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Sportowcy weterani są jak bardzo dobre wino - czym starsi tym lepsi
Rozmowa 

 
Z Józefem Bejgrowiczem, 
tczewskim mulimedalistą 
sportów siłowych, wielo-
krotnym mistrzem świata, 
Europy i Polski rozmawia 
Zbigniew Brucki. 
 
Na poważnie swoją przygo-
dę ze sportem zaczynałeś 
jako uczeń Technikum Rol-
niczego w Nowym Stawie. 

- W tym roku mija pół wieku jak 
poważnie zacząłem traktować 
uprawianie sportu. Próbowa-
łem sił w lekkoatletyce odno-
sząc sukcesy na stadionach ów-
czesnego województwa gdań-
skiego. W tej samej szkole tre-
nowałem piłkę ręczną i podno-
szenie ciężarów. Moim pierw-
szym szkoleniowcem był zna-
komity zawodnik i trener pod-
noszenia ciężarów, śp. Mieczy-
sław Nowak (brązowy medali-
sta olimpijski z Tokio – przyp. 
aut). Najlepsze wyniki odnosi-
łem we Wrocławiu studiując 
na Wyższej Szkole Oficerskiej 
Wojsk Zmechanizowanych. 

Trenowałeś też piłkę ręcz-
ną i judo. 

Dwa sezony grałem w II lidze 
piłki ręcznej, a w judo byłem 
nawet młodzieżowym wicemi-
strzem Polski. Grając w piłkę 
ręczną odniosłem kontuzję, 
która odbiła się na dalszej karie-
rze. Zacząłem dżwiganie cięża-
rów bardziej statyczne, czyli 
trójbój siłowy. Zainteresowanie 
do sportów siłowych wzięło się 
z powodu mojej budowy ciała, 
a właściwie mikrobudowy. By-
łem szczupły, miałem wady po-
stawy ciała. W czasopiśmie 
,,Sport dla wszystkich” natrafi-
łem na artykuł o tym, że wady 
postawy można nadrobić po-
przez ćwiczenia siłowe. W ten 
sposób zabawiłem się w leka-
rza - ortopedę własnego ciała, 
chyba ze skutkiem pozytyw-
nym. Trójbój siłowy uprawia-
łem we Wrocławiu, Nowym 
Stawie, Sztumie, mieszkając 
w Lisewie. Najpoważniej zaczą-
łem traktować tę dyscyplinę 
gdy zamieszkałem w Tczewie. 

Od tego czasu mija 40 lat. 
Jesteś w stanie policzyć 
medale, które zdobyłeś 
podczas pasma nieprzer-
wanych sukcesów? 

Co roku zajmuję miejsca na po-
dium, najczęściej pierwsze. 
Gdyby przyszło mi wyliczyć 
zdobyte tytuły miałbym z tym 
problem, mogę podać tylko 
w przybliżeniu - po 15 tytułów 
mistrza świata i mistrza Europy, 
30 tytułów mistrza Polski 
w trójboju siłowym oraz kilka-
dziesiąt tytułów w singlach tj. 
wyciskaniu sztangi leżąc, przy-
siadów ze sztangą, martwym 
ciągu, w sumie około 100 zło-
tych medali w najwyższych 
rangą zawodach. Moje najlep-
sze wyniki to: przysiad ze 
sztangą – 255 kg, wyciskanie 
sztangi na ławce – 165 kg, mar-

twy ciąg – 295 kg, trójbój siłowy 
– 710 kg .Największe sukcesy 
odnosiłem startując w katego-
rii do 75 kg. Kilkanaście razy bi-
łem rekordy świata w katego-
riach wagowych 75 kg, 82,5 kg 
i 90 kg w trójboju siłowym i sin-
glach w różnych grupach wie-
kowych. Z moich ostatnich 
osiągnięć jest zdobycie w jed-
nym roku tytułów mistrza 
świata w trzech kategoriach 
wagowych 75 kg, 82,5kg i 90 kg, 
bijąc przy tym w każdej z tych 
kategorii rekord świata. Osiąg-
nięcie to czeka na wpis 
do Księgi Rekordów Guinessa. 

Od 1987 r. opiekujesz się 
pomieszczeniem dzierża-
wionym od tczewskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej, 
gdzie 6 razy w tygodniu 
po 3 godziny dziennie pod-
nosisz ciężary około 100 
ton tygodniowo. 

W tym miejscu wielkie ukłony 
w stronę rodziny, że przez tyle 
lat znosili moją nieobecność 
w domu, gdy ja byłem na tre-
ningach lub zawodach. Szcze-
gólne podziękowania należą się 
mojej żonie Grażynie, która nie 
tylko pomagała mi w budowa-
niu formy na zawody, ale także 
prowadziła siłownię podczas 
mojej nieobecności. Siłownia ta 
związała także moją rodzinę za-
wodniczo, żona startowała 
w trójboju siłowym, zdobywa-
jąc brązowy medal na mistrzo-
stwach Europy i Polski oraz me-
dale z MP w siłowaniu na rękę. 
Syn - Krzysztof, to zdobywca 
medali na mistrzostwach Pol-
ski w wyciskaniu sztangi leżąc. 
Największe sukcesy odnosi, 
starszy syn Tomasz. W wieku 
juniora medalista mistrzostw 
Polski oraz w wieku seniora 
wielokrotny medalista mi-
strzostw Polski, Europy i świata 
w trójboju siłowym i singlach. 
Rośnie też młode pokolenie 
Bejgrowiczów - Zuzia, Mateusz 
i Nelka, które mam nadzieję 
chociaż w części podtrzymają 
tradycję dużego dżwigania - se-
niora oraz żony i ich synów.  

Nie tylko Twoje sukcesy 
sportowe to... 

To bez wątpienia ukończenie 
studiów na Wyższej Szkole 
Ekonomicznej w Gdańsku 
z oceną bardzo dobrą. A wraca-
jąc do sportu to zarejestrowanie 
Klubu Sportów Siłowych 
Tczew w 1997 roku, bo bez pod-
miotu prawnego nie możliwy 
byłby start w czempionatach. 
W latach 1993-96 i 2001-2002 
byłem trenerem kadry narodo-
wej w trójboju siłowym oraz or-
ganizatorem mistrzostw Polski, 
Europy i świata: w Zakopanem, 
Siemianowicach Śl., Sanoku, 
Bielsko – Białej. W Tczewie or-
ganizowałem 8. edycji mi-
strzostw Polski w martwym 
ciągu - open, dwie edycje ogól-
nopolskiego turnieju mistrzów 
w wyciskaniu sztangi leżąc, 
a na zamku w Gniewie - Mocarz 
Kociewski (w sumie 12 edycji).  

Jesteś też sędzią. 
Mam uprawnienia sędziego 
klasy międzynarodowej w trój-
boju siłowym i wyciskaniu 
sztangi leżąc, którego posiada-
czem są tylko dwie osoby 
w Polsce. Sędziuję największe 
imprezy sportowe w kraju 
i za granicą. Mam też uprawie-
nia do sędziowania dyscyplin: 
strongman, siłowanie na rękę 
oraz przeciąganie liny.  

Za szczególne  osiągnięcia 
sportowe zostałeś wielo-
krotnie wyróżniony. 

Ministerstwo Sportu przyznało 
mi pięciokrotnie tytuł Mistrza 
Sportu, a Polski Związek Spor-
tów Siłowych – medale ,,Zasłu-
żony Sportowiec”, ,,Zasłużony 
Działacz Kultury Fizycznej”. 
Władze miasta Tczewa za za-
sługi w dziedzinie sportu uho-
norowały mnie Medalem ,,Pro 
Domo Trsoviensi” i ,,Złotym 
Laurem”, pięciokrotnie nomi-
nowanym, dwukrotnie otrzy-
małem statuetkę ,,Złotego 
Gryfa” i wielokrotnie wyróżnie-
nia i nagrody od Prezydenta 
Miasta Tczewa. Zostałem też 
Tczewianinem Roku 2020. 

¹

Tczewianin Józef Bejgrowicz setki razy stawał na podium
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Rozmowa 
 
Z tczewianinem Andrze-
jem  Semborowskim, wie-
lokrotnym medalistą mi-
strzostw świata, Europy 
i Polski rozmawia Zbigniew 
Brucki. 

 
Masz 72 lata, a formy móg-
łby Ci pozazdrościć nieje-
den młody sportowiec. 

Ze sportem związane jest całe 
moje życie. Zaczęło się w szkole 
podstawowej w Wąsoszu woj. 
podlaskie. Miałem to szczęście, 
że w szkole pracowała wspa-
niała nauczycielka WF, dzięki 
której mieliśmy możliwość wy-
życia się w wielu dyscyplinach 
sportu. Uprawialiśmy lekkoat-
letykę, graliśmy w piłkę ręczną, 
nożną, startowaliśmy w zawo-
dach międzyszkolnych. 
Po skończeniu podstawówki 
przeprowadziłem się do Gdań-
ska, gdzie kontynuowałem 
naukę i rozwijałem swoje zami-
łowania sportowe. Trafiłem 
do Sekcji LA  w LZS Morze 
Gdańsk, gdzie trenerem był 
Hieronim Głogowski, pasjonat 
LA i przyjaciel młodzieży. Pró-
bowałem uprawiać wiele kon-
kurencji lekkoatletycznych, aż 
wystartowałem w 10-boju i ta 
konkurencja okazała się moją 
specjalnością. 

Ciężka i systematyczna 
praca treningowa zaczęła 
przynosić sukcesy. 

Na przełomie lat 1960-70 wyni-
kiem 7216 pkt. zająłem 5. miej-
sce i zakwalifikowałem się 
do reprezentacji Polski w 10-
boju. W tym okresie polski 10-
bój odnosił największe sukcesy 
(Ryszard Katus brązowy meda-
lista olimpijski z Monachium, 
Ryszard Skowronek mistrz Pol-
ski i Europy, olimpijczyk z Mo-
nachium i Montrealu - przyp. 
aut.). Do dnia dzisiejszego po-
siadam rekord Polski LZS 
w dziesięcioboju. 

Jesteś absolwentem Wyż-
szej Szkoły Wychowania Fi-
zycznego w Gdańsku i Aka-
demii Wychowania Fizycz-
nego w Poznaniu. 

Ukończyłem specjalizacje: tre-
ner I klasy LA, instruktor reha-
bilitacji, instruktor piłki ręcznej 
i instruktor narciarstwa. Jestem 
emerytowanym pracownikiem 
Studium Wychowania Fizycz-
nego i Sportu Uniwersytetu 
Gdańskiego. Od 1983 roku pro-
wadziłem zajęcia dydaktyczne 
z grupami ogólnorozwojo-
wymi, na siłowni, rehabilitacji 
i sekcją LA. Wśród studentów, 
pracowników i młodzieży Trój-
miasta starałem się propago-
wać lekkoatletykę. W latach 
1978-86 byłem trenerem repre-
zentacji Polski osób niepełnos-
prawnych. Wychowałem me-
dalistów Paraolimpiady i Mi-
strzostw Europy. 

Od 1997 roku z powodze-
niem startujesz w zawo-
dach weterańskich. 

Po 25 latach od zakończenia ka-
riery sportowej za namową ko-
legi wystartowałem na zawo-
dach lekkoatletycznych dla we-
teranów. Wygrałem pchnięcie 
kulą i rzut dyskiem – okazałem 
się najlepszym zawodnikiem 
na tej imprezie. Uzyskane re-
zultaty uświadomiły mi, iż nie 
wszystkie wszystkie moje moż-
liwości i umiejętności sportowe 
zostały wyczerpane, że jeszcze 
mógłbym coś zdziałać na tym 
polu nie tylko jako trener, ale 
i zawodnik. Od tego czasu za-
częła się moja kariera w katego-
riach Masters. Startując w tej 
kategorii zdobyłem 23 medale, 
w tym 9 złotych, 7 srebrnych i 7 
brązowych. Jestem m.in. zło-
tym medalistą w pchnięciu 
kulą halowych mistrzostw Eu-
ropy w Madrycie w 2018 r., 
a trzy złote medale w pchnięciu 
kulą zdobyłem na Igrzyskach 
World Masters Games w Melbo-
urne (2002 r.), Edmonton 
(2005) i Sydney (2009), jeden 
złoty w pięcioboju rzutowym 
na I Europejskich Igrzyskach 
Sportowych w Malmoe (2008), 
dwa złote na Mistrzostwach 
Świata w rzutach (2009), złoty 
w rzucie dyskiem na World 
Masters Games w Sydney 
(2009). Wywalczyłem też 25 
medali mistrzostw Polski 
w pchnięcie kulą, rzucie dy-
skiem, skoku o tyczce oraz 
w wielobojach rzutowych (re-
kord Polski w kategorii M-60). 
Warto dodać, że wyniki spor-
towe osiągane w poszczegól-
nych kategoriach Masters uwz-
ględniające wiek startujących 
nie odbiegają poziomem od re-
zultatów seniorów (wyczynow-
ców). Przykładem tego były za-
wody organizowane w 2005 
w Skórczu. W konkursie 
o „Złotą Kulę” odniosłem zwy-
cięstwo, a wynik 14,08 m 
po przeliczeniu dał 19,62 m 
w kat. seniorów.  

Imprezy w kategoriach 
Masters cieszą się dużą po-
pularnością na świecie, cze-
go dowodem jest coraz 

większa liczba startujących 
- np. w Igrzyskach World 
Masters Games Sydney 
startowało ponad 25 tysię-
cy zawodników w wieku 
od 30 do 100 lat, w ponad 
30 dyscyplinach sportu. 
Z każdym rokiem zwiększa 
się liczba startujących. 

Sport umożliwił mi nie tylko 
utrzymanie doskonałej kondy-
cji fizycznej, ale również pozna-
nie wielu ciekawych zakątków 
świata oraz nawiązanie kontak-
tów zawodowych i towarzy-
skich.  Cały czas prowadzę ak-
tywny tryb życia. W czasie wol-
nym  gram w piłkę nożną, ko-
szykową, w tenisa, jeżdżę 
na nartach, łyżwach i rowerze. 
Sport jest receptą na zdrowie. 
Moim mottem życiowym jest 
„lepiej zapobiegać niż leczyć”. 
Jednak w życiu nie ma nic 
za darmo, na wszystko trzeba 
ciężko zapracować. Sport jest 
taką dziedziną życia gdzie 
trzeba być „twardzielem”. Suk-
ces wymaga ciężkiej, systema-
tycznej pracy, wielu wyrzeczeń 
i często pokonywania włas-
nych słabości. Kiedy zaczyna-
łem uprawiać sport, młodzież 
miała zdecydowanie mniej za-
jęć i możliwości spędzania wol-
nego czasu. Dzisiaj tych zajęć 
znacznie przybyło: telewizja, 
komputery, komunikatory spo-
łeczne itp., dzieci i młodzież co-
raz mniej czasu spędzają na po-
wietrzu. Zapracowani rodzice 
nie zawsze mają czas i ochotę 
na aktywny wypoczynek na ło-
nie natury, a to ogranicza 
sprawność i rozwój fizyczny 
człowieka. 

Za swoje osiągnięcia i dzia-
łalność byłeś wielokrotnie 
wyróżniany. Wymień cho-
ciaż te najważniejsze. 

Zostałem odznaczony Złotym 
Krzyżem Zasługi. Otrzymałem 
m.in. Odznaki „Zasłużony 
Działacz Kultury Fizycznej” 
i „Zasłużony Ziemi Gdańskiej”, 
wyróżnienie Złote Gryfy 2002. 
Jestem Tczewianinem Roku 
2002.¹

Andrzej Semborowski zdobył wiele medali MP, ME i świata
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