Piotrkowscy olimpijczycy
Piotrków Trybunalski ma swoich Olimpijczyków. Poniżej przedstawiamy ich
sylwetki.
Józef Jaworski
Olimpijczyk z Paryża z 1924 roku. Lekkoatleta. Reprezentant Polski w biegu na 800 i 1500 metrów.
Wielokrotny mistrz Polski. O jego sportowej karierze wiemy niewiele. Urodził się Warszawie. W
młodzieńczych latach reprezentował barwy Sokoła Piotrków. Na pierwszej olimpiadzie z udziałem
Polaków w 1924 roku odpadł w eliminacjach, ale ówczesny poziom polskiej lekkiej atletyki był
słabiutki i w tym można dopatrywać się przyczyn słabego wyniku Józefa Jaworskiego. Po
zakończeniu sportowej kariery długoletni działacz sportowy na terenie Warszawy.
Antoni Maszewski
Najwybitniejszy sportowiec pochodzący z gminy Rozprza. Urodził się w Kamieńsku w 1908 roku.
Reprezentował Polskę na Igrzyskach Olimpijskich w Berlinie w 1936 roku w biegu na 400 metrów
przez płotki. Wielokrotny mistrz Polski. Najlepsze lata sportowej kariery zabrała mu II Wojna
Światowa. Antoni Maszewski walczył pod Monte Cassino, niestety nie dane było mu przeżyć wojny.
Zginął w 1944 roku broniąc w Anconie. Do dziś w Rozprzy rozgrywane są biegi pamięci Antoniego
Maszewskiego.
Czesław Kwieciński
Pięciokrotny olimpijczyk, dwukrotny brązowy medalista olimpijski z Monachium i Montrealu. Jeden
z najwybitniejszych zapaśników wywodzących się z naszego miasta. Do Piotrkowa przybył zza
wschodniej granicy z Romaszkina. W naszym mieście trenował go Eugeniusz Kieruszyn i to właśnie
pod jego okiem Kwieciński awansował do kadry narodowej. Członek zespołu, który w 1961 roku po
raz pierwszy wywalczył awans do I ligi. Jako zawodnik Siły Mysłowice walczył aż na pięciu
Igrzyskach Olimpijskich od igrzysk w Tokio (1964) do Moskwy (1980).
Włodzimierz Wachowicz
Najwybitniejszy obok Lesława Dziuby piłkarz ręczny pochodzący z Piotrkowa. Z zespołem Concordii
pod okiem Wojciecha Gawlińskiego awansował w 1968 roku do pierwszej ligi. Później zawodnik
łódzkiej Anilany, z którą zdobył wiele medali mistrzostw Polski. Wachowicz zasłynął jako
szczypiornista, który wprost do perfekcji opracował rzut z biodra. Krótkie soczyste strzały wpadały
do siatki zanim bramkarz zdołał się zorientować, że piłka została rzucona. Wielokrotny reprezentant
Polski. W 1972 roku reprezentował nasz kraj na Igrzyskach Olimpijskich w Monachium, gdzie
Polska zajęła dziesiąte miejsce. Występował również w Niemczech w zespole BTV Wuppertal.
Obecnie prowadzi jedną z klinik stomatologicznych w Piotrkowie.
Bogdan Daras
Swoją niezykle długą sportową karierę rozpoczynał w 1973 roku w Piotrkowie pod okiem trenerów
Jana Rola i Grzegorza Ludwiga. To właśnie w barwach GKS Piotrcovia zdobył swój pierwszy tytuł złoty medal na Spartakiadzie Młodzieży w 1977 roku. Sekcja zapaśnicza w Piotrcovii w tych latach

nieco podupadła co spowodowało, że Daras zmienił barwy klubowe i od tej pory reprezentował Siłę
Mysłowice. To właśnie jako zawodnik Siły odnosił swe największe sukcesy - zdobył dwukrotnie tytuł
mistrza świata w Kolboten w 1985 roku i rok później w Budapeszcie. Nie zdobył tytułu mistrza
olimpijskiego w Seulu ze względu na kontuzję. Wielokrotny mistrz Polski we wszystkich kategoriach
wiekowych. Obecnie mieszka w Niemczech, gdzie jest walczącym trenerem w jednym z
drugoligowych klubów.
Roman Wrocławski
Karierę zapaśniczą rozpoczynał pod okiem Juliana Pietraka w Piotrkowie w roku 1967. Już rok
później wywalczył swój pierwszy tytuł mistrza Polski juniorów. Największe sukcesy odnosił w
barwach Wisłoki Dębica, gdzie występował w latach 1973 - 84. Był mistrzem świata seniorów w
1982 roku, gdzie triumfował w Katowicach. Zdobył wiele medali mistrzostw Europy.
Dziesięciokrotnie wywalczył tytuł mistrza Polski seniorów. Był w składzie drużyny Piotrcovii, która
pod wodzą Grzegorza Ludwiga zdobyła tytuł drużynowego mistrza Polski. Olimpijczyk z Seulu z
1988 roku gdzie zajął siódme miejsce. Obecnie mieszka w Stanach Zjednoczonych. Miał duży wkład
w złoty medal Rulona Gardnera, który pokonał w finale Igrzysk Olimpijskich w Sydney
legendarnego Aleksandra Karelina.
Piotr Stępień
Swą sportową karierę rozpoczynał w RKS-ie Radomsko, walczył później w warszawskiej Legii, skąd
jako młody 21-letni zawodnik przybył do Piotrkowa. To właśnie w naszym mieście pod okiem
Grzegorza Ludwiga rozwinął się talent Piotra, który szybko awansował do reprezentacji Polski
seniorów. Jego największe sukcesy to bez wątpienia wicemistrzostwo olimpijskie w 1992 roku
wywalczone na matach Barcelony, ale nie należy też zapominać, że Stępień trzy lata wcześniej
zdobył tytuł wicemistrza Europy w fińskim Oulu. Wielokrotny mistrz Polski, wielokrotny zwycięzca
najprzeróżniejszych zawodów.
Michał Bąkiewicz
Urodzony 22 marca 1981 roku w Piotrkowie Trybunalskim, siatkarz grający na pozycji
przyjmującego w PGE Skra Bełchatów. Jego kariera mogła się zakończyć przedwcześnie z powodu
zaburzenia krążenia krwi w dłoni, jednak dzięki pomocy Raula Lozano, który znalazł mu najlepszych
specjalistów we Włoszech, wyzdrowiał i wrócił na parkiety w 2006 roku. Grał w klubach SMS
Rzeszów, Wkręt-Met Domex AZS Częstochowa (2000 - 2003), Skra Bełchatów (2003 - 2004), PZU
AZS Olsztyn (2004 - 2007) oraz obecnie Skra Bełchatów. Do największych sukcesów sportowych
należy zaliczyć wicemistrzostwo Polski z AZS Częstochowa oraz PZU AZS Olsztyn, brązowy medal
mistrzostw Polski z AZS Olsztyn oraz wicemistrzostwo świata w 2006 roku. 6 grudnia 2006 został
odznaczony przez prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Złotym Krzyżem Zasługi.

