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Inspiracją do opracowania niniejszego biuletynu, stała się 60. rocz-
nica powstania Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Juvenia” Wrocław 
– pierwszego międzyszkolnego klubu we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku,  
a także 35. rocznica jego odrodzenia, jako największego międzyszkolnego 
klubu sportowego w regionie.

Dzięki inicjatywie Zbigniewa Skrockiego, ówczesnego wizytatora szkol-
nego do spraw wychowania fizycznego oraz zaangażowaniu grupy  
nauczycieli, w 1946 roku powstał Międzyszkolny Klub Sportowy, który 
przybrał nazwę „Juvenia”. Od momentu powstania do chwili obecnej Klub  
przeżywał różne koleje losu, będące doskonałym odzwierciedleniem do-
świadczeń polskiego sportu szkolnego minionych lat. Dzięki ludziom z nim 
związanym i wierności ideałom sportu trwał, by służyć młodzieży szkolnej 
Wrocławia i rozwijać jej umiejętności sportowe, a zwłaszcza wychowywać 
i być prawdziwą szkołą życia. Pomimo trudnych warunków bazowych (brak 
własnych obiektów) Juvenia zajmował czołowe miejsca w kraju w wielu 
dyscyplinach sportowych. Dzięki dużemu zaangażowaniu trenerów, dzia-
łaczy i władz oświatowych, efektem tej współpracy i wzajemnej pomocy, 
wychowano wielu wspaniałych zawodników; medalistów Mistrzostw Polski 
i Europy, członków kadry narodowej i reprezentantów Polski w wielu zawo-
dach międzynarodowych.

Przez 60 lat udało się dokonać bardzo wiele na rzecz sportu młodzieżo-
wego i rozwoju indywidualnych karier zawodników z poszczególnych sekcji 
sportowych Klubu.
W Klubie tym wielu zawodników rozpoczynało swoją wielką karierę  
sportową, m.in. Rafał Kubacki, mistrz świata w judo, trzykrotny olimpijczyk 
z Barcelony (1992), Atlanty (1996) i Sydney (2000); Maciej Jarosz, 176 razy 
reprezentował polskie barwy narodowe w siatkówce, olimpijczyk z Moskwy 
(1980); Ewa Głódź, medalistka Światowej Gimnazjady we Francji (1975)  
w lekkiej atletyce; Anna Rybicka, wielokrotna medalistka Mistrzostw Polski 
w lekkiej atletyce; Monika Wołowiec, uczestniczka XX. Zimowych Igrzysk 
Olimpijskich w Turynie (2006) w  skeletonie; Joanna Cupryś, uczestniczka 
Letnich Igrzysk Olimpijskich w Sydney (2000) i Robert Kościuk, czołowi 
zawodnicy Polski w koszykówce.
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Wielu zawodników po zakończeniu kariery sportowej, wróciło do Klubu  
w roli trenerów i działaczy, przekazując swoją wiedzę i doświadczenie na-
stępnemu pokoleniu młodych sportowców. Do chwili obecnej aktywnie 
wspomagają działalność Klubu i troszczą się o jego dalszy rozwój. 

Przyjęli na siebie organizację obchodów 60-lecia oraz opracowanie historii 
Klubu, korzystając z materiałów własnych, wielu trenerów, zawodników  
i działaczy pracujących w okresie istnienia klubu tj.1946-2006. 
Szczególne podziękowanie należy się pani Teresie Juźwikowskiej,  
pracownicy administracyjnej klubu, absolwentce Akademii Wychowania Fi-
zycznego we Wrocławiu, której praca magisterska pt. „Działalność Mię-
dzyszkolnego Klubu Sportowego „Juvenia” w latach 1946-1980” ułatwiła,  
i w znacznym stopniu umożliwiła, ocalenie pamięci o pierwszym ćwierć-
wieczu działalności klubu.

Zdajemy sobie sprawę, że niniejsze opracowanie nie wyczerpuje tema-
tu. Brak wielu dokumentów źródłowych, a upływ czasu powoduje, że  
coraz mniej można polegać na pamięci uczestników tych wydarzeń. Wiele  
pamiątek i dokumentów, które były przechowywane w archiwum Klubu, 
uległo zniszczeniu podczas powodzi w 1997 r. 
Przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość tych, którzy przyczynili się do 
rozwoju Klubu i jego sukcesów, a nie zostali wymienieni w tej pracy. 
Zwracamy się o pomoc do wszystkich, którzy posiadają materiały  
i wspomnienia związane z Juvenią. W dalszym ciągu będziemy odtwarzać  
historię Klubu, aby była źródłem inspiracji w dążeniu do sukcesów obec-
nych zawodników i szkoleniowców.

Chcielibyśmy, aby niniejsze opracowanie było hołdem oddanym  
pokoleniom trenerów-wychowawców, wspaniałych zawodników oraz odda-
nych działaczy i pracowników. Dzięki ich uporowi i trudowi zawdzięczamy 
wspaniałą historię, którą Międzyszkolny Klub Sportowy JUVENIA Wrocław  
dzisiaj się szczyci.    

Komitet Obchodów 60-lecia Międzyszkolnego Klubu Sportowego 
JUVENIA Wrocław:
Helena Chomiak-Migasiewicz
Sławomir Kownacki
Mariusz Przywara
Adam Samuel
Witold Wasilewski
Grzegorz Widanka
Zbigniew Zamęcki

Wrocław, 24 czerwca 2006 r.
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HISTORIA MKS JUVENIA WROCŁAW

TRUDNE POCZĄTKI (1946-1949)

Po zakończeniu II wojny światowej, która we Wrocławiu poczyniła ogrom-
ne zniszczenia materialne i wiązała się z dużym wyludnieniem wzmaganym 
przez systematyczne wysiedlanie ludności niemieckiej, do miasta zaczęli 
napływać nowi mieszkańcy.
Organizację szkolnictwa średniego we Wrocławiu powierzono w pierw-
szych dniach lipca dr. Franciszkowi Jankowskiemu – polonijnemu działa-
czowi i nauczycielowi związanemu od wielu lat z Wrocławiem. 4 września 
1945 r. odbyła się inauguracja roku szkolnego w I Państwowym Gimnazjum 
i Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Poniatowskiego 9, w budynku po by-
łej niemieckiej średniej szkole żeńskiej. Jej pierwszym dyrektorem został 
właśnie F. Jankowski.

Jednym z ważnych elementów wychowawczych i scalających grupę mło-
dzieży z różnych krańców Polski przedwojennej stał się sport szkolny. 
Pierwsze posiedzenia Koła Sportowego odbyło się 21 grudnia 1945 r. Opie-
kunem został nauczyciel wychowania fizycznego mgr Edward Damczyk 
(1910-1984). Jest to postać szczególnie godna uwagi. Przed wojną czyn-
ny zawodnik – Mistrz Polski w sztafecie 4x100 m, rzucał dyskiem, pływał  
w barwach AZS. W czasie wojny trafił do Wrocławia na przymusowe roboty. 
Tutaj poznał swoją przyszłą żonę, z którą razem działał w Polskiej Organi-
zacji Konspiracyjnej OLIMP. Aresztowany trafił do obozu koncentracyjnego 
w Mauthausen, gdzie przebywał 3 lata. Po wyzwoleniu, zgodnie z wojen-
nym postanowieniem, wrócił do polskiego Wrocławia i podjął pracę w szko-
le przy ul. Poniatowskiego.
Jego zapał, umiejętności organizacyjne oraz niekłamany autorytet sprawiły, 
iż Szkolne Koło Sportowe stało się organizacją wiodącą w szkole. Począt-
kowo podzielone na trzy sekcje (siatkówka, koszykówka i piłka ręczna), roz-
wijało się bardzo prężnie. Dzięki pracy i zaangażowaniu uczniów, w miejscu 
zawalonego gruzami ogródka, wybudowano boiska do gry w koszykówkę  
i siatkówkę, bieżnię lekkoatletyczną, także uporządkowano salę gimna-
styczną.

W tej atmosferze narodził się pomysł powołania do życia szkolnego klubu 
sportowego (obowiązujące przedwojenne przepisy o szkolnictwie zabrania-
ły młodzieży szkolnej przynależności do klubów poza szkołą). Powstał on 
wiosną 1946 roku z inicjatywy ówczesnego wizytatora szkolnego Zbigniewa 
Skrockiego (1908-1972) oraz Edwarda Damczyka i przyjął nazwę Między-
szkolny Klub Sportowy „Juvenia”. Pierwszym prezesem został dyrektor I LO 
– Franciszek Jankowski, a sekretarzem Tadeusz Doliński (uczeń I LO i czło-
nek klubu, później znany działacz sportowy i dziennikarz sportowy „Gazety 
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Robotniczej”, zm. 2003 r.). Oprócz nich w skład zarządu weszli przedsta-
wiciele poszczególnych sekcji.

Klub skupiał młodzież szkolną z całego Wrocławia. W momencie zawiąza-
nia posiadał 5 sekcji: piłki nożnej, piłki ręcznej, piłki siatkowej, piłki koszy-
kowej i lekkoatletyczną.
Pracą trenerską zajmowali się: E. Damczyk i A. Demczenko. W pracy po-
magali starsi zawodnicy.

Od początku wytężona praca trenerska połączona była z działalnością na 
rzecz całego środowiska sportowego. Istniejący już we Wrocławiu Okrę-
gowy Związek Piłki Ręcznej, który skupiał trzy dyscypliny, tj. piłkę ręczną, 
siatkówkę i koszykówkę, powierzył Juvenii zorganizowanie 10 listopada 
1946 r. pierwszych zawodów o Mistrzostwo Wrocławia w piłce siatkowej. 
W imprezie tej, skupiającej wszystkie kategorie wiekowe, młodzież z Juve-
nii doszła do półfinałów. W kolejnych Mistrzostwach Siatkówki Wrocławia 
zespoły męski i żeński zajęły II miejsca.
Do wyróżniających się siatkarzy ówczesnego zespołu należeli: Z. Zwie-
rzański, Okólski i A. Spiżewski, a w roku następnym dołączyli do nich póź-
niejsi członkowie kadry narodowej w siatkówce – A. Piechura i B. Zięba.
Wśród wyróżniających się koszykarzy pierwszego okresu „Trybuna Dolno-
śląska” wymieniała takie nazwiska jak: M. Dzidzik, Chłodziński, B. Błasz-
czyk.
W latach 1947-1949 zawodnicy MKS Juvenia wielokrotnie startowali  
z powodzeniem w imprezach sportowych, zwłaszcza organizowanych dla  
młodzieży.

Mimo wielu osiągnięć sportowych MKS Juvenia pod koniec 1949 roku 
przestał istnieć. Głównym powodem takiej sytuacji była reorganizacja 
sportu polskiego, w którym zabrakło miejsca na pion szkolny w sporcie 
i konieczność podporządkowania klubów zrzeszeniom sportowym. Więk-
szość zawodników koszykówki i siatkówki oraz trener E. Damczyk przeszli 
do I KS (późniejsze Ogniwo – Ślęza). Dr Franciszek Jankowski w sierpniu 
1949 r. został zmuszony do rezygnacji z funkcji dyrektora I LO.

Pomimo tak krótkiego okresu istnienia Klub przyczynił się znacznie do 
wzmocnienia sportu we Wrocławiu. Wielu wychowanków zostało znany-
mi sportowcami, reprezentantami kadry narodowej, a później działaczami 
i trenerami. Z tym okresem związane są takie nazwiska jak: A. Piechura, 
Z. Zwierzański, J. Świątak, H. Romanowski, J. Terlecki, M. Wróblewski,  
K. Zasucha, B. Kocan-Zięba, B. Błaszczyk, Z. Wołoszan, R. Olchowy  
i inni.

Warto w tym miejscu choćby jednym zdaniem wspomnieć o największym 
rywalu MKS „Juvenia” w latach 1947-1949 jakim był powstały w 1947 r. 
Międzyszkolny Klub Sportowy „Czarni”. Powstał on na bazie Liceum Ko-
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munikacyjnego i Liceum Budowlanego i skupiał młodzież szkół zawodo-
wych. W klubie tym działały sekcje piłki siatkowej dziewcząt i chłopców, 
piłki ręcznej, koszykówki chłopców, lekkoatletyczna i wioślarska. Po refor-
mie sportu w 1950 r. MKS „Czarni” przeszedł pod opiekę federacji budow-
lanych przyjmując nazwę KS „Budowlani”.
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MIĘDZYSZKOLNY KLUB PŁYWACKI „JUVENIA”  
(1953-1969) 

W roku 1953 przy Zrzeszeniu Sportowym „Zryw” powstała sekcja 
pływacka. Początkowo zajęcia w tej sekcji prowadzone były przez Janinę 
Mularczyk, a następnie Zdzisława Naborczyka. 
Od 1954 szkolenie prowadził Waldemar Szymanek, a jego pomocnikami 
byli starsi zawodnicy Roman Chomiak i Witold Bieszczanin. Praca tych 
szkoleniowców przyczyniła się do stworzenia mocnej sekcji pływackiej - 
jednej z najlepszych drużyn młodzieżowych w Polsce. 
Przy sekcji pływackiej istniała również odnosząca sukcesy drużyna piłki 
wodnej. 

Kolejnym ważnym wydarzeniem w dziejach Klubu było utworzenie w 1957 
roku Szkolnego Związku Sportowego (SZS), którego podstawową ko-
mórką stały się międzyszkolne kluby sportowe. Jednym z nich stała się  
wydzielona ze „Zrywu” sekcja pływacka, która z inspiracji W. Szyman-
ka przybrała nazwę  Międzyszkolny Klub Pływacki „Juvenia”, nawiązując 
tym faktem do dobrych tradycji jakie wniósł w rozwój sportu szkolnego we 
Wrocławiu MKS „Juvenia”. 

W niedługim czasie MKP „Juvenia” Wrocław stała się liczącym klubem na 
pływackiej mapie Polski. Pierwsze sukcesy sekcja, a później klub odno-
tował w roku 1955 zajmując III miejsce w punktacji klubowej na Mistrzo-
stwach Polski Młodzików.
Jednym z pierwszych wychowanków był Andrzej Werner, który w wieku 17 
lat, w 1958 roku ustanowił rekord Polski w pływaniu na 200 m st. grzbieto-
wym. W tym samym roku spory sukces odniosła drużyna piłki wodnej zdo-
bywając wicemistrzostwo Polski juniorów.
W 1959 r. najlepsi zawodnicy odeszli do nowopowstałej sekcji pływackiej 
WKS „Śląsk”, a MKP zaczął budować nowy zespół młodzieżowy. 
Po wyjeździe z Wrocławia W. Szymanka głównym szkoleniowcem został 
Roman Chomiak. Praca szkoleniowa, którą prowadził wspólnie z Włodzi-
mierz Gogolewskim przyniosła spodziewane efekty. Dużą pomocą była 
selekcja dokonywana podczas nauki pływania przez F. Czyżewską.
Od 1964 roku zaznacza się wyraźny prymat na Dolnym Śląsku pływają-
cych dzieci z Juvenii. Zawodnicy klubu coraz częściej stają na podium. 
Wśród nich wyróżniają się: E. Galera (dwa rekordy Polski na 400 i 800m 
st. dow.), A. Zielski, K. Antoniak, E. Wolniak, E. Labocha, M. Mistecki,  
T. Kopyciński. 
Z tych czasów biorą się późniejsze sukcesy takich zawodniczek jak K. An-
toniak czy K. Neczak. W latach 1964-69 Klub nie miał właściwego sobie 
odpowiednika w Polsce jeśli chodzi o ilość posiadanych sukcesów druży-
nowych. 
W roku 1966 MKP „Juvenia” drużynowo odniósł szereg znaczących suk-
cesów:
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- Mistrzostwo Polski SZS
- Mistrzostwo Polski Młodzików (10 złotych, 5 srebrnych i 3 brązowe me-

dale)
- Mistrzostwo Dolnego Śląska Dzieci
- Mistrzostwo Dolnego Śląska Młodzików.

Równie imponująco wyglądały indywidualne sukcesy najlepszych zawod-
ników:

- Ewa Galera pobiła rekord Polski seniorów na 800 m st. dowolnym  
i tym samym zdobyła tytuł Mistrzyni Polski Seniorek. Zdobyła również 
2 medale na 400 i 200 m szt. dow. Występowała w reprezentacji Polski  
w zawodach w Moskwie, Budapeszcie i Dreźnie.

- A. Zielski – trzykrotny mistrz Polski młodzików na 200 i 400 m st. 
zmiennym i 100 m grzbietowym.

- Krystyna Antoniak – zdobyła mistrzostwo Polski młodziczek na 200m 
st. zmiennym oraz dwukrotnie wicemistrzostwo na 400 m st. zm.  
i 200m st. klasycznym.

- E. Wolniak – dwukrotna mistrzyni młodzików na 100 i 200 m st. kla-
sycznym, reprezentantka Polski w zawodach międzynarodowych.

- E. Labocha – zdobyła 3 medale na Mistrzostwach Polski Młodzików  
(1 złoty na 100 m st. dowolnym, srebrny na 50 m st. dow. i brązowy na 
200 m st. zmiennym).

W roku 1967 w Klubie trenowało 91 zawodników. W kolejnym roku ilość 
szkolonej młodzieży systematycznie wzrastała do stanu 129 zawodników.
W roku 1968 zawodnicy MKP „Juvenia” ustanowili 5 rekordów Polski se-
niorów oraz 25 rekordów Polski młodzików, a na mistrzostwach Polski mło-
dzicy zdobyli 28 medali (12 złotych, 10 srebrnych i 6 brązowych). Podobnie 
zaczął się 1969 rok, kiedy to Krystyna Antoniak została najlepszą pły-
waczką w Polsce bijąc 3 rekordy Polski. 

Szkolenie odbywało się na obiektach MZK przy ul. Teatralnej w oparciu  
o SP 71 przy ul. Podwale. Tam powstały pierwsze klasy sportowe założo-
ne przez R. Chomiaka - kontynuacja szkolenia odbywała się na bazie IX 
LO przy ul. Piotra Skargi.
Sytuacja szkoleniowa była bardzo trudna głównie ze względu na brak wy-
starczających godzin na basenie. Np. w 1968 r. zawodnicy mieli do dyspo-
zycji tygodniowo tylko 3 godz. basenu 25 m i 11 godz. 20 metrowego. 
W roku 1969 Wrocław z wynikiem 57 punktów zajmuje II miejsce w krajo-
wym bilansie sezonu pływackiego, przegrywając zaledwie jednym punk-
tem z Warszawą. Z 57 wrocławskich punktów zdecydowaną większość, bo 
aż 40 zdobyli pływacy z Juvenii zdecydowanie wyprzedzając I KS ŚLĘZA 
(9 pkt.) i KS PAFAWAG (8 pkt.).
Tytuł najlepszej pływaczki Polski uzyskała Krystyna Antoniak, która pobiła 
3 rekordy Polski (100 m st. mot, 200 m st. mot i 400 m st. zm.). MKP „Ju-
venia” został uznany za najlepszą sekcję w kraju. 
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Rok 1969 to kolejna reforma sportu szkolnego, w wyniku której Klub zo-
stał włączony w skład Międzyszkolnego Klubu Sportowego działającego 
przy Szkolnym Wojewódzkim Ośrodku Sportowym (MKS-SWOS), stając 
się jedną z jego sekcji. 
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MKS JUVENIA WROCŁAW – NARODZINY POTĘGI  
(1969-1980)

Przełom lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych dwudziestego stulecia 
wywołał, z inicjatywy władz sportowych, zmiany w systemie współzawod-
nictwa sportowego wśród dzieci i młodzieży w kraju.
Zasadniczym elementem tych zmian było podjęcie decyzji o organizacji 
corocznej, centralnej imprezy sportowej, w której rywalizować miała mło-
dzież z całej Polski w kategoriach wiekowych juniora oraz juniora młod-
szego.
Dotychczasowy system rozwijania zainteresowań i uzdolnień sportowych 
młodzieży szkolnej, oparty w głównej mierze na ciężkiej pracy i ogromnym 
zaangażowaniu grupy pasjonatów, oddanych bez reszty swoim poczyna-
niom, bez oglądania się na właściwe zabezpieczenie finansowe, organiza-
cyjne czy sprzętowe prowadzonej działalności, wymagał przeprowadzenia 
zasadniczych zmian strukturalnych w celu sprostania nowemu systemowi 
rywalizacji sportowej.
Wychodząc naprzeciw tym wymogom, sportowe i oświatowe instytu-
cje m. Wrocławia działając w ścisłym porozumieniu, podjęły decyzję 
o stworzeniu, w oparciu o już istniejące sekcje młodzieżowe w różnych  
ośrodkach, silnego międzyszkolnego ośrodka sportowego mającego 
za zadanie, oprócz rozwijania sportowych zainteresowań uzdolnionej  
ruchowo młodzieży szkolnej z terenu miasta, prawidłową organizację  
i prowadzenie podstawowego szkolenia sportowego, zmierzającego do 
osiągnięcia czołowej pozycji Wrocławia w systemie współzawodnictwa, 
zarówno na szczeblu regionalnym, jak i krajowym, a także zasilanie odpo-
wiednich sekcji wrocławskich klubów, przygotowaną do wysokiego wyczy-
nu sportowego młodzieżą.
Bazę dla tworzonego klubu stanowił działający przy Szkolnym Wojewódz-
kim Ośrodku Sportowym – Międzyszkolny Klub Sportowy, który swym 
działaniem obejmował takie dyscypliny sportu jak: wioślarstwo, kajakar-
stwo, pływanie, piłka nożna, piłka siatkowa dziewcząt i chłopców oraz ko-
szykówka chłopców.

Ogłoszony w drugiej połowie 1969 roku z inicjatywy dyrektora SWOS An-
drzeja Kułagi wśród działaczy, trenerów i zawodników konkurs na nazwę 
MKS-u  rozstrzygnął, że klub przyjął spośród dwóch zgłoszonych propozy-
cji: Juvenia i Parasol, właśnie tę pierwszą. Niewątpliwie duży wpływ na to 
miał fakt włączenia jeszcze w roku 1969 do MKS-u Międzyszkolnego Klu-
bu Pływackiego Juvenia. Klub przyjmując tę właśnie nazwę miał nawiązy-
wać do pięknych tradycji jakimi mogła szczycić się sekcja pływacka.
Na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w dniu 9 listopada 1971 podjęto 
kluczową, w historii klubu decyzję: przekształcenie klubu w stowarzysze-
nie kultury fizycznej i sportu.



��

Opracowano i przyjęto statut klubu oraz wybrano 13 – osobowy Zarząd 
Klubu na czele z Prezesem Stanisławem Marcińcem - wicekuratorem KOS 
we Wrocławiu, Komisję Rewizyjną oraz Sąd Koleżeński. Sekretarzem Klu-
bu został wieloletni  działacz sportu szkolnego Tadeusz Zawisza.
Znamienną datą  w historii klubu był  również dzień 25 listopada 1971 r., 
kiedy to klub poprzez  wpisanie do rejestru stowarzyszeń i związków Pre-
zydium Rady Narodowej m. Wrocławia uzyskuje osobowość prawną.
W tym samym również dniu zawarto porozumienie pomiędzy Kuratorium 
Okręgu Szkolnego, a ZO SZS i Wrocławskim Komitetem Kultury Fizycznej 
i Turystyki określającym zasady finansowania klubu.
Kuratorium udostępniło nieodpłatnie klubowi obiekty sportowe znajdujące 
się w Szkolnym Schronisku Wycieczkowym przy ul. Na Grobli dla potrzeb 
sekcji sportów wodnych oraz pomieszczenia (tamże) na warsztaty, biura  
i siedzibę klubu. Przekazano również klubowi sprzęt sportowy oraz środki 
transportu. Ponieważ klub nie dysponował żadnymi własnymi obiektami 
zabezpieczającymi prowadzony cykl szkoleniowy, treningi, jak również za-
wody odbywały się w salach gimnastycznych szkół, basenach szkolnych 
oraz obiektach wynajmowanych.
Opracowany plan rozwoju klubu na lata siedemdziesiąte  przewidywał  
objęcie szkoleniem sportowym uzdolnionej młodzieży, w oprócz wymie-
nionych już wcześniej dyscyplinach  sportowych, również w akrobatyce 
sportowej, łyżwiarstwie figurowym, podnoszeniu ciężarów, koszykówce 
dziewcząt (z powodu braku bazy i odpowiedniej kadry szkoleniowej sekcje 
te po krótkim działaniu uległy rozwiązaniu), a nawet  łucznictwie, kolar-
stwie czy szermierce (nie powołano sekcji w tych dyscyplinach).
Główny ciężar szkolenia skupiał się  jednakże w tym okresie na sekcjach: 
wioślarskiej, kajakowej, judo, lekkiej atletyki, pływackiej, piłki nożnej, piłki 
ręcznej, oraz piłki siatkowej dziewcząt i chłopców.

Odpowiednio prowadzona praca szkoleniowa oraz właściwa selekcja przy-
niosła w wielu sekcjach spodziewane efekty sportowe. Największe sukce-
sy odnosiły sekcje sportów wodnych: kajakowa i wioślarska.
Mimo, że warunki treningowe odbiegały dalece od ideału (brak odpowied-
nio wyposażonej siłowni, brak przystani z prawdziwego zdarzenia oraz 
urządzeń do prawidłowego procesu odnowy po intensywnym treningu), 
sekcje odnosiły największe sukcesy w swojej historii (dominacja wioślarzy 
na krajowych torach regatowych w latach 1976-80 - trenerzy A.Lubański 
i H.Nowak; pierwsze miejsce drużynowo kajakarzy w Letnich Igrzyskach 
Młodzieży Szkolnej i Akademickiej w 1974 r. czy trzecie miejsce drużyno-
we na IV OSM w 1975 i VII OSM w 1978 r. – pod kierunkiem m.in. trenera 
Zygmunta Kurczyńskiego).
Wysokim poziomem pracy i dobrymi wynikami wyróżniały się również 
sekcje lekkiej atletyki (indywidualne sukcesy zawodników prowadzo-
nych przez Jerzego Maciantowicza i Jana Więckowicza), pływania (za-
wodnicy trenerów Romana i Heleny Chomiak, Leszka Drogonia i Jerzego  
Janiczka), piłki siatkowej dziewcząt i chłopców (obie zajęły IV miejsce  



��

w MP Juniorów w 1974 r. - trenerzy Gertruda Kopral i Jan Czubko), piłki 
ręcznej chłopców (mistrzostwo Polski juniorów w 1979 r. - trenerzy Mieczy-
sław Netreba i Leszek Pasieka) czy judo (IV miejsce drużynowo na IV OSM  
w 1975 r.), a zespoły piłkarzy nożnych i koszykarzy dominują w rozgryw-
kach lig wojewódzkich.
Wysoka pozycja poszczególnych sekcji w krajowych rozgrywkach mi-
strzowskich znalazła również swoje przełożenie na pozycje zajmowane 
przez klub w Ogólnopolskich Spartakiadach Młodzieży, którego szczyto-
wym osiągnięciem w tych latach było zajęcie szóstego miejsca na V OSM 
w 1978 r. oraz ósmego na VI OSM w 1979 r.
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„ZŁOTE” LATA OSIEMDZIESIĄTE (1981-1995)

Początek lat osiemdziesiątych zapoczątkował istotny przełom w dzia-
łalności klubu.
Nowe kierownictwo Juvenii na czele z Marianem Orłukowiczem (prezes 
urzędujący) Januszem Sztylerem (szef szkolenia) oraz Mariuszem Przy-
warą (szef biura) postawiło przed sobą bardzo ambitny cel: stworzenie  
z MKS Juvenia najlepszego klubu szkolnego oraz czołowego klubu  
szkolącego młodzież w Polsce. Celowi temu podporządkowano przede 
wszystkim reorganizację w systemie szkolenia oraz funkcjonowania po-
szczególnych sekcji sportowych Klubu. 
Zainicjowana zmiana pokoleniowa kadry szkoleniowej poprzez zatrud-
nienie w klubie wielu szkoleniowców młodego pokolenia, w dużej mierze  
będących wychowankami Juvenii, powołanie do życia nowych sekcji (skoki 
do wody, akrobatyka, trójbój nowoczesny, koszykówka dziewcząt) czy też 
zmiany w strukturach poszczególnych sekcji poprzez ograniczenie dzia-
łalności jednych i rozszerzenie działalności innych, w oparciu o większą li-
czebnie podstawę szkolenia z wykorzystaniem naturalnej bazy w szkołach 
podstawowych, miały w niedługim czasie przynosić pozytywne efekty. 
Nie mając do dyspozycji praktycznie jakiejkolwiek własnej bazy sportowej, 
zarówno do treningów, jak i organizacji zawodów, działalność szkoleniową 
oparto o wykorzystanie wspomnianych już szkolnych sal i basenów oraz 
obiektów wynajmowanych m.in.: hale sportowe AWF, Uniwersytetu i Aka-
demii Medycznej, przystań wodną Szkolnego Schroniska Wycieczkowego 
przy ul. Na Grobli, strzelnicę, stadion lekkoatletyczny oraz basen pływacki 
WKS Śląsk, baseny MZK i przy ul. Wejherowskiej, siłownie OSiR Fabrycz-
na i Stare Miasto. 
Patronat Klubu w II Liceum Ogólnokształcącym – szkole sportowej, umoż-
liwił prowadzenie szkolenia z wykorzystaniem bazy stanowiącej własność 
tej szkoły na zasadach partnerskich.
Przeniesiono główną siedzibę Klubu ze Szkolnego Schroniska Wyciecz-
kowego przy ul. Na Grobli (z pozostawieniem tam całej bazy techniczno- 
-gospodarczej: magazyny, warsztaty szkutnicze i samochodowe, hangary 
na łodzie wioślarskie i kajakowe) do Technikum Mechaniczno-Elektryczne-
go przy ul. Młodych Techników w celu zapewnienia lepszej i dogodniejszej 
komunikacji z poszczególnymi ośrodkami szkoleniowymi.
Główny ciężar finansowania działalności Klubu przyjęła na siebie Woje-
wódzka Federacja Sportu. Dużą pomocą i opieką wspierały: Kuratorium 
Oświaty i Wychowania, Wydział Młodzieży Kultury Fizycznej i Turystyki 
Urzędu Wojewódzkiego i Szkolny Związek Sportowy.
Działalnością szkoleniową objętych było rocznie w dziesięciu sekcjach 
sportowych blisko 1 500 dzieci i młodzieży z wrocławskich szkół podsta-
wowych i średnich.

Takie działania kierownictwa Klubu oraz wysiłek i zaangażowanie szkole-
niowców i zawodników nie mogły nie przynieść efektów w postaci dobrych 
wyników sportowych.
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Począwszy od 1980 r. tj. od czasu wprowadzenia klasyfikacji systemu 
współzawodnictwa sportu młodzieżowego, w którym Juvenia uplasowała 
się na 18. miejscu w Polsce, Klub corocznie zaliczał się do ścisłej czołówki 
krajowej w sporcie młodzieżowym Najwyższą lokatę udało się osiągnąć 
w roku 1986, kiedy to na ponad 1 000 sklasyfikowanych klubów Juvenia 
zajęła 6 miejsce w Polsce w klasyfikacji łącznej sportu młodzieżowego,  
w tym trzecie miejsce w Ogólnopolskiej Spartakiadzie Młodzieży oraz szó-
ste w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej.
Wyprzedziły nas w tym czasie tylko takie potęgi sportowe jak: Legia  
Warszawa, Zawisza Bydgoszczy, AZS-AWF Warszawa czy WKS Śląsk 
Wrocław.
W klasyfikacji klubów międzyszkolnych, zrzeszonych pod egidą SZS, 
przez lata zajmowaliśmy zdecydowanie pierwsze miejsce. W makrore-
gionie dolnośląskim daliśmy się wyprzedzić jedynie Śląskowi Wrocław.  
W wielu dyscyplinach jak wioślarstwo, kajakarstwo, skoki do wody, piłka 
ręczna chłopców czy koszykówka dziewcząt potrafiliśmy wygrywać klasy-
fikację ogólnopolską, a w innych plasować się w ścisłej czołówce.
W punktacji łącznej klubów obejmującej klasyfikację systemu współza-
wodnictwa młodzieżowego za lata 1980-1991 MKS Juvenia uplasowała 
się na 9 pozycji w Polsce.

Okres lat osiemdziesiątych w całej historii klubu zaznaczył się wieloma 
bardzo dobrymi wynikami, a także najbardziej rozbudowaną dotychczas 
ilością posiadanych sekcji. Przełom lat 80. i 90. XX w. zapoczątkował 
okres głębokich przemian polityczno-społecznych w kraju. 
W zmieniającej się rzeczywistości działacze i trenerzy próbowali zacho-
wać tożsamość klubu i utrzymać stan posiadania oraz miejsce w ścisłej 
czołówce sportu młodzieżowego. Pogarszająca się sytuacja gospodarcza 
państwa miała istotny wpływ na realizację finansowania kultury fizycznej 
i sportu.
Ilość posiadanych sekcji oraz ich potrzeby zaczęły przerastać możliwo-
ści finansowe Klubu na równi z kompetencjami organizacyjnymi działaczy, 
szczególnie w kontekście braku własnych obiektów i ogólnych trudności 
sportu polskiego. Ograniczone dotacje z WFS oraz polskich związków 
sportowych, postępująca inflacja oraz nierównomierny napływ przydzie-
lonych środków finansowych w sposób znamienny zaczęły wpływać na 
prowadzenie działalności szkoleniowej. Klub przyjął zasadę priorytetu dla 
imprez centralnych (MPJ, MPJM czy MMMI).
Przygotowania zawodników do startu, ich udział w zawodach oraz zakup 
podstawowego sprzętu sportowego, pochłaniały większość skromnego 
budżetu.
Koncentracja wysiłków całego pionu szkoleniowego oraz samych zawod-
ników nie poszła na marne, a utrzymanie wysokiej pozycji w klasyfikacji 
sportu młodzieżowego było osiągnięciem optymalnym w stosunku do po-
siadanych możliwości finansowych i organizacyjnych.
Postępująca utrata mecenatu Kuratorium Oświaty nad Klubem, zmiany  
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organizacyjne w resorcie oświaty odsuwające sprawy sportu szkolnego na 
dalszy plan, potęgujące się problemy w pozyskiwaniu bazy szkoleniowej, 
związane z ogromnymi kosztami wynajmu obiektów sportowych, wpły-
nęły w sposób znaczący na zahamowanie rozwoju, bądź funkcjonowania  
poszczególnych sekcji sportowych Klubu. Przeprowadzona w roku 1995 
reorganizacja sportu szkolnego na terenie miasta Wrocławia doprowadziła 
do likwidacji wielu z nich. 
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CZASY NAJNOWSZE – DALEJ DO PRZODU (1995-2006)

Po roku 1995 działalność Klubu ogranicza się do istnienia 2 sekcji: pły-
wania i judo.
Przetrwanie sekcji pływackiej jest możliwe dzięki bazowaniu na obiektach 
i szkoleniowcach dwóch szkół podstawowych, SP 46 i SP 72, które posia-
dają własne pływalnie. Dzięki zaangażowaniu ich dyrektorów sportowych, 
którymi byli Helena Chomiak i Janusz Świtecki, zawodnicy Juvenii odno-
szą sukcesy, a sekcja jest jedną z wiodących sekcji pływackich młodzików 
i juniorów w Polsce. Dalej jednak brakuje perspektyw szkolenia w ramach 
Juvenii zawodników kończących szkołę podstawową, co nie pozwala  Klu-
bowi na zajmowanie wysokich pozycji  w systemie sportu młodzieżowe-
go.
Judo po reorganizacji Klubu nawiązuje ścisłą współpracę z KS Gwardia 
Wrocław, która w połączeniu z korzystaniem z obiektów szkolnych pozwa-
la  na stabilizację procesu szkoleniowego sekcji i w niedługim czasie osią-
ganie coraz lepszych wyników.

Zmienia się zupełnie sposób finansowania klubu. Zostaje nawiązana 
współpraca z rodzicami, którzy przejmują na siebie sporą część kosztów 
funkcjonowania Klubu. Ich pomoc jest konieczna zwłaszcza w zakresie 
finansowania wyjazdów na zawody i zgrupowania oraz zakupu sprzętu  
i strojów sportowych. Pomoc państwa i władz lokalnych ogranicza się do 
wsparcia grupy zawodników posiadających już sukcesy i dofinansowywa-
nia szkolenia oraz imprez na najwyższym poziomie. 

Trudnym doświadczeniem dla Juvenii, podobnie jak i całego Wrocławia, 
staje się powódź w roku 1997. Pod wodą na kilka tygodni znalazły się  
pomieszczenia  klubowe, co powoduje zniszczenie dokumentacji wraz  
z archiwum. Zniszczona  zostaje również spora część pamiątek oraz 
sztandar.
Zalana pływalnia w SP 46 przez długi okres czasu jest wyłączona z użyt-
ku, co komplikuje szkolenie pływackie. Pomimo tych trudności nie ustaje 
praca szkoleniowa i organizacyjna, na pomoc pływakom z SP 46 przycho-
dzą Miejskie Zakłady Kąpielowe z ulicy Teatralnej oraz dyrekcja SP 72 
umożliwiając kontynuację procesu szkoleniowego w tym trudnym okresie.
W roku 1997, mimo kłopotów z bazą szkoleniową z inicjatywy Ewy Czer-
niawskiej powstaje nowa sekcja pływania synchronicznego.
Rok 1999 to kolejna reorganizacja polskiej oświaty i utworzenie szkół gim-
nazjalnych. Dzięki współpracy władz klubu z dyrekcją Zespołu Szkół nr 18 
powstaje klasa pływacka w Gimnazjum nr 37 przy ul. Młodych Techników. 
Mogą w niej kontynuować szkolenie absolwenci klas pływackich wrocław-
skich szkół podstawowych – szkolenie odbywa się na pływalni sąsiedniej 
SP 46. 
Rok 1999 to również zmiany we władzach Klubu. Prezesem zostaje  
Sławomir Kownacki, a wiceprezesem urzędującym Grzegorz Widanka. 
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Kontynuację dotychczasowych prac zapewniają m.in. pozostający w Za-
rządzie Helena Chomiak-Migasiewicz, Mariusz Przywara i Janusz Świte-
cki od wielu lat związani z Juvenią.

W roku 2000 MKS Juvenia Wrocław włącza się aktywnie w organiza-
cję „Milenijnej Sztafety Pływackiej 1000x50”, która odbyła dla uczczenia 
1000-lecia Wrocławia. Zmagania pływaków trwały 12 godzin 11 minut  
i 3 sekundy. Wyczyn ten został wpisany do „Księgi Rekordów Guinessa”.

Poszukiwania  alternatywy dalszego rozwoju kariery sportowej dla szero-
kiej rzeszy pływaków szkolonych w MKS Juvenia Wrocław skłania Zarząd 
do decyzji o reaktywowaniu w roku 2002 sekcji trójboju nowoczesnego, 
która wraz ze wzrostem poziomu sportowego zawodników przekształciła 
się w sposób naturalny w sekcję pięcioboju nowoczesnego. 
Podobne przesłanki, połączone z dużym zainteresowaniem dyscypliną  
u zawodników, leżą u podstaw powstania sekcji triathlonu w roku 2004.

Po roku 2000 wzrasta zainteresowanie władz miejskich sportem młodzie-
żowym. W roku 2004 Urząd Miejski Wrocławia uruchamia program Mło-
dzieżowych Centrów Sportu (MCS) mający na celu pomoc w dalszym 
szkoleniu klubom wykazującym się osiągnięciami na arenie ogólnopol-
skiej. MKS Juvenia Wrocław otrzymuje certyfikat MCS w następujących 
dyscyplinach: pływanie i judo, a od 2005 roku również pięciobój nowo-
czesny.  
Wspomniane środki połączone z dotacjami celowymi na organizację  
imprez i szkolenia pozwalają zabezpieczyć podstawy funkcjonowania Klu-
bu. 

Kolejna zmiana Zarządu Klubu w 2004 roku i pojawienie się nowych po-
staci m.in. sekretarza Adama Samuela wiąże się z rozwojem organizacyj-
nym Klubu. Klub powraca do pierwotnej nazwy MKS JUVENIA Wrocław. 
Wkrótce pojawia się strona internetowa www.juvenia.pl, której zadanie to 
integrowanie wielosekcyjnego Klubu i promowanie jego osiągnięć. Klub 
podejmuje się organizacji wielu imprez sportowych.
Dobrze układa się współpraca z Biurem Sportu i Rekreacji Urzędu Miej-
skiego Wrocławia i Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolno-
śląskiego oraz władzami właściwych polskich i okręgowych związków  
sportowych.
Również władze związków sportowych doceniają zdolności i zaangażowa-
nie działaczy z wrocławskiej Juvenii. W listopadzie 2004 roku trener pły-
wania i Wiceprezes Klubu Grzegorz Widanka zostaje wybrany Wicepreze-
sem Polskiego Związku Pływackiego, a miesiąc później Prezes Sławomir 
Kownacki – były zawodnik sekcji judo Juvenii i aktualny sędzia między-
narodowy – wybrany został członkiem Zarządu Polskiego Związku Judo.  
Ponadto we władzach związkowych zasiadają: Karolina Dubiel (Autono-
miczny Komitet Pływania Synchronicznego przy PZP) oraz Zbigniew Za-
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męcki (Przewodniczący Rady Trenerów PZJudo).
Wysokie zdolności organizacyjne działaczy klubowych uwidaczniają się 
również przy organizacji wielu imprez sportowych o zasięgu ogólnopol-
skim i międzynarodowym:

- Memoriał Marka Petrusewicza – zawody pływackie
- Puchar Polski w Dwuboju i Trójboju Nowoczesnym
- Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Młodszych w Judo
- Puchar Polski Młodziczek i Młodzików w Judo
- Ogólnopolskie Zawody Klasyfikacyjne w Czwórboju Nowoczesnym
- Eliminacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Pływaniu Syn-

chronicznym
- Mistrzostwa Polski SZS w Judo
- Dni Olimpijczyka – zawody pływackie
- Memoriał Romana Chomiaka (wcześniej Puchar VOLVO) – zawody 

pływackie
- Dolnośląskie Zawody Aquathlonowe o Puchar Prezesa MKS JUVENIA 

Wrocław.
- Działacze, szkoleniowcy i sympatycy Klubu zawsze stają na wysokości 

zadania, a często wyznaczają nowe standardy jakości, które są wzo-
rem dla działaczy z innych klubów.

W roku 2005 Zarząd podejmuje decyzję o rozpoczęciu przygotowań do ob-
chodów 60-lecia Klubu, które staną się okazją do przedstawienia dorobku  
i roli jaką MKS JUVENIA Wrocław odegrała we wrocławskim i polskim spor-
cie młodzieżowym. Głównym ich nurtem  jest organizacja szeregu imprez 
sportowych, m.in. Mistrzostw Polski w Czwórboju Nowoczesnym, Młodzie-
żowych Mistrzostw Polski w Judo i XVII Memoriał Marka Petrusewicza.
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HISTORIA I DOROBEK POSZCZEGÓLNYCH SEKCJI

SEKCJA JUDO

Powstała w 1971 roku z inicjatywy Stanisława Szulmanowicza i Adama 
Wojno, w ścisłej współpracy z AZS Wrocław.
Grupę szkoloną w hali AZS na Zaciszu prowadził Henryk Klecha, nato-
miast Stanisław Szulmanowicz w sali Dzielnicowego Ośrodka Sportu, Tu-
rystyki i Wypoczynku (DOSTiW) Wrocław Fabryczna przy ul. Lotniczej. 
Zgodnie z zawartą umową między klubami młodzież startowała do wieku 
juniora młodszego w barwach MKS Juvenia, a następnie automatycznie 
przechodziła do AZS-u. 
Na efekty pracy nie trzeba było czekać zbyt długo. W 1973 roku wyraź-
nie rozwinęła się grupa młodzików szkolona przez H. Klechę. Na Mistrzo-
stwach Polski Młodzików w Krakowie brązowe medale zdobyli Wiesław 
Binek oraz Jerzy Boksa. Do wyróżniających się zawodników należeli rów-
nież: M. Karwecki, R. Abramczyk, G. Rogala, L. Korzeniowski, A. Sidoro-
wicz i L. Dudzic. 
W kolejnym roku na Mistrzostwach Polski SZS-AZS drużyna zajęła IV 
miejsce. Indywidualnie najlepszy był M. Karwecki, który zajął I miejsce, na-
tomiast III miejsca zajęli: W. Binek, R. Abramczyk i M. Czemarmazowicz. 
Młodzicy Juvenii byli również najlepsi na Wojewódzkiej Spartakiadzie Mło-
dzieży i w okręgowym turnieju klasyfikacyjnym. M. Karwecki został zakwa-
lifikowany do kadry narodowej.
W 1975 roku Wiesław Binek zdobył złoty, a R. Abramczyk brązowy medal 
na Ogólnopolskiej Spartakiadzie Młodzieży, co przyczyniło się do zajęcia 
przez Klub wysokiego - IV miejsca. W pionie SZS-AZS i w zawodach okrę-
gowych zawodnicy Juvenii nie mieli sobie równych w swoich kategoriach 
wiekowych.
W. Binek reprezentując Polskę na Mistrzostwach Europy Juniorów Młod-
szych w Turku w Finlandii zajął zaszczytne 5 miejsce. 
O rozwoju sekcji świadczy powołanie do kadry 5 jej zawodników, byli to:  
J. Boksa, W. Binek, M. Karwecki, J. Gaczkowski i L. Korzeniowski.

W roku 1976 nastąpiło osłabienie wyników spowodowane przekazaniem 
do AZS 14 zawodników kończących wiek juniora młodszego, a stanowią-
cych dotychczas trzon zespołu. Pomimo pojawienia się nowych talentów, 
jak Jacek Kotas (Mistrz Polski SZS-AZS) czy Krzysztof Wojsa, sekcja nie 
była w stanie powtórzyć wyników z lat ubiegłych.

Poprawa wyników nastąpiła od roku 1979. Startując na Akademickich Mi-
strzostwach Polski sukcesy indywidualne odnieśli: M. Maraś – I miejsce; 
M. Kaczorowski, T. Kabała i W. Romanowski – II miejsce; S. Kownacki 
(późniejszy Prezes Klubu), Z. Zaciewski, J. Giżewski i M. Wydmuch – III 



��

miejsce. Niestety na OSM sekcja nie spełniła oczekiwań, a jedynym suk-
cesem indywidualnym było V miejsce M. Marasia.

Brak należytych warunków do pracy sekcji miał wpływ nie tylko na złe 
wyniki zawodników, ale był również jedną z przyczyn rezygnacji z pracy  
3 szkoleniowców na przełomie 1979/1980 roku.
W latach 70. oprócz wspomnianych S. Szulmanowicza i H. Klechy w sekcji 
szkolenie prowadzili tacy znakomici trenerzy jak: Piotr Wacławek, Marek 
Kucharski, Jerzy Doktor, Ryszard Zaniewski czy Jan Broda.

Lata 80. to odbudowa i dalszy rozwój sekcji. W 1982 roku powstaje sekcja 
żeńska której założycielem został Wojciech Kopczyński który jako pierw-
szy utworzył klasę sportową w Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Bobrzej. 
Na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w 1986 roku Izabela Lisek zdo-
była medal brązowy, a jej siostra Monika taki sam medal w roku 1988. 
Wśród chłopców brązowy medal w 1987 roku wywalczył Wojciech Kowal-
czyk, a w 1990 r. Grzegorz Zwolski.
Dobra współpraca z AZS-AWF zaowocowała dalszymi dobrymi wynika-
mi. Największym sukcesem było zdobycie przez Kamila Przydanka złotych 
medali na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży oraz na Mistrzostwach 
Polski Juniorów oraz 9 miejsca na Mistrzostwach Europy Juniorów w Izra-
elu w 1991 roku. W tym czasie pracę w MKS Juvenia rozpoczęli Zbigniew 
Zamęcki, Stanisław Zeganek oraz Mirosław Ksok. Efektem ich pracy było 
wychowanie całej plejady zawodników którzy zdobywali medale na Ogól-
nopolskiej Olimpiadzie Młodzieży: Mirosław Wolszczak, Sebastian Bęś, 
Artur Michalak oraz najwybitniejszy zawodnik naszego klubu Rafał Kozie-
lewski - brązowy medalista Mistrzostw Europy Seniorów, piąty zawodnik 
Mistrzostw Świata Seniorów uczestnik Igrzysk Olimpijskich w Sydney pe-
chowo kontuzjowany podczas rozgrzewki. 
W 1991 roku dwaj nasi zawodnicy Sebastian Bęś oraz Artur Michalak zo-
stali reprezentantami na rozgrywane po raz pierwszy Europejskie Igrzyska 
Młodzieży w Brukseli. Juniorzy młodsi zdobyli po raz pierwszy III miejsce 
w Drużynowych Mistrzostwach Polski w 1989 roku, a następnie srebrny 
medal w 1991 roku. 

Po dwuletniej pracy w Polskim Związku Judo w 1992 roku powrócił do pra-
cy trener Zbigniew Zamęcki i w Szkole Podstawowej nr 3 wraz z trenerem 
Stanisławem Siewiorem rozpoczęli szkolenie dzieci.
W tym samym czasie w Szkole Podstawowej nr 33 trenerzy Henryk Klecha 
oraz Janusz Róg założyli grupę szkoleniową. Lata 90. to systematyczny 
rozwój sekcji. Po reorganizacji klubu w roku 1996 roku zaczęła się współ-
praca z klubem sportowym Gwardia której efektem było podpisanie stałej 
współpracy przez obecnego prezesa Sławomira Kownackiego i dyrektora 
Gwardii Stefana Fiedorowa. Dużego wsparcia udzielał nam ówczesny pre-
zes KS Gwardia generał Adam Rapacki. Należy wspomnieć o wspaniałych 
działaczach naszej sekcji: Jan Tlaga, Paweł Karmowski, Ryszard Buczak, 
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Maciej Strasburger oraz wielu innych pomagało organizacyjnie i finanso-
wo. Na efekty pracy nie trzeba było czekać zbyt długo.
Medale najpierw w młodzikach, a następnie w juniorach młodszych  
i juniorach. W 1996 pierwszy medal brązowy na Mistrzostwach Polski  
Młodzików zdobył Jakub Wasilewski, a w juniorach młodszych Dawid Ko-
łaszewski. W 1997 medale zdobywali:

-	 na Mistrzostwach Polski Młodzików: Przemysław Żach – srebrny, Kry-
stian Pisarek i Jakub Strasburger – brązowe,

-	 na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży: Dawid Kołaszewski - brązo-
wy.

W 1998 sekcja zorganizowała największą imprezę w historii Polskiego 
Judo – Mistrzostwa Polski Młodziczek i Młodzików. Na 6 matach w Hali 
Ludowej startowało prawie 500 zawodniczek i zawodników. Nie zabrakło 
również sukcesów sportowych. Medale zdobyli: złote - Łukasz Błach i Ja-
kub Strasburger, srebrny - Jakub Karmowski brązowy - Łukasz Nasławski. 
Na OOM Przemek Żach i Krystian Pisarek zdobyli medale brązowe.
W 1999 roku po raz pierwszy młoda drużyna zdobyła srebrny medal na 
Drużynowych 
Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych. Na Mistrzostwach Polski Mło-
dzików złote medale zdobyli: Łukasz Koleśnik i Kamil Kaźmierczak, srebr-
ny Artur Wasilik, a brązowy Łukasz Błach.

Rok 2000 rozpoczął się od dużego sukcesu organizacyjnego. Pracę w klu-
bie podjęli: wychowanek MKS Juvenia Wrocław Tomasz Hajdrych oraz 
Maciej Kwiatkowski, a młodzież brała udział w pokazie podczas otwarcia 
Mistrzostw Europy Seniorów. Był to również rok wspaniałych sukcesów 
sportowych. Na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Łowiczu zdobyli-
śmy 3 złote medale i 1 brązowy oraz I miejsce w punktacji drużynowej.
Mistrzowie Polski Łukasz Błach, Kamil Kaźmierczak i Łukasz Koleśnik wy-
walczyli awans na Mistrzostwa Europy, gdzie zdobyli 2 piąte miejsca i jed-
no siódme. Ponadto na OOM brązowy medal wywalczył Kacper Kufel.
Na Mistrzostwach Polski Młodszych w Bydgoszczy medale zdobyli:

-	 złote: Konrad Błaszko i Paweł Śledziewski 
-	 srebrny: Piotr Słowikowski 
-	 brązowe: Tomasz Buczak, Wojciech Skarul, Bartosz Bibrowicz i Piotr 

Sokołowski.
W rozgrywanych we Wrocławiu Drużynowych Mistrzostwach Polski Ju-
niorów Młodszych po dramatycznym meczu z Wisłą Kraków zdobyliśmy 
srebrny medal.
W 2000 roku dzięki staraniom działaczy sekcji otworzono klub judo  
w Olesznej gdzie pacę rozpoczął trener Krzysztof Rudnicki. 
W 2001 roku po raz drugi drużyna Juvenii wygrała punktację klubową na 
Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży rozgrywanej w Opolu, a medale 
zdobyli:

-	 złoty: Paweł Śledziewski 
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-	 srebrne: Michał Wróbel, Stanisław Lewicki 
-	 brązowe: Konrad Błaszko oraz Piotr Słowikowski. 

Doczekaliśmy się wreszcie złotego medalu naszej drużyny w składzie: 
Tomasz Buczak, Maciej Zamęcki, Radosław Zamęcki, Piotr Słowikowski, 
Stanisław Lewicki, Konrad Błaszko, Paweł Śledziewski, Wojciech Skarul, 
Marsel Wężyk.
Na Mistrzostwach Europy Juniorów Młodszych reprezentował nas Paweł 
Śledziewski.
Na rozgrywanych Mistrzostwach Polski Młodzików we Wrocławiu złoty 
medal zdobył Bartosz Bibrowicz, a srebrny Oskar Kaptur.

W 2002 roku po raz trzeci z rzędu drużyna Juvenii wygrała punktację klu-
bową na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Nowej Soli, a medale 
zdobyli:

-	 złoty: Tomasz Buczak, 
-	 srebrny: Paweł Śledziewski,
-	 brązowe: Radosław Zamęcki, Piotr Słowikowski, Paweł Grzywacz, 

Wojciech Skarul oraz Marlena Pieniążek.
Po raz drugi startował w Mistrzostwach Europy Paweł Śledziewski.
Na Drużynowych Mistrzostwach Polski obroniliśmy złoty medal juniorów 
młodszych, a po raz pierwszy brązowy medal zdobyły nasze juniorki młod-
sze.
W Mistrzostwach Polski Młodziczek brązowe medale zdobyły: Anna Kmet-
ko oraz Anna Łobodzińska.

W 2003 roku na OOM złoty medal wywalczył Bartosz Bibrowicz, a srebrny 
Anna Łobodzińska. Dwie nasze drużyny zdobyły medale srebrne. Skład 
drużynowy dziewcząt: Zowczak Ola, Kowalska Anna, Lech Ewelina, Ło-
bodzińska Anna, Kmetko Anna, Ronij Małgorzata, Baranowska Paulina  
i Trokowicz Monika.
Na Mistrzostwach Polski Młodziczek i Młodzików brązowe medale zdobyli: 
Aleksandra Zowczak, Patryk Jamiński i Jakub Wójcik.

Rok 2004 to dalsze sukcesy sekcji judo. Na OOM medale zdobyli:
-	 srebrne: Anna Kmetko, Artur Kuzera i Adam Mycek
-	 brązowe: Rafał Boksa i Ewelina Lech.

Po raz pierwszy w historii Klubu brązowy medal na Drużynowych Mistrzo-
stwach Polski Juniorek zdobyły dziewczęta. Taki sam sukces odniosła dru-
żyna juniorów młodszych.
Na Mistrzostwach Polski Młodzików i Młodziczek medale zdobyli:

-	 srebrne: Rafał Wituś i Marysia Kuriata 
-	 brązowy: Adam Zamęcki.

W roku 2005 srebrne medale na OOM w Chełmie zdobyli: Aleksandra 
Zowczak i Jakub Wójcik. Na Mistrzostwach Polski Juniorek brązowy me-
dal wywalczyła Anna Zowczak.
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W Mistrzostwach Polski Młodziczek i Młodziczek medale zdobyli:
-	 złote: Kamila Wasek i Bartłomiej Olczak, 
-	 srebrne: Rafał Wituś i Grzegorz Gajerski,
-	 brązowe Marysia Kuriata oraz Ania Piechota.

W Drużynowych Mistrzostwach Polski Juniorek i juniorów młodszych zdo-
byliśmy brązowe medale.

W chwili obecnej prowadzimy szerokie szkolenie w sześciu różnych miej-
scach:

-	 Szkoła Podstawowa nr 3 we Wrocławiu - trener Zbigniew Zamęcki
-	 Szkoła Podstawowa nr 36 we Wrocławiu - trener Tomasz Hajdrych
-	 sala KS Gwardia ul. Krupnicza - trener Maciej Kwiatkowski
-	 Centrum Sztuk Walki ul. Ostrowskiego – trener Przemysław Żach
-	 Szkoła Podstawowa w Olesznej – trener Krzysztof Rudnicki
-	 Szkoła Podstawowa w Jordanowie Śląskim – trener Bartłomiej Zamę-

cki
Dla wielu zawodników klubu pierwszym miejscem zetknięcia z judo są za-
jęcia prowadzone przez naszych szkoleniowców we wrocławskich przed-
szkolach.
Działacze naszej sekcji wielokrotnie organizowali takie imprezy sportowe 
jak:

-	 Mistrzostwa Polski Młodzików
-	 Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów i Juniorek 
-	 Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Młodszych
-	 Ogólnopolskie Turnieje Klasyfikacyjne 
-	 Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Szkolnego Związku Sportowego 

oraz liczne turnieje dzieci i młodzików o zasięgu regionalnym.

Trenerzy i szkoleniowcy:
1. Broda Jan
2. Dobrowolski Janusz 
3. Doktor Jerzy
4. Faliński Wojciech 
5. Grzesiak Wojciech 
6. Hajdrych Tomasz
7. Jagielski Mirosław
8. Jakóbek Włodzimierz 
9. Klecha Henryk 
10. Kopczyński Wojciech 
11. Krukar Wiesław 
12. Ksok Mirosław
13. Kucharski Marek 
14. Kwiatkowski Maciej
15. Nazarski A.
16. Rokosz Ryszard 
17. Romanowski Bogusław

18. Rudnicki Krzysztof
19. Szczepanik Andrzej
20. Szulmanowicz Stanisław
21. Wacławek Piotr 
22. Wojsa Krzysztof 
23. Zamęcki Bartłomiej
24. Zamęcki Zbigniew
25. Zaniewski Ryszard
26. Zeganek Stanisław
27. Żach Przemysław
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SEKCJA KAJAKOWA

Rozwój tej dyscypliny sportowej we Wrocławiu nierozerwalnie związany 
jest z Juvenią. Początki sekcji to działalność w latach 1946 – 47 Wodnej 
Drużyny Harcerzy im. Maurycego Beniowskiego przy II Hufcu Harcerzy 
we Wrocławiu, która zajmowała się w tym czasie organizowaniem spły-
wów kajakowych oraz popularyzowaniem turystyki wodnej wśród młodzie-
ży. Rosnące z roku na rok zamiłowanie uczniów szkół wrocławskich do 
uprawiania sportów wodnych zaowocowało powołaniem pierwszej szkol-
nej sekcji sportów wodnych pod koniec lat pięćdziesiątych XX wieku, po-
czątkowo – od 1961 roku pod nazwą Szkolnego Wojewódzkiego Ośrodka 
Sportowego (SWOS Wrocław), przekształconego później w Międzyszkol-
ny Klub Sportowy (MKS SWOS Wrocław), który nazwę „Juvenia’’ przyjął 
w 1971 roku, z chwilą zarejestrowania klubu jako stowarzyszenia kultury 
fizycznej.

Od samego początku bazę szkoleniową sekcji stanowiły obiekty, hangary 
oraz przystań Szkolnego Schroniska Wycieczkowego przy ul. Na Grobli 
we Wrocławiu.
Największy wkład w rozwój sekcji w tym czasie wnieśli : Andrzej Kułaga, 
ówczesny dyrektor SWOS, prezes Dolnośląskiego Okręgowego Związku 
Kajakowego i założyciel Juvenii z roku 1971 oraz znakomici szkoleniowcy: 
Zygmunt Kurczyński i Andrzej Gębarski. To m.in. dzięki zaangażowaniu 
tych osób MKS SWOS zajął w 1966 roku drugie miejsce w Mistrzostwach 
Polski Juniorów, a rok później (1967) pierwsze miejsce w klasyfikacji ogól-
nej Mistrzostw Polski.

Praktycznie całe szkolenia młodzieżowe w kajakarstwie skupia się  
w tym czasie w Juvenii. Od 1971 roku kajakarze MKS są najlepsi w okręgu.  
Reprezentacja Dolnego Śląska na OSM niemal w całości wywodziła się  
z Juvenii. Złote medale zdobył wtedy: Szewczyk w K-1 500 m, Szew-
czyk – Marszałek w K-2 500 m oraz czwórka K-4 również na dystansie 
500 m. Jedynym przedstawicielem Wrocławia na mistrzostwach Europy 
juniorów był Stanisławek z Juvenii, który wspólnie z partnerami wywalczył  
w konkurencji C-7 500 m 4. miejsce.

Młodzi wrocławianie nie mają w tym czasie godnych siebie rywali w Pol-
sce. Wygrali z 16 klubami, zdobyli I miejsce oraz Puchar ZG ZSZ. W roku 
1974 Wrocław zajął trzecie miejsce w regatach Letnich Igrzysk Młodzieży, 
zaś Juvenia wygrała te zawody w punktacji klubowej – 4 złote, 2 srebrne 
i 2 brązowe medale oraz wiele innych czołowych lokat wspaniale oddają 
atmosferę tamtych dni.
Główny w tym udział miały zawodniczki; R. Warchałowska, K. Czeladka, 
B. Jaworska, W. Musiał, J. Jasna, M. Wójcik oraz B. Łącka i D. Iwańciów.
Kolejny rok – 1975 był również radosny dla sekcji kajakowej, bowiem w IV 
OSM a Augustowie Sekcja zajęła III miejsce w ogólnej punktacji klubowej 
w Polsce.
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W następnych latach sekcja, mimo nie najlepszych warunków sprzęto-
wych, wciąż plasowała się w ścisłej czołówce krajowej. M.in. złoty medal 
Wandy Musiał w K–1500 m w 1976 r. siedemnaście medali w MP Juniorów 
oraz OSM w 1977: złoto w K-4 juniorek młodych na dystansie 500 m oraz 
pierwsze miejsce Bogumiły Łąckiej i czwórki K-4 również na dystansie 500 m 
w juniorach starszych, dziewięć medali w 1978 roku, w tym dwa złote K-4 
dziewcząt na dystansach 500 m i 1000 m (Łącka, Warchałowska, Głowa, 
Królik).
Uzupełnieniem tych sukcesów były występy naszych zawodników na  
Mistrzostwach Europy Juniorów w Vichy (Francja) 1977: Marka Mroza brą-
zowy medal w C-7, oraz Wandy Musiał czwarte miejsce w K-4 .
Przełom lat 70. i 80. ubiegłego wieku, zapoczątkował kilkuletni regres  
w działalności sekcji, związany m.in. z rezygnacją z pracy w klubie szkole-
niowców, z Zygmuntem Kurczyńskim na czele. Jedynie dwa złote medale 
na dystansie 1000 m w K-1 Piotra Jakubczaka i K-2 (Jakubczak, Buryłło) 
na OSM w 1979 w Bydgoszczy chwilowo poprawiły nastroje w sekcji.

Zmiana pokoleniowa wśród trenerów sekcji, zapoczątkowana wraz z ob-
jęciem w 1982 przez Janusza Sztylera funkcji Szefa Szkolenia Klubu  
(jedynego trenera klasy mistrzowskiej w historii klubu, jednego z najwy-
bitniejszych trenerów kajakarstwa w Polsce) to powrót do najlepszych  
tradycji sekcji kajakowej, będący jednocześnie ostatnim etapem funkcjo-
nowania Sekcji MKS Juvenia.
Trenerzy Leszek Nowacki, Marek Ploch i inni wnieśli nowy powiew  
świeżości w działania sekcji, będący jednocześnie wyrazem zmian, które  
następowały w tej dyscyplinie w Polsce, co w niedługim okresie czasu  
zaowocowało kolejnymi osiągnięciami.

Pierwsze medale OSM pojawiły się już w 1985 roku m.in. II miejsce K-4 
500 m (Haor, Bartusik, Harasimow, Kałuża) oraz trzy medale kanadyjkarzy 
C-1 500 m Krzysztofa Tryby. C-1 1000 m Jarosława Ciechańskiego oraz 
C-2 500 m duetu Dereń – Ruta.
Lata 1986 – 87 to wspaniałe występy zawodników trenera Marka Plocha 
m.in. złote medale Krzysztofa Tryby w C-1 1000 m oraz duetu Tryba – Ruta 
w C-2 1000 m w 1986 r. oraz złoty medal w C-2 1000 m Raczkowskiego  
i Szymkowiaka.
Działalność sekcji, mimo utraty w 1988 roku bazy szkoleniowej na obiek-
tach Szkolnego Schroniska Wycieczkowego w związku z ich generalnym 
remontem i modernizacją, nie została zahamowana.
Na szczęście, dzięki dobrze układającej się współpracy z I KS Ślęza oraz 
wsparciu ze strony Okręgowego Związku Kajakowego z Prezesem Stani-
sławem Snellą na czele, kontynuowano działalność sekcji na sąsiednich 
obiektach I KS przy ul. Na Grobli.
Dodatkową stratą dla sekcji był również wyjazd za granicę w 1988 r. tre-
nera Marka Plocha (pełnił w późniejszych latach m.in. funkcję głównego 
szkoleniowca kadry narodowej, Kanady, Wielkiej Brytanii oraz Chin, gdzie 
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odniósł jeden ze swoich największych sukcesów w postaci złotego medalu 
osady C-2 1000 m na Igrzyskach Olimpijskich w Atenach w 2004 r.).
Od tego czasu główny ciężar szkoleniowy spoczął na barkach trenera 
Leszka Nowackiego. To m.in. dzięki jego zaangażowaniu, mimo pracy  
w niezbyt sprzyjających warunkach finansowych i sprzętowych, klub po-
wrócił w latach 1989-94 do czołówki w klasyfikacji klubowej w Polsce. 
Jego podopieczni zdobyli w tym okresie ponad czterdzieści medali pod-
czas mistrzostw Polski wszystkich kategorii młodzieżowych.

Złote medale wywalczyli :

Stanisław Zajączkowski  C-1 500 m  1991 rok
 C-1 500 m i 1000 m 1993 rok
 C-1 500 m i 1000 m 1994 rok

Piotr Rymarczyk, Artur Paluszek C-2 1000 m 1988 rok
 C-2 500 m i 1000 m 1989 rok
 C-2 500 m 1990 rok
 C-2 500 m 1991 rok

P. Rymarczyk, A.Paluszek M. Góras, T. Skwarek
 C-4  500 m 1988 rok

S.Zajączkowski, P.Rymarczyk, A.Paluszek, M. Góras
 C-4  1000 m 1990 rok

S.Zajączkowski, P.Rymarczyk, A.Paluszek, T.Skwarek
 C-4  500 m 1991 rok

Ponadto trzy medale Młodzieżowych MP w 1994 roku zdobyła osada  
K-4 na dystansach 500 m, 1000 m, 5000 m w składzie: Tomasz Dudek, 
Arkadiusz Frąckowiak, Krzysztof Rotmański, Marek Sudoł, a Sławomir Za-
jaczkowski na Mistrzostwach Świata Juniorów w 1993 roku zdobył szóste  
miejsce w osadzie C-4 na dystansie 500 m.

Reorganizacja sportu szkolnego we Wrocławiu dokonana pod koniec 1994 
roku przez ówczesne władze, spowodowała zakończenie niezwykle chlub-
nego okresu działalności sekcji kajakowej w MKS Juvenia.

Trenerzy i szkoleniowcy:
1. Bartusik Robert 
2. Bigiel Wojciech 
3. Chudy Olga 
4. Cybińska - Stankowska Maria 
5. Dyczko Halina 
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6. Dźwigała Andrzej 
7. Filarski Grzegorz 
8. Gajdzicki Adam 
9. Gębarski  Andrzej
10. Golonka Marek 
11. Górski Tadeusz 
12. Jurczenko Dariusz 
13. Krzaczek Mikołaj
14. Kurczyński Jacek 
15. Kurczyński Zygmunt – trener koordynator
16. Lachtera Janusz 
17. Łącka Bogumiła 
18. Łukosz Stanisław 
19. Matkowska Marta 
20. Mlak Sławomir 
21. Musiała Mirosław 
22. Nowacka Krystyna 
23. Nowacki Leszek – trener koordynator
24. Nyklasz Czesław 
25. Owczarek Jerzy 
26. Piętkowski Andrzej 
27. Piotrowicz Elżbieta 
28. Ploch Marek 
29. Roloff Andrzej 
30. Stankowski Maksymilian 
31. Wąchocki Andrzej 
32. Zatoń Marek
33. Zierkiewicz Paweł
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SEKCJA LEKKIEJ ATLETYKI

Powstała w roku 1971 z inicjatywy Tadeusza Zawiszy, Jerzego Bocheń-
skiego oraz Ryszarda Jaworskiego. Działała nieprzerwanie do 1995 roku. 
Jedna z najmocniejszych sekcji klubu. Należała do grona kilku najsilniej-
szych klubowych potęg w lekkoatletyce dziecięcej i młodzieżowej w kraju. 
Ukoronowaniem jej sukcesów były starty w krajowej lidze lekkoatletycznej 
seniorów, wyłącznie w oparciu o własnych wychowanków, z których żaden 
nie przekroczył jeszcze progu seniora. 
Podstawową bazą treningową sekcji od początku jej istnienia stano-
wiły obiekty II Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu. To tam 
trafiła najbardziej uzdolniona lekkoatletycznie młodzież, nie tylko  
z terenu miasta Wrocławia, lecz również z terenu województwa wrocław-
skiego. Szlifowaniem ich talentów zajmowali się najwybitniejsi trenerzy tej  
specjalności w Polsce Jerzy Maciantowicz, Jan Więckowicz czy Wiliam 
Rostek, to tylko kilka przykładów z licznego ponad 50. osobowego grona 
trenerów i instruktorów pracujących w klubie przez lata działalności sekcji. 
Trener Jan Więckowicz, wówczas nauczyciel w II L O położył ogromne za-
sługi w tworzeniu podstaw organizacyjnych funkcjonowania sekcji w latach 
siedemdziesiątych poprzedniego stulecia.

Nie byłoby doskonałych wyników i sukcesów sekcji bez znakomicie zbu-
dowanego modelu szkolenia, opartego na pracy grup naborowych w kil-
kunastu szkołach podstawowych na terenie miasta. Baza SP nr 46 we 
Wrocławiu i wieloletnia mozolna i żmudna praca trener Grażyny Hojki  
w latach 1981-1995 r. dostarczyły klubowi wielu znakomitych wychowan-
ków. Doskonale działały również grupy lekkoatletyczne w SP nr 45. SP  
nr 3 i SP nr 18 oraz współpracująca z Juvenią przez szereg lat sekcja lek-
koatletyki dziecięcej MKS Psie Pole.

Na szczególną uwagę zasługuje też rozwijana od samego początku współ-
praca sekcji z Akademią Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Z bazy 
sportowej uczelni oraz jej doświadczeń naukowych czerpano niewymierne 
korzyści. Pracownicy naukowi uczelni, będący jednocześnie znakomitymi 
szkoleniowcami, oddawali swe usługi na potrzeby sekcji. Dr Julian Miga-
siewicz, późniejszy profesor i prorektor uczelni opiekował się oszczepnikami 
(był trenerem min. trzykrotnej medalistki MP Juniorów i Juniorów Młod-
szych Elżbiety Skiby w rzucie oszczepem), a dr Jacek Stodółka współpra-
cował z miotaczami. Wielu spośród kadry szkoleniowców Juvenii było też 
jednocześnie pracownikami naukowymi Akademii, gdzie mogli doskonalić 
swoje kwalifikacje.
Opisując działalność sekcji LA nie sposób pominąć osoby jej wieloletniego 
kierownika Mariana Dobiji. Jednego z najwybitniejszych działaczy nie tylko 
dolnośląskiej, lecz również polskiej lekkiej atletyki, który wniósł nieocenio-
ny wkład w rozwój tej dyscypliny. To pod jego kierownictwem sekcja osiąg-
nęła swój najlepszy rozwój oraz odnosiła największe sukcesy.
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25 lat historii sekcji lekkiej atletyki w MKS Juvenia to tysiące dzieci i mło-
dzieży uprawiających tę dyscyplinę. Wielu z nich osiągnęło najwyższe lau-
ry na Mistrzostwach Polski Juniorów i Juniorów Młodszych, reprezentowali 
kraj na imprezach europejskich i światowych nie tylko w gronie młodzie-
żowym, lecz również jako reprezentanci Polski seniorów. Nie sposób wy-
mienić wszystkich, którzy osiągali sukcesy reprezentując Klub na arenach 
lekkoatletycznych, nie można pominąć jednak tych najwybitniejszych, wie-
lokrotnych medalistów imprez rangi mistrzowskiej. 

Do tego grona zaliczyć należy:

-	 Ewę Głódź - 16-krotną medalistkę imprez mistrzowskich w latach 
1974-78, min. Światowych Igrzysk Młodzieży w Paiters (Francja 1975 
- II miejsce), Światowej Gimnazjady w Orleans (Francja 1975 r. - III m.); 
Mistrzostw Europy Juniorów (Donieck 1977)

-	 Krzysztofa Palczewskiego - 10 medali w latach 1972-76
-	 Krzysztofa Misiołka - 4 medale w tym 2 złote w latach 1974-77
-	 Annę Rybicką - 10 medali w tym 5 złotych w latach 1977-79
-	 Grzegorza Kiełczewskiego - 8 medali, w tym 4 złote. W latach 1977-
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-	 Urszulę Głódź - 6 medali w tym 2 złote w latach 1976-77.

Wszyscy ww. sukcesy uzyskali w biegach średnich (800 m i 1500 m) oraz 
biegach przełajowych, a ich trenerem był Jerzy Maciantowicz.

-	 Krzysztofa Chłonda (trener Jan Więckowicz) - 5 medali w tym 2 złote  
w latach 1981-84 skok w dal, sztafeta 4 x 100 m

-	 Monikę Wołowiec - 7 medali, w tym 3 złote. W latach 1992-95, wielo-
boje, sztafeta 4 x 400 m, skok w dal; Monika reprezentowała Polskę na 
XX Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Turynie w roku 2006, w kon-
kurencji skeleton.

-	 Krzysztofa Idziaka - 4 medale w latach 1987-88 skok w dal, sztafeta  
4 x 100

-	 Renatę Zomerską - 5 medali w latach 1993-95, 60 m, 100 m, sztafeta 
4 x 100 m

-	 Bartosza Scheura - 3 medale, w latach 1991-93, 60 m, 100 m,
-	 Grzegorza Stanaszka - 2 medale w roku 1987, skok w dal

Wszyscy trenowali pod okiem Wiliama Rostka.

-	 Tomasza Kadyło - 5 medali w latach 1989 - 90, w tym 2 złote, 400 m 
ppł., 110 m ppł, trener Krzysztof Czeczkowski.

-	 Sławomira Karka - 4 medale w latach 1989-91, w tym 2 złote, skok 
wzwyż, Trenerzy Dariusz Łoś i Bogumił Mańka.
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Ponadto złote medale MP Juniorów zdobywali również:
-	 Grzegorz Szymański 1980, 800 m, trener Jerzy Maciantowicz
-	 Beata Siłaczuk 1983, 400 m ppł, trener Tomasz Tłustochowski
-	 Elżbieta Skiba 1985, oszczep, trener Julian Migasiewicz
-	 Sylwester Zimny 1989, 10-bój, trener Dariusz Łoś
-	 Robert Mańka 1990,10-bój, trenerzy Dariusz Łoś i Bogumił Mańka
-	 Filip Naglak 1991, 110 m ppł , trener Jan Kosendiak
-	 Mirosław Szczurek 1994, 100 m, trener Wiliam Rostek

Sztafety:  4x100m 1994 - Musiał, Strugielski, Wenderski, Szczurek
 4x400m 1995 - Dudek, Woropaj, Zatoń, Kaczmarek (Poznań) 
 4x400m 1995 - Woźniak, Kułdo, Zomerska, Wołowiec                                                                                            
 
Oprócz uzyskanych zdobyczy medalowych, zawodnicy sekcji lekkiej  
atletyki mieli na swoim koncie wiele krajowych rekordów w kategoriach 
młodzieżowych, a do ciekawych zaliczyć należy wynik lekkoatletek Juvenii  
z 1994 r., na nietypowym dystansie 10 x 400 m, kiedy to nasze dziewczęta 
uzyskały najlepszy wynik w historii ustanawiając rekord Polski w kategorii 
juniorek, zresztą do dziś nie pobity, a średni czas każdej z zawodniczek był 
niższy od jednej minuty.

Trenerzy i szkoleniowcy:
1. Adamek Marek 
2. Bielska Janina 
3. Bocheński Jerzy 
4. Bulak Zbigniew
5. Chajan Zbigniew
6. Cwaścik Wiktor 
7. Czeczkowski Krzysztof 
8. Czerska Bożena 
9. Dobija Dariusz
10. Dobija Marian – kierownik  

sekcji
11. Dotzauer Adam
12. Ejmont Antoni 
13. Głódź Urszula 
14. Górecki Włodzimierz 
15. Hauptman Gerard 
16. Hojka Grażyna 
17. Jaworowski Janusz 
18. Jaworski Ryszard 
19. Juretko Krzysztof 
20. Kapeliński Andrzej 
21. Karpiak Leszek 
22. Kiczko Anna 
23. Kielan Wojciech 

24. Kosendiak Jan 
25. Krokosz Teresa 
26. Łoś Dariusz 
27. Maciantowicz Jerzy  
28. Makuch Beata 
29. Malska Anna 
30. Mańka Bogumił 
31. Migasiewicz Juliusz 
32. Mikołajczyk Janusz 
33. Ochej Andrzej 
34. Pośpieszna Barbara 
35. Rostek Wiliam 
36. Sieklicka   Czesława
37. Stodółka Jacek 
38. Tłustochowski Tomasz 
39. Walendzik   Eugeniusz
40. Więckowicz Jan – trener  

koordynator
41. Wojciechowski Tomasz
42. Wojciekian Bożena
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SEKCJA PIĘCIOBOJU (TRÓJBOJU) NOWOCZESNEGO

Powołana do życia w 1983 r., stanowiła niejako odpowiedź na zapotrze-
bowanie funkcjonowania tej dyscypliny w klubie, wynikającą z problemu  
rozwoju dalszej kariery sportowej czołowych pływaków, którzy kończy-
li występy w swoich młodzieżowych kategoriach wiekowych w pływa-
niu. Była najmniej liczną pod względem uprawiających sport zawodników  
w klubie, niemniej jednak bardzo liczącą się sekcją na mapie krajowego 
trójboju. 

Już w pierwszym swoim starcie na OSM w 1983 r. w punktacji klubowej 
sekcja zajęła piąte miejsce w kraju, a indywidualnie Dorota Fiziar uplaso-
wała się na 4 miejscu. Rok później sekcja awansowała na czwarte miej-
sce, by w roku 1985, zdobywając dwa brązowe medale przez Dorotę  
Fiziar i Sławomira Burego uplasować się na drugim miejscu w klasyfikacji 
drużynowej, pozostawiając za sobą takie potęgi tej dyscypliny jak Legia 
Warszawa. 
Szkoleniowcami naszych zawodników byli w tym czasie: trener koordyna-
tor Jerzy Witkowski (jednocześnie odpowiedzialny za biegi), Anna Drogoń 
(pływanie) oraz Robert Niechciałkowski (strzelectwo).

W roku 1986 r. nastąpił niespodziewany odpływ czołowych zawodników 
(Dorota Fiziar, Sławomir Bury) do olimpijskiego ośrodka szkolenia pięcio-
boistów w Drzonkowie.
Biorąc pod uwagę szerokość zaplecza pływackiego Juvenii sekcja nie  
powinna mieć problemów z naborem zawodników. Jednakże zawodnicy 
trafiający do sekcji w kolejnych latach nie odnosili już tak znaczących wy-
ników jak ich poprzednicy.
Sekcja w punktacji klubowej plasowała się na siódmym miejscu w Polsce, 
a indywidualnie najlepszym zawodnikiem był Artur Borowiecki (dziewiąty 
indywidualnie w 1990 r.). W roku 1991 sekcja zawiesiła swoją działalność.

Ponowne szkolenie zawodników przygotowujące do startów w pięciobo-
ju nowoczesnym rozpoczęło się w roku 2002 i podobnie jak w latach 80. 
ubiegłego wieku jego bazę stanowiła młodzież wywodząca się z sekcji 
pływackiej. Trenerem koordynatorem został Robert Poniatowski, szkolący 
w klubie również pływaków.
Pomimo trudności w tzw. szkoleniu otwartym opierającym się na różnych 
klubach udało się osiągnąć sukcesy indywidualne. W roku 2003 Anna  
Sapielak reprezentowała Polskę na Mistrzostwach Europy w Trójboju  
w Bułgarii. W roku 2005 Piotr Kotowski, po serii bardzo dobrych startów  
w zawodach krajowych, został powołany do reprezentowania Polski na Mi-
strzostwach Europy Juniorów w Budapeszcie.
Obecnie szkolenie odbywa się na bazie następujących klubów: strzelanie 
– WKS Śląsk, szermierka – KS Kolejarz i jazda konna – WTWK.
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Trenerzy i szkoleniowcy:
1. Drogoń Anna 
2. Kisiel Krzysztof 
3. Makuch Gabriel 
4. Niechciałkowski Robert 
5. Sklenarski Włodzimierz 
6. Witkowski Jerzy – trener koordynator
7. Robert Poniatowski
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SEKCJA PŁYWACKA

W odrodzonej na początku lat 70. ubiegłego wieku Juvenii nie mogło 
oczywiście zabraknąć silnej sekcji pływackiej. Na jej czele stał niezmien-
nie R. Chomiak, a w pracy trenerskiej w tym okresie wspierali go m.in. 
Włodzimierz Gogolewski, Leszek i Anna Drogoń, Helena Chomiak, Leszek 
Zabuski, Krystyna Antoniak, Danuta Pasikowska, Aleksander Lewandow-
ski, Jerzy Janiczek, Marek Ogiełło, L. Zaręba, Zygmunt Kosman, Elżbieta 
Giżycka i wielu innych.

W tym okresie w klubie trenowało wielu wspaniałych zawodników. Do 
najwybitniejszych, legitymujących się największymi sukcesami należeli:  
K. Antoniak (2 rekordy Polski), K. Neczak, E. Labocha, M. Skowrońska,  
A. Żelisko, M. Liberacka, W. Wiśniewski, W. Augustyniak, L. Kurowska,  
J. Michalec, M. Pierzchalski, S. Madej, A. Rakowska, K. Czupryński,  
R. Bujak i M. Kuźma.

Do roku 1974 zawodnicy Juvenii trenowali tylko na pływalni MZK przy  
ul. Teatralnej. Sytuacja uległa zasadniczej zmianie w marcu 1974 roku, 
kiedy zaczyna funkcjonować basen przy SP 72 (od 1978 roku sportowa 
szkoła o profilu pływanie). Wicedyrektorem ds. sportu w szkole zostaje Le-
szek Drogoń (trener pływania I klasy), który otwiera kolejną kartę w historii 
sekcji pływackiej MKS Juvenia Wrocław. 
Od tego czasu podstawową bazą szkoleniową sekcji stały się baseny 
wrocławskich szkół. 
W latach 1984-1991 funkcję dyrektora ds. sportu SP 72 objął Zygmunt 
Merchelski, po nim w latach 1991-1995 funkcję tę pełnił Maciej Nawrocki, 
a od 1995 roku do chwili obecnej  sprawuje ją Janusz Świtecki.

W roku 1976 zawodnicy Klubu otrzymują  do dyspozycji również niewiel-
ki basen przy Szkole Podstawowej nr 18. Dyrektorem sportu w tej szkole 
zostaje Roman Chomiak (1976-77). Z tej szkoły do szkolenia sportowego 
trafiły takie talenty jak Robert Godzwon, Rafał Kubacki, Robert Przysada, 
Robert Poniatowski, Grzegorz Krajewski.

W roku 1979 Małgorzata Wala (rekordzistka Polski na 50 m i wielokrotna 
medalistka MP w stylu motylkowym) za wybitne osiągnięcia sportowe i wy-
niki w nauce otrzymała, przyznawane po raz pierwszy, odznaczenie pań-
stwowe „Za naukę i sport”.

Na początku lat 80-tych sytuacja bazowa sekcji pływackiej uległa zna-
czącej poprawie. Wieloletnie starania Romana Chomiaka, aby w każdej 
szkole, w której budowano basen organizowane było szkolenie pływackie 
przyniosły oczekiwane efekty. Wiosną 1981 roku sekcja pływacka, która 
do tej pory trenowała głównie na basenach SP 72 i SP 18 zyskała nowy 5-
torowy basen przy SP 46. W latach 1977-1985 funkcję dyrektora ds. spor-
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tu w tej szkole  objął Roman Chomiak. Kolejnymi dyrektorami ds. sportu  
w okresie 1985-1992 byli Andrzej Krysta i Mieczysław Swadźba. W latach 
1992-2006 sprawuje ją Helena Chomiak, a do roku 2006 Grzegorz Widanka. 
Przychylność dyrekcji ww. szkół oraz władz oświatowych zaowocowała 
zatrudnieniem nowych trenerów na etatach nauczycielskich. Kadrę trener-
ską w tym okresie stanowili m.in.: L. i A. Drogoń, R i H. Chomiak, D. Pasi-
kowska, B. Stefanowicz, J. Świtecki, M. Głogowska-Gola, W. Wasilewski, 
A. Stankiewicz, A. Krysta, R. Czerniawski. W późniejszym okresie dołą-
czają do nich kolejni trenerzy: W. Wójcik, M. Nawrocki, E. Bastek, G. Wi-
danka, W. Wiesner, Z. Pawlikowski, A. Łoza, R. Poniatowski, J. Lelewski.

Sukcesy zawodników i ich trenerów najłatwiej przedstawić w powiązaniu 
ze szkołami, w których odbywało się szkolenie.
Wychowankami zespołu szkoleniowego SP 72 w latach 1974-1984 byli 
tacy zawodnicy jak: Krzysztof Bukowski, Dorota Fiziar, Krzysztof Bober, 
Artur Bednarz, Sławomir Bury, Małgorzata Fiziar, Jarosław Tomczak, Je-
rzy Michałek, Stanisław, Kukiel, Jarosław Najdek i inni. 
W latach 1976-1978 we współzawodnictwie sportowym prowadzonym 
przez Szkolny Związek Sportowy, Szkoła zajęła I miejsce w wojewódz-
twie.

Mistrzami Polski juniorów w pływaniu byli następujący zawodnicy - ucz-
niowie SP 72: Piotr Pityński (1985), Sebastian Hełka (1989, 1995, 1996, 
1997), Jakub Aniśko (1991), Irmina Całus (1993 i 1994), Chudy Michał 
(1997), Baranowska Marta (1998), Nina Burghardt (1999), Agata Litwin 
(2005) i Paweł Werner (2005).
Reprezentanci SP 72 zdobyli na Mistrzostwach Polski łącznie:18 złotych, 
24 srebrne i29 brązowych medali.
Sebastian Hełka ustanowił Rekord Polski na 50 m st. grzbietowym w 1995 
r.
Sztafeta 4x100 m st. dow. dziewcząt ustanowiła Rekord Polski na MP  
w 1997r.

Listę wybitnych sportowców Sportowej Szkoły Podstawowej nr 72 - za-
wodników sekcji pływackiej MKS Juvenia Wrocław uzupełniają: Krzysz-
tof Michalak, Bogdan Kuncewicz, Sylwia Langiewicz, Klaudia Pieńkowska, 
Edward Mężyk, Robert Kaszycki, Adam Kręcigłowa, Sebastian Tyszkow-
ski, Marcin Woźniak, Magdalena Zysnarska.

Jeszcze bardziej imponująco wyglądają osiągnięcia  pływaków trenują-
cych w SP 46. 
W latach 1980-2001 jej zawodnicy ustanowili 10 Rekordów Polski: Łukasz 
Ptak – 6; Marta Struzik – 2; Tomasz Nietubyć i Magdalena Bagińska – po 
1. W tym czasie zdobywają na Mistrzostwach Polski: 51 złotych medali, 27 
srebrnych i 49 brązowych.
Jest to zasługą takich zawodników jak: Łukasz Ptak, Dominika Przedpeł-
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ska, Tomasz Nietubyć, Robert Godzwon, Rafał Kubacki, Robert Przysa-
da, Elżbieta Januś, Monika Fedorczak, Marcin Korneluk, Tomasz Sobczyk, 
Marzena Lasiota, Małgorzata Zawadzka, Katarzyna Nadler, Agnieszka 
Surówka, Anna Sudoł, Anna Zielak, Krzysztof Bielański, Damian Barnaś, 
Piotr Lipiński, Krzysztof Januś, Grzegorz Konieczny, Sławomir Galik, Mi-
chał Muszyński, Sylwia Szadkowska, Iwona Świątek, Weronika Ciborska, 
Marta Struzik, Michał Anzorge, Paweł Kłosiński, Agnieszka Bystrzycka, 
Anna Huk, Małgorzata Rodzik, Magdalena Bagińska, Piotr Głąb, Maciej 
Michalski, Michał Lewandowski, Sandra Pęczek, Mikołaj Poźniak.
Najwybitniejsi  zawodnicy sekcji: Tomasz Sobczyk, Irmina Całus i Domini-
ka Przedpełska reprezentowali Polskę na Mistrzostwach Europy Juniorów. 
Ponadto Dominika Przedpełska uczestniczyła w Zawodach Pucharu Świa-
ta w  Malmoe, a w 1994 roku Tomasz Nietubyć zajął I miejsce w Plebiscy-
cie na Najlepszego Ucznia Sportowca Wrocławia.
Byli oni wychowankami wspaniałych szkoleniowców: do roku 1988 Hele-
ny Chomiak, później Andrzeja Krysty, Ryszarda Czerniawskiego, Witolda 
Wasilewskiego, Adama Stankiewicza, Roberta Poniatowskiego, Zbigniew 
Pawlikowskiego, Grzegorza Widanki, Adama Łozy  i Moniki Fedorczak.

Zmiany ustrojowe dotykają również sportu młodzieżowego. Dotacje pań-
stwowe ulegają znacznym ograniczeniom. Finansowe problemy nie omija-
ją także Juvenii. 
Determinacja ówczesnych władz klubu, a zwłaszcza doskonale znającej 
realia sportu pływackiego Heleny Chomiak, przychylność władz oświato-
wych i miejskich Wrocławia oraz zrozumienie i poparcie rodziców pomaga-
ją przetrwać sekcji pływackiej ten trudny okres.  

Reforma oświaty i powstanie gimnazjów to kolejne wyzwanie dla klubu 
międzyszkolnego. Dzięki powstaniu klasy pływackiej w Gimnazjum nr 37 
mogą w niej kontynuować szkolenie absolwenci klas pływackich wrocław-
skich szkół podstawowych.
Pierwsze sukcesy w barwach Juvenii po tych zmianach odnosili: M. Jawo-
rowski, N. Burghardt, S. Pęczek, M. Poźniak, A. Michalska.

W chwili obecnej w sekcji pływackiej trenuje 180 zawodników, głównie 
są to uczniowie SSP 72 i SP 46 oraz Gimnazjum 37. Pracę szkoleniową  
z młodzieżą prowadzą: w SSP 72 - Janusz Świtecki, Maciej Nawrocki, Be-
ata Zysiak, Jacek Lelewski, Wojciech Wójcik, Mariola Głogowska-Gola, 
Dorota Serafin; w SSP 46 - Zbigniew Pawlikowski, Robert Poniatowski, 
Monika Fedorczak, Adam Łoza, Artur Rybacki; w Gimnazjum 37 szkolenie 
koordynuje Grzegorz Widanka.

Rok 2005 przyniósł kolejne medale Mistrzostw Polski, które wywalczyli:
- Mateusz Chojnacki: 1 złoty - 50 m st. mot.; 2 srebrne - 100 st. mot  

i 200 m st. klas.; 1 brązowy - 100 m st. zm.;
- Marta Dorosińska: 1 złoty - 50 m st. mot.;
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- Paweł Werner: 1 złoty - 100 m st. dow.; 1 srebrny - 50 m. st. mot.; 1 brą-
zowy - 200 m st. grzb

- Agata Litwin: 1 złoty - 100 m st. grzb.; 1 srebrny - 200 m st. grzb.;
- Bartłomiej Bogulski - 1 srebrny - 100 m st. dow.;
- Klaudia Naziębło: 1 brązowy - 200 m st. grzb.

Efekty przynosi współpraca z innymi klubami szkolnymi i utworzenie klasy 
pływackiej w gimnazjum. Od jesieni 2005 trenuje w niej grupa zawodników 
UKS KORAL Wrocław z SP 50, wychowanków A. Gizy i B. Piechockiej. 
Najbardziej utytułowana z nich Paulina Szydło zdobyła na zimowych MP 
w 2006 roku 2 złote medale na 100 i 200 m st. klasycznym. Doskonale 
zaprezentowała się na Międzynarodowym mitingu w Atenach zdobywając  
3 złote medale (2 indywidualnie i 1 w sztafecie), a w maju 2006 r. na MP 
Seniorów pobiła 12-stoletni rekord Polski 14-latków na 200 m st. klasycz-
nym i zdobyła klasę mistrzowską.

Sekcja prowadzi aktywną działalność ukierunkowaną na organizację za-
wodów sportowych organizując takie imprezy jak „Dni Olimpijczyka” czy 
zawody dla młodszych dzieci (klasy IV i V) od roku 2006 nazwane Me-
moriałem Romana Chomiaka (obydwie imprezy doczekały się już 12. edy-
cji). Najbardziej znaną imprezą, wpółorganizowaną z Fundacją Hobbit, jest 
Memoriał Marka Petrusewicza, poświęcony pamięci pierwszego polskiego 
rekordzisty świata w pływaniu. Zawody te na stałe wpisały się w kalendarz 
imprez pływackich, a w roku 2006 odbędzie się ich 17. edycja. 
Ciekawą inicjatywą było włączenie się MKS Juvenia Wrocław we współor-
ganizację „Sztafety milenijnej”, która odbyła się w roku 2000 dla uczcze-
nia 1000-lecia Wrocławia, a jej ideą było przepłynięcie przez 1000  
mieszkańców Wrocławia dystansu 50 m stylem dowolnym. Zmagania  
pływaków trwały 12 godzin 11 minut i 3 sekundy. Wyczyn ten został wpisa-
ny do „Księgi Rekordów Guinnessa”.
Zawodnicy wywodzący się z pływania stanowią zaplecze naborowe dla 
sekcji pięcioboju nowoczesnego i triatlonu, gdzie mogą kontynuować swo-
ją karierę sportową.
Zarząd klubu czyni też starania zmierzające do reaktywacji sekcji piłki 
wodnej, ale niestety na przeszkodzie stoi ciągły brak we Wrocławiu obiek-
tów do uprawiania waterpolo.

Trenerzy i szkoleniowcy:
1.Antoniak Krystyna
2.Bastek Ewald
3.Bieszczanin Witold
4.Budzisz Zygmunt
5.Chomiak Helena – trener  

koordynator

6.Chomiak Roman – trener  
koordynator

7.Czerniawski Ryszard
8.Czyżewska Ewa
9.Drogoń Anna
10.Drogoń Leszek
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11. Fariaszewska-Szymczyk Beata 
12. Fedorczak Monika
13. Giżycka Elżbieta 
14. Głogowska - Gola Mariola 
15.Gogolewski Włodzimierz
16.Gorgolewski Wiktor 
17. Iwanowski Adam 
18. Janiczek Jerzy 
19. Kosman Zygmunt
20. Krysta Andrzej
21. Krzywda Piotr
22. Lech-Zaręba Dorota
23. Lelewski Jacek
24. Lewandowski Aleksander
25. Lewicki Józef
26. Łoza Adam
27. Maciejewski Lesław 
28. Mazur Tadeusz 
29. Merchelski Zygmunt 
30. Mularczyk Janina
31. Nawrocki Maciej

32. Ogiełło Marek 
33. Pasikowska Danuta 
34. Pawlikowski Zbigniew
35. Poniatowski Robert
36. Rucińska Dominika
37. Serafin Dorota
38. Skiba Anna
39. Stankiewicz Adam
40. Stefanowicz Barbara 
41. Stenik Wojciech 
42. Świtecki Janusz
43. Szymanek Waldemar
44. Warężak Regina 
45. Wasilewski Witold
46. Werner Andrzej 
47. Widanka Grzegorz – trener  

   koordynator
48. Wiesner Wojciech
49. Wójcik Wojciech 
50. Zabuski Leszek
51. Zysiak Beata
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SEKCJA PŁYWANIA SYNCHRONICZNEGO 

Sekcja pływania synchronicznego rozpoczęła swoją działalność z ini-
cjatywy Ewy Czerniawskiej w roku 1997. Pierwsze zawodniczki trenują-
ce w sekcji przeszły do niej z sekcji pływackiej. Prezentowany program 
miał charakter pływania ornamentacyjnego, które polegało na wykonywa-
niu różnych rysunków na wodzie, a zmiana ustawień wykonywana była na 
sygnał choreografa. Początki działalność sekcji, to pokazy podczas Me-
moriału Marka Petrusewicza i Dni Olimpijczyka.
Oficjalnie sekcja została zarejestrowana w grudniu 1998 roku, a szkole-
niem zawodników zajęła się Magdalena Szymczykiewicz (trener II klasy 
pływania). Od tego momentu rozpoczyna się udział sekcji w rywalizacji 
sportowej. Zajęcia odbywają się na pływalni SP 46, w okresie późniejszym 
również w obiektach SPA przy ul. Teatralnej. 
Wrocławskie pływanie synchroniczne gościło również Bożenę Niewitecką, 
założycielkę pierwszego sportowego klubu pływania synchronicznego  
w Polsce, która poprowadziła pokazowy trening.
W sezonie 1999 do kadry powołane zostają: Katarzyna Jarczewska i Pa-
mela Klimowicz. Oprócz nich III kl. sportową zdobyły: Karolina Dubiel, 
Paulina Kraśniewska, Magdalena Morta i Anna Stroińska.
  
Od 2003 roku prowadzenie sekcji przejmuje wychowanka Klubu i jej była 
zawodniczka - Karolina Dubiel. Dziewczęta zaczynają odnosić coraz więk-
sze sukcesy. W dniach 3-4 czerwca 2005 r. na Międzystrefowych Mistrzo-
stwach Polski Młodziczek w Pływaniu Synchronicznym w Warszawie re-
prezentacja MKS Juvenia Wrocław zdobyła złoty medal w konkurencji ze-
społów. Na tej samej imprezie Karolina Kałwak zdobyła w konkurencji in-
dywidualnej figur tytuł Międzystrefowej Mistrzyni Polski.

Duże zainteresowanie ze strony władz klubu i władz miejskich, a także po-
moc sponsorów (zwłaszcza firmy Spin), sprzyja dynamicznemu rozwojo-
wi sekcji. Od niedawna „synchronki” dysponują własnym specjalistycznym 
nagłośnieniem umożliwiającym treningi na dowolnych obiektach. Obec-
nie w sekcji trenuje 15 dziewcząt w wieku od 8 do 18 lat. Trwają starania  
o utworzenie klasy sportowej o profilu pływanie synchroniczne, która uła-
twiłaby dalszy rozwój sekcji i umożliwiłaby szerszy nabór zawodniczek.

Sekcja pływania synchronicznego:
1. Czerniawska Ewa 
2. Dubiel Karolina 
3. Szymczykiewicz Magdalena
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SEKCJA SKOKÓW DO WODY
 
Dyscyplina sportu - skoki do wody (olimpjska, od 1904 St. Luis) w powojen-
nej polskiej rzeczywistości zaczęła funkcjonować jako jedna z konkurencji 
punktujących w Lidze Pływackiej. Basen nr 1 przy ul. Teatralnej był świad-
kiem nie tylko rekordów świata Marka Petrusewicza, ale również emocjo-
nującej rywalizacji w skokach z trampoliny. W tej konkurencji Wrocław miał 
w latach 50-tych „etatowego” Mistrza Polski - Józefa Kłaptocza.

Z basenem nr 1 oraz Arkadiuszem Kolanusem, instruktorem akrobatyki, 
wiąże się następna karta w historii wrocławskich skoków do wody. Zajęcia 
akrobatów na basenie-salta z minibatutu stają się ulubioną formą dosko-
nalenia technicznego młodych zawodników, dla trenera stanowią jednak 
wyzwanie w zakresie metodyki i bezpieczeństwa treningu. Poszukiwania 
„metodyczne” zakończyły się w październiku 1981 rejestracją sekcji sko-
ków do wody w MKS Juvenii. Z początkiem roku 1982 na basenie nr 1 sek-
cja miała już stałe godziny zajęć i zamontowaną durafleksową trampolinę.
 
O takim rozwoju sytuacji zdecydowała atrakcyjność treningu (nawet w po-
równaniu z akrobatyką), pozytywne zainteresowanie ówczesnego zarządu 
Okręgowego Związku Pływackiego i pomoc władz Wojewódzkiej Federacji 
Sportu. Nie bez znaczenia był fakt, że skoki do wody zostały wprowadzone 
do punktacji Ogólnopolskich Spartakiad Młodzieży. Specyfiką tej dyscypli-
ny sportu jest połączenie wymagań gimnastycznej sprawności z baletową 
elegancją i precyzją ruchów. Wspomnieć należy również o odporności na 
ból przy niedokładnym wejściu do wody i stresie skoków z 10 metrowej 
wieży. 
Do nawiązania rywalizacji z dominującymi warszawskimi klubami potrze-
ba było jeszcze dwóch lat ciężkich treningów. Nieocenionej pomocy w tym 
okresie udzielił były akrobata, trener sekcji skoków do wody z Lublina,  
Euzebiusz Sieja. Wiele zawdzięczamy wskazówkom trenera kadry pani 
Haliny Bartkowiak i trenerowi „Pałacu Młodzieży” w Warszawie p. Ręka-
sowi. Kierownikiem sekcji w tym okresie był Janusz Baszyński. Kwalifika-
cje instruktorskie uzyskuje i pracę z grupą młodzików rozpoczyna Mariusz 
Kolanus.

Życzliwy nam Dyrektor Miejskich Zakładów Kąpielowych p. Marek Noj-
szewski wyraża zgodę na montaż batutów i trampoliny w suchej niecce 
basenu nr 3. Uzyskane z „Jelcza” ścinki gąbczaste zabezpieczają lądo-
wania salt. Powstaje unikalny, jak na polskie realia, ośrodek szkoleniowy. 
Wiąże się z tym napływ zainteresowanych treningiem dzieci. Dostosowa-
ne do skoków do wody metody treningu akrobatycznego połączone z 4. 
godzinami basenu tygodniowo zaczynają przynosić pierwsze efekty spor-
towe. Ogromne zaangażowanie trenera Arkadiusza Kolanusa, ciężka, mo-
zolna praca zawodników na treningach, w niedługim czasie przysporzą 
Klubowi wiele niezwykle cennych osiągnięć, przekraczających najśmiel-
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sze oczekiwania kierownictwa Klubu. Już w 1983 r. na X Ogólnopolskiej 
Spartakiadzie Młodzieży sekcja zajmuje 3 miejsce w punktacji drużyno-
wej. Również pierwsze miejsce w łącznej punktacji juniorów mł. zajmuje 
Artur Witkowski, zaś Aleksandra Kalisz plasuje się na drugim miejscu. Rok 
później na XI OSM w Poznaniu drużynowo Juvenia pozostawia pozostałe 
kluby w tyle, zajmując pierwsze miejsce. Medalowy dorobek zawodników 
to złote medale Artura Witkowskiego (trampolina 3 m) i Agnieszki Osydy 
(trampolina 1 m) oraz srebrny Mariusza Sujewicza i brązowy Jacka Turka 
(trampolina 1 m).Od tego czasu skoczkowie Juvenii dominują na krajowych 
basenach. Współpracę z sekcją nawiązują w tym czasie starsi zawodni-
cy akrobatyki: Witold Pochopień, Henryk Sienkiewicz, późniejsi trenerzy,  
a pani Barbara Cygan zostaje kierownikiem sekcji. To dzięki jej ciepłu  
i serdeczności zawodnicy i trenerzy mają zapewnione na zgrupowaniach  
i zawodach sportowych niemal domowe warunki pobytu.

Klub nawiązuje kontakty z zagranicznymi miastami Dreznem i Zaporożem. 
Zawodnicy startują corocznie w Międzynarodowym Pucharze w Szwedz-
kim Lundzie (w silnej międzynarodowej obsadzie III miejsce na T1 Junio-
rów zdobywa Andrzej Pągowski).

Przygotowanie akrobatyczne nie zastępuje jednak wystarczająco treningu - 
- wejścia do wody końcowej fazy skoku decydującej o ocenach sędziow-
skich. Basen nr 1 ma 2,70 m głębokości i jest już za płytki do pionowego, 
tzw. „gaszonego” wejścia do wody, nie spełnia też warunków wprowadzo-
nych przez FIS - zawody z zaprzyjaźnionymi sekcjami z Drezna i Zaporo-
ża muszą odbyć się na basenach Częstochowy i Warszawy. Basen nr 1 
umożliwia jednak montaż i wprowadzenie pionierskiej metody nauki trud-
nych skoków z użyciem ląży i trampoliny asekuracyjnej. Zmiana Dyrekcji 
MZK zmusza sekcję do przeprowadzki z suchego basenu nr 3 do skrom-
nego Ośrodka Juvenii Na Grobli. Niemożność uzyskania większej ilości 
godzin na basenie nr 1 również ogranicza możliwości treningowe. Dalszy 
rozwój sekcji staje pod znakiem zapytania.

W roku 1987 Mariusz Kolanus opuszcza klub i zakłada sekcję skoków do 
wody w Częstochowie, dysponując basenem z wieżą 5 m i trampolina-
mi 3 m zapewnia lepsze warunki dla aspirujących do dalszego rozwoju 
Aleksandry Kalisz, Elżbiety Turek, Jacka Turka. Tegoroczny Mistrz Polski 
Seniorów Marek Łojek (pierwszy złoty medal seniorów Juvenii) podejmu-
je studia na warszawskim AWF i już w barwach stołecznego AZS staje 
się rekordzistą ilości tytułów mistrzowskich przez 10 następnych lat. Po-
wstałe ośrodki skoków w Katowicach i Rzeszowie dysponują głębokimi  
basenami, co stawia reprezentację Juvenii wobec coraz ostrzejszej rywa-
lizacji. W okresie letnim sytuację treningową ratuje basen przy ul. Wejhe-
rowskiej, który choć nieogrzewany, zapewniał trening na trampolinach 1 i 3 m 
i jako jedyny w Polsce miał zainstalowaną trampolinę pośrednią 2 m! Tu 
też odbył się w roku ‘91 unikalny i jak dotychczas niepowtarzalny Puchar 
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Wszechstronności w wieloboju, na który składały się układy skoków na ba-
tucie, ścieżce akrobatycznej i skoki z trampoliny oraz wieży 5 m. Wygrał te 
zawody Daniel Cygan przed Danielem Krysiakiem i Tomaszem Rozentem. 
Mimo wymienionych trudności sekcja nadal plasuje się w ścisłej czołówce 
krajowej, m.in. uzyskuje pierwsze miejsce w klasyfikacji drużynowej w roku 
1989 oraz drugie w tej klasyfikacji w roku 1990. Indywidualnie zdobyczy 
medalowych przysparzają: Izabela Cześniewicz, Sylwia Gwizd, Andrzej 
Pągowski, Marta Dyrek, Karolina Grynkiewicz, Tomasz Rozent oraz ro-
dzeństwa: Anna i Daniel Cygan oraz Tomasz i Michał Adamczyk.

Próbą podtrzymania działalności jest rejestracja i starty Juvenii w Akroba-
tyce Sportowej. W okresie zimowym sekcja startuje w skokach na batucie, 
w dwójkach akrobatycznych. „Młode Talenty” w latach późniejszych osią-
gają poziom klasy mistrzowskiej. Na najbliższym krytym basenie o głębo-
kości 4 m - w Świdnicy montujemy trampoliny i co tydzień zawodnicy wy-
jeżdżają na sobotnio-niedzielne sesje treningowe. Jeszcze w roku 1994 
najzdolniejsi nawiązują do tradycji. Izabela Cześniewicz zostaje wicemi-
strzynią Polski. Sekcja rozwiązana zostaje rok później z braku środków 
na opłacenie basenu w Świdnicy i głównie z braku perspektywy basenu 
we Wrocławiu. W tym okresie ukonstytuował się społeczny zarząd sekcji- 
- grono zaangażowanych rodziców, którym zawdzięczaliśmy pomoc przy 
instalacji urządzeń, pomoc w organizacji zawodów, podtrzymanie w kryzy-
sowych momentach: panowie Krysiak, Dyrek, państwo Rozentowie i Tur-
kowie, panie Gryniewicz i Adamczyk, niezastąpiona pani Cygan, państwo 
Brzozowscy i wielu, wielu innych, których nie sposób tutaj wymienić. 
Kilkunastoletnia historia chlubnej działalności sekcji skoków do wody  
w MKS Juvenia dobiegła końca. 

SEKCJA AKROBATYKI

Sekcję tę powołano do życia dopiero w 1988 r. Miała ona za zadanie nabór 
i selekcję wyjątkowo uzdolnionych ruchowo dzieci, które po odpowiednim 
przygotowaniu akrobatycznym i nauce pływania miały zasilać sekcję sko-
ków do wody.
Sekcja miała swoją bazę w Szkole Podstawowej nr 58 we Wrocławiu. Zaję-
cia prowadził tam m.in. instruktor akrobatyki Henryk Sienkiewicz, a opieku-
nem sekcji z ramienia kierownictwa Klubu była p. Barbara Cygan.
Pomimo takiego określenia zadań, jakie stawiano sekcji, nie rezygnowała 
ona z indywidualnych sukcesów w akrobatyce, czego dowodem może być 
złoty medal dwójki mieszanej w składzie Damian Wyka i Agnieszka Bon-
darczuk zdobyty na Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w 1989 r.
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Trenerzy i szkoleniowcy: (sekcji skoków do wody i akrobatyki)
1. Cygan Barbara – kierownik sekcji
2. Cygan Daniel 
3. Dejneka Małgorzata 
4. Kolanus Arkadiusz
5. Kolanus Izabela 
6. Kolanus Mariusz 
7. Łojek Marek 
8. Pochopień Witold 
9. Sienkiewicz Henryk
10. Kucamani Eftima
11. Kucamani Maria
12. Pilecki Adam
13. Pochylski Stanisław
14. Stępak Krystyna 
15. Wysocki Stanisław
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SEKCJA TRIATHLONU

Najmłodsza sekcja w Klubie. 
Przebywający na zgrupowaniu w Ostrzycach (Kaszuby) w roku 2004 za-
wodnicy MKS Juvenia Wrocław wzięli udział w Klubowych Mistrzostw Pol-
ski Sztafet w Triathlonie. Osiągnęli w tych zawodach zadziwiająco dobre 
rezultaty w swoich kategoriach wiekowych, co skłoniło władze Klubu do 
powołania we wrześniu 2004 r. sekcji triathlonowej.
Trenerem koordynatorem został wychowanek Klubu, były mistrz polski ju-
niorów w pływaniu, Tomasz Nietubyć.
Powołanie sekcji triathlonu spotkało się z dużym zainteresowaniem we 
wrocławskim środowisku sportowym, przyciągając zwłaszcza byłych pły-
waków. 
Do wyróżniających się zawodników sekcji należą aktualnie: Maciej Chmu-
ra (wychowanek MKS Juvenia Wrocław), Anna Rzeczkowska (była pły-
waczka UKS Gigant 113 Wrocław), Joanna Chojcan, Adrian Andrzejczak, 
Tomasz Staszkiewicz, Hanna Koszucka i Damian Goclik. Podczas OOM 
2005 w Radomiu zawodnicy Juvenii wywalczyli 7 miejsce w klasyfikacji 
klubowej – najlepsze z województwa dolnośląskiego.
Na początku roku 2006 sekcję zasilili kolejni zawodnicy - wychowankowie 
sekcji pływackiej Klubu: Sandra Pęczek, Marek Jagodziński, Dawid Kraw-
czyk i Paweł Kotowski.

Trenerzy i szkoleniowcy:
1. Kuśnierz Wojciech
2. Łoza Adam
3. Nietubyć Tomasz
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SEKCJA WIOŚLARSKA

Sekcja wioślarska powstała w 1960 r. przy Szkolnym Wojewódzkim 
Ośrodku Sportowym z inicjatywy Jerzego Drozdowskiego, byłego zawod-
nika AZS, który przez szereg lat był jej pierwszym trenerem.
Początki działalności były bardzo trudne głównie z powodu braku sprzętu 
oraz środków transportu (dysponowano jedynie łodziami klepkowymi). Za 
sprawą J. Drozdowskiego i Zbigniewa Szwarcera sekcja otrzymała z AZS 
Wrocław swoje pierwsze łodzie wyczynowe, na których startowali najlepsi 
zawodnicy (bracia Krajewscy, Maryla Nowosielska).
Pierwsze starty zawodników sekcji odnotowano w 1963 r., kiedy to w fi-
nałach MP Juniorów znalazły się osady dziewcząt: jedynka oraz czwórka  
b/sternika, W mistrzostwach tych wystąpił jako młodzik, późniejszy wielo-
letni trener sekcji Henryk Nowak.
Rok następny przynosi pierwsze medale, brązowe, na MP Juniorów ósem-
ki oraz czwórki ze sterniczką dziewcząt, a czołową zawodniczką regat była 
Henryka Colta. Ta zawodniczka wraz z koleżankami zdobyła w osadzie 
czwórka ze sterniczką złoty medal MP.
Rok 1966 to dwa srebrne medale MP Juniorów ósemki ze sternikiem chłop-
ców (Henryk Nowak. Robert Dworkowski, Tomasz Dworkowski, Bogusław 
Wojciechowski, Zdzisław Piekarz, Ryszard Zalas, Edward Zalas, Krzysz-
tof Kamiński i sternik Zbigniew Kuś) oraz czwórki ze sterniczką dziewcząt 
(Marchewka, Popowicz, Kurmańska, Sieradzka trenerzy Kazimierz Kru-
piński i Ryszard Antkowiak).
Od 1967 r. pracę szkoleniową w sekcji podejmuje wspomniany już Henryk 
Nowak, który wraz z J. Drozdowskim opiekuje się dziewczętami, (srebrny  
i brązowy medal czwórki ze sterniczką i ósemki dziewcząt). Wyróżniają-
cymi zawodniczkami są: siostry Jolanta i Grażyna Wiśniewskie. Graży-
na i Elżbieta Wierzbickie, Barbara Glegoła, Wiesława Sieradzka, Ewa  
Popowicz oraz wspomniana już wcześniej Małgorzata Popowicz (w póź-
niejszym czasie żona trenera H. Nowaka).
Wśród chłopców (trenerzy K. Krupiński oraz Jerzy Biernacki) wyróżniają 
się Z. Kapanowski i J. Maniecki, uczestnicy regat „Nadziei Olimpijskich”  
w Jugosławii w 1968 r.
W roku 1969 sekcja przyjmuje nazwę MKS SWOS Wrocław, a do AZS 
Wrocław odchodzą trener J. Drozdowski i najzdolniejsi zawodnicy sekcji.
Pracę rozpoczynają natomiast kolejni wychowankowie Klubu Krzysztof 
Kamiński, Bogusław Wojciechowski, jak również trenerki Ewa Otwinowska 
i Joanna Mioduszewska.
Od 1971 r. sekcja przyjmuje już oficjalnie nazwę MKS „Juvenia” Wrocław, 
a rok później czwórka bez sternika chłopców w składzie: Zbigniew Doren-
da, Janusz Graczyk, Kazimierz Mrozek i Krzysztof Plamowski (późniejszy 
trener i szef szkolenia Klubu) zdobywa złoty medal MP juniorów. Wyróżnia-
jącymi zawodniczkami są mistrzynie Polski młodziczek i medalistki OSM 
i MP Juniorów Maria Gorgosz, Teresa Sitek, Elżbieta Dworkowska, Zofia 
Tomaszewska, Irena Sieradzka oraz dwójka Ewa Gajdul i Teresa Krępicka, 
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trenowane przez H. Nowaka i B. Wojciechowskiego.
Ponadto wyróżnia się również Joanna Zawadzka (późniejszy szkolenio-
wiec w Klubie) kadrowiczka i uczestniczka M Europy Juniorów i Seniorów.

Osiągnięcia sekcji w latach 1969-1973 należały niestety tylko do wąskiej 
grupy zawodników.
Okresowy regres, spowodowany nieodpowiednią sytuacją bazowo-sprzę-
tową (brak przystani na w miarę odpowiednim poziomie, kłopoty z wypo-
sażeniem siłowni, brak przyczepy specjalistycznej do przewożenia łodzi 
wioślarskich, wyeksploatowany sprzęt) został przełamany w 1974 r. Ów-
czesne władze klubu, przy pomocy władz sportowo-oświatowych objęły 
większą troską sekcje sportów wodnych (wioślarska, kajakowa).
Pojawił się nowy sprzęt, wyposażenie siłowni, przyczepa specjalistycz-
na. Do klubu zatrudniony został trener Andrzej Lubański, który wspólnie 
z Henrykiem Nowakiem, przeprowadził zasadniczą reorganizację w sy-
stemie szkolenia sekcji. Grupę chłopców, w oparciu o bazę II LO i SWOS, 
szkolił A. Lubański, a dziewczętami, z wykorzystaniem zaplecza SP nr 2 
oraz SWOS zajmował się H. Nowak. Wkrótce pracę podejmują również 
wychowankowie klubu K. Plamowski (gr. chłopców) oraz M. Gorgosz (gr. 
dziewcząt).
Na sukcesy nie trzeba było długo czekać.
Już w 1976 r. na IV OSM w Bydgoszczy Juvenia zajmuje 1 miejsce w Pol-
sce w punktacji klubowej zdobywając 4 złote i 1 brązowy medal.
Złote medale wywalczyli w tej imprezie: Małgorzata Żarska w jedynce 
dziewcząt i Krzysztof Kielan w jedynce chłopców oraz czwórka podwójna 
ze sternikiem w składzie: W. Łasicki, A. Fąfara, P. Gancarz, G. Serwiak  
i sternik T. Grabowski i czwórka ze sterniczką dziewcząt w składzie:  
Małgorzata Zaborniak, Iwona Kuczewska, Ewa Paczkowska, Anna  
Wiśniewska i sterniczka Róża Świrska. Brązowy medal należał do czwórki 
podwójnej ze sternikiem dziewcząt.
Następuje, trwający do 1980 roku, okres nieprzerwanej dominacji Juvenii 
wśród klubów wioślarskich na torach regatowych Polski.
Oprócz zajmowanego corocznie pierwszego miejsca drużynowego, indy-
widualnych zdobyczy medalowych dostarczyli:

-	 czwórka ze sternikiem chłopców w składzie jw. złote medale OSM  
w 1977 i 1978 roku

-	 czwórka bez sternika chłopców (W. Łasicki. T. Skiba, A. Fąfara,  
G. Serwiak) złoty medal w 1979 r.)

-	 dwójka bez sternika chłopców Cz. Błoch i P. Gancarz złoty medal  
w 1979 r.

-	 czwórka ze sternikiem chłopców: A. Wojtko, A. Ptak, M. Lubicki,  
W. Branecki i sternik W. Kurel złoty medal w 1980 r.

-	 czwórka ze sternikiem dziewcząt A. Grabarczyk, T. Siedlecka, E. Dę-
bińska, B. Regner i sterniczka E. Patrakowska złoty medal w 1980 r.

Wyróżnienia wymaga również zdobywczyni dwóch srebrnych medali  
w 1979 i 1980 r. w jedynce dziewcząt Joanna Głębowska, uczestniczka Mi-
strzostw Świata Juniorów w Belgii w 1980 r. (czwarte miejsce czwórki po-
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dwójnej). Do tych sukcesów niewątpliwie przyczyniły się także dziewczęta 
(członkinie kadry narodowej juniorek), oprócz wymienionych wyżej M. Żar-
skiej, E. Paczkowskiej, I. Kuczewskiej i R. Świrskiej, Joanna Kamprowska 
(srebrne i brązowe medalistki MP Juniorów w 1978 i 1979 roku), Małgorza-
ta Korfanty, Renata Sip, Grażyna Dutka, Małgorzata Zjawin, Anna Słoma, 
Małgorzata Cholewicz, Wiesława Drapała, Danuta Kurmańska, Jolanta 
Słupczyńska, Małgorzata Armatys (brązowy medal ósemki MPJ w 1980 
r.). Wszystkie dziewczęta trenowały pod okiem trenera H. Nowaka.
Niestety po latach naprawdę znakomitych sukcesów pojawiły się pierwsze 
symptomy kryzysu w sekcji. 
Odejście grupy najbardziej uzdolnionych zawodników (chłopcy do KS Dol-
mel, dziewczęta do AZS-u Politechnika), pogłębiające się trudne warunki 
treningowe na przystani przy ul. Na Grobli, wyeksploatowanie używanego 
od wielu lat sprzętu spowodowało znaczące obniżenie wyników (szóste 
miejsce w Polsce w 1981 r. w klasyfikacji klubowej i po raz pierwszy od 
wielu lat bez zdobyczy medalowych). Kryzys pogłębił się jeszcze bardziej 
wraz z odejściem w 1982 r. czołowych szkoleniowców (Lubański, Nowak, 
Plamowski, Staniszewski).
Wobec braku możliwości zapewnienia jak najlepszych warunków wszyst-
kim grupom szkoleniowym, Zarząd Klubu podjął decyzję o przekazaniu  
w 1984 r. do KS Dolmel grupy naborowej chłopców. 
Pociągnięcie to okazało się wyjątkowo słuszne, gdyż nasi wychowanko-
wie, trenując w dużo lepszych warunkach zdobyli, w barwach KS Dolmel, 
w 1985 na XII OSM złoty medal (czwórka bez sternika).
Próby podtrzymania wspaniałych tradycji sekcji podjęło się małżeństwo 
Joanna i Leszek Nowakowie, prowadząc grupy naborowe dziewcząt.
Mimo niewątpliwych sukcesów jakim były: srebrny medal dwójki bez ster-
nika Iwony Dugiel oraz Mirosławy Szczurek, brązowy medal osady dziew-
cząt w czwórce ze sternikiem na OSM w 1985 r. oraz zakwalifikowanie pię-
ciu dziewcząt sekcji do kadry narodowej juniorek, nastąpiło w roku 1986 
załamanie wśród samych zawodniczek Klubu spowodowane katastrofalny-
mi wręcz warunkami treningowymi, trudnościami w szkołach, jak również 
brakiem perspektyw na kontynuowanie ich dalszych karier sportowych.

Trenerzy i szkoleniowcy:
1. Antkowiak Ryszard
2. Biernacki Jerzy
3. Drozdowski Jerzy
4. Gorgosz Maria 
5. Kamiński Krzysztof 
6. Krupiński Kazimierz
7. Lubański Andrzej – trener koor-

dynator
8. Mioduszewska Joanna 
9. Nowak Henryk 
10. Nowak Joanna 
11. Nowak Leszek 

12. Nuckowski Robert 
13. Otwinowska Ewa 
14. Piątek Beata 
15. Plamowski Krzysztof 
16. Siedlecka Teresa 
17. Staniszewski Piotr 
18. Stroka Piotr 
19. Szyjko Rudolf 
20. Witkowski Wiesław 
21. Wojciechowski Bogusław 
22. Wójcik Piotr
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SEKCJA KOSZYKÓWKI CHŁOPCÓW

Początki sekcji koszykówki chłopców związane są z AZS Wrocław.  
W roku 1967 sekcję koszykówki juniorów AZS wraz z trenerem Tomaszem 
Wojciechowskim przejął Szkolny Związek Sportowy. Po kilkunastomie-
sięcznym działaniu sekcji przy ZO SZS we Wrocławiu, zostaje ona przeka-
zana do MKS Juvenia.

Bazę treningowo-szkoleniową sekcji stanowiły obiekty SP nr 45. Z rejonu 
Sępolna i Biskupina wywodzili się również w większości zawodnicy sekcji. 
Mecze ligowe (liga okręgowa seniorów) oraz mistrzostwa Dolnego Śląska 
juniorów, juniorów mł. i młodzików rozgrywane były w hali Stadionu Olim-
pijskiego. Sekcja przez cały czas swojego funkcjonowania zaliczała się do 
ścisłej czołówki zespołów koszykówki na Dolnym Śląsku odnosząc wiele 
znaczących sukcesów. 
W roku 1972 zespół zdobywa wicemistrzostwo Dolnego Śląska (za Ślą-
skiem Wrocław, a przed Górnikiem Wałbrzych i Gwardią Wrocław).
Rok 1973 to ponowne wicemistrzostwo Dolnego Śląska juniorów, dru-
gie miejsce w lidze okręgowej seniorów oraz trzecie w kategorii juniorów 
młodszych. 
Najlepszy dla sekcji 1974 rok, to zwycięstwo Juvenii przed Śląskiem w mi-
strzostwach Dolnego Śląska juniorów oraz drugie miejsce w półfinałach 
mistrzostw Polski Juniorów. Zespół występował w tym czasie w składzie: 
J. Broński, J. Guzowski, M. Pietrzykowski, A. Staniszewski, L. Gryczman, 
G. Sikorzyński, K, Szubart, M. Wierzbicki, A. Borowicz oraz Janusz Wierz-
bicki (powołany do reprezentacji Polski juniorów, późniejszy trener mi-
strzyń Polski w koszykówce juniorek mł. Juvenii).
Jeszcze w latach 1975 i 76 zespoły Juvenii plasują się na wysokich miej-
scach w rozgrywkach juniorów (II i III miejsce) lidze okręgowej seniorów  
(II i IV miejsce) oraz młodzików (II i III miejsce).

Przebudowa zespołu zapoczątkowana po sezonie 1976 r. oraz narastający 
regres w szkoleniu sportowym sekcji, wyraźnie odbił się na wynikach uzy-
skiwanych w krajowych rozgrywkach mistrzowskich przez zespoły MKS 
Juvenia.
Brak odpowiednich postępów oraz trudności finansowe, z którymi boryka-
ła się sekcja w końcówce lat siedemdziesiątych ub. wieku, złożyły się na 
jej rozwiązanie we wrześniu 1979 r.

SEKCJA KOSZYKÓWKI DZIEWCZĄT

Działała, z przerwami, do końca lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia. 
Początkowo bazę szkoleniową sekcji stanowiły obiekty X Liceum Ogólno-
kształcącego gdzie pod kierunkiem instruktorki Ireny Karłowskiej w dwóch 
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zespołach ćwiczyło 50 dziewcząt. Zespół juniorek plasował się w czołów-
ce okręgowej ligi juniorek, juniorek młodszych i młodziczek m.in. zajmując 
czwarte miejsca w 1975, 1976 oraz 1977 roku. W 1976 r. kadrę szkole-
niową sekcji  uzupełnili  Roman Krauze oraz Kamila Dipel, a bazę szkole-
niową rozszerzono o SP nr 93. Z powodu braku wyników sportowych na 
odpowiednim poziomie oraz ze względów finansowych działalność sekcji 
zawieszono w roku 1979.

Wznowienie działalności sekcji nastąpiło w połowie lat osiemdziesiątych 
XX w., na bazie porozumienia z MOS Wrocław, z którego przejęto dwa, do-
brze wyszkolone zespoły młodziczek prowadzonych przez trenerów: Janu-
sza Wierzbickiego i Iwonę Wyczechowską – Przywarę. Już w pierwszym  
(1986 r.) sezonie funkcjonowania w klubie oba zespoły odgrywają czołową 
rolę w rozgrywkach kadetek (I i III miejsce w rozgrywkach makroregionu) 
oraz jedenaste miejsce na XIII OSM. Kolejne lata 1987 i 1988 to dominacja 
Juvenii, mimo przekazania jednego zespołu prowadzonego przez trener 
Przywarę do I KS Ślęza, na krajowych parkietach w kategorii juniorek mł. 
Złote medale tego zespołu zdobyte w pięknym stylu (bez porażki) na  XIV  
i XV OSM w Elblągu i Olsztynie były tego znakomitym potwierdzeniem.
Zespół prowadzony przez trenera Janusza Wierzbickiego występował  
w składzie : Joanna Cupryś, Małgorzata Raubo (późniejsze reprezentantki 
Polski seniorek), Magda Kołodziejczyk, Anna Majczak, Beata Golega, Do-
rota Oleksińska, Małgorzata Adamowicz, Katarzyna Kinsberg,  Aleksan-
dara Tajerle, Iwona Wojno Żaneta Kopczewska, Monika Mazur i Agnieszka 
Macińska.

Ogromne zainteresowanie pozyskaniem złotych medalistek do swoich ze-
społów przez żeńskie kluby pierwszoligowe, wywołały konieczność zabez-
pieczenia interesów przede wszystkim wrocławskich klubów koszyków-
ki. Na bazie porozumienia, zainicjowanego przez prezesa Okręgowego 
Związku Koszykówki i wiceprezesa WFS Mieczysława Korwina, nastąpiło 
przekazanie jesienią 1988 roku złotego zespołu do I KS „Ślęza” Wrocław. 
Złote zawodniczki Juvenii stanowiły w kolejnych latach trzon pierwszoligo-
wych zespołów Ślęza i AZS Uniwersytet Wrocław, jak również reprezen-
tacji Polski, a Joanna Cupryś była podporą reprezentacji na Olimpiadzie  
w Sydney w 2000 r.

Trenerzy i szkoleniowcy:

1. Bieżuński Jerzy 
2. Dipel Kamila 
3. Donesz Artur 
4. Karłowska Irena
5. Korczyński Wojciech
6. Krauze Romuald 
7. Mach Wiesław 

8. Minikowski Bogusław 
9. Olszewski Andrzej
10. Wierzbicki Janusz
11. Wojciechowski Tomasz
12. Wyczechowska - Przywara  

Iwona
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SEKCJA PIŁKI NOŻNEJ

Podobnie jak sekcja pływacka powstała początkowo przy Zrzeszeniu 
Sportowym „Zryw” z inicjatywy nauczycieli wychowania fizycznego Ry-
szarda Strusińskiego i Stanisława Niemca.
Jesienią 1953 r. na bazie Technikum Żeglugi Śródlądowej oraz Techni-
kum Budowlanego powstała Sekcja Piłki Nożnej Zryw. Z chwilą utworzenia  
w 1957 r. Szkolnego Związku Sportowego sekcja przyjęła nazwę Między-
szkolny Klub Sportowy Wrocław Sekcja Piłki Nożnej. 
Już w 1959 roku MKS awansował do ligi okręgowej juniorów. W tym sa-
mym roku w silnie obsadzonych mistrzostwach Polski SZS zespół wywal-
czył wicemistrzostwo Polski. W latach 1959-1963, wspólnie z MKS Cho-
rzów zespół wrocławski dominował w tych mistrzostwach, a wyróżniają-
cym zawodnikiem MKS-u był Henryk Kopaczewski, powołany w 1959 r. do 
kadry Polski PZPN.
Z inicjatywy Zdzisława Wolańskiego, jednego z trenerów sekcji, w lipcu 
1968 r. sekcja piłki nożnej została włączona do Międzyszkolnego Klu-
bu Sportowego Szkolnego Wojewódzkiego Ośrodka Sportowego (MKS 
SWOS Wrocław).

Od roku 1971 sekcja przechodzi do MKS Juvenia Wrocław. W dalszym 
ciągu odnosząc znaczne sukcesy w mistrzostwach Polski SZS oraz roz-
grywkach okręgowej ligi juniorów, gdzie nieprzerwanie zespół plasował się 
w latach 1973-1978 na drugim miejscu, wyprzedzany tylko przez zespół 
WKS Śląsk Wrocław.

Oprócz wspomnianych już trenerów: R. Strusińskiego i Z. Wolańskiego, 
zajęcia w sekcji prowadzą w tym okresie trenerzy Eryk Potyka i Mirosław 
Kowalewski. Czołowi zawodnicy sekcji (m.in. Ignaczak, Ferenc, Jagusztyn, 
Świrski, Trześniewski, Bagiński, Kowaluk, Sawicki, Szeptunowski, Pacz-
kowski, Szmajda, Papatanas, Szmigiel, Mizdra) zasilają wkrótce zespoły 
III-cio ligowe z terenu Dolnego Śląska.
Biorąc pod uwagę bardzo silną i liczną konkurencją w tej dyscyplinie spor-
tu oraz fakt niezbyt szerokiej działalności w sekcji w porównaniu z innymi 
klubami, wyniki na przestrzeni omawianych lat należy uznać za znakomi-
te. Pozostawienie w pokonanym polu klubów dysponujących kilkunasto-
ma grupami szkoleniowymi w kategoriach juniorów i trampkarzy (Pafawag, 
Lotnik, PKS Odra, Kolejarz, Polonia, Ślęza) było sukcesem wynikającym  
z intensywnej i fachowej pracy kadry trenerskiej, sumienności zawodników 
oraz dobrej selekcji.

W latach osiemdziesiątych działalność szkoleniowa sekcji ograniczyła się 
niemal wyłącznie do uczniów Technikum Żeglugi Śródlądowej (które sta-
nowiło podstawową 
bazę sekcji) pod kierunkiem duetu trenerów: Potyka – Kowalewski. Ze-
spół juniorów corocznie należał do ścisłej czołówki ligi okręgowej juniorów. 
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Również w mistrzostwach Polski SZS docierał do rozgrywek półfinało-
wych. Powodem braku bardziej znaczących sukcesów była struktura sekcji,  
a w zasadzie jej brak. Bazowanie bowiem na uczniach tylko jednej szkoły, 
bez stworzenia zaplecza w postaci kilku drużyn trampkarzy, spośród któ-
rych w drodze selekcji najlepsi zawodnicy trafialiby do drużyny juniorów, 
nie mogło gwarantować uzyskiwania wysokich wyników sportowych.

Próba współpracy z I KS Ślęza nie przyniosła rozkwitu sekcji, ponieważ 
miała ona jednostronny charakter. Przekazując do tego Klubu najlepszych 
zawodników Juvenia nic w zamian nie uzyskiwała. 
Były to główne przyczyny leżące u podstaw zakończenia działalności sek-
cji jesienią 1987 r.

Trenerzy i szkoleniowcy:
1. Kowalewski Mirosław 
2. Potyka Eryk
3. Strusiński Ryszard 
4. Wolański Zdzisław 
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SEKCJA PIŁKI RĘCZNEJ CHŁOPCÓW

Z chwilą przejścia w styczniu 1972 z AZS Wrocław trenera Mieczysława 
Netreby, wraz z zawodnikami, zostaje założona sekcja piłki ręcznej. Przej-
ście zostało warunkowane umową o współpracy w zakresie szkolenia po-
między AZS Wrocław a MKS „Juvenia”, a zawodnicy kończący wiek juniora 
mieli kontynuować dalsze kariery w sekcji piłki ręcznej AZS-u.
Pierwsze sukcesy sekcja odniosła jeszcze w tym samym roku zdobywając 
w mistrzostwach Polski Juniorów IV miejsce (w zespole występowali m.in. 
J. Moczulski, Z. Żak, R. Przeniosło, M. Olejnik i A. Chlewicki).
Wkrótce utworzonych zostało 7 grup naborowych młodzików, w których 
opiekę szkoleniową prowadzą m.in. wieloletni trenerzy klubu Władysław 
Machnacz oraz Zdzisław Trzęsimiech.
Na rok 1973 przypada dalszy pomyślny rozwój sekcji. Zespół juniorów po 
raz trzeci (i na własność) zdobywa puchar DOZPR, jako najlepszy zespół 
na Dolnym Śląsku. W finałach mistrzostw Polski Juniorów zajmujemy piąte 
miejsce.

Kolejne lata to dominacja zespołów sekcji na dolnośląskich boiskach piłki 
ręcznej (pięć kolejnych zwycięstw w okręgu w kategorii juniorów, pierwsze 
lokaty zespołów młodzików), jak również powołanie do kadry narodowej ju-
niorów M. Czoka, P. Kornego i S. Kosińskiego.
Odejście wyżej wymienionych zawodników do innych zespołów (AZS 
Wrocław, Śląsk, Krokus Bystrzyca Kłodzka) powoduje krótkotrwały regres 
w działalności sekcji („tylko” drugie miejscu w lidze okręgowej w 1977, oraz 
czwarte zespołu juniorów młodszych na OSM). Regres spowodowany był 
również tym, że zespół juniorów oparto na zawodnikach spoza terenu m. 
Wrocławia będących uczniami klas sportowych II LO. Słabe wyniki w nauce 
wyeliminowały wielu zawodników ze szkoły i tym samym z zespołu.

Od 1978 r. notuje się powrót wysokich wyników w skali krajowej: mistrzo-
stwo w okręgu zespołu juniorów, trzecie miejsce w mistrzostwach Polski 
młodzików, piąte miejsce w mistrzostwach Polski juniorów - mimo nie prze-
grania przez zespół żadnego meczu w rozgrywkach finałowych, nie udało 
awansować się do pierwszej czwórki.
Bardzo dobra organizacja szkolenia w sekcji zaowocowała w 1979 r., kiedy 
to zespół juniorów pod kierunkiem trenera L. Pasieki zdobył po raz pierw-
szy mistrzostwo Polski grając w składzie: R. Wieżel, A. Kądziela, D. Cygan, 
A. Sartys, W. Rus (członkowie kadry narodowej juniorów) W. Lipiński, M. 
Leszczyński, M. Kędzierski, A. Krawiec, K. Krupa, H. Melski i Z. Mazur-
czak. Również w tym samym roku zawodnicy Juvenii zdobyli mistrzostwo 
Polski SZS. W omawianym roku juniorzy młodsi zajęli szóste miejsce na 
OSM. Rok później zespół juniorów ponownie plasuje się na podium mi-
strzostw Polski Juniorów, tym razem zdobywając srebrny medal.
Liczne osiągnięcia sekcji piłki ręcznej chłopców były możliwe dzięki właś-
ciwej organizacji szkolenia i odpowiednim skoordynowaniu pracy zespołu 
szkoleniowego.
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Odejście z pracy w klubie kilku trenerów m.in. M. Netreby i L. Pasieki nie 
spowodowało załamania się systemu szkoleniowego w sekcji. Oprócz 
wspomnianych już trenerów W. Machnacza i Z Trzęsimiecha, przez  
których prowadzone zespoły młodzików dominują w rozgrywkach ma-
kroregionu, pracę w klubie podejmują szkoleniowcy: Ryszard Konieczny,  
Tadeusz Jednoróg oraz Leszek Stolarczyk, a sekcja pod względem liczeb-
ności uprawiających sport zawodników znajduje się na trzecim miejscu  
w klubie (po pływaniu i judo). Na efekty ich pracy nie trzeba było długo 
czekać.

Już w 1983 r. zespół juniorów młodszych prowadzony przez T. Jednoroga 
deklasuje rywali na X OSM w Łodzi. Złoci medaliści występowali w skła-
dzie: Paweł Kirejczyk, Tadeusz Błażejewski, Krzysztof Michalak, Wojciech 
Ester, Andrzej Smarzewski, Krzysztof Bednarczyk, Jacek Maślanka, Ma-
riusz Lis, Robert Kuriata, Edmund Kaszewski, Tomasz Orłowski. Rok póź-
niej wymieniony wyżej zespół, uzupełniony przez Dariusza Jaje zdobywa 
wicemistrzostwo świata szkół średnich we Francji.
Rok 1985, to ponowny złoty medal juniorów młodszych na XII OSM.  
Zespół prowadzony przez trenera Leszka Stolarczyka występował w skła-
dzie: Sławomir Bojko, Tomasz Bujko, Dariusz Dembski, Andrzej Dudkowski, 
Dariusz Jaje, Jarosław Kołodziejski, Andrzej Kuc, Mariusz Sienkiewicz, 
Sławomir Skrzypek, Piotr Stadnik, Jarosław Strojny, Wojciech Szubert, 
Marek Szymczak, Jan Zając.

Dobra passa zespołów piłki ręcznej jest kontynuowana w następnych  
latach. W roku 1986 zespół prowadzony przez trenera Władysława Mach-
nacza zdobywa srebrny medal na XIII OSM w Opolu. Rok później w fina-
łach XIV OSM w Elblągu występują już dwa zespoły juniorów młodszych 
Juvenii, przechodząc przez eliminacje we wspaniałym stylu. Przydzielenie 
najlepszych zawodników nie do jednego, lecz do dwóch zespołów nie oka-
zało się jednak dobrym posunięciem, ponieważ zespoły w finałach zajęły 
dopiero ósme i jedenaste miejsce. Brak medalu zrekompensowało jednak 
zwycięstwo w punktacji klubowej w tej dyscyplinie w Polsce.

Wstrząs w sekcji pod koniec 1987 spowodowany odejściem na wyższe 
szczeble szkolenia aż czterech trenerów (Machnacz, Stolarczyk, Korny 
oraz Kłos) omal nie spowodował całkowitego zawieszenia działalności 
sekcji. Po reorganizacji, której wynikiem było przekazanie do WKS-u Śląsk 
Wrocławia całego zespołu juniorów oraz najlepszych juniorów młodszych, 
szkolenie rozpoczęto praktycznie od podstaw. Znakomita praca pozosta-
łych w klubie szkoleniowców szybko poprawia nastroje w sekcji. Zespół 
młodzików prowadzony przez Z. Trzęsimiecha plasuje się na pierwszym 
miejscu w rozgrywkach makroregionu w swojej kategorii wiekowej. Zespół 
juniorów młodszych pod wodzą trenera T. Jednoroga na XVII OSM w Ko-
szalinie w 1990 r. zajmuje czwarte miejsce przegrywając mecz o brązowy 
medal po kapitalnym wręcz boju. Kolejne lata to pogarszające się perspek-
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tywy rozwoju dla sekcji, związane m.in. z coraz bardziej ograniczonym do-
stępem do hal sportowych.
Co prawda zespół młodzików trenera z Trzęsimiecha nie ma sobie rów-
nych w rozgrywkach makroregionu, jednak juniorzy młodsi na XVIII OSM 
w 1991 r. w Szczecinie nie awansowali do półfinałów, a zespół juniorów 
prowadzony przez T. Jednoroga w mistrzostwach Polski w Bydgoszczy  
w 1992 r. zajmuje ósme miejsce.
Zespół juniorów zostaje w tym samym roku przekazany do AZS Politech-
nika Wrocław, w którego barwach zdobywa brązowy medal akademickich 
mistrzostw Polski.

Pogarszające się warunki finansowania w klubie powodują w kolejnych 
latach przejście czołowych zawodników do WKS Śląsk Wrocław (m.in. 
Krzysztof Górniak) i AZS Politechnika Wrocław, a działalność sekcji ulega 
zawieszeniu. 

Trenerzy i szkoleniowcy:
1. Burzyński Wojciech 
2. Domagała Łukasz 
3. Ganc Henryk 
4. Jednoróg Tadeusz – trener koordynator
5. Kłos Andrzej 
6. Konieczny Ryszard 
7. Korny Piotr 
8. Kubiak Edward 
9. Kulwicki Krzysztof 
10. Leszczyński Marek 
11. Machnacz Władysław 
12. Narkiewicz Bogdan 
13. Netreba Mieczysław
14. Olejnik Mieczysław 
15. Palica Marcin
16. Pasieka Lech 
17. Pietrzyk Andrzej 
18. Piętka Kazimierz 
19. Rokita Andrzej 
20. Skangiel Jerzy 
21. Stolarczyk Leszek 
22. Trzęsimiech Zdzisław 
23. Turkowski Jacek
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SEKCJA SIATKÓWKI CHŁOPCÓW

Sekcja powstała we wrześniu 1971 roku w oparciu o uczniów klas spor-
towych II LO, a jej pierwszym trenerem był nauczyciel wf z tej szkoły –  
-Jan Czubko. Jak się niebawem miało okazać A. Piechura, Z. Zwierzański  
i B. Zięba znajdują godnych następców w barwach nowej Juvenii.

Pierwsze sukcesy przychodzą już w sezonie 1971/72, gdy zespół w Mi-
strzostwach Juniorów Dolnego Śląska zajmuje 4 miejsce na 16 startują-
cych zespołów.
W 1972 r. zespół w składzie: B. Bartnik, J, Żytko, P. Wolny, J. Kostański, 
W. Ziemblicki i R. Walkiewicz zdobył złoty medal w Dolnośląskiej Sparta-
kiadzie Młodzieży (DSM), a P. Wolny i B. Bartnik zostali zakwalifikowani do 
szkolenia centralnego.

Kolejne postępy owocują w roku 1973 zdobyciem Mistrzostwa Dolnego 
Śląska Juniorów. W tym też roku zespół wzmocniony o T. Krzyształowicza 
i M. Jarosza stanowi reprezentację Dolnego Śląska na III Ogólnopolskiej 
Spartakiadzie Młodzieży (OSM) w Andrychowie, gdzie zajmuje IV miej-
sce.

Największym sukcesem siatkarzy z MKS Juvenia było zdobycie IV miejsca 
na Mistrzostwach Polski Juniorów w 1974 r. w Mielcu. Zaspół grał w skła-
dzie: J. Żytko, W. Ziemblicki, S. Kutera, M. Jarosz, P. Wolny, H. Sułkowski 
oraz M. Włodarczyk, T. Krzyształowicz, R. Walkiewicz i A. Wiss.
Do osiągnięć sekcji w 1974 r. zaliczyć należy również zdobycie Mistrzo-
stwa Dolnego Śląska Juniorów i I miejsce na DSM. Wyróżniającymi się 
zawodnikami byli P. Wolny i M. Jarosz.

Rok 1975 pomimo braku znaczących sukcesów sekcji na arenach ogólno-
polskich przyniósł duży sukces indywidualny – Maciej Jarosz zdobył brą-
zowy medal na Mistrzostwach Europy Juniorów w Osnabrueck, gdzie grał 
w pierwszej szóstce jako najmłodszy z zespołu. Był to początek wspaniałej 
kariery tego zawodnika – późniejszego olimpijczyka i 176-krotnego repre-
zentanta Polski w siatkówce.

Przejście najlepszych zawodników i tych kończących wiek juniora do in-
nych klubów wrocławskich (głównie do KS Gwardia) na przełomie roku 
1975/76 i konieczność budowy pierwszego zespołu od nowa spowodo-
wały, że w sezonie 1976/77 sekcja odnosiła sukcesy tylko w zawodach 
regionalnych.
Zespół szybko odbudowywał skład, a jego zawodnicy stanowili trzon re-
prezentacji Dolnego Śląska na V OSM w 1977 r. Do kadry narodowej po-
wołani zostali: B. Ludkowski, J. Gumienny i T. Żmich.
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Niewątpliwą stratą była rezygnacja z pracy w klubie J. Czubko, który od po-
czątku istnienia sekcji był jej koordynatorem. Pracę szkoleniową z pierw-
szym zespołem przejmuje J. Łysiak. Dodatkowo na osłabienie wpłynęło 
przejście utalentowanych zawodników: B. Mielnikiewicza i A. Siezieniew-
skiego do I ligowej Gwardii Wrocław.
Pomimo tych zawirowań sekcja w sezonie 1978/79 zdobywa mistrzostwo 
okręgu. Na wyróżnienie zasługuje również dobra praca szkoleniowa Jana 
Liberskiego z grupą młodzików, która owocuje zdobyciem mistrzostwa 
szkół woj. Wrocławskiego.

Warto podkreślić, że większość zawodników kończących wiek junio-
ra kontynuuje karierę sportową w klubach ligowych. W latach 1971-1980 
szeregi siatkarzy I ligowej Gwardii Wrocław zasilili tacy zawodnicy jak:  
J. Żytko, M. Jarosz, B. Mielnikiewicz, A. Siezieniewski, B. Ludkowski, T. Żmich 
i W. Zimny.
Nie można również nie wspomnieć o dobrych efektach wychowawczych, 
czego widocznym znakiem było ukończenie studiów wyższych przez więk-
szość czołowych zawodników sekcji.

W roku 1982 z pracy w Klubie rezygnuje trener Jerzy Łysiak. Wobec bra-
ku szkoleniowców mogących z powodzeniem kontynuować pracę sekcji, 
jak również ze względu na brak dopływu utalentowanej młodzieży do klas 
sportowych w II Liceum Ogólnokształcącym o specjalności piłki siatkowej, 
Zarząd Klubu podjął decyzję o rozwiązaniu sekcji.

SEKCJA SIATKÓWKI DZIEWCZĄT

Początków sekcji należy szukać w drużynie piłki siatkowej dziewcząt  
z SP nr 99 we Wrocławiu trenowanej przez Gertrudę Kopral, która w roku 
1968 była bezkonkurencyjna w ogólnomiejskich finałach szkół podstawo-
wych. Zawodniczki te po ukończeniu szkoły podstawowej trafiły do klasy 
sportowej II LO tworząc w 1971 r. trzon sekcji siatkówki dziewcząt MKS 
Juvenia Wrocław.

W roku 1972 sekcja zajęła IV miejsce w mistrzostwach okręgowych junio-
rek.
Rok 1973 to udane starty w I i II lidze okręgowej juniorek oraz lidze okrę-
gowej seniorek. Do wyróżniających się zawodniczek tego okresu należały: 
A. Kopral, B. Mikuła, D. Mielnikiewicz oraz reprezentantki Dolnego Śląska 
na OSM – B. Dziosa i U. Krzyształowicz.
Dużym sukcesem siatkarek Juvenii w 1974 r. było zdobycie IV miejsca  
w Mistrzostwach Polski Juniorek. W tym samym roku dziewczęta startują 
w Centralnych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej i Akademickiej, gdzie zaj-
mują III miejsce. Za najlepszą w ataku uznana została U. Krzyształowicz, 
a w obronie A. Kopral.
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Kolejny rok, to kontynuacja sukcesów. Siatkarki zajęły I miejsce w grupie 
seniorek i III miejsce w Mistrzostwach Okręgu Juniorek. Doskonała atmo-
sfera w zespole powodowała jego świetne zgranie i była przykładem na 
to, że spontaniczność i wola walki są bardzo ważne w grze zespołowej, 
często ważniejsze niż odpowiednia selekcja pod względem cech moto-
rycznych.

W czerwcu 1975 r. duża grupa czołowych zawodniczek sekcji siatkówki 
ukończyła II LO przeszła do AZS AWF Wrocław i rozpoczęła studia na 
Akademii Wychowania Fizycznego. Były to: L. Mikuła, A. Kopral, B. Dzio-
sa, B. Zientarska, E. Naglik, M. Sokolik, G. Nędza, M. Michocka.
Kolejne osłabienie sekcji nastąpiło w roku 1976, kiedy z pracy w sekcji zre-
zygnowała Gertruda Kopral.

Osiągnięcia sekcji w 1976 roku to m.in.: I miejsce w klasie A seniorek  
i awans do klasy okręgowej, I miejsce w wojewódzkiej spartakiadzie mło-
dzieży, II miejsce SZS AZS i IV miejsce w lidze okręgowej juniorek. W roku 
1977 siatkarki Juvenii zajęły II miejsce w lidze okręgowej juniorek star-
szych i awansowały do ligi międzywojewódzkiej kobiet. 
W dalszym ciągu trwa odpływ najbardziej wartościowych zawodniczek, 
które zasilają szeregi innych wrocławskich klubów. W roku 1977 do drugo-
ligowego AZS AWF Wrocłąw odchodzą B. Piotrowska i J. Mielczarek.

Sezon 1978/1979 sekcja kończy na II miejscu w lidze okręgowej juniorek 
starszych.

Ilość trenujących zawodniczek w sekcji systematycznie kurczy się z 60 
osób w 3 grupach szkoleniowych w roku 1977 do 18 osób w jednej grupie 
w roku 1980. Załamanie przychodzi w roku 1980, kiedy cały zespół junio-
rek starszych został przekazany do AZS AWF Wrocław, a sekcja nie dys-
ponowała żadnym zapleczem, by uzupełnić I zespół.

Trenerzy i szkoleniowcy:
1. Czubko Jan
2. Darmsteter Danuta
3. Kopral Gertruda
4. Liberski Jan 
5. Łazorczyk Józef 
6. Łysiak Jerzy 
7. Markowski  Witold
8. Murias Elżbieta 

9. Pasławski Jan
10. Specjał Józef 
11. Stankiewicz Kazimierz 
12. Sułkowski Henryk 
13. Supińska Urszula 
14. Wcisło Małgorzata 
15. Witczak Andrzej
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WYNIKI MKS JUVENIA WROCŁAW 
WE WSPÓŁZAWODNICTWIE SPORTOWYM

Łączna klasyfikacja klubów w systemie sportu młodzieżowego obej-
mująca współzawodnictwo: OIMS, OSM, MPJ, MPJModszych, MMP* 
za lata 1980-1991

1. Legia Warszawa
2. Zawisza Bydgoszcz
3. Śląsk Wrocław
4. AZS-AWF Warszawa
5. Skra Warszawa
6. Stal Szczecin
7. Gwardia Zielona Góra
8. AZS-AWF Gdańsk

9. MKS JUVENIA Wrocław 
10. Flota Gdynia

Lokaty MKS JUVENIA Wrocław w punktacji łącznej Klubów
w Ogólnopolskich Spartakiadach  Młodzieży

1975 II OSM 63 miejsce
1976 III OSM 10 miejsce
1977 IV OSM 15 miejsce
1978 V  OSM 6 miejsce
1979 VI OSM 8 miejsce

Klasyfikacja generalna Klubów w systemie sportu młodzieżowego 
w Polsce
Lokaty MKS JUVENIA Wrocław

1980 18 miejsce 10 w OSM
1981 23 miejsce 8 w OSM
1982 18 miejsce 10 w OSM
1983 9 miejsce 10  w OSM
1984 19 miejsce 8 w OSM
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1985 9 miejsce 6 w OSM
1986 6 miejsce 3 w  OSM
1987 9 miejsce 6 w OSM
1988 11 miejsce 14 w OSM
1989 11 miejsce 5  w OSM
1990 12 miejsce 5 w OSM
1991 10 miejsce 3 w  OSM

Lokaty MKS Juvenia w  sporcie młodzieżowym w pozostałych  
latach:

1992 17 miejsce
1993 21 miejsce
1994 23 miejsce
1995 19 miejsce (w tym 1 miejsce w MMMI*)
1996 50 miejsce
1997 56 miejsce
1998 40 miejsce
1999 57 miejsce
2000 67 miejsce
2001 88 miejsce
2002 56 miejsce
2003 82 miejsce
2004 105 miejsce
2005 105 miejsce

* - OIMS – Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej, OSM – Ogólno-
polska Spartakiada Młodzieży, MPJ – Mistrzostwa Polski Juniorów, MPJ-
Modszych – Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych, MMP – Młodzieżo-
we Mistrzostwa Polski, MMMI – Makroregionalne Mistrzostwa Młodzików 
Indywidualnych.
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DZIAŁACZE I PRACOWNICY MKS JUVENIA WROCŁAW  
W LATACH 1946-2006

Lata 1946-1949 
Międzyszkolny Klub Sportowy JUVENIA we Wrocławiu  
Jankowski Franciszek - Prezes
Doliński Tadeusz - Sekretarz
Inicjatorzy:
Damczyk Edward 
Skrocki Zbigniew  

Lata 1953-1969 
Międzyszkolny Klub Pływacki JUVENIA we Wrocławiu  
bez Zarządu (początkowo jako sekcja przy Zrzeszeniu Sportowym 
ZRYW, a od 1957 jako Klub przy SZS)  
Mularczyk Janina - założycielka
Szymanek Waldemar - pierwszy trener
Chomiak Roman – wieloletni trener koordynator
 
Lata 1969-1971 
Międzyszkolny Klub Sportowy – Szkolny Wojewódzki Ośrodek  
Sportowy we Wrocławiu (MKS-SWOS Wrocław)  
Kułaga Andrzej - Dyrektor 
Gębarski Andrzej - Sekretarz 

9 listopad 1971 
Międzyszkolny Klub Sportowy Juvenia Wrocław  
Członkowie założyciele Klubu: 
Bińczak Ludwika
Czykieta Cecylia
Des Loges Przemysław
Derych Wiesław
Dyła Czesław
Kalman Stanisław
Korczyński Wojciech
Kurczyński Zygmunt
Kułaga Andrzej
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Latasiewicz Wojciech
Marciniec Stanisław
Pilarski Tadeusz
Surówka Andrzej
Szpakowski Aleksander
Zawisza Tadeusz
Żygadło Barbara 

Zarząd 1971 – 1974
Marciniec Stanisław - Prezes
Zawisza Tadeusz - Sekretarz
Bińczak Ludwika 
Czykieta Cecylia 
Des Loges Przemysław  
Derych Wiesław 
Dyła Czesław
Kalman Stanisław 
Korczyński Wojciech
Kułaga Andrzej
Latasiewicz Wojciech 
Surówka Andrzej 
Szpakowski Aleksander

Komisja Rewizyjna
Nyklasz Czesław 
Ogiełło Zbigniew 
Wierzbicki Władysław 

Zarząd 1974 – 1978
Marciniec Stanisław - Prezes
Zawisza Tadeusz - Sekretarz
Bińczak Ludwika 
Drzewiecki Arkadiusz
Korczyński Wojciech
Koziara Barbara 
Kułaga Andrzej
Netreba Mieczysław 
Ołpiński Marek 
Orłukowicz Marian 
Surówka Andrzej 
Wolański Zdzisław 
Wybieralski Andrzej 
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Komisja Rewizyjna
Des Loges Przemysław
Pasiecznik Mieczysław 
Turkowski Jacek 

Zarząd  1978 – 1982
Siotor Grzegorz - Prezes
Zawisza Tadeusz  - Sekretarz (do 30.06.1979)
Tabęcki Rafał– Prezes Urzędujący (1979-1981)
Orłukowicz Marian – Prezes Urzędujący (1981- 1982)
Barszczewski Jerzy 
Bińczak Ludwiga 
Dotzauer Adam 
Drzewiecki Arkadiusz 
Łopuszański Ryszard 
Marciniec Stanisław
Netreba Mieczysław 
Surówka Andrzej
Włodarczyk Andrzej 
Wybieralski Andrzej 
Zagrobelny Adolf 

Komisja Rewiyzjna
Des Loges Przemysław 
Pasiecznik Mieczysław 
Orłukowicz Marian (do 1981)

Zarząd 1982 – 1986
Siotor Grzegorz– Prezes 
Orłukowicz Marian – Prezes Urzędujący
Chomiak Roman 
Dotzauer Adam 
Dutkiewicz Adam 
Fischer Stanisław 
Kazimierczak Maria 
Netreba Mieczysław 
Ołpiński Marek 
Rybarski Jan
Stopiński Wacław 
Surówka Andrzej 
Więckowicz Jan 

Komisja Rewizyjna
Koziara Barbara
Des Loges Przemysław 
Drzewiecki  Arkadiusz
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Zarząd 1986 – 1991 
Mazur Marek – Prezes
Orłukowicz Marian – Prezes Urzędujący
Bocheński Jerzy 
Domagała Łukasz 
Koziara Barbara 
Krysta Andrzej
Kurzeja Stanisław 
Łopatowski Stanisław 
Nowak Tadeusz 
Ołpiński Marek 
Szymczak Adam 
Surówka Andrzej 
Zieliński Marek 

Komisja Rewizyjna
Chomiak Roman 
Netreba Mieczysław 
Zieliński Kazimierz 

Zarząd 1991 – 1995
Spiż Bogdan – Prezes
Przywara Mariusz – Prezes Urzędujący
Banach Tadeusz
Bocheński Jerzy
Łysiak Jerzy
Mazur Marek 
Orłukowicz Marian 
Szymczak Adam
Szyszka Eugeniusz 

Komisja Rewizyjna
Chomiak Roman 
Domagała Łukasz
Nowak Tadeusz 
Zarząd 1995 -1999 
Smyk Władysław - Prezes 
Chomiak Helena - Prezes Urzędujący
Cygan Barbara 
Głowacki Maciej 
Kazimierczak Maria 
Nawrocki Maciej 
Piotrowski Wojciech 
Przywara Mariusz 
Skorulski Marek 
Świtecki Janusz  
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Zarząd 1999 - 2004
Kownacki Sławomir - Prezes 
Widanka Grzegorz - Prezes Urzędujący
Chomiak Helena
Dudkowski Leszek 
Piotrowski Wojciech 
Przywara Mariusz
Skorulski Marek 
Smyk Władysław 
Szymczykiewicz Magdalena 
Świtecki Janusz
Wasilewski Witold 
Zamęcki Zbigniew

Komisja Rewizyjna
Bizunowicz Roman
Kucaj Barbara
Sztyler Janusz

Zarząd od 2004
Międzyszkolny Klub Sportowy JUVENIA Wrocław
Kownacki Sławomir - Prezes 
Widanka Grzegorz - Prezes Urzędujący
Samuel Adam – Sekretarz
Chomiak – Migasiewicz Helena
Królik Jerzy
Piotrowski Wojciech 
Przywara Mariusz
Świtecki Janusz
Tryba Andrzej
Wasilewski Witold
Zamęcki Zbigniew

Komisja Rewizyjna
Bizunowicz Roman
Kucaj Barbara
Sztyler Janusz

Szefowie szkolenia
1. Wojciechowski Tomasz 1974 – 1979
2. Popławski Andrzej  1979 – 1981
3. Plamowski Krzysztof 1981 – 1982
4. Sztyler Janusz  1982 – 1995  trener  kl. M
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Szefowie biura
1. Pilarski Tadeusz 1970 – 1979
2. Zawisza Tadeusz 1979 – 1982
3. Przywara Mariusz 1982 – 1990
4. Bizunowicz Roman 1991 – 1993

Główni księgowi
1. Bednarski Franciszek 1972
2. Łańcucki Roman 1972 – 1974
3. Maj Wiesława 1974 -  1982
4. Kapitan Jadwiga 1982 – 1985
5. Maligranda Maria 1985 - 1993
6. Strzyż Maria 1994 – 2005
7. Łosek Małgorzata od 2006

Pracownicy administracyjno-biurowi
1. Bieszczanin Witold 
2. Bizunowicz Roman 
3. Borowska Marzena 
4. Bukowski Stanisław 
5. Burzawa Renata
6. Choma Ewa 
7. Cygan Barbara 
8. Darmsteter Andrzej 
9. Gałęska Maria 
10. Grudecka Oleonarda 
11. Jabłońska Maria 
12. Jankowska Barbara 
13. Juźwikowska Teresa
14. Kopanowska Magdalena 
15. Kubale Małgorzata 
16. Kucaj Barbara 
17. Kucaj Krzysztof 
18. Kwiatkowska Marianna 
19. Laskowska Barbara 
20. Nadobny Bogusław 
21. Ostrowska Joanna 
22. Roguszczak Krystyna 
23. Sawik Izabella 
24. Stadniczenko Maria
25. Szyjko Rudolf 
26. Szymańska Elżbieta 
27. Tokarczuk Marta
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Pracownicy techniczno-gospodarczy
1. Bagiński Kazimierz 
2. Bartczak Artur 
3. Brzozowska Zuzanna 
4. Cześniczewska Barbara 
5. Dolska Elżbieta 
6. Fiziar Janina
7. Gisman Aldona 
8. Jabłońska Danuta 
9. Jan Jabłoński
10. Jenda Zofia 
11. Kajca Zdzisław 
12. Kasprowicz Joanna 
13. Kmieciński Andrzej 
14. Kołodziej Ludwika 
15. Kołodziejski Waldemar 
16. Konikiewicz Alfred 
17. Kopanowski Zbigniew 
18. Kozłowska Irena 
19. Krzaczek Roman 
20. Łojek Marek 
21. Majchrzak Bronisława 
22. Marguż Jan 
23. Mastej Elżbieta 
24. Mastej Maria 
25. Mazur Józef 
26. Michniewski Czesław 
27. Olkowska Dorota 
28. Osłowska Józefa 
29. Pająk Barbara 
30. Ploch Ireneusz 
31. Stroka Piotr 
32. Szołucha Janusz 
33. Tracikowski Henryk 
34. Wolska Izabela

Kierowcy
1. Bartczak Władysław 
2. Krawiec Bolesław 
3. Szewera Bogusław  
4. Wierzbołowski Stanisław  
5. Wlekliński Marek
6. Wróblewski Jerzy

Lekarze
1. Kielan Wojciech
2. Polak – Daćko Danuta 
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FOTOGRAFIE

Rok 2006 – międzynarodowe zawody pływackie w Atenach. Na najwyższym podium Pau-
lina Szydło – Rekordzistka Polski w st. klasycznym, wielokrotna medalistka i Mistrzyni 
Polski - najbardziej utytułowana aktualna zawodniczka MKS Juvenia Wrocław
Z lewej strony podium kierownik ekipy i Wiceprezes PZP Grzegorz Widanka – jednocześ-
nie Wiceprezes Urzędujący MKS Juvenia Wrocław.
fot. z archiwum MKS Juvenia Wrocław

Rafał Kubacki – karierę sportową rozpoczynał w Juvenii Wrocław pod okiem Heleny Cho-
miak. W roku 1981 złoty medalista Mistrzostw Polski w pływaniu.
Później wybitny judoka -  mistrz świata (1993, 1997) w kategorii open, mistrz Europy 
(1989), trzykrotny olimpijczyk z Barcelony (1992), Atlanty (1996) i Sydney (2000).
Najbardziej utytułowany zawodnik związany z MKS Juvenia Wrocław.
fot. z portalu www.olimpijski.pl



Rok 1978 - grupa treningowa sekcji judo MKS „Iuvenia” Wrocław z trenerem Ryszardem 
Zaniewskim. 
fot. z archiwum Sławomira Kownackiego

Rok 2005 – Drużyna zawodniczek i zawodników MKS Juvenia Wrocław oraz KS Gwar-
dia Wrocław na zakończenie sezonu 2005 wraz z trenerami i Prezesem Klubu (wycho-
wankiem sekcji judo).
fot. z archiwum Zbigniewa Zamęckiego



Rok 1978 – Mistrzostwa Polski Juniorów w Poznaniu. Na najwyższym podium kajakarki K-4.
Od lewej stoją: E. Królik, T. Głowa, R. Warchałowska i M. Łącka.

Rok 1974 – Letnie Igrzyska Młodzieży Szkolnej i Akademickiej. Podczas tych zawodów 
zawodnicy sekcji kajakowej z MKS „Iuvenia” zdobyli 4 złote, 2 srebrne i 2 brązowe me-
dale.
Od lewej na niższym podium stoją: B. Łącka i D. Iwanciów.



Rok 1966 – Reprezentantki Polski na zawody w Budapeszcie – pływaczki Międzyszkol-
nego Klubu Pływackiego „Juvenia”. 
Od lewej siedzą: Elżbieta Wolniak, Ewa Galera i Elżbieta Labocha.

Rok 1978 – Mistrzostwa Polski w Poznaniu. Dwójka kanadyjkarzy z „Juveni” zdobyła  
brązowy medal.
Od lewej: S. Mlak i R. Rożek.



Lata 60. –  Międzyszkolny Klub Pływacki Juvenia Wrocław
Od lewej: Roman Chomiak z Heleną Skowrońską i Krystyną Antoniak.
fot. z archiwum Krystyny Antoniak

Rok 1969 – Dyplom dla Krystyny An-
toniak za zajęcie I miejsca na OSM. 
W roku 1969 została ona uznana naj-
lepszą pływaczką roku.
fot. z archiwum Krystyny Antoniak



Rok 1982 - Mistrzowie Ogólnopolskiej Spartakiady Młodzieży w Kaliszu - wioślarze  
Juvenii z trenerem.
Od lewej stoją: Piotr Krupczyński, Wiesław Witkowski (trener), Jacek Górski (sternik), 
Krzysztof Zdanukiewicz. 
Dolny rząd od lewej: Wiesław Kaczorowski i Piotr Stroka.
fot. z archiwum Wiesława Witkowskiego

Rok 1987 - Marek Łojek, Mistrz Polski juniorów w skokach do wody, podczas
treningu na basenie numer 1 MZK przy ul. Teatralnej.
fot. z archiwum Arkadiusza Kolanusa



Rok 1976 – Regaty 1-Majowe w Szczecinie. Osada MKS „Iuvenia”, czwórka ze sterni-
kiem, zdobyła złoty medal.
Od lewej: Joanna Kamprowska, Iwona Kuczewska, Ewa Paczkowska, Małgorzata Żar-
ska, Róża Świrska (sterniczka).

Rok 1979 – wioślarze, czwórka bez sternika, podczas treningu.
Od lewej: Wiesław Łasicki, Tadeusz Skiba, Andrzej Fąfara, Grzegorz Serwiak.
Złoci medaliści Centralnej Spartakiady Młodzieży w Bydgoszczy.



Rok 1973 – Drużyna piłki nożnej MKS „Iuvenia” podczas treningu.
W I rzędzie od lewej: A. Kucharski, L. Koził, L. Świta, K. Jurga, J. Ignaczak, R. Stru-
siński (trener), nn, Z. Wolański (trener), F. Stefaniuk, Z. Jagusztyn, J. Kowaluk, B. 
Markiewicz, T. Pawlikowski. W II rzędzie od lewej: Z. Paździor, A. Urbanik, M. Świrski, J. 
Ferenc.

Początek lat 70. – drużyna piłki ręcznej MKS Iuvenia w rozgrywkach ligowych przeciwko 
WKS Śląsk. 
W bramce: Mieczysław Olejnik.
W obronie: Andrzej Chlewicki, Jerzy Krzykawski (8), Wiesław Cieśla.
fot. z archiwum Mieczysława Olejnika



Rok 1972 – zespół piłki ręcznej, który wywalczył IV miejsce w Mistrzostwach Polski Ju-
niorów. W pierwszym rzędzie od lewej: W. Cieśla, J. Moczulski, L. Miśkiewicz, M. Netreba 
(trener), J. Krzykowski, J. Gaik, Z. Żak, A. Gaik (kierownik zespołu)
W II rzędzie od lewej: R. Przeniosło, J. Warzyński, W. Wójcicki, K. Bester, M. Olejnik,  
A Krej.

Rok 1977 – drużyna piłki ręcznej MKS „Juvenia”, która zdobyła Mistrzostwo Polski Ju-
niorów Starszych.
W I rzędzie od lewej: L. Pasieka (trener), R. Wieżel, A. Kędziela, D. Cygan, A. Sartys, W. 
Russ, W. Lipiński, W. Bartczak (kierowca), M. Netreba (trener).
W II rzędzie od lewej: M. Leszczyński, M. Kędzierski, A. Krawiec, K. Krupa, H. Melski, Z. 
Mazurczak..



Rok 1974 – zawodnicy sekcji piłki siatkowej na obozie szkoleniowym w Szklarskiej Porębie.
W I rzędzie od lewej stoją: J. Kostański, B. Bartosik, R. Walkiewicz, J. Żytko, M. Bo-
luh, A. Wiss. Od lewej siedzą: Jan Czubko (trener), W. Ziemblicki, M. Jarosz (poniżej),  
P. Wolny

Rok 1974 – zespół piłki siatkowej dziewcząt, który wywalczył IV miejsce na Mistrzostwach 
Polski Juniorów.
W I rzędzie od lewej: K. Stępień, B. Naglik, B. Dziosa, B. Ziętarska, M. Skolik, U. Krzyszta-
łowicz. W II rzędzie od lewej: I. Niewadowska, M. Michocka, A. Kopral (kapitan zespołu),  
D. Mielnikiewicz, L. Mikuła


