WSPOMNIENIA SEKCJI
ZAPASY
Zapaśnictwo narodziło się nie w FSO, lecz w sąsiednim klubie praskim – AKS „Junak”. Był
to klubik stosunkowo mały, ale już w latach siedemdziesiątych było o nim w Warszawie dość
głośno. Zaczęło się od budowy ośrodka sportowego, oczywiście siłami społecznymi. Powstał
nawet Komitet Budowy.

Ośrodek

oddano do użytku pod koniec 1971 roku.

Na tej bazie

zorganizowano sekcje sportowe m.in. zapaśniczą, która stała się sekcją wiodącą, jako ,że do
zarządu wszedł entuzjasta tej dyscypliny, były zapaśnik WKS „Gwardia” Inż. Zygmunt Michrowski.
Aktywnością w klubie i w sekcji wyróżniał się inż. Kazimierz Kubiak.
Zapaśnicy rozwinęli skrzydła szybciej niż można było tego oczekiwać. Używano różnych
sposobów, by na treningi przychodziła młodzież. W walkach pokazowych uczestniczył m.in.
późniejszy mistrz świata, a wtedy brązowy medalista M. Św. Andrzej Supron. Rok po roku
zapaśnicy pięli się wzwyż i uzyskiwali coraz znaczniejsze sukcesy.
wszystkich wyników. Sporą satysfakcję działaczom sprawił Jacek

Nie sposób wymienić

Wróblewski, zdobywając w

1975 r. tytuł mistrza juniorów w wadze 52 kg oraz Jacek Wojtkowski, kwalifikując się do kadry
jurorów. Swój udział w kadrze Wojtkowski wywalczył w zwycięstwem w meczu juniorów Polska –
Bułgaria.
Sukcesami popisywali się zupełnie młodzi zawodnicy, którzy startowali w tak zwanym
pierwszym kroku, a wszystko co osiągnęli mogli zawdzięczać swoim wychowawcom, Jerzemu
Sadowskiemu i Andrzejowi Wróblewskiemu.
Efektownie młodzi zapaśnicy wystartowali również w „STALI” FSO przysparzając klubowi
chwały i radości. Warto wymienić takie fakty jak: wywalczenie przez Jacka Wojtkowskiego II
miejsca w Ogólnopolskiej Spartakiadzie Młodzieży w 1977 roku i I miejsca przez T. Laskowskiego
w Ogólnopolskich Mistrzostwach Federacji „Stal: w 1977 r. młodzież zdobyła pięć indywidualnych
medali w mistrzostwach okręgu warszawskiego, a drużynowo zapaśnicy zostali mistrzem okręgu w
kategorii juniorów w 1978 r. Wreszcie podczas ostatniej Warszawskiej Olimpiady Młodzieży
wywalczyli 5 medali

Na zdjęciu :
I-szy z lewej – Kazimierz Kubiak,
w środku trener – Jerzy Sadowski,
z prawej – Zygmunt Kulczycki.

