
SYLWETKI CZŁONKÓW HONOROWYCH WSS



2013

Nadanie godności członka 
honorowego WSS w roku



JANUSZ JACKOWSKI
profesor sportu, trener klasy mistrzowskiej
 Całe życie zawodowe związany z poznańską WSWF i AWF. Pracownik

naukowo- dydaktyczny- Kierownik zakładu lekkiej atletyki, Dyrektor  Instytutu
Sportu.

 Autor wielu publikacji naukowych i podręczników dla trenerów i nauczycieli.
 Twórca systemu trenerskich studiów zaocznych dla wybitnych sportowców, które

ukończyli między innymi mistrzowie olimpijscy: Władysław KOMAR, Bronisław
MALINOWSKI, Tadeusz ŚLUSARSKI, Władysław KOZAKIEWICZ…

 Równolegle w sporcie- wychowawca kilku pokoleń znakomitych lekkoatletów-
reprezentantów i rekordzistów Polski, olimpijczyków. W latach 70-tych Szef
Wyszkolenia Polskiego Związku Lekkiej Atletyki a w latach 80-tych członek władz
Światowej Federacji Lekkiej Atletyki.

 W latach 1991-2006 członek Prezydium Zarządu Wielkopolskiego
Stowarzyszenia Sportowego  oraz Kierownik Wojewódzkiego Zespołu
Metodyczno-Szkoleniowego.

 Współtwórca Ogólnopolskiego Systemu Sportu.
 Doradca Ministra Edukacji Narodowej i Sportu Pani Krystyny ŁYBACKIEJ.
 Obecnie prodziekan w Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji w Poznaniu.



JERZY MATYNIA
profesor nauk o wychowaniu fizycznym
 Absolwent  WSWF w Poznaniu z roku 1953. Pracownik naukowo-dydaktyczny,

Kierownik Zakładu Pływania  AWF.
 Pełnił funkcję Dyrektora Instytutu W.F. i Sportu, Dziekana  Wydziału WF oraz

Rektora AWF w Poznaniu.
 Jest również Rektorem Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka

I-go w Poznaniu.
 Inicjator i organizator szkolenia Kadr dla sportu, działacz i szkoleniowiec WOPR.
 W latach 1985-1990 pełnił funkcję Prezesa Wojewódzkiej Federacji Sportu

a w latach 1991-1998 był członkiem Prezydium Zarządu Wielkopolskiego
Stowarzyszenia Sportowego.



ZYGMUNT PRZYBYLSKI
profesor doktor habilitowany medycyny 
 Sport w życiu profesora był zawsze na poczesnym miejscu. W młodości jako 

zawodnik AZS Poznań odnosił wiele sukcesów startując w skoku o tyczce i 
wielobojach lekkoatletycznych. 

 W latach 1988 – 1999 przez trzy kadencje pełnił funkcję Prezesa Zarządu 
Środowiskowego AZS.

 Jest przedstawicielem Polski w FISU (Międzynarodowej Organizacji Sportowej 
Studentów) Od 1979r, jest członkiem Komisji Medycznej.

 Przez osiem lat (1991-1998) pełnił funkcję Prezesa Wielkopolskiego 
Stowarzyszenia Sportowego a przez kolejne cztery lata (1999-2002) był 
członkiem Prezydium Zarządu Stowarzyszenia. 

 Profesor Zygmunt Przybylski  doskonale potrafił połączyć obowiązki naukowe (był 
wieloletnim Kierownikiem Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Akademii 
Medycznej w Poznaniu) z pracą społeczną na rzecz sportu. Bogaty dorobek 
naukowy prezentował na kilkudziesięciu europejskich i światowych konferencjach.

 W latach 2009-2011 pełnił funkcję Rektora Wyższej Szkoły Pedagogiki i 
Administracji.



WOJCIECH SKRZYPCZYŃSKI
działacz sportowy, wieloletni Dyrektor i Prezes
K.S. „POSNANIA” 
 Z okazji  100-lecia K.S „POSNANIA” Andrzej Kraśnicki- Prezes PKol powiedział o

Nim: „Bez niego „Posnania” nie byłaby tym czym jest teraz. Jest człowiekiem
wrażliwym ale niepokornym, mówi to co myśli….Oddał życie  dla klubu i skupił
wokół siebie grono działaczy i trenerów-przyjaciół, którzy gotowi są pójść za nim w
dym…”

 Angażował  się zwłaszcza w rozwój sportu dzieci i młodzieży.
 Poza klubem działał w Wielkopolskim Stowarzyszeniu Sportowym, w latach

1991-2002 jako członek Prezydium Zarządu a w latach 2002-2010 jako
Wiceprezes ds. organizacyjno-finansowych.

 Również w Polskim Związku Kajakowym w latach 2005-2008 pełnił funkcję
Wiceprezesa ds. organizacyjno-finansowych, uczestniczył  w organizacji  wielu
Mistrzostw Świata i Europy w kajakarstwie  na torze regatowym Malta.



CZESŁAW KONIECZNY
Honorowy Prezes Wielkopolskiego Związku Lekkiej Atletyki 
 Działa w sporcie nieprzerwanie od 1949 roku jako:

 Kierownik sekcji lekkiej atletyki AZS POZNAŃ- w latach 1949-1971,
 członek Zarządu Wielkopolskiego Związku Lekkiej Atletyki a następnie Prezes-

w latach 1998-2008,
 przez cztery kadencje członek Zarządu Polskiego Związku Lekkiej Atletyki
 członek Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w latach

1999-2006
 Wieloletni pracownik Wydziału Kultury Fizycznej Urzędu Wojewódzkiego w

Poznaniu, działał na rzecz poprawy bazy sportowej służącej wyczynowi i rekreacji.
 Uczestniczył w organizacji imprez sportowych o zasięgu regionalnym,

ogólnopolskim i międzynarodowym.



WŁODZIMIR DRYGAS
Honorowy Prezes Wielkopolskiego Związku Piłki Ręcznej, 
trener klasy mistrzowskiej  
 Wychowawca  kilku pokoleń znakomitych piłkarzy ręcznych. Twórca słynnego 

klubu „MKS STARÓWKA” , z którą w latach 1964-1972 zdobywał liczne medale w 
rozgrywkach o Mistrzostwo Polski w kategoriach młodzieżowych.

 Był trenerem reprezentacji Polski juniorów, przez wiele lat (1989-2005) z 
sukcesami prowadził Kadrę Wojewódzką Juniorów.

 W latach 1987-1996 działał w strukturach metodyczno-szkoleniowych Związku 
Piłki Ręcznej w Polsce ,a w latach 2005-2006 i 2008-2012 pełnił funkcję Prezesa 
Wielkopolskiego Związku Piłki Ręcznej. 



MAREK WOŹNIAK
Marszałek Województwa Wielkopolskiego 
 Trzykrotnie wybrany Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak już

ósmy rok pełni bezpośredni nadzór nad sprawami sportu, dbając o optymalne
gospodarowanie samorządowymi środkami finansowymi przeznaczonymi na ten cel.

 Środki te są jednymi z najwyższych w kraju i tworzą fundament pod długotrwałą
realizację szkolenia sportowego młodzieży. Podstawowym wyznacznikiem wielkości
środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań organizacyjno-
szkoleniowych jest aktualny poziom sportowy danego klubu w ogólnopolskim
systemie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.

 Efektami tych działań jest wysoka pozycja Województwa Wielkopolskiego, które
zajmuje drugie miejsce w kraju.

 Wraz z Zarządem Województwa Marszałek jako jedyny w kraju zawiera ze
stowarzyszeniami, w tym z WSS, 3-letnie umowy, zapewniając stabilizację
podejmowanych działań.

 Marszałek Woźniak wykazuje ciągłą troskę o promocję sportu w Wielkopolsce i
dostrzega potrzebę podnoszenia poziomu aktywności społecznej. Popierając
aktywizację społeczeństwa od najmłodszych lat poprzez tworzenie ku temu
warunków infrastrukturalnych oraz wspieranie imprez sportowych i rekreacyjnych
organizowanych na terenie województwa stał się autentycznym mecenasem
wielkopolskiego sportu.



RYSZARD GROBELNY
Prezydent Miasta Poznania
 Urząd Prezydenta sprawuje nieprzerwanie od 1998 roku, a od roku 2003 pełni

funkcję Prezesa Związku Miast Polskich.
 Podczas czterech  kadencji prezydentury, Poznań stał się miastem sportu.

Powstało wiele nowoczesnych obiektów sportowych m.in. „Stadion Miejski”,
„Termy maltańskie”, a stale modernizowany tor regatowy „Malta” jest jednym z
najlepszych na świecie.

 Znacznie wzrosły nakłady na sport, stabilizację finansową mają zapewnioną
kluby sportowe szkolące dzieci i młodzież w popularnych dyscyplinach
sportu. Systemem stypendialnym objęto najlepszych sportowców.

 Prezydent jest inicjatorem  wielu różnych wydarzeń sportowych o zasięgu
międzynarodowym. Dzięki jego determinacji i konsekwencji odbyły się w Poznaniu
Mistrzostwa Świata w wioślarstwie i kajakarstwie. Zasługą Prezydenta jest
stworzenie w Strategii Miasta Poznania na lata 2010-2030 programu „Sportowy
Poznań”, stawiającego sobie za cel m.in. zwiększenie znaczenia miasta jako
ośrodka wiedzy, kultury, turystyki i sportu a także wzbogacenie oferty rekreacyjnej i
sportowej dla mieszkańców i przyjezdnych.



TOMASZ MALEPSZY 
Prezydent Miasta Leszna od 1998 roku
 Znawca i popularyzator sportu. Dzięki jego osobistemu zaangażowaniu Leszno

otrzymało w latach 2000 - 2013 prawo organizacji następujących imprez
światowych: Grand Prix na żużlu oraz Drużynowy Puchar Świata na żużlu;
dwukrotnie Szybowcowe Mistrzostwa Świata Seniorów  (jako jedyne miasto w
historii); Mistrzostwa Świata kobiet w balonach na ogrzane powietrze, Mistrzostwa
Świata  w Kręglarstwie Klasycznym.

 Leszno jest gospodarzem i organizatorem wielu imprez międzynarodowych i
krajowych. Za kadencji Tomasza Malepszego powstało wiele obiektów
sportowych, które są udostępniane mieszkańcom Leszna.

 Nakłady na sport i rekreację stanowią 4 procent  budżetu miasta i lokują Leszno w
czołówce Wielkopolski i kraju.

 Za wyjątkową dbałość o rozwój sportu i rekreacji Leszno otrzymało podczas
kadencji Tomasza Malepszego trzykrotnie tytuł Sportowa Gmina oraz tytuł
Budowniczy  Polskiego Sportu – Inwestor na medal przyznawane przez Polski
Klub Infrastruktury Sportowej.



JANUSZ  PĘCHERZ
Prezydent Miasta Kalisza (pełni funkcję 3. kadencję)
 Lata 2006-2012 to czas największych i najważniejszych inwestycji sportowych 

Kalisza, na realizację których z budżetu wydatkowano ponad 100 milionów złotych. 
Lista oddanych do użytku obiektów liczy ponad 40 pozycji.

 Nowatorskie podejście do wspierania sportu zaowocowało powstaniem Miejskiego 
Klubu Sportowego „KALISZ” spółka z o.o. służącego rozwojowi sportów halowych: 
szczypiorniaka, piłki koszykowej oraz siatkówki.

 Również, co najważniejsze, stabilizację finansową mają zapewnioną kluby 
sportowe szkolące dzieci i młodzież w popularnych dyscyplinach sportu, z 
uwzględnieniem środowiska osób niepełnosprawnych. Systemem stypendialnym 
objęto blisko 50 najzdolniejszych sportowców. 

 Miasto stwarza także warunki do uprawiania sportu dla olimpijczyków i 
zawodników osiągających sukcesy w wymiarze międzynarodowym. W tym celu 
stworzony został program „Promocja Kalisza poprzez sport” wraz z należnym 
wsparciem finansowym. Medaliści – zawodnicy kaliskich klubów otrzymują 
każdego roku nagrody pieniężne Prezydenta Miasta Kalisza.



KAZIMIERZ PAŁASZ 
v-ce Przewodniczący Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego
 W latach 1994 – 2010 Prezydent Konina, wielki sympatyk i propagator sportu. 

Podczas czterech kadencji jego urzędowania na fotelu prezydenckim, Konin stał 
się miastem bardzo przychylnym sportowcom. 

 W okresie prezydenckim Kazimierza Pałasza znacznie wzrosły nakłady na kulturę 
fizyczną, zwłaszcza na szkolenie dzieci i młodzieży (od kilkudziesięciu tysięcy 
złotych rocznie do blisko 2 milionów). Konin był też areną wielu imprez o 
charakterze międzynarodowym i ogólnopolskim. 

 W latach 1994 – 2010 w Koninie powstało też sporo obiektów sportowych, np. 
Ośrodek  Przygotowań  Szablistów, Obiekt Rekreacyjny Rondo – pływalnia i 
kręgielnia, wielofunkcyjna hala sportowa, czy 6 boisk typu ,,Orlik”, wiele innych 
podległo gruntownej modernizacji. 

 Kazimierz Pałasz był wielokrotnie odznaczany odznakami za zasługi dla rozwoju 
sportu przez polskie i okręgowe związki sportowe oraz ministerstwo. 

 Sam czynnie uprawia sport, głównie gra w tenisa ziemnego i brydża.



ZBIGNIEW KOSMATKA 
Radny Miasta Piły
 W latach 1998-2010 Prezydent Miasta Piły, wcześniej  (od 1994) pełnił funkcję

Wiceprezydenta. Podczas  czterech kadencji pełnienia funkcji publicznych wzrosły
nakłady na sport, zwłaszcza na szkolenie dzieci i młodzieży.

 Lata 1998-2010 to czas największych i najważniejszych inwestycji sportowych w
Pile. W roku 2002 oddano do użytku halę widowiskowo - sportową, w której
odbywa się wiele imprez sportowych o randze krajowej i międzynarodowej. W roku
2010 powstał wielki kompleks sportowy złożony m.in. z pływalni, lodowiska, boisk
do squasha .

 Również obecnie jako Radny Miasta Piły szczególna wagę nadaje sportowi dzieci i
młodzieży.
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HENRYK  GĄGOLA
Znakomity organizator sportu, wybitny trener
 założyciel pierwszej w Wielkopolsce wyczynowej sekcji triathlonu w 

Towarzystwie Sportowym „OLIMPIA”;
 inicjator utworzenia Wielkopolskiego Związku Triathlonu, od roku 2003 jest 

nieprzerwanie Wiceprezesem ds. sportowych. Z jego inspiracji powstało 
większość klubów triathlonowych w Wielkopolsce;

 wieloletni Członek Zarządu Polskiego Związku Triathlonu;
 wybitny trener-wyszkolił 74-ech medalistów Mistrzostw Polski we 

wszystkich kategoriach wiekowych, w tym: 11-tu Mistrzów Polski.



ANDRZEJ  GLAPA
Honorowy Prezes Wielkopolskiego Związku Tenisa 
Stołowego
 Szkoleniowiec i Kierownik sekcji w Klubie Sportowym „DYSKOBOLIA

GRODZISK WIELKOPOLSKI” i Klubie Sportowym „ADMIRA-TELETRA
POZNAŃ”;

 Członek Zarządu Wielkopolskiego Związku Tenisa Stołowego, a następnie
Prezes w latach 1999-2011. Największym osiągnięciem sportowym w
okresie prezesowania było zdobycie I miejsca w Polsce w klasyfikacji
województw w systemie Sportu Młodzieżowego w tenisie stołowym w roku
1999;

 wieloletni Członek Zarządu Polskiego Związku Tenisa Stołowego, pełnił
funkcję Przewodniczącego Komisji Dyscypliny, z zaangażowaniem działał
w Komisji Rozgrywek oraz Kolegium Sędziów PZTS;

 w roku 2011 za całokształt działalności sportowej został wyróżniony
nagrodą specjalną Marszałka Województwa Wielkopolskiego.



HENRYK KUŚMIREK
Wybitny działacz sportowy 
 od wielu lat  pełni funkcję Kierownika Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki 

w Urzędzie Miejskim w Koninie;
 wieloletni Członek Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia 

Sportowego w Poznaniu;
 współpracuje z  organizacjami i stowarzyszeniami działającymi w sferze 

sportu;
 inicjuje i współorganizuje imprezy sportowo-rekreacyjne w Koninie;
 dba o rozwój  działalności kulturalno-wychowawczej wśród dzieci i 

młodzieży poprzez kulturę fizyczną;
 tworzy odpowiednie warunki materialno-techniczne  dla rozwoju kultury 

fizycznej.



RYSZARD WRYK
Wiceprezes Zarządu Organizacji Środowiskowej AZS w 
Poznaniu 
Działa w sporcie  nieprzerwanie od 1972 roku jako:
 Prezes Klubu Uczelnianego AZS- UAM w latach 1972-77;
 Prezes Rady Środowiskowej Klubów Uczelnianych w latach 1976-81;
 Członek Prezydium Zarządu Głównego AZS w latach 1981-88;
 jako historyk zajmuje się dziejami sportu na ziemiach polskich. W swoich

pracach podejmuje problematykę sportu akademickiego, sportu w
Poznaniu i Wielkopolsce oraz ruchu olimpijskiego;

 w roku 2009, za pracę „Sport olimpijski w Polsce w latach 1919-1939.
Biogramy olimpijczyków”, otrzymał prestiżową nagrodę Polskiego
Komitetu Olimpijskiego „SREBRNY WAWRZYN OLIMPIJSKI”.
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JERZY GLIŃSKI
Wiceprezes TS „OLIMPIA” Poznań

 Wieloletni Prezes Wielkopolskiego Okręgowego Związku Pływackiego;
 Przewodniczący ustępującej Komisji Rewizyjnej Wielkopolskiego 

Stowarzyszenia Sportowego;
 Znany i ceniony działacz sportowy, organizator wielu imprez sportowych o 

zasięgu krajowym i międzynarodowym;
 Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sportu oznaczony:

 Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
 Złotą Odznaką dla województwa Wielkopolskiego,
 Honorową Odznaką miasta Poznania,
 Odznaką „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej”.



JERZY IMBIEROWICZ
Prezes Klubu Sportowego MKS Gniezno, wybitny działacz 
sportu

 Przewodniczący Komisji Oświaty i Sportu w Radzie Powiatu
Gnieźnieńskiego;

 Wybitny nauczyciel, pedagog i trener grup młodzieżowych;
 Pełniąc funkcję Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w Gnieźnie zainicjował

rozszerzenia programów z zakresu piłki ręcznej, koszykówki i hokeja na
trawie;

 Założyciel Międzyszkolnego Klubu Sportowego w Gnieźnie;
 Za wybitne zasługi na rzecz rozwoju sportu i oświaty odznaczony m.in.:

 Honorową Odznaką za zasługi w Sporcie Szkolnym,
 Medalem Edukacji Narodowej,
 Srebrnym Krzyżem Zasługi.



PIOTR JANKOWSKI
Wiceprezes WZPS, wybitny działacz sportowy

 Współinicjator wielu akcji o charakterze sportowym w regionie takich jak 
młodzieżowa siatkówka plażowa czy rozgrywki w mini siatkówce;

 W latach 1999-2004 pełnił funkcję Prezesa Wielkopolskiego Związku Piłki 
Siatkowej;

 W latach 2003-2007 członek Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia 
Sportowego;

 Współorganizator turnieju Ligi Światowej;
 Od wielu lat działa aktywnie na rzecz rozwoju i promocji piłki siatkowej w 

województwie Wielkopolskim.
 Odznaczony m.in.:

 Złotą Honorową Odznaką PZPS,
 Medalem Honorowym „Za wybitne zasługi w rozwoju piłki siatkowej,
 Srebrną Odznaką „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej”.



KAZIMIERZ SADOWSKI
Członek Zarządu Polskiego Związku Strzelectwa 
Sportowego, wybitny trener

 Przewodniczący Rady Strzeleckiej Makroregionu Wielkopolska, Prezes 
Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego
w latach 2001-2008;

 Prezes Zarządu Klubu Sportowego Inter-Continental w Pile, koordynator 
Pilskiego Okręgu Strzeleckiego;

 Wybitny trener-wyszkolił medalistów Mistrzostw Europy, uczestników 
Mistrzostw Świata, medalistów, mistrzów i rekordzistów kraju w 
strzelectwie sportowym;

 Założyciel Pilskiej Piłki Siatkowej, pełniąc w latach 1998-2002 funkcję 
kierownika zespołu Mistrzyń Polski „Nafty-Gaz” Piła;

 Inicjator i założyciel Pilskiego Bractwa Kurkowego oraz innych 
stowarzyszeń działających w Wielkopolsce.



JÓZEF ŚLUSAREK
Prezes Wielkopolskiego Związku Gimnastycznego

 Od 2012 roku pełni funkcję Dyrektora Klubu Sportowego AZS AWF
Poznań;

 W latach 1986-2012 członek Zarządu Polskiego Związku Akrobatyki
Sportowej;

 Wybitny trener akrobatyki sportowej, inicjator powołania sekcji akrobatyki
sportowej w AZS OŚ Poznań;

 Od roku 1976 odpowiada za szkolenie najzdolniejszych akrobatów –
medalistów Mistrzostw Świata i Europy.



WOJCIECH WEISS
Prezes Klubu Uczelnianego AZS Politechniki Poznańskiej

 Wiceprezes ds. upowszechniania OŚ AZS Poznań oraz członek Komisji 
ds. Wychowania Fizycznego przy Zarządzie Głównym AZS;

 Wieloletni członek Zarządu Wielkopolskiego Związku Lekkiej Atletyki oraz 
kierownik sekcji lekkoatletycznej OŚ AZS i AZS AWF Poznań;

 Wybitny trener grup młodzieżowych – wyszkolił wielu medalistów 
Mistrzostw Europy Juniorów w sztafetach 4x400m;

 W latach 1997-2005 był pracownikiem Zakładu Lekkiej Atletyki AWF w 
Poznaniu prowadząc specjalizację trenerską i instruktorską
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LECH BURCHARD – Prezes Kaliskiego Towarzystwa Wioślarskiego

W latach 2006-2010 członek Zarządu Polskiego Związku
Towarzystw Wioślarskich
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Wielkopolskiego Związku

Towarzystw Wioślarskich
Członek Zarządu Wielkopolskiego Związku Kajakowego
Doskonały organizator, ceniony działacz i menadżer sportu
Inicjator i organizator wielu regat o zasięgu regionalnym jak

i ogólnopolskim
Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sportu odznaczony:
 Złotym Krzyżem Zasługi
 Srebrną Odznaką „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej”
 Złotą Odznaką „Za zasługi dla Sportu”
 Złoty Medal „Za zasługi dla Polskiego Sportu Olimpijskiego” PKOl
Odznaka „Zasłużony dla Wioślarstwa” oraz Złota Odznaka Polskiego

Związku Kajakowego



WOJCIECH CHOMICZ – Prezes Wielkopolskiego Związku Koszykówki

W latach 2010-2014 członek komisji finansowej
Międzynarodowej Federacji Koszykówki (FIBA)
Wiceprezes Zarządu Polskiego Związku Koszykówki
W latach 1992-1994 wiceprezes Zarządu Organizacji

Środowiskowej AZS w Poznaniu
Organizator wielu imprez o zasięgu regionalnym,  krajowym

i międzynarodowym w tym kilku turniejów o randze
Mistrzostw Europy oraz Igrzysk Polonijnych
Od czterech kadencji Przewodniczący Kapituły Nagrody

Sportowej miasta Poznania
Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sportu odznaczony:
Złotym Krzyżem Zasługi
Honorową Odznaką miasta Poznania
Złota Odznaką Polskiego Związku Koszykówki



ADAM LEWANDOWSKI – Burmistrz miasta Śrem

Od 2006 roku piastuje urząd Burmistrza miasta Śremu
W latach 1996-2006 pełnił funkcję Naczelnika Pionu

Edukacji
i Usług Społecznych w Śremie
Inicjator i organizator wielu imprez gminnych, wojewódzkich

oraz ogólnopolskich
Organizator międzynarodowych meczów Polskich florecistek
Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sportu odznaczony:
„Honorowym Dyskiem” Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki
Odznaką „Zasłużony działacz Kultury Fizycznej”
Medalem „Za zasługi dla województwa Wielkopolskiego”
Złotym medalem „Za zasługi dla polskiej szermierki”
Złotym medalem „Za zasługi dla sportu szkolnego”



2017

Nadanie godności członka 
honorowego WSS w roku



• Członek Zarządu Głównego AZS w latach 80’
• Wiceprezes ds. sportu Zarządu AZS OŚ Poznań w latach 1974-1987
• Inicjator i organizator Akademickich Mistrzostwa Świata w biegach

przełajowych (1990)
• Nauczyciel akademicki i kierownik Studium WFiS Akademii

Ekonomicznej w  Poznaniu w latach 1972-2005
• Uczestnik biegów maratońskich na 5 kontynentach, w 8 miastach

olimpijskich
• Za wybitne zasługi na rzecz sportu odznaczony:

o Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
o Medalem Piaseckiego – najwyższe odznaczenie AZS
o Złotą Odznaką AZS
o Medalem Polskiego Komitetu Olimpijskiego
o Medalem Komisji Edukacji Narodowej



• Członek Komisji Prasowej FISU (Międzynarodowej Federacji Sportu
Studenckiego)

• Wiceprezes Zarządu Głównego Akademickiego Związku Sportowego
w latach 1987-2001 ds. upowszechniania kultury fizycznej, od 2001
ds. organizacyjnych

• Członek Zarządu Głównego Akademickiego Związku Sportowego od
1981r.

• Prezes Zarządu Akademickiego Związku Sportowego w Poznaniu od
2001r.

• Koordynator programu „Rozwoju sportu w środowisku akademickim”
• Przewodniczący komitetów organizacyjnych Akademickich

Mistrzostw Świata w futsalu, kajakarstwie oraz Akademickich
Mistrzostw Europy w tenisie i koszykówce

• Dyrektor i Prezes Domu Wydawniczego REBIS
• Inicjator programów i działań na rzecz sportu akademickiego

w wymiarze regionalny, ogólnopolskim jak i międzynarodowym.



• Wybitny trener i działacz na rzecz rozwoju kolarstwa w
wymiarze regionalnym jak i ogólnopolskim

• Wychowawca m.in. olimpijki Katarzyny Pawłowskiej oraz wielu
uczestników Mistrzostw Europy i Świata w tym Nicol Płosaj –
srebrna medalistka ME w drużynie – rekordzistka Polski

• Organizator cyklicznych wyścigów ogólnopolskich na terenie
gminy Kórnik oraz 46 Wielkich Festynów Rowerowych dla
dzieci w wieku od 2 do 12 lat.

• Jako szkoleniowiec za osiągnięcia wyróżniony wieloma tytułami
m.in.:
o Najlepszy Trener powiatu Poznańskiego
o Najlepszy Trener województwa Wielkopolskiego – nagroda Marszałka



• Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
• Wicewojewoda Wielkopolski w latach 2001-2005
• Prezes Klubu Sportowego „Posnania” Poznań
• Prezes Zarządu spółdzielni mieszkaniowej im. H.Cegielskiego

w Poznaniu
• Inicjator działań pobudzających społeczność lokalną na rzecz 

zrównoważonego rozwoju sportu w Wielkopolsce
• Ceniony działacz sceny politycznej i społecznej wyróżniony za 

zasługi wieloma odznaczeniami i nagrodami:
o Złotym, Srebrnym i Brązowym Krzyżem Zasługi oraz Odznaką za 

Zasługi w rozwoju Województwa Poznańskiego,
o Złotą i honorową odznaką Zrzeszenia Studentów Polskich za pracę na 

rzecz środowiska studenckiego,
o Złotą Odznaką Zasłużony dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci oraz 

Medalem im. Dr Henryka Jordana
o Odznaką „Zasłużony Działacz Kultury” Ministra Kultury i Sztuki





2018

Nadanie godności członka 
honorowego WSS w roku



• W latach 1962-1977 związany ze środowiskiem akademickim. Od 1970
jako Kierownik Wyszkolenia AZS Poznań

• W latach 1977-1988 trener Kadry Narodowej w sprincie kobiet. W
latach 1983-86 tzw. „szef bloku sprintów”.

• Od 1988 związany z Wielkopolskim Stowarzyszeniem Sportowym jako
wiceprezes w latach 1990-2002 oraz Dyrektor Biura w latach 2005-
2018

• W latach 1993-1994 kierownik Zespołu Metodyczno-Szkoleniowego w
Resortowym Centrum Metodycznym UKFiT

• W latach 1999-2002 V-ce Przewodniczący Komisji Sportu Dzieci i
Młodzieży UKFiS

• W latach 2002-2005 Dyrektor Strategii Rozwoju Sportu Ministerstwa
Edukacji Narodowej i Sportu

• Wychowawca wielu medalistek Mistrzostw Polski i Europy,
uczestników Mistrzostw Świata oraz Igrzysk Olimpijskich

• Współtwórca Programu przygotowań olimpijskich ATLANTA 96’ oraz
NAGANO 98’





2021

Nadanie godności członka 
honorowego WSS w roku



dr Ewa Bąk
• Pochodzi z Ostrowa Wielkopolskiego, absolwentka AWF Poznań

• wykładowca akademicki AWF Poznań
• uprawnienia managera sportu i trenera I klasy piłki ręcznej

• Wieloletni pracownik administracji samorządowej
• od 2000 r. dyrektor Wydziału Sportu Urzędu Miasta Poznania 
• przewodnicząca Komisji Turystyki Kultury Fizycznej i Sportu Związku Miast 

Polskich
• członek Zarządu Głównego Szkolnego Związku Sportowego i Polskiego 

Towarzystwa Prawa Sportowego

• Wielokrotnie wyróżniona za pracę zawodową i społeczną, m.in.:
• Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2003)
• Srebrnym Krzyżem Zasług (2003)

• Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2012)
• „Sportowy Menedżer 2006 roku” (przez Polską Korporację Menedżerów 

Sportu)

• Główne akcenty w pracy zawodowej pani Ewy Bąk to inicjowanie i 
wspieranie przedsięwzięć np.:

• organizowanie sportu dzieci i młodzieży (m.in. powołanie Młodzieżowych 
Centrów Sportu)

• imprezy rangi światowej w Poznaniu (Puchar Świata w wioślarstwie, 
kajakarstwie, PKO Poznań Maraton, mecze reprezentacji piłkarzy ręcznych)

• program stypendiów sportowych dla zawodników poznańskich klubów
• rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej w Poznaniu
• dotacje dla gier zespołowych z dwóch najwyższych klas rozgrywkowych 

• rozwijanie programu trenera osiedlowego i senioralnego w ramach budżetu 
obywatelskiego



Tomasz Wiktor
• Absolwent Wydziału Turystyki AWF Poznań (1980-1984)

• pracownik naukowo-dydaktyczny na tym wydziale (1985-1991)
• Od lat związany z administracją samorządową w zakresie sportu i turystyki

• 1991 – dyrektor Departamentu Sportu i Rekreacji w Szamotułach
• 1996 – dyrektor Wydziału Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Wojewódzkiego
• Od 1999 – pracownik UMWW, dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki
• Od 2004 – prezes Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej

• Jako dyrektor DSiT UMWW wspiera sport młodzieżowy
• Sport młodzieżowy finansowany ze środków Samorządu Woj. Wlkp.
• Autor zasad finansowania i podziału środków na sport dzieci i młodzieży w województwie
• Współautor zawierania umów wieloletnich z największymi beneficjentami (jako pierwsze 

województwo w skali kraju) 
• Pomysłodawca programu „Szatnia na medal” finansującego od 2018 roku remonty obiektów 

klubów sportowych
• Inicjator stypendiów dla najbardziej uzdolnionej sportowo młodzieży - obecnie dla 

zawodników z kwalifikacjami olimpijskimi
• Departament Sportu i Turystyki organizuje też Plebiscyt na Najlepszych Sportowców i trenera 

Wielkopolski, który jest rozszerzeniem młodzieżowego programu stypendialnego
• Przewodniczący komitetu organizacyjnego OOM odbywających się w Wielkopolsce - ostatnio 

XXIV OOM w sportach halowych „Wielkopolska 2018”.
• Współinicjator powstania Centrum Pozarządowych Organizacji Sportowych skupiającego w 

jednej lokalizacji podmioty działające na rzecz wielkopolskiego sportu 
• Wsparcie imprez w wielu sportach, także dla osób niepełnosprawnych

• W dziedzinie upowszechniania sportu i turystyki dla wszystkich
• stworzenie wzorcowego systemu szlaków rowerowych Wielkopolski
• wsparcie rozwoju sportów wodnych (promowanie wielkopolskiej Wielkiej Pętli)
• przygotowanie do Euro 2012 – promocja regionu podczas wydarzenia. 
• powstanie infrastruktury do sportów wodnych (kajakarstwo i żeglarstwo)
• organizacja i wspieranie cyklicznych imprez sportowych, np. maraton Wpław przez Kiekrz,  

Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonie, Pływaniu Długodystansowym, Koszykówce 3x3, 
Wielkopolskim Turniejem Orlika Grand Prix Wielkopolski

• dofinansowanie budowy 304 Orlików (największa liczba spośród województw)
• uczestnik licznych konferencji i targów międzynarodowych o tematyce wodniackiej

• Zainteresowania sportowe
• żeglarstwo, narciarstwo, płetwonurek z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem, entuzjasta 

turystyki kajakowej i rowerowej





2022

Nadanie godności członka 
honorowego WSS w roku



LECH PAULIŃSKI
 Członek Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu
 zasiada we władzach Rady Wielkopolskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe
 przez trzy kadencje Prezes Wielkopolskiego Związku Zapaśniczego, obecnie Honorowy Prezes 

Wielkopolskiego Związku Zapaśniczego w Poznaniu
 w latach 2001-2021 Prezes LKS „Ceramik” Krotoszyn
 w latach 1955-1970 zawodnik zapasów i wielokrotny medalista Mistrzostw Polski
 od 1968 roku Trener LKS „Ceramik” Krotoszyn, wychowawca pokoleń zapaśników w tym 

reprezentantów Polski na Igrzyskach Olimpijskich (Seul 1998, Rio 2016), medalistów 
Mistrzostw Świata i Europy we wszystkich kategoriach wiekowych

 pierwszy Trener Kadry Narodowej w Sumo
 autor książki „HISTORIA ZAPASÓW NA ZIEMI KROTOSZYŃSKIEJ”
 odznaczenia: 
 Krzyż Kawalerski OOP 1997
 Złoty Krzyż Zasługi 1984
 Złota Gwiazda PZZ 1993
 Trener 50-lecia PZZ



EUGENIUSZ GĄSIOR
 doświadczony trener i działacz, od ponad 50 lat związany z poznańską siatkówką
 współzałożyciel MKS „Malta”
 wychowawca wielu utalentowanych zawodników, którzy grają w zespołach ligowych, spod 

skrzydeł Eugeniusza Gąsiora wyszedł reprezentant Polski Wojciech Grzyb (w 2006 roku 
Wojciech Grzyb został powołany na Mistrzostwa Świata, gdzie zdobył z reprezentacją srebrny 
medal)

 w latach 2000-2020 zasiadał we władzach Wielkopolskiego Związku Piłki Siatkowej w Poznaniu
 członek Komisji Rewizyjnej, a w latach 2004-2012 pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej Wielkopolskiego Związku Piłki Siatkowej w Poznaniu
 Honorowy Obywatel Miasta Poznania
 odznaczenia: 
 Złoty Krzyż Zasługi
 Medal Edukacji Narodowej
 Złota Odznaka  Szkolnego Związku Sportowego
 Złota Honorowa Odznaka WZPS Poznań
 Medal Honorowy WZPS Pozna
 Medal 80-lecia PZPS
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