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Wstęp

Przy przygotowywaniu publikacji na temat sportu zapaśni-
czego w Swarzędzu autorom przyświecała myśl, którą wyraził 
jeden z najlepszych polskich filozofów – Tadeusz Kotarbiński: 
„Przeszłość zachowana w pamięci staje się częścią naszej teraź-
niejszości”. Trzeba utrwalać w pamięci oraz zapisywać wszyst-
ko to, co zdarzyło się przed chwilą, w niedalekiej przeszłości 
i bardzo dawno, aby inni mogli w przyszłości odtworzyć i prze-
kazać dalej fakty i wydarzenia z życia ludzi i organizacji two-
rzących i działających w określonej społeczności i środowisku. 
Naukowcy od wieków próbują przedstawić fakty z życia czło-
wieka od chwili, gdy pojawił się on na ziemi, aż po teraźniej-
szość. Służą temu wykopaliska, stare malowidła, a z czasów 
nieodległych przekazy pisemne i ustne uczestników różnych 
wydarzeń. Opracowanie to przygotowano, by następne pokole-
nia młodych sportowców ze Swarzędza, zwłaszcza tych trenują-
cych zapasy w Unii Swarzędz, mogły poznać historię tworzenia 
i rozwijania się sportu zapaśniczego w naszym mieście.

Swarzędz, który w 2018 r. obchodził 380-lecie nadania 
praw miejskich, zawsze słynął z ludzi czynu, obdarzonych ta-
lentem na różnych polach działalności zawodowej, kultural-
nej i sportowej. Mieszkańcy Swarzędza głęboko w sercu mieli 
wyryte motto: „Bóg, honor, Ojczyzna” i realizowali je w wie-
lu dziedzinach. W latach po II wojnie światowej znany był 
z przemysłu meblarskiego i sportu zapaśniczego. Klub Unia 
Swarzędz powstał w 1921 roku na bazie patriotyzmu młodych 
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ludzi po uzyskaniu niepodległości, po latach zaborów i ucisku. 
W swojej historii wychował wielu reprezentantów kraju oraz 
olimpijczyków, ale przede wszystkim dobrych obywateli, sza-
nujących i kochających Polskę. Ich praca, wiedza i determinacja 
przyniosły sukcesy w sporcie oraz budowały tożsamość naro-
dową i lokalny patriotyzm.

Sport od zawsze był obecny w życiu mieszkańców 
Swarzędza, stanowił formę zabawy, współzawodnictwa, przy-
gotowania do pracy i obrony kraju, a zwłaszcza integracji mię-
dzyludzkiej i tworzenia społeczeństwa obywatelskiego. Antoine 
de Saint-Exupéry wyraził taką myśl: „Aby zdobywać wielkość, 
człowiek musi tworzyć, a nie odtwarzać”. Mądrość tę realizowali 
mieszkańcy Swarzędza przez lata, czego dowodem były ich licz-
ne sukcesy we wszystkim, co robili.

Marian Szkudlarek
Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz

Wygrana Wacława Pluty w zawodach towarzyskich z drużyną Niemiec
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Od autorów

„Wszystko mija… mija czas, mija bezpowrotnie każda 
chwila, dzień za dniem, miesiąc za miesiącem. Mijają lata i to, 
co wydaje się nam niedaleką przeszłością, staje się właściwie 
historią”. Myśl wyrażona w utworze „Wieczory Pielgrzyma” przez 
Stanisława Witwickiego była przesłaniem dla autorów. W krótkiej 
publikacji chcieliśmy opisać wydarzenia związane z działalno-
ścią, historią i teraźniejszością sekcji zapaśniczej działającej przy 
klubie Unia Swarzędz. Inspiracją do stworzenia opracowania był 
także zbliżający się jubileusz stulecia klubu.

Sport od zawsze był ważnym elementem życia bez wzglę-
du na to, w jakim zakątku świata był uprawiany. Dawał i wciąż 
daje radość, pozwala zapomnieć o trudach codziennego życia, 
stanowi element rozrywki, a przede wszystkim jest elementem 
budującym patriotyzm i kulturę społeczeństwa.

Publikacja ta powstała z inicjatywy jednego z nestorów 
swarzędzkich zapasów, trenera i działacza sportowego – Józefa 
Wanata. Książka przypomina najważniejsze sukcesy zapaśni-
ków trenujących w Unii Swarzędz. Jest to praca zbiorowa ludzi, 
dla których klub swarzędzki jest ważną częścią życia i działalno-
ści. Materiały przygotowali: Józef Wanat, Wiesław Zaporowski, 
Eugeniusz Dobiński, Grzegorz Mazurek. Autorzy wyrażają po-
dziękowanie wszystkim zawodnikom, działaczom. przyjacio-
łom i sympatykom sportu zapaśniczego, którzy pomagali przy 
wydaniu publikacji, dzieląc się swoją wiedzą oraz udostępnia-
jąc posiadane pamiątki i materiały.

Podziękowania kierujemy także do władz samorządo-
wych Swarzędza za pomoc i wsparcie konieczne do opracowa-
nia i wydania materiałów o sporcie zapaśniczym w Swarzędzu.

Autorzy zdają sobie sprawę, że nie wszystkie wydarzenie 
z istnienia Klubu Unia i działającej sekcji zapaśniczej uda-
ło się zebrać i przedstawić na stronach tej publikacji. Wielu 
członków sekcji zapaśniczej nie ma już wśród nas, a swojej 
wiedzy nie przekazali potomnym. Wiele dokumentów, jak 



O zapasach w Swarzędzu

8

zdjęcia, dyplomy i inne pamiątki, uległo zniszczeniu lub nadal 
leży głęboko w szufladach, czekając na upublicznienie. Mamy 
nadzieję, że w przyszłości ktoś pokusi się o zebranie i opisanie 
brakujących faktów z życia, działalności i historii swarzędz-
kich zapasów i Klubu.

Na pierwszym planie Jan Pluta w meczu towarzyskim z drużyną Bułgarii
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Sport zapaśniczy 
w Swarzędzu

Lata 1921‑1973

Początki prawdziwej działalności na polu sportowym 
w Swarzędzu rozpoczęły się, podobnie jak w większości miast 
w Polsce, po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. Młodzież i do-
rośli, chcąc budować tożsamość narodową, tworzyli organiza-
cje, stowarzyszenia i związki, w których mogli realizować swoje 
zainteresowania oraz manifestować przywiązanie do Ojczyzny 
wymazywane przez lata zaborów. W tym okresie licznie powsta-
wały kluby sportowe, w których młodzi ludzie mogli nie tylko 
trenować, ale także uczyć się zdrowej rywalizacji czy zawiązy-
wać przyjaźnie.

Działalność sportową w Swarzędzu zapoczątkował ks. 
Tadeusz Mroczkowski, zakładając przy parafii św. Marcina 
Biskupa Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej, nad któ-
rym opiekę sprawował Jan Zaporowski. Stowarzyszenie aktywi-
zowało młodzież różnymi metodami, również poprzez sport. 
Młodzi ludzie lubili rywalizację, zwłaszcza na boisku piłkar-
skim, lecz nie stronili od innych dyscyplin, jak gra w palanta, 
pływanie czy lekkoatletyka.

Młodzież działająca w Katolickim Stowarzyszeniu 
Młodzieży Męskiej (później Katolickim Stowarzyszeniu 
Młodzieży Męskiej i Żeńskiej) postanowiła wzorem innych 
miast w Polsce założyć klub sportowy, w którym mogłaby re-
alizować swoje zainteresowania i pasje sportowe. 15 sierpnia 
1921 r., w dniu Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny oraz 
zwycięskiej Bitwy Warszawskiej, odbyło się spotkanie założy-
cielskie klubu, którego inicjatorem był Marian Zaporowski, mło-
dy nauczyciel. W spotkaniu tym uczestniczyło około 50 osób 
z szanowanych swarzędzkich rodzin. Byli wśród nich Marian, 
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Mieczysław i Zygmunt Zaporowscy, Tadeusz Bieszkowski, Jan 
Dytkiewicz, Florian Schleichert, Wincenty Konieczny, Antoni 
Pacyński, Kazimierz Pohl, Franciszek Nowicki, Mieczysław Pope 
oraz inni. Na spotkaniu postanowiono założyć klub sportowy 
oraz wybrać zarząd, który miał realizować i organizować życie 
nowo powstałej jednostki kultury fizycznej i sportu. W skład 
pierwszego zarządu weszli Marian Zaporowski jako prezes, ku-
piec Florian Schleichert i mistrz stolarski Wincenty Konieczny. 
Klub powołał do życia pierwszą sekcję piłki nożnej.

Klub początkowo nie posiadał nazwy, a jedynie osobowość 
prawną. Nazwa została mu nadana w brzmieniu „Unja” w roku 
1923 na wniosek urzędnika bankowego Henryka Dąbkiewicza 
i urzędnika Jana Dytkiewicza. Od momentu nadania nazwy klub 
przestał występować jako Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży 
Męskiej i Żeńskiej i przyjął nazwę Klub Sportowy „Unja” przy 
Stowarzyszeniu Młodzieży Polskiej. Z czasem nazwa została 
zmieniona na „Unia” (zmiany w zasadach ortografii polskiej) 
i funkcjonuje ona w tym brzmieniu do dzisiaj.

W okresie międzywojennym obowiązywały w nim bar-
wy fioletowo-białe (koszulki w fioletowo-białe pasy oraz białe 
spodenki). W okresie powojennym barwy zmieniono na niebie-
sko-białe i takie obowiązują w niezmienionej formie do czasów 
teraźniejszych.

W latach kolejnych klub powoływał do życia nowe sekcje 
sportowe, które pozwalały realizować zainteresowania mło-
dzieży oraz rozwijać ich talenty i pasje. W 1929 r. klub posiadał 
sekcje tenisa stołowego i tenisa ziemnego, w 1937 r. sekcje gier 
sportowych, lekkoatletyczną i strzelecką, a od roku 1938 sekcję 
pływacką, którą założył weterynarz Zbigniew Kasprzak – olim-
pijczyk i jeden z najwybitniejszych sportowców wielkopolskich 
okresu międzywojennego.

Sport zapaśniczy w stylu klasycznym w Swarzędzu roz-
począł swoją historię z chwilą powstania w 1928 r. klubu 
„Stowarzyszenie Sportowe Swarzędz” (SSS). Klub ten posiadał 
podobną liczbę zawodników, co powstała wcześniej „Unia” 
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– około 180. O ile „Unia” specjalizowała się w piłce nożnej, 
a później tenisie ziemnym i stołowym, to SSS posiadało silną 
sekcję zapasów i podnoszenia ciężarów. Były to sekcje atle-
tyczne. Zawodnicy tego klubu startowali w zawodach na tere-
nie Swarzędza oraz zdobywali medale w skali województwa. 
Najlepszymi zawodnikami SSS byli: Władysław Kwocz, Stefan 
Rogacki, Zygmunt Bodek, Franciszek Podlewski, Jarosław 
Zaporowski, bracia Konieczkowie, Stefan Budzyński, Stanisław 
Kubiak, Władysław Jasiak. Działalność stowarzyszenia trwała 
nieprzerwanie do rozpoczęcia wojny w 1939 r. Klub, podobnie 
jak „Unia”, borykał się z wieloma problemami, głównie organi-
zacyjno-finansowymi. Zapału zawodnikom jednak nie brako-
wało, co przekładało się na sukcesy sportowe oraz udział w za-
wodach i festynach sportowych. Wojna przerwała działalność 
SSS, która już nigdy później nie została wznowiona. Natomiast 
w czerwcu 1945 r. wznowiła działalność „Unia”, w której utwo-
rzono sekcję piłkarską i zapaśniczą. Czołowi przedwojenni za-
wodnicy Stowarzyszenia Sportowego Swarzędz uprawiający 

Zawodnicy SSS (Swarzędzkiego Stowarzyszenia Sportowego), 1937 r.
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Dyplom Jarosława Zaporowskiego z 1933 r.

W. Jasiak i M. Łukasiewicz (Sztekker Poznań) – 1938 r.

zapasy klasyczne i podnoszenie ciężarów weszli w skład sekcji 
zapaśniczej „Unii”. Byli to Stefan Budzyński, Władysław Jasiak, 
Stanisław Kubiak, Władysław Kwocz, Kazimierz Filipowicz, 
Stanisław Heliński i Jarosław Zaporowski. Kierownikiem sek-
cji został Stefan Budzyński. Wiedzę i umiejętności zapaśnicze 
przekazywał młodszym adeptom były doświadczony zawodnik 



O zapasach w Swarzędzu

13

Władysław Jasiak. Lata powojenne to okres rozwoju sportu za-
paśniczego w Swarzędzu, który trwał nieprzerwanie do okresu 
transformacji ustrojowej w 1989 roku.

Pierwsze walki odbywały się w Hotelu Polskim, gdzie póź-
niej mieścił się Ośrodek Kultury. Matę zapaśniczą wykonano 
z worków po cukrze ofiarowanych przez mistrza cukierniczego 
Romana Kamińskiego. Sport zapaśniczy w kraju i w Swarzędzu 
zaczął zdobywać nowych entuzjastów, rodziły się talenty spor-
towe. Pierwszy mecz zapaśnicy „Unii” rozegrali jesienią 1945 r., 
kiedy to pokonali najsilniejszy poznański klub zapaśniczy KKS 

Zapaśnicy i trenerzy Unii – w górnym rzędzie od lewej strony: 1) Wacław 
Pluta, 2) Józef Sydorko, 3) Andrzej Głowacki, 4) Henryk Drożdż, 5) Maciej 
Krakowski, 6) Zbigniew Jonczyk – trener, 7) Jacek Białek, 8) Mieczysław 
Wiśniewski, 9) Ryszard Surowiec, 10) Sylwester Smolarek – kierownik sekcji, 
W środkowym rzędzie od lewej strony: 1) NN, 2) Jan Krakowski, 3) Adam 
Frysiak, 4) Włodzimierz Kamiński, 5) Jan Woźniak, 6) Henryk Gowarzewski 
Dolny rząd od lewej strony: 1) Kazimierz Obarski, 2) Zbigniew Nowakowski, 
3) Sławomir Sławczyński
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13: 11. Każdy sukces rodzi nowy, jeżeli poparty jest pracą i deter-
minacją. Tak było w przypadku zapaśników „Unii”. Pierwszy me-
dal mistrzostw Polski zdobył w Łodzi w 1946 r. Stefan Budzyński, 
który został wicemistrzem Polski. Sukces sportowy przyniósł 
również sukces organizacyjny – starą matę z worków zastąpiła 
nowa, wykonana przez Poznańską Fabrykę Mebli. Praca trenin-
gowa i zapał niosły za sobą pozyskiwanie nowych zawodników 
i sympatyków oraz osiąganie sukcesów sportowych w zawodach 
i turniejach na szczeblu okręgowym i krajowym.

W latach 1946-1949 zapaśnicy „Unii” odnosili zwycięstwa 
drużynowe nad zespołami Pafawagu Wrocław, Olszy Kraków, 
Legii Kraków, HCP Poznań, Skóry Poznań, Czarni Nakło, Orła 
Wełnowiec. W tym czasie objawił się talent najlepszego w póź-
niejszym okresie polskiego zapaśnika, Zdzisława Schneidera, 
wychowanka „Unii”. W 1947 r. Zdzisław Schneider na drużyno-
wych mistrzostwach Polski, które rozegrano na terenie Targów 
Poznańskich, zdobył z drużyną Poznania II miejsce. Rok póź-
niej, tj. w 1948 r. został mistrzem kraju w wadze muszej, a jego 

Walka między Janem Plutą z prawej strony i Bogdanem Brodą
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kolega z klubu, Czesław Ciszewski, w tej samej wadze był trzeci. 
W roku 1949 drużyna „Unii” zdobyła drużynowo wicemistrzo-
stwo Poznania, startując w składzie: Zdzisław Schneider, Zenon 
Matuszak, Roman Firlik, Stefan Budzyński, Izydor Miszkiel, 
Aleksy Baranowski, Edmund Wiciak i Władysław Jasiak.

W roku 1950 „Unia” zajęła I miejsce w okręgu poznańskim 
i walczyła o wejście do pierwszej ligi państwowej. Zremisowała 
z Gwardią Łódź 4: 4, a następnie wygrała ze Spójnią Warszawa (5: 
3), Stalą Bydgoszcz, Spójnią Gdańsk, LZS Imielin i uzyskała awans, 
którego nie mogła zrealizować, gdyż ligę w 1951 r. rozwiązano, 
rozgrywając Puchar Miast. W drużynie Poznania I i Poznania 
II wystąpili zawodnicy „Unii”. W roku 1950 na indywidualnych 
mistrzostwach Polski złote medale zdobyli Zdzisław Schneider 
w wadze muszej i Zbigniew Jonczyk w wadze ciężkiej, a Czesław 
Ciszewski był trzeci w wadze muszej.

W kolejnych latach w „Unii” rodziły się nowe talenty, 
które błyszczały w okręgu i w kraju, a klub i sam Swarzędz 
zaczęły słynąć ze sportu zapaśniczego. Sport ten oraz meble 

Walka na mistrzostwach Polski między Józefem Wanatem (dół) i wielokrot-
nym mistrzem Polski i olimpijczykiem Stefanem Hajdukiem
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swarzędzkich rzemieślni-
ków i Swarzędzkich Fabryk 
Mebli stały się wizytówką 
naszego regionu.

W 1952 r. w Szczecinie 
mistrzem Polski zosta-
je Edmund Chrzanowski 
w wadze muszej, a Zdzisław 
Schneider w wadze koguciej 
jest drugi. Pierwszy raz w me-
czu z Bułgarią barwy Polski 
reprezentowali Zdzisław 
Schneider, Zbigniew Jonczyk 
i Edmund Chrzanowski. 
W tym też roku Zdzisław 
Schneider otrzymał nomina-
cję olimpijską do Helsinek. 
W zawodach nie wystąpił, gdyż 
trenerzy postawili na Rudolfa 
Tobołę z Siły Mysłowice, który 
sukcesu jednak nie odniósł.

Zwolnienie z wojska na zawody

Od lewej Zbigniew Jonczyk, obok 
Stefan Szczublewski – Prezes Unii 
i Edward Chrzanowski (Szklarska 
Poręba, 1953 r.)
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Osiągnięcia zawodników „Unii” spowodowały, że zabierały 
ich najlepsze w tym czasie kluby wojskowe i gwardyjskie (Legia 
i Gwardia Warszawa, Flota Gdynia), aby ci odbywali tam służbę 
wojskową. I tak w Legii sukcesy odnosili Zdzisław Schneider, 
Henryk Brodziszewski i Zenon Matuszak, w Gwardii Warszawa 
– Jan Siejak, Jan i Ludwik Plutowie, Stanisław Antkowiak, Stefan 
Skibiński, Józef Wanat, Włodzimierz Kamiński, Włodzimierz 
Puwałowski i Zenon Sobczak, a we Flocie Gdynia – Zbigniew 
Jonczyk i Edmund Chrzanowski.

Karta zdrowia zawodnika Zbigniewa Jonczyka
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W 1954 r. o tytuł mistrza kraju walczono na Centralnej 
Spartakiadzie 10-lecia. W zawodach tych Zdzisław Schneider 
zdobył złoty medal w wadze koguciej, a Zbigniew Jonczyk 
był drugi w ciężkiej. Rok 1954 to okres sukcesów sporto-
wych w Ogólnopolskiej Spartakiadzie Zrzeszenia Sportowego 
Unia. W Lesznie I miejsce zajęli Czesław Ciszewski, Edmund 
Chrzanowski, Zbigniew Jonczyk, Tadeusz Kąkolewski i Longin 
Skubiszak. W 1954 r. ligi drużynowej nie rozegrano, ale walczo-
no w Pucharze Miast. Zawodnicy „Unii” walczyli w reprezentacji 
Poznania I i II. Do finału awansowały Poznań I, Stalinogród (obec-
nie Katowice) i Warszawa, a mistrzem został Śląsk. W 1955 r. re-
aktywowano ligę zapaśniczą, a „Unię” zakwalifikowano do pierw-
szej ligi. Zespół ten reprezentowali Jan Siejak, Czesław Ciszewski, 
Zdzisław Schneider, Edmund Chrzanowski, Jan Włodarczyk, 
Tadeusz Ciborek, Tadeusz Kąkolewski, Zbigniew Jonczyk, 
Tadeusz Krysiak, Zenon Matuszak, Izydor Miszkiel i Roman Firlik. 
„Unia” startując w pierwszej grupie, zdobyła I miejsce, a w dru-
giej zwyciężyła Legia. „Unia” dwukrotnie uległa Legii w stosunku 

Turniej Zrzeszeń Sportowych o mistrzostwo Polski. Reprezentacja Zrzeszenia 
Sportowego „Unia”. Stoją od lewej strony: Józkowski z Wejherowa, T. Frysiak, 
A. Baranowski (trener), I. Miszkiel, St. Szczublewski (prezes), L. Skubiszak, T. 
Kąkolewski, Z. Przybylak, E. Chrzanowski – wszyscy z Unii Swarzędz (1953 r.)
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7: 1 i 5: 3 i zajęła II miejsce w Polsce. Walki wygrali dla „Unii”: 
Zdzisław Schneider – 2 razy oraz Tadeusz Ciborek i Tadeusz 
Kąkolewski. Barw Legii bronił Henryk Brodziszewski, który na kil-
ka lat związał się z tym klubem jako żołnierz zawodowy i odnosił 
tam liczne sukcesy sportowe. W kolejnych latach drużyna „Unii” 
zajmowała miejsca w rozgrywkach drużynowych: w 1956 r. – III 
miejsce, w 1957 r. – II miejsce, w 1958 r. – V miejsce, w 1959 r. – III 
miejsce, w 1960 r. – V miejsce (II grupa) i w 1961 r. – V miejsce (II 
grupa). W 1962 r. „Unia” borykała się z poważnymi trudnościami 
finansowymi, lecz potrafiła utrzymać się w I lidze, po wygranych 
meczach 11: 5 z Piotrkowią i 12: 2 z Borutą Zgierz.

W kolejnych latach drużyna „Unii” znowu zaczęła odno-
sić sukcesy drużynowe. I tak w 1963 r. zajęła II miejsce, w 1965 
i 1966 r. – III miejsce, a w 1967 r. – IV miejsce. W roku 1967 r. karie-
rę zakończył najbardziej utytułowany zawodnik klubu Zdzisław 
Schneider, trener i wychowawca młodzieży, związany w klubem 
od 1947 r. W roku 1968 r. „Unia” po przegranych wszystkich me-
czach wypadła z I Ligii, do której już nigdy nie wróciła. Przyczyn 
spadku należy upatrywać w sferze ekonomicznej. Klub nie 
mógł zapewnić zawodnikom takich warunków, które pozwoli-
łyby im uprawiać sport bez konieczności wykonywania pracy 
zawodowej, brakowało też bazy szkoleniowej. Mimo spadku 
z I ligi indywidualnie zawodnicy zdobywali jeszcze medale mi-
strzostw Polski. Ostatnim medalistą był Stanisław Antkowiak, 
który w 1973 r. zdobył III miejsce w wadze 90 kg.

Swarzędzkie zapasy miały szczęście do oddanych kibiców 
i działaczy, którzy znali się na sporcie, potrafili wypromować tę 
dyscyplinę w kraju oraz stworzyć niezapomniany klimat na wy-
darzeniach zapaśniczych. Do dzisiaj starsi zawodnicy oraz ki-
bice wspominają z łezką w oku mecze zapaśnicze z udziałem 
zawodników „Unii”. Przykładem takiego wydarzenia był mecz 
reprezentacji Poznania z drużyną szwedzką z Malmö w 1958 r. 
Mecz odbył się w specjalnie przygotowanej na tę okoliczność 
hali produkcyjnej SFM. Większość zawodników reprezenta-
cji Poznania stanowili zapaśnicy ze Swarzędza. Mecz wygrał 
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Reprezentacja Unii na mecz z Gruzją od lewej strony 1) Jan Włodarczyk, 
2) Eugeniusz Weber, 3) Szczepan Kijak, 4) Tadeusz Frysiak, 5) Edward 
Chrzanowski, 6) Józef Wanat, 7) Włodzimierz Puwałowski, 8) Zdzisław 
Schneider, 9) Wacław Kułakowski – kierownik sekcji

Reprezentacja Unii na mecz z Turcją, od lewej strony Bieniek – Prezes Unii, 
Wacław Kułakowski – kierownik sekcji, Zdzisław Schneider, Józef Wanat, 
Edward Chrzanowski, Tadeusz Frysiak, Arnold Dragan, Eugeniusz Weber, 
Jan Włodarczyk, Jan Pluta
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Poznań 11: 5. Swoje walki wygrali Zdzisław Schneider i Henryk 
Brodziszewski, a zremisowali Tadeusz Kąkolewski i Jan Pluta.

W roku 1959 rozegrano dwa mecze międzynarodowe 
z drużyną z Ankary i reprezentacją Gruzji. Mecze te rozegra-
no w parku przy boisku „Unii” przy licznej, żywo reagującej 
na poczynania zawodników, widowni. W meczu z Turkami 
Jan Włodarczyk pokonał medalistę olimpijskiego Alid Atona, 
a mecz po remisie niezawodnego Zdzisława Schneidera zakoń-
czył się wynikiem 6,5: 1,5. Drugie spotkanie zakończyło się wy-
nikiem 6: 2 dla zawodników gruzińskich. Turcy i Gruzini zawsze 
stanowili czołówkę światową.

Tradycją w klubie było to, że starsi zawodnicy po zakończe-
niu kariery przekazywali młodzieży tajniki sportu zapaśniczego. 
„Unia” miała wspaniałych zawodników, którzy byli też takimi 
samymi trenerami. Wymienić trzeba zwłaszcza Władysława 
Jasiaka, Zdzisława Schneidera, Zbigniewa Jonczyka, Józefa 
Wanata, Włodzimierza Kamińskiego, Stanisława Antkowiaka, 
Aleksego Baranowskiego i Jana Włodarczyka.

Działacze i trenerzy Unii od lewej strony 1) Marian Olejniczak, 2) Sylwester 
Smolarek, 3) Włodzimierz Kamiński, 4) Zbigniew Jonczyk
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Lata 1974 – 2006

Sport zapaśniczy jest domeną ludzi silnych, sprawnych 
i inteligentnych. Zawsze inspirował młodzież do samodosko-
nalenia i odnoszenia sukcesów w walce z przeciwnikiem i ota-
czającą rzeczywistością. Podobnie rzecz się miała w Swarzędzu, 
gdzie zapasy uprawiane w latach 1928-1939 w klubie SSS 
(Swarzędzkie Stowarzyszenie Sportowe), a od 1945 do dnia 
dzisiejszego w „Unii”, inspirowały młodych do treningu i walki 
z rywalem. Jak wspominaliśmy wcześniej do połowy lat 70. XX 
wieku zapasy (podobnie jak przemysł meblarski) stanowiły wi-
zytówkę miasta i regionu, były przedmiotem dumy Swarzędza 
i jego mieszkańców.

Od połowy lat 70. XX wieku „Unia” szkoli tylko młodzież, 
odnosząc liczne sukcesy w skali województwa i kraju. W tym 
czasie opiekę nad sekcją sprawuje zarząd klubu, którym kieruje 
Andrzej Pawlak – Dyrektor Swarzędzkich Fabryk Mebli – przy-
jaciel młodzieży i sportu. Z jego inicjatywy, przy pomocy wice-
prezesa Włodzimierza Kaźmierczaka, powstaje wielofunkcyjna 
hala sportowa (1990 r.).

Przemiany społeczne, a przede wszystkim rozwój sportu 
kwalifikowanego, spowodowały powolny regres w sporcie za-
paśniczym Swarzędza. Zawodnicy dorośli – seniorzy, nie znaj-
dując warunków do treningu (baza i warunki finansowe) prze-
stawali uprawiać zapasy. Pozostała tylko młodzież, która nie 
znajdując wzorców do naśladowania, nie garnęła się do sportu 
zapaśniczego i nie odnosiła w nim sukcesów.

Na posterunku trenerskim pozostali w tym czasie byli za-
wodnicy Zdzisław Schneider i Józef Wanat. Z tego okresu no-
towane są nieliczne sukcesy młodzieży zapaśniczej. Wymienić 
trzeba tutaj takie nazwiska jak Ryszard Kasprzak – srebrny me-
dalista Ogólnopolskiej Spartakiady Młodzieży, Tadeusz Fietz, 
Łukasz Cygan czy Krzysztof Borowczyk.

Trzeba tutaj nadmienić, że od 1999 r. w pracę organizacyj-
ną sekcji zapaśniczej klubu „Unia” zaangażowała się Dyrektor 
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Szkoły Podstawowej nr 2 Swarzędzu Agata Kubacka. Jej sympa-
tia do sportu zapaśniczego wynikała z faktu, że w przeszłości jej 
mąż Mirosław był zapaśnikiem, a później te tradycje kontynu-
ował syn Karol. Młodzi adepci zapasów znaleźli w dyrekcji szko-
ły sojusznika w organizacji zajęć treningowych, otrzymali po-
moc w zakupie sprzętu sportowego i udostępnianiu bazy trenin-
gowej na zajęcia (sala, siłownia). Po przejściu Agaty Kubackiej 
do pracy samorządowej, sekcji zapaśniczej pomaga Marlena 
Adolp i grono pedagogiczne szkoły.

Teraźniejszość sportu 
zapaśniczego w klubie 

„Unia” Swarzędz
Lata 2006‑2020

Nowy rozdział w zapasach młodzieżowych rozpoczął się 
w klubie Unia w roku 2006, kiedy do zespołu szkoleniowego 
sekcji zapaśniczej dołączył Grzegorz Mazurek. Nowy trener i po-
mocnik Zdzisława Schneidera przyjechał do Poznania z Miastka, 
gdzie rozpoczynał przygodę z zapasami. Trafił początkowo 
do klubu Sobieski Poznań, gdzie jako junior wywalczył srebrny 
i brązowy medal na Mistrzostwach Polski Juniorów. Młodego, 
rozwojowego zawodnika, który wykazywał instynkt trenerski, 
wypatrzyli działacze sekcji zapaśniczej „Unii” Swarzędz i zaan-
gażowali go do pracy trenerskiej od wiosny 2006 r.

Nowy trener od razu wpisał się w koncepcję sekcji zapa-
śniczej klubu. Schneider wprowadzał Grzegorza Mazurka w ta-
jemnice sztuki trenerskiej, a ten zarażał młodzież ze szkół swa-
rzędzkich entuzjazmem i umiejętnościami sportowymi. Akcja 
naboru przeprowadzona we wrześniu 2007 r. wśród dzieci 
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i młodzieży ze szkół swarzędzkich pozwoliła zapełnić salę tre-
ningową po brzegi, przynosząc wymierne korzyści. Praca, zapał 
i pasja pozwoliły w krótkim czasie odnosić młodym zawodni-
kom (a od 2009 roku również zawodniczkom) „Unii” coraz lep-
sze wyniki na szczeblu województwa, makroregionu, a w póź-
niejszym okresie Polski.

W hali „Unii” odbywają się turnieje o Puchar Burmistrza 
Miasta i Gminy Swarzędz, które aktywizują młodzież do trenin-
gów i uprawiania sportu zapaśniczego, a rodziców do współ-
pracy z trenerami i zarządem sekcji. Dotychczas odbyło się 11 
turniejów, które zgromadziły sporą liczbę zawodników, a ich or-
ganizacja była na wysokim poziomie. Zorganizowany w 2019 
roku Międzynarodowy turniej o Puchar Burmistrza zgromadził 
186 zawodników z 20 klubów z Polski oraz zaprzyjaźnionej dru-
żyny z Kaliningradu.

Dzięki przychylności Dyrekcji SP nr 2 w Swarzędzu, mło-
dzież może spotykać się na spotkaniach towarzyskich – wigi-
lia, spotkania okolicznościowe. Młodzi zapaśnicy biorą udział 
w pokazach sportowych w szkołach i w czasie imprez miejskich 
np. z okazji 50-lecia Szkolnego Związku Szkolnego, promując 
w ten sposób sport i Klub.

Pierwsze sukcesy przychodzą w roku 2009, gdy do zawodów 
rangi MP Kadetów i Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży kwalifiku-
ją się: Paulina Opielska – V miejsce, Tomasz Plackowski – XIII miejsce 
i Krzysztof Borowczyk – X miejsce. Od listopada 2009 r. karierę roz-
poczynają najmłodsi zapaśnicy, startując w turniejach w Plewiskach 
(styl klasyczny) i Komornikach (styl wolny – wolno atakować nogą). 
W tych zawodach I miejsce zajęli Sebastian Nowicki – waga 33 kg, 
Adam Koźlecki – 33 kg, Mikołaj Brodziszewski – 38 kg, Samanta 
Nowicka – 44 kg i Szymon Korcz – 76 kg. Drużynowo „Unia” zajęła 
III miejsce na siedem startujących zespołów. Trenerów cieszył mały 
sukces, gdyż zawodnicy „Unii” specjalizujący się w stylu klasycznym 
potrafili przeciwstawić się „wolniakom”.

W grudniu 2009 r. zawodnicy „Unii” startują w Ogólno-
polskim Turnieju Zapaśniczym Terravita Cup w Poznaniu 
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z udziałem 10 zespołów z Wielkopolski, Pomorza i woj. lubuskie-
go. W zawodach I miejsca zdobywają Maciej Katarzyniak – 28 kg 
i Maciej Echaust – 35 kg. Drużynowo „Unia” zajmuje II miejsce. 
W zawodach tych uczestniczył także Sebastian Nowicki – wizy-
tówka współczesnego sportu młodzieżowego „Unii”.

W roku 2010 w Międzynarodowym Turnieju Zapaśniczym 
o „Puchar Sobieskiego – Poznań 2010”, z udziałem 104 zawodni-
ków z 17 klubów z Ukrainy, Niemiec, Litwy i Polski, Unici zdoby-
wają kolejne sukcesy: I miejsce Krzysztof Borowczyk – waga 85 kg, 
a II miejsce Szymon Korcz – 76 kg. Na Ogólnopolskiej Olimpiadzie 
Młodzieży w Siedlcach Krzysztof Borowczyk zdobył brązowy medal 
w wadze 76 kg. Jest to pierwszy od ponad 30 lat medal Mistrzostw 
Polski zawodnika ze Swarzędza. 7 maja tego samego roku Paulina 
Opielska zdobywa brązowy medal na Ogólnopolskiej Olimpiadzie 
Młodzieży. Niestety, zarówno Borowczyk, jak i Opielska zakończyli 
tymi występami swoje kariery zapaśnicze.

W latach 2010-2013 czołówkę młodzieży zapaśniczej 
klubu Unia stanowili Maciej Echaust, Sebastian Nowicki, 
Maciej Katarzyniak, Mikołaj Rembacz, Krystian Stasiak 
i Szymon Korcz. Zawodnicy „Unii” startowali w wielu zawo-
dach na terenie kraju, zdobywając doświadczenie, co na pew-
no przełożyło się na późniejsze sukcesy. W 2012 roku odbyły 
się I Mistrzostwa Polski Młodzików, na których Maciej Echaust 
wywalczył brązowy medal, a Sebastian Nowicki był piąty. Był 
to pierwszy sygnał, że praca duetu Schneider – Mazurek idzie 
w dobrym kierunku.

W 2013 r. na Pucharze Polski w Poznaniu Maciej Echaust 
wygrał w kategorii 42 kg, a Sebastian Nowicki w wadze 46 kg 
był drugi. W tym samym roku na Ogólnopolskiej Olimpiadzie 
Młodzieży w Piotrkowie Trybunalskim swój pierwszy medal 
w wadze do 46 kg zdobywa Sebastian Nowicki. Od tego czasu 
jego kariera nabiera rozpędu, a dowodem są zdobywane meda-
le rangi mistrzostw Polski w kolejnych kategoriach – kadet, ju-
nior, senior. W kolejnych latach zawodnik ten będzie startował 
w Krajowej Lidze Zapaśniczej, Mistrzostwach Europy Juniorów 
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w Dortmundzie (2017), w Rzymie (2018) i Mistrzostwach Świata 
Juniorów w Trnawie (2018).

Myśl szkoleniowa, praca i zaangażowanie młodych zawod-
ników stają się źródłem sukcesów reprezentantów „Unii”, naj-
lepsi z nich trafiają do kadry narodowej.

W kolejnym roku na Ogólnopolskiej Olimpiadzie 
Młodzieży w Wałbrzychu swoje pierwsze medale wywalczyli 
Maciej Katarzyniak w kategorii do 42 kg (III miejsce) i Maciej 
Echaust w kategorii wagowej do 54 kg (III miejsce). W tym roku 
z powodu kontuzji na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży 
nie wystartował Sebastian Nowicki.

Rok 2015 przynosi kolejne medale: Maciej Katarzyniak zaj-
muje III miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorów w Kartuzach 
w kategorii do 50 kg oraz III miejsce na Międzynarodowych 
Mistrzostwach Polski Juniorów w Kostrzynie nad Odrą w katego-
rii do 50 kg, natomiast Sebastian Nowicki wywalczył III miejsce 
na Mistrzostwach Polski Kadetów w Radomiu (Ogólnopolska 
Olimpiada Młodzieży) w kategorii do 50 kg.

Poza sukcesami na Mistrzostwach Polski zawodnicy „Unii” 
zdobywają wiele medali na Pucharach Polski i w zawodach 
ogólnopolskich. Z każdym kolejnym rokiem liczba trenujących 
dzieci w klubie wzrasta.

W 2016 roku Unici zdobywają kolejne medale 
na Mistrzostwach Polski. Sebastian Nowicki zajmuje III miej-
sce w kategorii do 55 kg na Mistrzostwach Polski Juniorów 
w Pabianicach. Niestety, swoją przygodę z zapasami, po nieuda-
nych udziałach na najważniejszych zawodach, kończą Echaust 
i Katarzyniak. Pojawiają się za to kolejni zawodnicy „Unii”, 
którzy znakomicie sobie radzą w rywalizacji krajowej. Kacper 
Konczalik zajmuje III miejsce w Pucharze Polski w Warszawie, 
a później V miejsce na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży 
w Lubawie. Przygodę w „Unii” w tym roku również rozpoczyna-
ją Jakub Siemiński, Olaf Cierzniewski i Piotr Chełek.

W Polsce zorganizowano Krajową Ligę Zapaśniczą – w po-
łączonej drużynie Wielkopolski (Sobieski + Grunwald + Unia) 
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walczy Sebastian Nowicki. Po wielu latach przerwy kibice 
w Swarzędzu znowu mogli obejrzeć walki zapaśnicze na naj-
wyższym poziomie. W niezwykle emocjonującym meczu 5. ko-
lejki Krajowej Ligi Zapaśniczej WKS Grunwald Poznań pokonał 
AKS Białogard 5: 4. Mecz odbył się w hali „Unii” w Swarzędzu. 
Wygrana drużyny z Poznania, na zakończenie pierwszej rundy 
rozgrywek, dała im trzecie miejsce w tabeli.

W roku 2017 Sebastian Nowicki zostaje Mistrzem Polski 
Juniorów w Radomiu oraz Międzynarodowym Mistrzem Polski 
w Kostrzynie nad Odrą. Jako członek kadry narodowej walczy też 
na Mistrzostwach Europy w Dortmundzie, gdzie zajął XIII. miejsce.

Kacper Konczalik w Międzynarodowych Mistrzostwach 
Polski Kadetów sięga po II miejsce, a w Pucharze Polski Juniorów 
zajmuje V miejsce. Do klubu dołącza trener Norbert Nogaj i zo-
staje trenerem grup dziecięcych.

W październiku kolejny raz gospodarzem Krajowej Ligi 
Zapaśniczej jest „Unia” Swarzędz, która organizuje mecz po-
między WZS WKS Grunwald – Sobieski Poznań a AKS Madej 
Wrestling Team Piotrków Trybunalski. Mecz był transmito-
wany na żywo w TVP Sport. Gościem specjalnym był Prezes 
Polskiego Związku Zapaśniczego – „profesor” zapasów, 
Andrzej Supron. Wypełniona po brzegi hala „Unii” i gorący 
doping nie pomogły niestety naszej drużynie, która ostatecz-
nie przegrała aż 28: 4. Z przebiegu walk nie było widać takiej 
różnicy, natomiast na dziewięć pojedynków poznański klub 
wygrał tylko jeden.

W 2018 r. klub pozyskuje nowego trenera Piotra Leonarczyka, 
który wcześniej szkolił zawodników „Sobieskiego” Poznań. 
Zawodnicy Unii świętują kolejne sukcesy: Sebastian Nowicki 
zajmuje III miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów, VIII miejsce 
na Mistrzostwach Europy w Rzymie i XIX na Mistrzostwach Świata 
Juniorów w Trnawie oraz walczy w Krajowej Lidze Zapaśniczej. 
Jakub Siemiński zajmuje III miejsce na Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie Młodzieży w Poznaniu, zaś Piotr Chełek zdobywa 
tytuł Mistrza Polski Młodzików w Janowie Lubelskim.



O zapasach w Swarzędzu

28

Rok 2018 przynosi niestety wielką stratę dla sportu zapa-
śniczego Swarzędza i kraju, 24 października umiera Zdzisław 
Schneider – wybitny zawodnik, trener, wychowawca i sędzia. 
Zostaje pochowany na cmentarzu komunalnym w Swarzędzu, 
a w ostatniej drodze towarzyszą mu zawodnicy, trenerzy, władze 
miasta i liczne grono jego kibiców. Zdzisław Schneider został 
w 2018 r. wyróżniony w czasie Swarzędzkiej Gali Sportu tytu-
łem – „Najlepszy zawodnik 380-lecia sportu swarzędzkiego”.

Rok 2019 przynosi kolejne, znaczące sukcesy „Unii”. 
Zawodnicy zwyciężają na matach zapaśniczych w kraju 
i za granicą. Największym sukcesem zapaśników „Unii” jest 
II miejsce Sebastiana Nowickiego na Mistrzostwach Polski 
Seniorów w Kartuzach, które odbywały się w dniach 10-11 
maja 2019 r. Medal ten jest pierwszym w historii swarzędzkich 

Zdobycie 2 miejsca na MP Seniorów w Kartuzach 2019 – zdjęcie z przywita-
nia Sebastiana w klubie przez klub i władze miasta (Fot. Remik Błachnio)
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zapasów od 1973 r., kiedy to brązowy medal Mistrzostw Polski 
zdobył Stanisław Antkowiak w wadze ciężkiej. Trzeba tutaj rów-
nież zaznaczyć, że kariera Sebastiana Nowickiego jest modelo-
wym przykładem rozwoju oraz dowodem na to, że systematycz-
na praca przekłada się na wyniki sportowe. W tym samym cza-
sie Jakub Siemiński i Piotr Chełek znajdują się w czołówce Polski 
w swoich kategoriach. Jakub Siemiński zdobywa II miejsce 
Pucharu Polski Kadetów w Warszawie, I miejsce Pucharu Polski 
Kadetów w Kostrzynie nad Odrą oraz II miejsce na Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie Młodzieży w Staszowie. Piotrowi Chełkowi udaje 
się zająć II miejsce w Pucharze Polski kadetów w Kostrzynie nad 
Odrą. Obaj zawodnicy są członkami kadry Polski. Ponadto Piotr 
Chełek w czerwcu 2019 r. wystartował jako reprezentant kraju 
w Mistrzostwach Europy Kadetów w Krakowie.

Niemal każdego roku Unici zdobywają medale 
na Mistrzostwach Polski, ale rok 2020 pomimo panującej 
na świecie pandemii okazał się najlepszym w historii „Unii” pod 
względem sportu młodzieżowego. Zawodnicy „Unii” wywalczy-
li 7 indywidualnych medali Mistrzostw Polski w różnych kate-
goriach wiekowych: na Młodzieżowych Mistrzostwach Polski 
w Poznaniu (Sebastian Nowicki – III miejsce), na Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie Młodzieży w Janowie Lubelskim (Jakub Siemiński 
– I miejsce, Piotr Chełek – III miejsce, Olaf Cierzniewski – III 
miejsce), na Mistrzostwach Polski Młodzików w Kostrzynie nad 
Odrą (Patryk Krobski – III miejsce, Michał Kałużny – III miejsce, 
Mateusz Wierzbiński – III miejsce). Ponadto Olaf Cierzniewski 
i Potr Chełek wywalczyli w drużynie z Wielkopolski złote meda-
le w Drużynowych Mistrzostwach Polski Kadetów.

Drużyna młodzików na Międzywojewódzkich 
Mistrzostwach Młodzików zajęła drużynowo II miejsce. 
W składzie zespołu ze Swarzędza, pod wodzą trenera Piotra 
Leonarczyka startowali Patryk Krobski, Patryk Remlein, 
Wiktor Brodziszewski, Hubert Żak, Michał Kałużny, Nicholas 
Kempiński, Hubert Sobkowiak, Aleks Mendel, Albert Tylski, 
Michał Gracz i Mateusz Wierzbiński.
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Ta sama grupa zawodników w Janowie Lubelskim plasuje 
się na IV miejscu w klasyfikacji drużynowej na 47 klubów z ca-
łej Polski, co niewątpliwie jest bardzo dobrym prognostykiem 
na przyszłość swarzędzkich zapasów.

Warto też wspomnieć, że srebrną medalistką Mistrzostw 
Polski Młodzików została Anna Starszak, która rozpoczynała 
przygodę z zapasami w „Unii” Swarzędz, a w 2019 roku prze-
szła do Grunwaldu Poznań, który specjalizuje się w szkoleniu 
w zapasach w stylu wolnym oraz w zapasach kobiet.

Sukcesy zapaśników i ich trenerów śledzą z uwagą władze 
miasta, kibice oraz młodzież. Za sukcesy sportowe podopiecz-
nych w 2017 r. tytuł Trenera Roku zdobył Grzegorz Mazurek, 
a w 2018 r. Piotr Leonarczyk. Odznaczenie odbyło się podczas 
Gali Sportu. Sportowcem Roku 2018 została Anna Starszak – 
młoda, obiecująca zawodniczka sekcji zapaśniczej. Wśród wy-
różnionych był również Sebastian Nowicki.

Trener Grzegorz Mazurek przez Kapitułę Sportowej Polski 
został wyróżniony w 2017 r. tytułem Pasjonata Sportu. Nagrodę 
otrzymał w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego 
w Warszawie.

Sekcja młodzieżowa sportu zapaśniczego klubu Unia 
zalicza się obecnie do najlepszych w kraju. Zawodnicy startu-
ją w wielu turniejach w Polsce i za granicą, przynosząc dumę 
miastu.

Należy mieć nadzieję, że Swarzędz i klub „Unia” nigdy 
nie znikną z zapaśniczej mapy Polski i będą wizytówką spor-
tu zapaśniczego, jak to miało miejsce w latach minionych. 
Zapaśnicy „Unii” byli i są nie tylko przykładem sportowych 
umiejętności, ale również realizują się w pracy zawodowej, są 
przykładem na to, że sport uczy i wychowuje.

Dzisiaj wielu ze starszych zawodników sekcji zapaśni-
czej działa w Kole Przyjaciół i Sympatyków Klubu Sportowego 
„Unia” Swarzędz – „Unia – 100” i przygotowuje obchody 
100-lecia klubu, które będą miały miejsce w 2021 roku.
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Aktualni trenerzy Unii – od lewej strony: 1) Piotr Leonarczyk, 2) Norbert 
Nogaj, 3) Grzegorz Mazurek

Obiecująca młodzież Unii:  Sebastian Nowicki, Jakub Siemiński, Piotr 
Chełek, Olaf Cierzniewski
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Kalendarium sportu 
zapaśniczego w Swarzędzu

•	 1928 – powstaje Stowarzyszenie Sportowe Swarzędz (SSS) 
z silną sekcją atletyczną, w której szkolą się zapaśnicy 
i ciężarowcy.

•	 1945 – powstaje sekcja zapaśnicza klubu „Unia” Swarzędz, 
która przyjmuje byłych zapaśników przedwojennego klu-
bu SSS. Kierownikiem sekcji zostaje Stefan Budzyński, 
a trenerem Władysław Jasiak.

•	 1945 – Roman Kamiński – swarzędzki cukiernik ofiaru-
je worki po cukrze, z których uszyto matę zapaśniczą. 
Zapaśnicy „Unii” rozgrywają pierwszy mecz w historii tego 
klubu i pokonują silny zespół z Poznania – KKS.

•	 1946 – pierwszy srebrny medal mistrzostw Polski dla klu-
bu zdobył w Łodzi Stefan Budzyński.

•	 1948 – Zdzisław Schneider zdobywa z drużyną Poznania 
złoty medal drużynowych mistrzostw Polski.

•	 1949 – Zdzisław Schneider (waga musza) zdobywa dla 
klubu swój pierwszy złoty medal w mistrzostwach Polski 
w Katowicach, a Czesław Ciszewski zdobywa III miejsce 
w tej samej wadze.

•	 1950 – „Unia” awansuje do I ligi państwowej, w której nie 
wystąpiła z powodu jej rozwiązania.

•	 1951 – indywidualne Mistrzostwa Polski w Toruniu – 
Zdzisław Schneider (waga musza) i Zbigniew Jonczyk 
(waga ciężka) zdobywają złote medale, w Czesław 
Ciszewski w wadze muszej zajmuje III miejsce.

•	 1952 – Edmund Chrzanowski zostaje mistrzem Polski 
w wadze muszej, a Zdzisław Schneider zajmuje II miej-
sce w wadze koguciej. Zdzisław Schneider zdobywa no-
minację olimpijską do Helsinek (w zawodach nie wystą-
pił). Zbigniew Jonczyk, Edmund Chrzanowski i Zdzisław 
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Schneider zostali powołani do reprezentacji Polski 
na mecz z Bułgarią.

•	 1955 – „Unia” zdobywa II miejsce w reaktywowanej I lidze 
państwowej, przegrywając finał z Legią Warszawa.

•	 1956‑1957 – drużyna zapaśnicza „Unii” jest na III miejscu 
w Polsce.

•	 1958 – Zdzisław Schneider zdobywa dziewiąty złoty me-
dal indywidualnych mistrzostw Polski.

•	 1958 – mecz reprezentacji Poznania z drużyną szwedzką 
z Malmö – zwycięstwo Zdzisława Schneidera i Henryka 
Brodziszewskiego.

•	 1959 – mecze międzypaństwowe z reprezentacjami Turcji 
i Gruzji. W meczu z Turcją Jan Włodarczyk pokonuje me-
dalistę olimpijskiego Alid Atona.

•	 1959‑1966 – czołowi zawodnicy „Unii” na czas służby woj-
skowej przechodzą do Gwardii Warszawa. Są to: Jan Pluta, 
Józef Wanat, Zenon Sobczak, Włodzimierz Kamiński, 
Włodzimierz Puwałowski, Ludwik Pluta i Tadeusz Witkowski.

•	 1963 – drużyna „Unii” zdobywa II miejsce w Polsce.
•	 1965 i 1966 – drużyna „Unii” zdobywa III miejsce w Polsce.
•	 1968 – spadek zapaśników z I ligi.
•	 1969‑1970 – walki w II lidze państwowej.
•	 1971 – rozwiązanie Ligi drużynowej.
•	 1972 – „Unia” ma 6 zawodników w indywidualnej lidze 

państwowej: Stanisław Antkowiak, Sylwester Szcześniak, 
Włodzimierz Kamiński, Henryk Gowarzewski, Maciej 
Krakowski i Józef Sydorko.

•	 1973 – Stanisław Antkowiak zdobywa ostatni w dziejach 
„Unii” indywidualny medal mistrzostw Polski (brązowy 
w wadze 90 kg).

•	 2009 – Ogólnopolski Turniej Zapaśniczy Terravita Cup 
w Poznaniu, Maciej Katarzyniak – I miejsce – 28 kg, Maciej 
Echaust – I miejsce – 35 kg. Drużynowo – II miejsce.

•	 2010 – Międzynarodowy Turniej Zapaśniczy o „Puchar 
Sobieskiego – Poznań 2010”, Krzysztof Borowczyk 
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– I miejsce– waga 85 kg, Szymon Korcz – II miejsce – 76 kg. 
Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Siedlcach, Krzysztof 
Borowczyk – III miejsce – 76 kg. Ogólnopolska Olimpiada 
Młodzieży, Paulina Opielska – III miejsce.

•	 2012 – I Mistrzostwa Polski Młodzików, Maciej Echaust – III 
miejsce, a Sebastian Nowicki – V miejsce.

•	 2013 – Puchar Polski w Poznaniu, Maciej Echaust – I miejsce 
– 42 kg. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Piotrkowie 
Trybunalskim – Sebastian Nowicki – II miejsce – 46 kg. 
Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Wałbrzychu, Maciej 
Katarzyniak – III miejsce – 42 kg, Maciej Echaust – III miej-
sce – 54 kg.

•	 2015 – Mistrzostwa Polski Juniorów w Kartuzach, Maciej 
Katarzyniak – III miejsce do 50 kg oraz III miejsce 
na Międzynarodowych Mistrzostwach Polski Juniorów 
w Kostrzynie nad Odrą w kategorii do 50 kg. Mistrzostwa 
Polski Kadetów w Radomiu (Ogólnopolska Olimpiada 
Młodzieży), Sebastian Nowicki – III miejsce – do 50 kg.

•	 2016 – Mistrzostwa Polski Juniorów w Pabianicach, 
Sebastian Nowicki – III miejsce – do 55 kg, Puchar Polski 
w Warszawie, Kacper Konczalik – III miejsce, a później 
V miejsce na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży 
w Lubawie.

•	 2017 – Trener Grzegorz Mazurek zostaje wyróżniony 
przez Kapitułę Sportowej Polski tytułem Pasjonata Sportu. 
Sebastian Nowicki – Mistrz Polski Juniorów w Radomiu 
oraz Międzynarodowy Mistrz Polski w Kostrzynie nad 
Odrą.

•	 2018 – Mistrzostwa Polski Juniorów, Sebastian Nowicki – III 
miejsce, VIII miejsce na Mistrzostwach Europy w Rzymie 
i XIX na Mistrzostwach Świata Juniorów w Trnawie. 
Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Poznaniu, Jakub 
Siemiński – III miejsce. Piotr Chełek – Mistrz Polski 
Młodzików w Janowie Lubelskim.
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•	 2019 – Mistrzostwa Polski Seniorów w Kartuzach, 
Sebastian Nowicki, II miejsce. Puchar Polski Kadetów 
w Warszawie. Jakub Siemiński – II miejsce, I miejsce 
Pucharu Polski Kadetów w Kostrzynie nad Odrą oraz 
II miejsce na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży 
w Staszowie. Puchar Polski kadetów w Kostrzynie nad 
Odrą, Piotr Chełek – II miejsce.

•	 2020 – Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Poznaniu, 
Sebastian Nowicki – III miejsce, Ogólnopolska Olimpiada 
Młodzieży w Janowie Lubelskim, Jakub Siemiński – I miej-
sce, Piotr Chełek – III miejsce, Olaf Cierzniewski – III miej-
sce. Mistrzostwa Polski Młodzików w Kostrzynie nad 
Odrą, Patryk Krobski – III miejsce, Michał Kałużny – III 
miejsce, Mateusz Wierzbiński – III miejsce. Drużynowe 
Mistrzostwa Polski Kadetów, Olaf Cierzniewski i Piotr 
Chełek I. Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików, 
Drużyna młodzików – II miejsce.

Zawodnicy Unii (2019 r.)
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Zawodnicy i trenerzy Unii 
sprzed lat

Władysław Jasiak

Zbigniew Jonczyk

Jan Włodarczyk

Aleksy Baranowski

Józef Wanat Zdzisław Schneider

Stanisław Antkowiak

Włodzimierz Kamiński
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Czołowi Zawodnicy Unii 
sprzed lat

Ludwik Pluta Henryk Brodziszewski Stefan Budny

Włodzimierz PuwałowskiMaciej Krakowski

Dariusz Stanisławski Tadeusz Witkowski
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Trenerzy sekcji 
zapaśniczej

1945 – 2005
•	 Władysław Jasiak
•	 Zbigniew Jonczyk
•	 Zdzisław Schneider
•	 Józef Wanat
•	 Stanisław Antkowiak
•	 Włodzimierz Kamiński
•	 Jan Włodarczyk
•	 Aleksy Baranowski

2006 – 2020
•	 2006 – 2012: Zdzisław Schneider, Grzegorz Mazurek
•	 2013 – 2015: Grzegorz Mazurek, Jakub Tim, Arkadiusz Kordus
•	 2015 – 2016: Grzegorz Mazurek, Paweł Matuszyński
•	 2017 – 2018: Grzegorz Mazurek, Norbert Nogaj
•	 od 2018: Grzegorz Mazurek, Norbert Nogaj, Piotr Leonarczyk

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE
LITERATURA

•	 Historia polskich zapasów 1922‑2012, Polski Związek 
Zapaśniczy, Warszawa 2012.

•	 Kąkolewski T., Kąkolewski J., Unia Swarzędz 1921‑2011, 
Swarzędz 2011.

•	 Michalik M.B., Kronika sportu, Warszawa 1993. 
•	 Nawrocka E., Horyński P., 80 lat Klubu Sportowego Unia 

Swarzędz 1921-2001, Swarzędz 2001.





Wydawca: 
Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu

ISBN 978-83-941082-5-0


