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Szkoleniowcy i sportowcy są jak bardzo dobre wino - czym starsi tym lepsi
Rozmowa 

 
Z Władysławem Mazur-
kiem, trenerem i prezesem 
UKS  Kosynier Sobowidz 
rozmawia Zbigniew Brucki. 
 
Ma Pan 81 lat i od dziecię-
cych lat uprawia Pan i inte-
resuje  się sportem. 

W szkole średniej uprawiałem 
gimnastykę sportową, piłkę 
ręczną i siatkową. Szkołę tę 
ukończyłem w Kielcach, a do-
rosłe życie od 1955 r. spędzam 
na Wybrzeżu. Z wykształcenia 
jestem pedagogiem i magi-
strem wychowania fizycznego. 
Choć nigdy nie byłem zawod-
nikiem wyczynowym w żadnej 
dyscyplinie sportowej, to jako 
pedagoga  ciągnęło mnie do tre-
nerki. Będąc nauczycielem i dy-
rektorem szkoły w Trzepowie 
w latach 1961-1971 prowadzi-
łem zespoły piłki ręcznej. Dru-
żyna dziewcząt zdobyła nawet 
Puchar Głosu Wybrzeża, a trzy-
krotnie zajmowała drugie miej-
sca w tej imprezie. 

Później przeniósł się Pan 
do Sobowidza, gdzie objął 
stanowisko dyrektora 
szkoły. 

W 1971 r. za namową matki 
Leszka Kucharskiego, moje 
dzieci Anna i Andrzej zaczęly 
grać w tenisa stołowego, 
zresztą z powodzeniem, bo 
córka zdobyła tytuł wicemi-
strzyni Polski kadetek w grze 
drużynowej, a syn wystąpił 
w jednym meczu I ligi razem 
z Andrzejem Grubbą i Lesz-
kiem Kucharskim. 

Na dobre w 1975 r. zajął się 
Pan, z sukcesami, trenowa-
niem uczniów swej szkoły. 

Moi podopieczni zdobywali 
wielokrotnie złote medale pod-
czas Wojewódzkich Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej, a tacy za-
wodnicy jak Roman Laskowski 
i Wojciech Błażek zdobyli 
w 1981 r. w Rzeszowie podczas 
Ogólnopolskiej Spartakiady 
Młodzieży wicemistrzostwo 
Polski w grze podwójnej. Moja 
wnuczka Agnieszka Mazurek  
w 2002 r. w Opolu, również 
podczas Ogólnopolskiej Spar-
takiady Młodzieży, wywalczyła 
tytuł wicemistrzyni Polski 
w grze podwójnej. 

Niejako z rozpędu ukoń-
czył Pan studium podyplo-
mowe na Akademii Wycho-
wania Fizycznego w Gdań-
sku i uzyskał tytuł trenera 
II klasy w tenisie stołowym, 
a w 2002 r. został Pan tre-
nerem roku gminy Trąbki 
Wielkie. 

W 1998 r. założyliśmy UKS Ko-
synier przy Szkole Podstawo-
wej w Sobowidzu. Zostałem 
jego prezesem i jestem nim 
do dzisiaj. Wcześniej, w latach 
80-ych ub. wieku prowadziłem 
kadrę szkół rolniczych naszego 
województwa, z którą paro-
krotnie zdobywaliśmy tytuły 
ogólnopolskiej spartakiady. Mi-

strzami Polski szkół rolniczych 
byli: Anna Paszylk i Roman La-
skowski. Wymienię jeszcze 
sukces moich zawodników, Ka-
mila Staniszewskigo i jego brata 
Michała, którzy w Stroniu Ślą-
skim zdobyli drużynowo tytuł 
wicemistrzów Polski Uczniow-
skich Klubów Sportowych. 

Jest Pan też działaczem 
sportowym i sędzią. 

Drugą kadencję jestem człon-
kiem zarządu Pomorskiego 
Wojewódzkiego Związku Te-
nisa Stołowego, a także prze-
wodniczącym Kolegium Sę-
dziów. Jestem też sędzią klasy 
państwowej tenisa stołowego 
i sędzią międzynarodowym dla 
osób niepełnosprawnych. 

Wyczynowo nie uprawiał 
Pan sportu, ale z sukcesami 
występował w amator-
skich zawodach. 

36-krotnie zdobywałem tytuł 
mistrza gminy Trąbki Wlk. 
w tenisie stołowym. Jestem też 
wielokrotnym mistrzem i wice-
mistrzem powiatu gdańskiego 
(dwukrotnie przegrałem  finał 
z moim kolegą Kazimierzem 
Miklaszewskim). 

Cztery razy w tygodniu 
prowadzi Pan zajęcia teni-
sa stołowego, w których 
bierze udział ok. 25 zawod-
niczek i zawodników. 

Do wyróżniających się zawod-
ników należą: Antoni Gurbisz 
(aktualnie czwarty zawodnik 
województwa pomorskiego 
w kategorii żaków, Bartosz 
Pawlukiewicz (dziewiąty mło-
dzik w województwie) i Oliwia 
Fijał (siódma kadetka w woje-
wództwie pomorskim). 

Warto nadmienić, że więk-
szość obecnych zawodni-
ków i zawodniczek Waszej 
sekcji to dzieci Pana byłych 
podopiecznych. 

Najbardziej cieszy mnie fakt, że 
moim byłym zawodniczkom 
i zawodnikom powiodło się 
w życiu. Są pedagogami., inży-
nierami, kilku jest za granicą 
w Kanadzie, Angli i w Niem-
czech. Moim zdaniem sport 

nauczył ich radzenia sobie 
w życiu i odporności na stres.  

W zawodzie nauczyciela 
przepracował Pan ponad 
50 lat, co jest fenomenem 
w skali gminy, powiatu czy 
województwa. Jest Pan 
niekwestionowanym lide-
rem nauczycieli wychowa-
nia fizycznego, który umie 
zjednać sobie szacunek 
uczniów, nauczycieli i ro-
dziców. Nie póżnuje Pan 
również podczas wakacji. 

W okresie wakacji organizuję 
obozy sportowe i wypoczyn-
kowe dla członków sekcji tenisa 
stołowego UKS Kosynier 
Sobowidz, w czasie ferii organi-
zuję też cykliczne turnieje te-
nisa stołowego, a jako har-
cmistrz współorganizowałem 
wiele biwaków i zlotów harcer-
skich. Od początku istnienia 
Rady Gminnej Zrzeszenia LZS 
w Trąbkach Wielkich ściśle 
współpracuję z nią w organiza-
cji zawodów gminnych, rejono-
wych czy wojewódzkich. Sam 
od wielu lat (37) startuję w za-
wodach o mistrzostwo gminy 
Trąbki Wielkie w tenisie stoło-
wym. 

Za swą pracę zawodową 
w szkolnictwie, w pracy 
społecznej i sukcesy spor-
towe został Pan wielokrot-
nie uhonorowany. Proszę 
wymienić choćby te naj-
ważniejsze wyróżnienia. 

W 1982 r. zostałem odznaczony 
Złotym Krzyżem Zasługi, dwa 
lata później Medalem 40-Lecia 
PRL, a w 1985 r.  Odznaką Zasłu-
żony Ziemi Gdańskiej. W 1966 
r. otrzymałem Medal Zasłu-
żony Działacz LZS, a w 1997 r. 
Złotą Honorową Odznakę LZS. 
W 1993 r. uhonorowano mnie 
Medalem Za Zasługi w Rozwoju 
Sportu Szkolnego, a w 1996 Brą-
zową Odznaką Zasłużony Dzia-
łacz Kultury Fizycznej. W 1997 
r. otrzymałem Medal 50-Lecia 
LZS, a w 2002 r. Nagrodę Mar-
szałka Województwa Pomor-
skiego Za Zasługi w Sporcie 
Dzieci i Młodzieży.¹

Władysław Mazurek (z lewej) szkoli młodych i gra w tenisa
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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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