Czechy)
MIAO MIAO/J.TOMICKI
Frydek Mistek (Czechy)
DRU¯YNA JUNIOREK
A.Smykowska, Miao Miao, P.Molik,
M.Freliszka - trener A.Kawa
Topolcany (S³owacja)
DRUZYNA KADETÓW
M.Czerniawski, J.Kosowski,
B.Such - trenerzy L.Kucharski
i J.Ko³odziejczyk
CZERNIAWSKI/KOSOWSKI
I.KUSZAJ/M.PIETKIEWICZ
Norcia (W³ochy)
DRU¯YNA JUNIORÓW
M.Czerniawski, £.Godlewski,
M.Go³dyn, J.Kosowski,B.Such
- trenerzy L.Kucharski, J.Ko³odziejczyk
Frydek Mystek (Czechy)
DURU¯YNA JUNIORÓW
£.Godlewski, D.Górak, P.Matuszewski,
J.Kosowski, B.Such - trenerzy
L.Kucharski i J.Ko³odziejczyk
BARTOSZ SUCH
Bratys³awa (S³owacja)
DRU¯YNA JUNIORÓW
M.Czerniawski,D.Górak,J.Kosowski
B.Such - trenerzy L.Kucharski
i J.Ko³odziejczyk
CZERNIAWSKI/SUCH
razem

1

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1

1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1

1
1

1

1
1

1
9

4

25

