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sekcja skoków do wody

sekcja skoków do wody 
(1951-2001)

Tradycje skoków do wody w Akade-
mickim Związku Sportowym w Warszawie 
sięgają lat dwudziestych XX stulecia. Do 
tych tradycji nawiązywali zawodnicy AZS-
AWF Warszawa, którzy przyczynili się do 
rozwoju tej dyscypliny w Polsce w drugiej 
połowie XX wieku. Skoki do wody należą do 
trudnej sztuki sportowej – na miarę akro-
batyki sportowej i gimnastyki sportowej; 
wymagają odwagi, wysokiej sprawności 
fizycznej, elegancji i precyzji wykonania 
ewolucji. Są jedną z najbardziej widowisko-
wych dyscyplin sportowych. 

Sekcja skoków do wody powstała w Klu-
bie AZS-AWF Warszawa w 1951 roku 
i nieprzerwanie przez pięćdziesiąt lat swej 
działalności należała do najlepszych sekcji 
w Polsce. W AZS-AWF wychowało się wie-
lu mistrzów i reprezentantów Polski w tej 
dyscyplinie sportu. 

Sekcja powstała z inicjatywy Dymitra 
Bogajewskiego, kierownika Zakładu Pły-
wania w AWF, który przez kilkanaście lat 
pełnił jednocześnie funkcję trenera skoków 

do wody w Klubie AZS-AWF (1951-1963), 
a później był kierownikiem sekcji skoków 
do wody (1965-1974). Jeszcze przed oficjal-
nym powołaniem sekcji skoków do wody 
w Klubie AZS-AWF Dymitr Bogajewski 
werbował wśród studentów AWF chętnych 
do uprawiania tej dyscypliny sportu. Pierw-
szym z nich był Aleksander Rękas, który 
uprawiał gimnastykę sportową w AZS-AWF. 
Niebawem zgłosił się na treningi skoków 
do wody Ireneusz Malarecki. Obydwaj 
uczestniczyli też w pierwszym obozie szko-
leniowym w Poznaniu w lipcu 1950 roku 
pod kierunkiem Eugeniusza Majchrzaka, 
łódzkiego trenera pływania i skoków do 
wody. Jednak w Letnich Mistrzostwach 
Polski w Krakowie w 1950 roku skoczkowie 
AWF nie startowali1.

1 Relacje Aleksandra Rękasa; według jego opisu na 
treningi skoków do wody przychodzili też studenci, 
uprawiający inne dyscypliny sportu; byli wśród 
nich tyczkarze: Andrzej Krzesiński i Zenon Ważny, 
ciężarowiec Józef Styczyński i inni, traktujący skoki 
do wody jako sport uzupełniający.

Dymitr Bogajewski, 
założyciel sekcji, trener

Halina Chrząszcz-Bartkowiak
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Na początku 1951 roku Dymitr Bogajew-
ski założył w Klubie AZS-AWF Warszawa 
sekcję skoków do wody i z grupą kilku 
studentów AWF rozpoczął systematyczne 
treningi, zapoczątkowując „złotą erę” war-
szawskich skoczków akademickich2. Pierw-
szym sukcesem sportowym było zdobycie 3 
miejsca przez Aleksandra Rękasa w skokach 
z trampoliny na Zimowych Mistrzostwach 
Polski w Warszawie w 1951 roku3. W tym 
samym roku na I Ogólnopolskiej Spartakia-
dzie w Warszawie dominowali zawodnicy 
AZS-AWF; w skokach z trampoliny Antoni 
Baklarz zajął 1 miejsce, a Aleksander Rękas 
2 miejsce, przełamując hegemonię zawod-

2 K. Hądzelek, Klub AZS-AWF, Akademia Wycho-
wania Fizycznego. Księga Pamiątkowa 1929-1959, 
Warszawa 1960,s. 337.

3 Zimowe Mistrzostwa Polski nosiły początkowo 
nazwę „Mistrzostwa Hali Krytej”.

ników Śląska. Antoni Baklarz zwyciężył 
również w skokach z wieży.

Jesienią 1951 roku rozpoczęła studia 
w AWF i przystąpiła do AZS-AWF utalen-
towana zawodniczka Halina Chrząszcz, 
która już od roku 1950 odnosiła sukcesy 
w skokach do wody z trampoliny i z wieży 
w barwach „Stali” Katowice. Jednocześnie 
jesienią 1951 roku przeniosła się z Wyższej 
Szkoły Wychowania Fizycznego we Wro-
cławiu na studia do AWF Maria Paszke, 
jedna z czołowych lekkoatletek Dolnego 
Śląska. W AWF zaczęła uprawiać skoki do 
wody. Były to pierwsze zawodniczki sekcji 
skoków do wody w Klubie AZS-AWF. 

Na Zimowych Mistrzostwach Polski 
w Stargardzie w 1952 roku zawodnicy 
AZS-AWF odegrali już czołową rolę. Ha-
lina Chrząszczówna zdobyła w skokach 
z trampoliny tytuł mistrzyni Polski, a Maria 
Paszke – tytuł wicemistrzyni. W konkuren-
cjach męskich Aleksander Rękas wywalczył 
mistrzostwo Polski. Od tej pory sekcja 
AZS-AWF zaczęła przodować w rywaliza-
cji zespołowej skoków do wody w kraju, 
walcząc o prymat z zawodnikami klubów 
sportowych Górnego Śląska4.

Niebawem stan liczbowy sekcji skoków 
do wody AZS-AWF powiększył się o dal-
szych zawodników, głównie studentów 
i młodszych asystentów AWF. Sekcję zasili-
li: Danuta Wojczewska, Jerzy Piekutowski, 
Romuald Skiba, Józef Włodarczyk.

Początkowo treningi i zawody odbywały 
się na pływalni AWF, wyposażonej w dwie 
trampoliny: 1-metrową i 3-metrową. Duży 
wpływ na stan i rozwój tej dyscypliny sportu 
miało oddanie do użytku w 1955 roku base-
nu w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, 
gdzie oprócz trampoliny 1- i 3-metrowej 
znajdowała się wieża 5- i 10-metrowa. 
Zawodnicy AZS-AWF korzystali z basenu 
i urządzeń PKiN w ramach wzajemnej 
współpracy, głównie w zakresie szkolenia 
skoków z wieży. Treningi ogólnorozwojowe 
odbywały się w salach gimnastycznych nr 
2 i nr 5. Skoczkowie uczestniczyli również 
w treningach sekcji akrobatycznej Klubu, 
a później trenowali też skoki na batucie. 

Pod okiem trenera Dymitra Bogajew-
skiego zawodnicy doskonalili swoje umie-
jętności sportowe z roku na rok. Najlepsi 
zawodnicy Klubu brali udział w zawodach 
ogólnopolskich, a także w spotkaniach 
międzypaństwowych i międzynarodowych. 
Atrakcją ówczesnych zawodów były skoki 

4 Pół wieku Akademickiego Związku Sportowego 
1908-1958, Warszawa 1962, s. 298.

Paryż, Salon de Prowance 1965 r. 
zawody Polska-Francja-Włochy. 

Od lewej: Tadeusz Budek, Jakub 
Puchow, Regina Krajnow,  

Elżbieta Wierniuk  
i trener Józef Włodarczyk.

Aleksander Rękas – 2,5 salta.  
Po prawej z Haliną Chrząszcz po 

zdobyciu mistrzostwa Polski 1953 r..
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humorystyczne, wykonywane na zakoń-
czenie imprezy, w których przodowali 
zawodnicy AZS-AWF.

We wrześniu 1953 roku reprezentacja 
Polski (z Warszawy i Śląska) została 
zaproszona do Drezna na wspólny obóz 
szkoleniowy ze skoczkami NRD. Treningi 
prowadzili trenerzy niemieccy, którzy sto-
sowali inne metody szkoleniowe5.

Halina Chrząszcz-Bartkowiak była wów-
czas najlepszą skoczkinią do wody w Polsce 
W całej dekadzie lat pięćdziesiątych zdo-
była 33 tytuły mistrzyni Polski w skokach 
z trampoliny i wieży. Odnosiła również 
sukcesy w zawodach międzypaństwowych 
i turniejach międzynarodowych. Stanowiła 
wzór dla innych zawodniczek i zawodników 
Klubu. 

Wśród mężczyzn najlepszym skocz-
kiem Klubu w latach pięćdziesiątych był 
Aleksander Rękas, który zdobywał tytuł 
mistrza Polski w skokach z trampoliny do 
roku 1955. W połowie lat pięćdziesiątych 
Halina Chrząszcz-Bartkowiak i Aleksander 
Rękas zmienili barwy klubowe i podjęli 
pracę trenerską w skokach do wody. Hali-
na Bartkowiak prowadziła zajęcia z grupą 
młodzieżową w Klubie AZS-AWF oraz szko-
liła zawodników w CWKS „Legia”. Później 
była wieloletnią trenerką kadry narodowej. 
Aleksander Rękas zwerbował grupę dzieci, 
z którą wraz z Józefem Włodarczykiem 
prowadzili naukę pływania i skoków do 
wody w Pałacu Kultury i Nauki. Wychowali 
wielu dobrych zawodników, którzy w latach 
sześćdziesiątych i siedemdziesiątych zaczę-
li odnosić międzynarodowe sukcesy. 

W Klubie AZS-AWF kontynuowali 
treningi: Danuta Wojczewska, Maria Pasz-
ke-Rotkiewicz i Jerzy Piekutowski, którzy 
plasowali się na miejscach medalowych na 
Mistrzostwach Polski i startowali w tur-
niejach międzynarodowych. Zakończyli 
karierę sportową w 1960 roku.

W latach pięćdziesiątych XX wieku rów-
nież w innych miastach zaczęły powstawać 
sekcje skoków do wody, co rzutowało na 
wzrost liczby zawodników oraz rywalizację 
sportową w skali okręgowej i centralnej. 
Do kalendarza imprez ogólnopolskich 
wprowadzono na stałe letnie i zimowe 
turnieje w skokach do wody (Mistrzostwa 
Polski), umożliwiające porównanie pozio-
mu sportowego zawodników z różnych 
klubów i regionów we wszystkich klasach 
sportowych. 

5 Relacje Marii Rotkiewicz. 

W tym czasie organizowano w okresie 
letnim ogólnopolskie obozy szkoleniowe 
dla zawodników kadry narodowej (w Ino-
wrocławiu, Gdyni i Warszawie), jak również 
kursy szkoleniowe dla kadry instruktor-
sko-trenerskiej, a w AWF wprowadzono 
specjalizację trenerską w skokach do 
wody do programu dydaktycznego. Forma 
scentralizowanego szkolenia była wówczas 
koniecznością ze względu na nieliczne pły-
walnie w kraju, wyposażone w urządzenia 
do skoków.

Na forum międzynarodowym zacho-
dziły w tym okresie duże zmiany. Zaczęto 
rozgrywać spotkania międzypaństwowe 
i turnieje międzynarodowe, na których 
skoki do wody zyskały „równouprawnienie” 
z pływaniem i piłką wodną.

Wprawdzie kontakty międzynarodowe 
polskich skoczków do wody w latach 

Drużyna AZS-AWF. Stoją od 
lewej: Jakub Puchow, Andrzej 
Wierniuk, Jerzy Elsner, Wiktor 
Wierniuk, xxx, Bogusława Mar-
cinkiewicz-Pietkiewicz,  
Poznań 1966 r.

Reprezentacja Polski skoczków do 
wody i pływaków – Meksyk 1968 r. 
Kucają: Jakub Puchow i Jacek 
Krawczyk. Stoją od lewej: Zbigniew 
Pacelt, Jerzy Kowalewski, Włodzi-
mierz Mejsak, Zbigniew Kuciewicz 
– trener pływaków, Józef Klukowski, 
Władysław Wojtakajtis.
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pięćdziesiątych nie były zbyt częste, ale 
pozwalały na konfrontację poziomu sporto-
wego. Zawodnicy AZS-AWF nie odnosili po-
czątkowo w zawodach międzynarodowych 
większych sukcesów, ale bezpośrednie 
kontakty z zawodnikami zagranicznymi, 
reprezentującymi wyższy poziom wywarły 
korzystny wpływ na polskich skoczków. 
Przejmowanie dobrych wzorów w tej dys-
cyplinie sportu było ważnym czynnikiem 
szkoleniowym. Filmów szkoleniowych 
jeszcze wówczas nie było. 

Pierwsze kontakty międzynarodowe, 
w których uczestniczyli zawodnicy AZS-
AWF rozpoczęły się w 1952 roku, w którym 
w międzypaństwowym meczu pływackim 
Polska-Czechosłowacja w Usti na Łabą 
startowali Halina Chrząszcz i Aleksander 
Rękas; skoki do wody nie były jednak 
punktowane.

W rok później ci sami zawodnicy wzięli 
udział w dwóch spotkaniach między mło-
dzieżową reprezentacją Węgier i Polski 
(w Warszawie i w Poznaniu). W skokach 
z trampoliny kobiet triumfowała Halina 
Chrząszcz, a w skokach mężczyzn Aleksan-
der Rękas odniósł zwycięstwo w pierwszym 
spotkaniu.

Rok 1955 obfitował w kilka imprez mię-
dzynarodowych. Wysokim zwycięstwem 
Polski (91:68 pkt) zakończyło się na base-
nie olimpijskim w Helsinkach spotkanie 
pływackie Polska-Finlandia. W skokach do 
wody zwyciężyła Halina Chrząszcz-Bartko-
wiak, a Maria Paszke-Rotkiewicz zajęła 3 
miejsce. Aleksander Rękas uplasował się 
na 4 pozycji.

We wrześniu 1955 roku te same miejsca 
uzyskały obydwie polskie skoczkinie w me-
czu Polska-Czechosłowacja. W skokach 
mężczyzn reprezentant CWKS „Legia” 
Jerzy Jońca zajął 2 miejsce, a Antoni Baklarz 
– 4 miejsce. W następnych międzynarodo-
wych turniejach lat pięćdziesiątych Halina 
Bartkowiak i Aleksander Rękas występo-
wali już w barwach innych klubów. 

Od lat sześćdziesiątych XX wieku najbar-
dziej obiecujący młodociani skoczkowie, 
trenujący do tej pory w Pałacu Kultury 
i Nauki w Warszawie i startujący w barwach 
MKS „Pałac Młodzieży” zostali przekazani 
– na zasadzie wzajemnej umowy – do sekcji 
skoków do wody AZS-AWF i CWKS „Legia”. 
Opiekę trenerską nad nimi w AZS-AWF 
pełnili ich dotychczasowi trenerzy: Aleksan-
der Rękas i Józef Włodarczyk, a w CWKS 
„Legia” – Halina Bartkowiak.

Wśród zawodniczek i zawodników, 
którzy przeszli w latach sześćdziesiątych 
do AZS-AWF byli: Bogusława Marcinkow-
ska-Pietkiewicz, Elżbieta Elsner, Regina 
Krajnow, Grażyna Szczygieł oraz Jerzy 
Elsner, Jakub Puchow i Andrzej Wierniuk. 
Oprócz nich w Klubie uczelnianym treno-
wało jeszcze kilku studentów i absolwentów 
AWF – ogółem 12 osób6. 

W latach sześćdziesiątych – w porów-
naniu z latami pięćdziesiątymi – uległy 
zmianie metody treningowe, wzrósł współ-
czynnik trudności skoków, wprowadzono 
nową technologię trampolin na bardziej 

6 Sprawozdanie z działalności Klubu Międzyuczel-
nianego AZS-Warszawa przy AWF w latach 1966-
1968, Warszawa, luty 1969, s. 41-43.

Kadra Polski w skokach do wody 
1968 r. Od lewej: stoi trenerka 
Halina Chrząszcz-Bartkowiak; 

siedzą: Jerzy Kowalewski, Elżbie-
ta Elsner, Włodzimierz Mejsak, 

Jakub Puchow, Elżbieta Wierniuk, 
Tadeusz Budek; stoi Bogusława 

Pietkiewicz; z tyłu: A. Majchrzak 
(działacz PZPływ.) i trener Józef 

Włodarczyk.

Jakub Puchow
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elastyczne, a przede wszystkim wzrosła 
liczba zawodów sportowych – zarówno 
w skali krajowej, jak i międzynarodowej. 
W związku z tym najlepsi polscy skoczko-
wie, również zawodnicy AZS-AWF War-
szawa prezentowali dość dobry poziom 
sportowy na arenie międzynarodowej, 
o czym świadczyły ich sukcesy w meczach 
międzypaństwowych i w Uniwersjadach. 
Zawodnicy Klubu tej dekady wystąpili po 
raz pierwszy na igrzyskach olimpijskich. 

Bogusława Marcinkowska-Pietkiewicz 
była 9-krotną mistrzynią Polski w skokach 
z trampoliny i wieży, 4-krotną wicemistrzy-
nią Polski, 8-krotną halową mistrzynią 
i 2-krotną halową wicemistrzynią Polski. 
33 razy reprezentowała Polskę w zawodach 
międzypaństwowych i międzynarodowych, 
odnosząc w nich 10 zwycięstw. Sukcesy 
międzynarodowe Bogusławy Pietkiewicz, 
to 10 miejsce w skokach z wieży na Mi-
strzostwach Europy w Utrechcie (1966), 
10 miejsce w skokach z wieży i 12 miejsce 
w skokach z trampoliny na Mistrzostwach 
Europy (1970), 9 miejsce w Pucharze Eu-
ropy w skokach z trampoliny w Salzburgu 
(1965), 8 miejsce w Pucharze Europy 
w skokach z wieży i 14 miejsce w skokach 
z trampoliny w Helsinkach (1967). Jednak 
największym osiągnięciem w jej karierze 
sportowej było zajęcie 5 miejsca w kon-
kursie skoków do wody z wieży (na 24 
zawodniczki) podczas Igrzysk XIX Olim-
piady w Meksyku (1968) oraz zdobycie 
złotego medalu w skokach z trampoliny 
i srebrnego w skokach z wieży podczas 
IV Uniwersjady w Budapeszcie (1965). Po 

Igrzyskach Olimpijskich w Meksyku pozo-
stała w Stanach Zjednoczonych Ameryki, 
gdzie podjęła pracę w ONZ7.

Z Bogusławą Pietkiewicz rywalizowała 
w Klubie – Grażyna Szczygieł, wielokrotna 
medalistka Mistrzostw Polski i reprezen-
tantka kraju na Uniwersjadach i w meczach 
międzypaństwowych.

Wśród zawodników talentem i elegancją 
ewolucji wyróżniał się Jakub Puchow. Był 
8-krotnym mistrzem Polski w skokach 
z trampoliny i wieży, 9-krotnym wicemi-
strzem Polski; ponadto 13-krotnie zwyciężał 
w Halowych Mistrzostwach i 47 razy wystę-
pował w spotkaniach międzypaństwowych 
i międzynarodowych, w których zazwyczaj 
kwalifikował się do finałów. Jego największe 
sukcesy to: 10 miejsce w skokach z trampo-
liny na Mistrzostwach Europy w Utrechcie 
(1966), 10 miejsce w skokach z wieży i 12 
miejsce w skokach z trampoliny na Mistrzo-
stwach Europy w Barcelonie (1970), 7 miej-
sce w skokach z wieży w Pucharze Europy 
w Londynie (1971) i 7 miejsce w skokach 
z trampoliny w Pucharze Europy w Bolzano 
(1974). Jego największe osiągnięcie stano-
wi brązowy medal w skokach z wieży na VI 
Uniwersjadzie w Turynie (1970) i 4 miejsce 
na VII Uniwersjadzie w Moskwie(1973). Był 
2-krotnym olimpijczykiem: na Igrzyskach 
XIX Olimpiady w Meksyku (1968) zajął 15 
miejsce w skokach z trampoliny i 21 miej-
sce w skokach z wieży, a na Igrzyskach XX 
Olimpiady w Monachium (1972) – 17 miej-
sce w skokach z wieży. W czasie kariery 
7 M. Rotkiewicz, Zawodnicy AZS-AWF na Igrzyskach 

Olimpijskich 1952-2008, Warszawa 2009, s. 134-135.

Stoją od lewej:  
Bogusława Pietkiewicz,  
...,  
Halina Bartkowiak,  
Elżbieta Wierniuk

Elżbieta Wierniuk
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sportowej ukończył wydział weterynarii 
na SGGW, a później AWF w Warszawie. 
W ostatnich latach pełnił funkcję komenta-
tora telewizyjnego w turniejach skoków do 
wody podczas Igrzysk Olimpijskich8. 

Lata siedemdziesiąte były kolejną de-
kadą znaczących wyników w skokach do 
wody zawodniczek i zawodników AZS-AWF 
Warszawa. W sekcji trenowało wówczas 
od 11-16 seniorów i juniorów oraz grupa 
dziecięca – około 20 dziewcząt i chłopców. 
Kadrę trenerską stanowili: Halina Bartko-
wiak9 i Alfred Górecki. Kierownikami sekcji 
w tym dziesięcioleciu byli: Dymitr Bogajew-
ski, Zofia Mysłek i Waldemar Madej. 

Trzon sekcji stanowili zawodnicy: Mał-
gorzata Godlewska, Regina Krajnow-Syno-
radzka, Elżbieta Wierniuk oraz Tadeusz 
Budek, Roman Godziński, Alfred Górski, 
Mianowski, Andrzej Wierniuk i Jakub 
Puchow. Zawodnicy Klubu zajmowali me-
dalowe i finałowe miejsca w Mistrzostwach 
Polski oraz startowali w Mistrzostwach 
Europy, Pucharze Europy oraz w meczach 
międzypaństwowych i turniejach między-
narodowych. Z myślą o przygotowaniu pol-
skich skoczków do Igrzysk XX Olimpiady 
w Monachium (1972), najlepsi zawodnicy 
sekcji zostali objęci specjalną opieką PKOl 
i Klubu AZS-AWF. Przy współpracy kie-
rownictwa Pałacu Młodzieży w Warszawie, 
PKOl, PZP i SZS powołano ośrodek skoków 
do wody. Treningi odbywały się w Pałacu 
Młodzieży pod kierunkiem trenerów AZS-
AWF i Pałacu Młodzieży10.

Najlepszą zawodniczką AZS-AWF tej de-
kady była Elżbieta Wierniuk, absolwentka 
AWF. W roku 1970 przeszła z MKS „Pałac 
Młodzieży” do AZS-AWF. W swojej karierze 
sportowej była 7-krotną mistrzynią Polski 
w skokach z trampoliny i w skokach z wie-
ży, 4- krotną wicemistrzynią Polski, 8-krotną 
halową mistrzynią Polski i 3-krotną halową 

8 Maciej Huzarski, Udział reprezentantów Polski 
w olimpijskich turniejach skoków do wody, (W: 
Społeczno-edukacyjne oblicza współczesnego 
sportu i olimpizmu. Sprawność fizyczna dzieci 
i młodzieży, Warszawa 2009, t II, s. 48-57.

9 W roku 1970 została rozwiązana silna sekcja sko-
ków do wody w CWKS „Legia”; wówczas trener 
Klubu Halina Bartkowiak i kilku zawodników 
przeszło do AZS-AWF Warszawa.

10 Sprawozdanie Międzyuczelnianego Klubu AZS-
Warszawa przy AWF z działalności w latach 1970-
1971, Warszawa, luty 1972, s. 14-16, 25; Sprawoz-
danie Międzyuczelnianego Klubu AZS-Warszawa 
przy AWF w Warszawie z działalności w latach 
1972-1973, Warszawa, marzec 1974, s. 27-28, 44; 
Sprawozdanie Środowiskowego Klubu Sportowe-
go SZS-AZS Warszawa przy AWF z działalności 
w latach 1974-1975, Warszawa, maj 1976, s. 29.

wicemistrzynią Polski. Reprezentowała 
Polskę 41 razy w zawodach międzypaństwo-
wych i turniejach międzynarodowych. Jej 
największe osiągnięcia to kilkakrotne miej-
sca finałowe, uzyskane na Mistrzostwach 
Europy: 8 miejsce w skokach z trampoliny 
w Utrechcie (1966), 8 miejsce w skokach 
z trampoliny i 8 miejsce w skokach z wieży 
w Barcelonie (1970) oraz miejsca finałowe 
w Pucharze Europy: 4 miejsce w skokach 
z trampoliny i 7 miejsce w skokach z wieży 
w Londynie (1971), 6 miejsce w skokach 
z trampoliny i 7 miejsce w skokach z wieży 
w Leningradzie (obecnie St. Petersburg) 
(1973) oraz 6 miejsce w skokach z tram-
poliny w Bolzano (1974). Była dwukrotną 
olimpijką. W 1968 roku na Igrzyskach XIX 
Olimpiady w Meksyku, startując w bar-
wach MKS „Pałac Młodzieży”, zajęła 11 
miejsce w skokach z trampoliny i 15 miejsce 
w skokach z wieży. W cztery lata później 
– na Igrzyskach XX Olimpiady w Mona-
chium (1972) wywalczyła – już w barwach 
AZS-AWF finałowe, 8 miejsce w skokach 
z trampoliny i 11 miejsce w skokach z wieży. 
Wyższe lokaty zajmowała w Uniwersjadach: 
w Turynie (1970) zdobyła brązowy medal 
w skokach z trampoliny i zajęła 5 miejsce 
w skokach z wieży; w Moskwie (1973) zaję-
ła 7 miejsce w skokach z wieży i 9 miejsce 
w skokach z trampoliny. W wieku powyżej 
50 lat brała udział w zawodach weteranów, 
zdobywając na Mistrzostwach Świata 
Masters i Mistrzostwach Europy Masters 
(2002, 2003) złote i srebrne medale11.

Drugą olimpijką Klubu AZS-AWF w la-
tach siedemdziesiątych była Regina Kraj-
now, również wychowanka MKS „Pałac Mło-
dzieży”, a w latach 1968-1975 zawodniczka 
AZS-AWF i absolwentka AWF. Była 4-krotną 
mistrzynią Polski w skokach z trampoliny 
i wieży, 3-krotną wicemistrzynią Polski oraz 
4-krotną halową wicemistrzynią Polski. 
Reprezentowała Polskę podczas 38 spotkań 
międzypaństwowych i turniejów międzyna-
rodowych. Zajmowała wielokrotnie miejsca 
finałowe w Mistrzostwach Europy (1970), 
w Pucharze Europy (1974) i w Uniwersja-
dzie (1970). Na Igrzyskach XX Olimpiady 
w Monachium (1972) zajęła 17 miejsce 
w skokach z wieży i 18 miejsce w skokach 
z trampoliny. Po zakończeniu kariery spor-
towej została sędzią i działaczką w skokach 
do wody. Podobnie jak Elżbieta Wierniuk 
była wielokrotną (złotą, srebrną i brązową 
medalistką) na Mistrzostwach Europy 

11 M. Rotkiewicz, Zawodnicy AZS-AWF w Igrzyskach 
Olimpijskich 1952-2008, Warszawa 2009, s. 153-154.

Andrzej Wierniuk

Elżbieta Wierniuk
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Masters i Mistrzostwach Świata Masters 
w skokach z trampoliny (1 m i 3 m) w latach 
2000-2007)12.

Również Małgorzata Godlewska należała 
do czołowych skoczkiń do wody lat siedem-
dziesiątych. W barwach AZS-AWF starto-
wała od roku 1973. Była mistrzynią Polski 
w skokach z wieży (1973) oraz 2-krotnie 
zwyciężyła w Zimowych Mistrzostwach 
Polski – w skokach z trampoliny i wieży 
(1976). Wielokrotnie była reprezentantką 
Polski na mityngach międzynarodowych 
i Uniwersjadach13.

Wśród mężczyzn Jakub Puchow kon-
tynuował karierę sportową w pierwszej 
połowie lat siedemdziesiątych, odnosząc 
w tym okresie największe sukcesy. Obok 
niego w tym czasie do czołowych zawodni-
ków Klubu należeli Tadeusz Budek, który 
przyszedł do AZS-AWF z „Legii” oraz An-
drzej Wierniuk (brat Elżbiety). 

Olimpijska r ywalizacja w skokach 
do wody na Igrzyskach XXI Olimpiady 
w Montrealu (1976) odbywała się bez udzia-
łu polskich skoczkiń i skoczków. 

Pod koniec lat siedemdziesiątych na 
najlepszego zawodnika w Klubie awan-
sował Roman Godziński; reprezentował 
barwy MKS „Pałac Młodzieży” (1969-1976), 
a potem AZS-AWF (1977-1981). Był absol-
wentem AWF. Pierwsze sukcesy sportowe 
odnosił w Mistrzostwach Polski Juniorów. 
W kategorii seniorów zdobył 4-krotnie 
tytuł mistrza Polski i 3-krotnie tytuł wice-
mistrza Polski w skokach z trampoliny oraz 
5-krotnie tytuł halowego mistrza Polski 
w skokach z trampoliny i jeden tytuł wice-
mistrza Polski z wieży. Jako członek kadry 
narodowej występował w 23 meczach mię-
dzypaństwowych i turniejach międzynaro-
dowych. Na Mistrzostwach Europy, w Pu-
charze Europy i w Uniwersjadach zajmował 
dalsze miejsca (od 9-16). Na Igrzyskach 
XXII Olimpiady w Moskwie (1980) Roman 
Godziński zajął 19 miejsce w skokach 
z trampoliny. Niebawem zakończył karierę, 
a w połowie lat osiemdziesiątych wyjechał 
do Francji, gdzie został dyrektorem pływal-
ni w Fontenay aux Roses14. 

12 M. Rotkiewicz, Zawodnicy AZS-AWF w Igrzyskach 
Olimpijskich, op.. cit., s. 133

13 Sprawozdanie Międzyuczelnianego Klubu AZS-
Warszawa przy AWF w Warszawie z działalności 
w latach 1972-1973, Warszawa, marzec 1974, s. 
27-28, 44;

14 M. Rotkiewicz, zawodnicy AZS-AWF w Igrzyskach 
Olimpijskich, op.cit., s. 181-182; B. Tuszyński, H. 
Kurzyński, Od Chamonix do Vancouver. Leksykon 
olimpijczyków polskich 1924-2010, Warszawa 2010, 
s. 701-702.

W latach osiemdziesiątych została od-
młodzona w Klubie grupa skoczkiń i skocz-
ków do wody, w skład której wchodzili: 
Anna Gajownik, Agnieszka Jackowska, 
Beata Nawrocka, Agnieszka Staszewska, 
Anna Urbańska oraz Robert Białecki, Jacek 
Czarnecki, S. Fabicki, Roman Godziński, 
Rafał Kwaśniewski, Marek Łojek, Zbigniew 
Miedzik, Krzysztof Miller, Tomasz Rossa, 
Karol Tanajno, Włodzimierz Tanajno i Ro-
bert Węglik. Kadrę trenerską stanowili: 
Jakub Puchow, Andrzej Wierniuk oraz 
Robert Białecki, który był równocześnie 
zawodnikiem.

Sekcja nie posiadała w tej dekadzie kie-
rownika, ale opiekę szkoleniową nad sekcją 
pełniła społecznie Halina Bartkowiak.

Zawodniczki i zawodnicy Klubu nadal 
przodowali wśród innych ośrodków, plasu-
jąc się na czołowych miejscach w Mistrzo-
stwach Polski. Wśród kobiet tytuły mistrzyń 
Polski zdobyły Anna Urbańska – 3-krotnie 
w skokach z trampoliny (1983, 1984, 1985) 
i Agnieszka Jackowska – również 3-krotnie 
w skokach z trampoliny (1986, 1987, 1988). 
Na Zimowych Mistrzostwach Polski trium-
fowała Agnieszka Jackowska – 3-krotnie 
w skokach trampoliny (1987, 1988) i z wie-
ży (1988). Wśród mężczyzn tytuły mistrzow-
skie zdobyli: Roman Godziński w skokach 
z trampoliny (1980), Krzysztof Miller – 
5-krotnie w skokach z trampoliny (1983, 
1984, 1985, 1987, 1988), Tomasz Rossa – 
3-krotnie w skokach z trampoliny (1986) i w 
skokach z wieży (1985 i 1986) oraz Marek 

Stoją od lewej: Anna Gajownik, To-
masz Rossa, Krzysztof Miller, Anna 
Urbańska, Robert Białecki, Jacek 
Czarnecki, Agnieszka Staszewska

Anna Urbańska-Wierniuk
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Łojek – 2-krotnie w skokach z trampoliny 
(1989) i z wieży (1989). W Zimowych Mi-
strzostwach triumfowali: Tomasz Rossa 
– 4-krotnie w skokach z trampoliny (1986, 
1987) i z wieży (1986, 1987) oraz Marek 
Łojek – 2-krotnie w skokach z trampoliny 
(1989) i z wieży (1989)15.

Na początku lat osiemdziesiątych naj-
młodsi zawodnicy Klubu odnosili sukcesy 
w Mistrzostwach Polski Juniorów i w 
Ogólnopolskiej Spartakiadzie Młodzieży, 
plasując się na pierwszych miejscach dru-
żynowo i indywidualnie. 

W tej dekadzie osłabły kontakty mię-
dzypaństwowe i międzynarodowe. Rów-
nież udział polskich skoczków do wody 
w Igrzyskach XXIII Olimpiady w Los 
Angeles (1984) nie doszedł do skutku. 
Pod naciskiem ZSRR w wyniku bojkotu, 
w Igrzyskach nie uczestniczyły reprezen-
tacje państw bloku wschodniego, między 
innymi ZSRR, Bułgarii, Czechosłowacji, 
NRD, Węgier i Polski. W ramach rekom-
pensaty za wycofanie zawodników ze 
startu w Igrzyskach Olimpijskich kraje 
socjalistyczne zorganizowały cykl imprez 
15 Sprawozdanie Klubu Sportowego AZS przy AWF 

w Warszawie z działalności za rok 1980, Warszawa 
1981, s. 27, s. 63-64; Sprawozdanie Klubu Sporto-
wego AZS-AWF z działalności w latach 1983-1984, 
Warszawa, maj 1985, s. 58-59; Sprawozdanie Klubu 
Sportowego AZS-AWF z działalności w okresie 
1985-1987, Warszawa 1987, s. 58-59; Sprawozdanie 
Klubu Sportowego AZS-AWF z działalności w okre-
sie 30.06.1987-8.06.1989, Warszawa, czerwiec 1989, 
s. 57-58.

sportowych pod hasłem: „Przyjaźń – 84”, 
w których wystąpili wszyscy potencjalni 
olimpijczycy polscy. Zawody „Przyjaźni” 
w skokach do wody rozegrano w Buda-
peszcie, w których startował reprezentant 
AZS-AWF Krzysztof Miller, zajmując 7 
miejsce w skokach z trampoliny oraz Anna 
Urbańska (AZS-AWF) zajmując 9 miej-
sce w skokach z trampoliny16 oraz Anna 
Urbańska (AZS-AWF) zajmując 9 miejsce 
w skokach z trampoliny17. Trenerem re-
prezentacji Polski był Andrzej Wierniuk, 
w latach 1988-1996 był członkiem Zarządu 
Polskiego Związku Pływackiego. Od roku 
2000 komentuje zawody skoków do wody 
w Eurosporcie.

W tym okresie rozpoczęła się recesja 
polskich skoków do wody. Do Igrzysk XXIV 
Olimpiady w Seulu (1988) zakwalifikował 
się tylko jeden zawodnik – Tomasz Rossa 
z AZS-AWF, który zajął 27 miejsce w sko-
kach z trampoliny na 35 olimpijczyków 
startujących w konkursie. Należy uznać, że 
sam jego udział w Igrzyskach Olimpijskich 
był ważnym wydarzeniem. Tomasz Rossa 
– wielokrotny mistrz i wicemistrz Polski, 
był wychowankiem Haliny Bartkowiak i Ro-
berta Białeckiego. W 1987 roku przerwał 
studia w AWF i wyjechał na dalsze studia 
do Stanów Zjednoczonych Ameryki, gdzie 
kontynuował karierę skoczka do wody 
pod kierunkiem trenera Boba Rydza na 
University of Iowa. 

Lata dziewięćdziesiąte XX wieku były 
ostatnią dekadą działalności sekcji skoków 
do wody w Klubie AZS-AWF. W sekcji tre-
nowało wówczas około 15 osób (seniorów 
i juniorów) pod kierunkiem trenera Ro-
berta Białeckiego. Trzon sekcji stanowili: 
Monika Cyngot, Zofia Krawczyk, Katarzy-
na Rossa, Paulina Rumińska, Agnieszka 
Staszewska oraz Konrad Bortko, Kamil 
Bortko, Jacek Czarnecki, Daniel Kozak, 
Rafał Kwaśniewski, Marek Łojek, Maciej 
Nalepa i Karol Tanajno. Zawodnicy Klubu 
należeli do czołówki polskich skoczków do 
wody i zajmowali wysokie lokaty w skokach 
z trampoliny i wieży na Głównych Mistrzo-
stwach Polski i Zimowych Mistrzostwach 
Polski – Seniorów i Juniorów. 

Najlepszym zawodnikiem tego okresu 
był Marek Łojek, który już od końca lat 
osiemdziesiątych zdobywał rokrocznie 

16 Sprawozdanie Klubu Sportowego AZS-AWF z dzia-
łalności w latach 1983-1984, Warszawa, maj 1985, 
s. 58-59.

17 M. Rotkiewicz, Zawodnicy AZS-AWF w Igrzyskach 
Olimpijskich, op. cit., s. 210.

Regina 
Krajnow-Synoradzka
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tytuły mistrza bądź wicemistrza Polski oraz 
brał udział w Mistrzostwach Europy. Z ko-
biet wyróżniała się Agnieszka Staszewska, 
która od roku 1987 zajmowała medalowe 
miejsca w mistrzostwach (1-3). Zofia Kraw-
czyk, Katarzyna Rossa i Paulina Rumińska 
odnosiły sukcesy na Mistrzostwach Polski 
Juniorów. Sukcesów międzynarodowych 
nie odnotowano w tym dziesięcioleciu18.

Pod koniec lat dziewięćdziesiątych XX 
wieku „zabłysnął talentem” na Głównych 
Mistrzostwach Polski (1998) Daniel Kozak 
w skokach z trampoliny. Ostatnim jego suk-
cesem było dwukrotne wicemistrzostwo 
Polski, zdobyte w roku 2000 na Zimowych 
Mistrzostwach Polski w skokach z trampo-
liny i wieży. Również najmłodsi zawodnicy 
Klubu przez całą dekadę zdobywali indy-
widualnie i zespołowo medale w Warszaw-
skiej Olimpiadzie Młodzieży.

Pod koniec XX wieku z powodu braku 
chętnych do uprawiania skoków do wody 
oraz kurczenia się godzin treningowych na 
pływalni AWF, połączono sekcję skoków 
do wody z sekcją pływania. W 2001 roku 
Tomasz Rolański „zamknął” historię sekcji 
skoków do wody AZS-AW, zajmując 4 miej-
sce w skokach z trampoliny na Głównych 
Mistrzostwach Polski. W następnych latach 
nie trenował w Klubie AZS-AWF żaden 
skoczek. Trener Robert Białecki rozpoczął 
w 2001 roku pracę jako trener w sekcji 
pływania Klubu19.

* * *

Sekcja skoków do wody istniała w Klu-
bie AZS-AWF 50 lat (1951-2001). W tym 
półwieczu zawodnicy Klubu zdobyli 37 
tytułów mistrzów i 33 tytuły mistrzyń na 
Letnich Mistrzostwach Polski (razem 70) 
w skokach z trampoliny i wieży. Była nie-
wątpliwie najlepszą sekcją w Polsce, przy-
czyniając się do dynamicznego rozwoju tej 
dyscypliny sportu w kraju. Kadra narodowa 
w skokach do wody opierała się głównie na 
zawodniczkach i zawodnikach AZS-AWF, 
którzy mieli znaczące osiągnięcia w skali 
krajowej i międzynarodowej. Największe 
sukcesy międzynarodowe odniosły Bogu-
sława Marcinkowska-Pietkiewicz i Elżbieta 

18 Sprawozdanie Klubu Spor towego AZS-AWF 
z działalności w okresie 8.06.1989-14.06.1993, 
Warszawa, czerwiec 1993, s. 68-70; Sprawozdanie 
Klubu Sportowego AZS-AWF Warszawa z działal-
ność w okresie 15.06.1993-9.06.1997, Warszawa, 
czerwiec.

19 Materiały na Walne Zebranie Sprawozdawczo-
Wyborcze Klubu AZS-AWF Warszawa, Warszawa 
26.X.2005, s. 55.

Wierniuk, które zajmowały medalowe 
miejsca w Mistrzostwach Europy i Uniwer-
sjadach oraz finałowe miejsca w Igrzyskach 
Olimpijskich. 

Główne Letnie Mistrzostwa Polski
w skokach do wody
z trampoliny (3 m)20

Mistrzynie Polski

1952 Halina Chrząszcz
1953 Halina Chrząszcz
1954 Halina Chrząszcz
1955 Halina Chrząszcz
1956 Halina Chrząszcz-Bartkowiak
1957 Danuta Wojczewska
1965  Bogusława Marcinkowska-Pietkie-

wicz
1966 Bogusława Pietkiewicz
1967 Grażyna Szczygieł
1970 Regina Krajnow
1971 Elżbieta Wierniuk
1972 Regina Krajnow
1973 Regina Krajnow-Synoradzka
1974 Elżbieta Wierniuk-Jóźwiak
1983 Anna Urbańska
1984 Anna Urbańska
1985 Anna Urbańska

20 Informator AWF w Warszawie, Warszawa 1958-
1980; Sprawozdania z działalności Klubu AZS-AWF 
Warszawa (1966-2005); Materiały na Walne Zebra-
nie Sprawozdawczo-Wyborcze Klubu AZS-AWF 
Warszawa, Warszawa 2001.

Krzysztof Miller 
wielokrotny mistrz Polski;  
późniejszy znakomity 
fotoreporter wojenny.
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1986 Agnieszka Jackowska
1987 Agnieszka Jackowska
1988 Agnieszka Jackowska

Główne Letnie Mistrzostwa Polski
w skokach do wody z wieży

Mistrzynie Polski

1952 Halina Chrząszcz
1953 Halina Chrząszcz
1954 Halina Chrząszcz
1955 Halina Chrząszcz
1956 Halina Chrząszcz-Bartkowiak
1965 Bogusława Marcinkowska-Pietkiewicz
1966 Bogusława Pietkiewicz
1967 Bogusława Pietkiewicz
1968 Bogusława Pietkiewicz
1970 Regina Krajnow
1972 Elżbieta Wierniuk
1973 Małgorzata Godlewska
1974 Elżbieta Wierniuk-Jóźwiak

Zimowe Mistrzostwa Polski
w skokach do wody z trampoliny

Mistrzynie Polski

1952 Halina Chrząszcz
1953 Halina Chrząszcz
1954 Halina Chrząszcz
1955 Halina Chrząszcz
1956 Halina Chrząszcz-Bartkowiak
1964 Bogusława Marcinkowska
1965 Bogusława Marcinkowska-Pietkiewicz
1966 Bogusława Pietkiewicz
1970 Elżbieta Wierniuk
1971 Elżbieta Wierniuk
1974 Elżbieta Wierniuk-Jóźwiak
1976 Małgorzata Godlewska
1987 Agnieszka Jackowska
1988 Agnieszka Jackowska
1990 Agnieszka Staszewska

Zimowe Mistrzostwa Polski
w skokach do wody z wieży

Mistrzynie Polski
1956 Halina Chrząszcz Bartkowiak
1964 Bogusława Marcinkowska
1965 Grażyna Szczygieł
1966 Bogusława Marcinkowska-Pietkie-

wicz
1968 Bogusława Pietkiewicz
1970 Elżbieta Wierniuk
1971 Elżbieta Wierniuk
1972 Elżbieta Wierniuk
1973 Elżbieta Wierniuk

1976 Małgorzata Godlewska
1988 Agnieszka Jackowska

Główne Letnie Mistrzostwa Polski
w skokach do wody 
z trampoliny (3 m)

Mistrzowie Polski

1951 Antoni Baklarz
1952 Aleksander Rękas
1953 Aleksander Rękas
1957 Jerzy Piekutowski
1968 Jakub Puchow
1970 Jakub Puchow
1971 Jakub Puchow
1972 Tadeusz Budek
1973 Jakub Puchow
1978 Roman Godziński
1979 Roman Godziński
1980 Roman Godziński
1983 Krzysztof Miller
1984 Krzysztof Miller
1985 Krzysztof Miller
1986 Tomasz Rossa
1987 Krzysztof Miller
1988 Krzysztof Miller
1989 Marek Łojek
1990 Marek Łojek
1991 Marek Łojek
1992 Marek Łojek
1993 Marek Łojek
1996 Marek Łojek
1998 Daniel Kozak

Główne Letnie Mistrzostwa Polski
w skokach do wody z wieży

Mistrzowie Polski
1969 Andrzej Wierniuk
1971 Jakub Puchow
1972 Jakub Puchow
1973 Jakub Puchow
1974 Jakub Puchow
1983 Robert Białecki
1984 Robert Białecki
1985 Tomasz Rossa
1986 Tomasz Rossa
1989 Marek Łojek
1990 Marek Łojek
1991 Marek Łojek

Zimowe Mistrzostwa Polski
w skokach do wody z trampoliny

Mistrzowie Polski
1952 Aleksander Rękas
1953 Antoni Baklarz
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1954 Aleksander Rękas
1966 Jakub Puchow
1967 Jakub Puchow
1971 Jakub Puchow
1972 Jakub Puchow
1973 Jakub Puchow
1978 Roman Godziński
1979 Roman Godziński
1980 Roman Godziński
1981 Roman Godziński
1986 Tomasz Rossa
1987 Tomasz Rossa
1988 Krzysztof Miller
1989 Marek Łojek
1990 Marek Łojek
1991 Marek Łojek
1992 Marek Łojek
1993 Tomasz Rossa
1997 Marek Łojek
1999 Marek Łojek

Zimowe Mistrzostwa Polski
w skokach z wieży

Mistrzowie Polski
1966 Jakub Puchow
1967 Jakub Puchow
1969 Jakub Puchow
1971 Jakub Puchow
1972 Jakub Puchow
1973 Jakub Puchow
1974 Jakub Puchow
1986 Tomasz Rossa
1987 Tomasz Rossa
1989 Marek Łojek 
1991 Marek Łojek
1993 Marek Łojek
1997 Marek Łojek

II. Największe osiągnięcia sekcji
skoków do wody:

1951-2000 – 33 tytuły mistrzyń na Letnich 
Mistrzostwach Polski w skokach z trampo-
liny i wieży; 37 tytułów mistrzów na Letnich 
Mistrzostwach Polski w skokach z trampo-
liny i wieży;
1952-1999 – 26 tytułów mistrzyń na Zimo-
wych Mistrzostwach Polski w skokach 
z trampoliny i wieży; 35 tytułów mistrzów na 
Zimowych Mistrzostwach Polski w skokach 
z trampoliny i wieży;
1955 1 miejsce w meczu pływackim 

Polska-Finlandia – Halina Chrząszcz 
w skokach z trampoliny;

1955 1 miejsce w meczu pływackim Pol-
ska-Czechosłowacja w Łodzi – Halina 
Chrząszcz w skokach z trampoliny;

1965 1 miejsce na IV Uniwersjadzie 
w Budapeszcie – Bogusława Mar-
cinkowska-Pietkiewicz w skokach 
z trampoliny (391,70 pkt) i 2 miejsce 
w skokach z wieży (267,41 pkt);

1965 4 miejsce na IV Uniwersjadzie 
w Budapeszcie – Grażyna Szczygieł 
w skokach z trampoliny (297,58 
pkt) i 6 miejsce w skokach z wieży 
(228,91 pkt);

1966 1 miejsce w Czwórmeczu Austria-
Polska-Rumunia-Szwecja w Firsten-
bergu – Jakub Puchow w skokach 
z trampoliny (431,75 pkt);

1966 3 miejsce w Międzynarodowym Mityn-
gu w Bolzano – Bogusława Pietkiewicz 
w skokach z wieży (86,55 pkt);

1967 2 miejsce w Międzynarodowym 
Mityngu w Bolzano – Bogusława 
Pietkiewicz w skokach z trampoliny 
(92,30 pkt);

1967 1 miejsce w Trójmeczu Francja-
Polska-Włochy w Poznaniu – Bo-
gusława Pietkiewicz w skokach 
z trampoliny (383,15 pkt) i 1 miejsce 
w skokach z wieży (290,30 pkt);

1967 1 miejsce w Turnieju Międzynaro-
dowym w Warszawie – Bogusława 
Pietkiewicz w skokach z trampoliny 
(369,25 pkt) i 2 miejsce w skokach 
z wieży (244,65 pkt);

1967 8 miejsce w Pucharze Europy w Hel-
sinkach – Bogusława Pietkiewicz 
w skokach z wieży (252,48 pkt);

1968 5 miejsce na Igrzyskach XIX 
Olimpiady w Meksyku – Bogusława 
Pietkiewicz w skokach z wieży 95,09 
pkt) i 20 miejsce w skokach z tram-
poliny (76,45 pkt);

1968 1 miejsce w Trójmeczu Francja-Pol-
ska-Włochy w Beavrais – Boguslawa 
Pietkiewicz w skokach z wieży 
(284,20 pkt);

1968 1 miejsce w Meczu Międzypaństwo-
wym Polska-Wielka Brytania w War-
szawie – Jakub Puchow w skokach 
z trampoliny (140,27 pkt) i 1 miejsce 
w skokach z wieży (152,71 pkt); 

1968 15 miejsce na Igrzyskach XIX Olim-
piady w Meksyku – Jakub Puchow 
w skokach z trampoliny (79,97 pkt) 
i 21 miejsce w skokach z wieży 
(85,14 pkt);

1969 1 miejsce w Meczu Międzypaństwo-
wym Polska-NRD – Jakub Puchow 
w skokach z wieży (419,15 pkt);

1970 3 miejsce na VI Uniwersjadzie w Tu-
rynie – Elżbieta Wierniuk w skokach 

Elżbieta Wierniuk-
Jóźwiak

Regina Krajnow- 
Synoradzka

Bogusława Marcinkowska-
Pietkiewicz-Treco

Jakub Puchow

Tomasz Rossa
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z trampoliny (375,54 pkt) i 5 miejsce 
w skokach z wieży (298,74 pkt);

1970 3 miejsce na VI Uniwersjadzie 
w Turynie – Jakub Puchow w sko-
kach z wieży (425,97 pkt) i 5 miejsce 
w skokach z trampoliny (457,41 pkt);

1970 7 miejsce na VI Uniwersjadzie w Tu-
rynie – Regina Krajnow w skokach 
z trampoliny (336,36 pkt) i 9 miejsce 
w skokach z wieży (269,13 pkt); 

1970 7 miejsce na VI Uniwersjadzie 
w Turynie – Andrzej Wierniuk 
w skokach z wieży (389,43 pkt) i 8 
miejsce w skokach z trampoliny 
(402,66 pkt);

1970 8 miejsce na Mistrzostwach Europy 
w Barcelonie – Elżbieta Wierniuk 
w skokach z trampoliny (375,66 
pkt) i 8 miejsce w skokach z wieży 
(286,32 pkt);

1970 1 miejsce w Meczu Międzypaństwo-
wym Rumunia-Polska w Bukaresz-
cie – Regina Krajnow-Synoradzka 
w skokach z trampoliny (357,65 pkt); 
Elżbieta Wierniuk w skokach z wie-
ży (294,00 pkt) i Andrzej Wierniuk 
w skokach z wieży ((417,35 pkt);

1971 4 miejsce w Pucharze Europy 
w Londynie – Elżbieta Wierniuk 
w skokach z trampoliny (390,87 
pkt) i 7 miejsce w skokach z wieży 
(296,49 pkt);

1972 8 miejsce na Igrzyskach XX Olim-
piady w Monachium – Elżbieta 
Wierniuk w skokach z trampoliny 
(408,36 pkt) i 11 miejsce w skokach 
z wieży (310,08 pkt);

1972 17 miejsce na Igrzyskach XX Olimpia-
dy w Monachium – Jakub Puchow 
w skokach z wieży (281,34 pkt);

1972 17 miejsce na Igrzyskach XX Olim-
piady w Monachium – Regina Kraj-
now-Synoradzka w skokach z wieży 
(179,99 pkt) i 18 miejsce w skokach 
z trampoliny (248,91 pkt); 

1972 1 miejsce w Meczu Międzypań-
stwowym Polska-NRD w Berlinie 
– Jakub Puchow w skokach z wieży 
(420,25 pkt);

1972 1 miejsce w Trójmeczu Francja-
Polska-Włochy w Paryżu – Regina 
Krajnow-Synoradzka w skokach 
z trampoliny (373,70 pkt) i 1 miejsce 
Małgorzata Godlewska w skokach 
z wieży (305,75 pkt);

1973 4 miejsce na VII Uniwersjadzie 
w Moskwie – Jakub Puchow w sko-
kach z wieży (459,98 pkt);

1973 5 miejsce na VII Uniwersjadzie 
w Moskwie – Małgorzata Godlew-
ska w skokach z wieży (318,33 pkt);

1973 6 miejsce w Pucharze Europy w Le-
ningradzie (obecnie St. Petersburg) 
– Elżbieta Wierniuk w skokach 
z trampoliny(410,64 pkt) i 7 miejsce 
w skokach z wieży (314,55 pkt);

1973 7 miejsce na VII Uniwersjadzie w Mo-
skwie – Elżbieta Wierniuk w skokach 
z wieży (308,49 pkt) i 9 miejsce w sko-
kach z trampoliny (329,82 pkt);

1974 6 miejsce w Pucharze Europy w Bol-
zano – Elżbieta Wierniuk w skokach 
z trampoliny (339,30 pkt);

1974 7 miejsce w Pucharze Europy w Bol-
zano – Regina Krajnow-Synoradzka 
w skokach z trampoliny (329,15 pkt);

1974 7 miejsce na Mistrzostwach Europy 
w Wiedniu – Regina Krajnow-Sy-
noradzka w skokach z trampoliny 
(384,48 pkt);

1974 1 miejsce w Międzynarodowym 
Turnieju w Sofii – Elżbieta Wierniu-
k-Jóźwiak w skokach z trampoliny 
(400,23 pkt) i 1 miejsce w skokach 
z wieży (299,37 pkt);

1978 1 miejsce w Międzynarodowych Mi-
strzostwach Rumunii w Bukaresz-
cie – Roman Godziński w skokach 
z trampoliny (509,49 pkt);

1980 19 miejsce na Igrzyskach XXII Olim-
piady w Moskwie – Roman Godziński 
w skokach z trampoliny (462,48 pkt);

1988 27 miejsce na Igrzyskach XXIV 
Olimpiady w Seulu – Tomasz Rossa 
w skokach z trampoliny (475,44 pkt)

IV. Trenerzy i instruktorzy sekcji
skoków do wody:

Dymitr Bogajewski (1951-1963); Aleksander 
Rękas (1963-1970); Józef Włodarczyk (1963-
1970); Czesław Bielecki (1968-1971); Alfred 
Górecki (1970-1977); Halina Chrząszcz- 
Bartkowiak (1972-1980); Jakub Puchow 
(1981-1984); Robert Białecki (1981-2001); 
Andrzej Wierniuk (1983-1990).

V. Kierownicy sekcji skoków do wody:

Józef Włodarczyk (1963-1965); Dymitr 
Bogajewski (1965-1974); Zofia Mysłek 
(1974-1977); vacat! (1978); Waldemar Madej 
(1979). Od lat osiemdziesiątych sekcja nie 
posiadała kierownika, ale opiekę szkolenio-
wą sprawowała Halina Bartkowiak – w ra-
mach działalności społecznej.

Trenerzy sekcji

Andrzej Wierniuk

Aleksander Rękas

Halina Chrząszcz-Bartkowiak

Jakub Puchow

Robert Białecki


