
Cześć  wszystkim,  

W tym roku niecierpliwie czekałam na dni 11-12-13 czerwca,  bo w te dni  miały się odbyć nasze 

XXXI MM Polski Masters.  I to napięcie. Czy się odbędą?  Wiadomo. Pandemia. Przekładane 

zawody lub zawody on-line.  

Ale były, były. Świetne , emocjonujące, dobrze zorganizowane i klimatyczne.   

Powiem szczerze, że jak zobaczyłam nazwisko Romka Staręgi na liście startowej XXXI MM 

Polski Masters w Raszynie to nie wierzyłam.  

Jak to?  On startuje? Jak to możliwe? 

2 lata temu w Kwidzynie ( tak, tak nie w Kwidzyniu a w Kwidzynie) doznał fatalnej kontuzji.  Po 

prostu wybiło mu bark. Wyglądało raczej nieciekawie , bo ręka sobie a reszta tułowia sobie. 

Romek miał wtedy 78 lat. Oczywiście,  zawodów nie ukończył.   

                      To zdarzenie sprzed 2 lat mignęło mi przed oczami i pognałam do sali 

rozgrzewkowej w Raszynie , aby sprawdzić  na własne oczy , że Romek startuje. Tak,…. Jest…., 

startuje !!!  I jeszcze jak wygląda.  Wyrzeźbiony, umięśniony , bez tłuszczu , brzucha facet 80 –

letni.  

Zapytałam jak to się dzieje , że startuje?  Prawdę mówiąc,  to nie bardzo wierzyłam w jego 

powrót . Taka kontuzja.  

Romek powiedział mi, że faktycznie kontuzja była bardzo poważna. Lekarz jak zobaczył zdjęcia  

to za głowę się złapał. Wszystko było pozrywane, przemieszczone. Nie wierzył w powrót do 

sportu. Ale widać nie znał Romka.  

Bez żadnych zabiegów fizjoterapeutycznych  ( pola, prądy itp. Itd.) Romek  2 lata pracował  sam 

małymi kroczkami na siłowni  m.in., hantelki, ściąganie drążka, różne ćwiczenia . I doszedł do 

formy.  

W Raszynie przy wadze 67 kg wyrwał 65 kg , bijąc własny rekord Polski a podrzucił też 65 kg ( 

niestety  dźwignął po czasie 70 kg co nie zostało zaliczone) . W dwuboju dało to 130 kg.  

 

Chapeau bas Romek !!!!! 



Czekamy na następne rekordy.  

W punktacji Open pierwsze miejsce zajął dominujący od lat Witek Szczęsny wynikiem 208 kg w 

dwuboju ( 90/118). Drugi właśnie Romek Staręga a trzeci Adam Kraska wynikiem 330 kg w 

dwuboju ( 148/182) i poprawił swój rekord Polski o 30 kg !!!!!. No,  jak tak dalej pójdzie to boję 

się myśleć czym nas Adam jeszcze zaskoczy,  bo to nie był wynik wyśrubowany a jest to 

zaledwie drugi występ Adama Kraski w Mastersach.  

Niezmiennie wysoką formę utrzymuje Piotr Krukowski . Wieku się nie wypomina, ale Piotr ma 

już trochę więcej lat a w dwuboju 256 kg !!! Czwarte miejsce w Open.  

Witamy serdecznie na pokładzie naszej Mastersowskiej Rodzinki Roberta Dołęge. Cóż można 

rzec. Veni, vidi, vici. 302 kg w dwuboju (135/167), piękny styl i spory zapas.  

 

 

Dużo emocji zafundował nam w trzecim dniu Marcin Żurawski. Mistrz trzeciego podejścia( na 

drugi raz nie oglądam drugich podejść Marcina, bo mi poziom stresu skoczy za bardzo). Marcin 

w dwuboju zrobił 330 kg ( tyle, że r. ur. to 1990, więc inny współczynnik pkt). Marcin wykazał 

się nie tylko siłą mięśni, ale tez odpornością psychiczną i wielką wolą walki. Oba rekordy 

Polski Masters  w rwaniu 150 kg, w podrzucie 180 kg,  pobił paląc drugie podejścia.  



Jakoś tak naturalnie stworzył się nam nieformalny ” Klub 300 kg”.  

 

Zapisali się w nim : Adam Kraska ( Polwica Wierzbno)  Viktor Letuchyi (Dynamo, Ukraina), 

Robert Dołęga ( Olimpijczyk Łuków) , Marcin Żurawski ( AKS Myślibórz) , Tadeusz Biega ( Maks 

Tytan Oława) 

Czy będą w Mastersach 400”kilogramowcy” w dwuboju? Czas pokaże.  

 

Witamy serdecznie zawodników z Ukrainy. 

Viktor Letuchyi najlepszy w ekipie ukraińskiej, w dwuboju 306 kg ( 136/170) BW 95,5, r.ur 1979 , 

w pkt Open na 5 miejscu.  

 

Nasze Panie.  

Było nas 35 !!!! W zeszłym roku na MM Polski Masters w Piekarzach Sląskich 16 a dwa lata 

temu w Kwidzynie 11.  

Wśród kobiet Dominika Misterska – Zasowska, pierwsze miejsce w Open 157 kg w dwuboju , 

bijąca swoje rekordy Polski Masters  o 14 kg w dwuboju !!!! Brawo Dominika !!!  

Anna Leśniewska druga w Open , w dwuboju 175 kg. Poprawa swoich rekordów Polski Masters 

o 6 kg w dwuboju.  



Julita Król trzecia w Open , 184 kg w dwuboju, startująca pierwszy raz w Mastersach. Witamy 

serdecznie. Świetny debiut. Mocne otwarcie w Mastersach. Myślimy, że na tym nie koniec. 

 

  

Jestem tez pod wrażeniem występu Adeli Pijcke z Holandii. BW 59, 7 , w dwuboju 109 kg i 5 gr. 

wiekowa . Adela zajęła 5 miejsce w pkt. Open.  

Dominika jak zawsze bardzo zajęta, bo przecież to nasza Przewodnicząca Komisji 

Sędziowskiej. A sędziowie to także nasza chluba,  bo i klasa krajowa i międzynarodowa czym 

nadają odpowiednią rangę zawodom i osiągnięciom zawodników. 

Sędziowie czuwają nad poziomem zawodów i ich przebiegiem.  

No i ta spikerka Bogusława Mokranowskiego. Ten głos robi atmosferę.  

Słowa uznania i podziękowania dla Sławka Ruszczyka … dwoił się i troił by wszystko było 

dopięte na ostatni guzik od strony organizacyjnej … Wielkie Dzięki Sławku !!!  



I to co jest Naszą wizytówką … atmosfera na zawodach gdzie dominuje przyjaźń , szacunek i 

duch fair play … doping publiczności dla każdego zawodnika i ewenement tj wzajemny doping 

i wsparcie rywalizujących ze sobą zawodników !!! 

Tacy są Mastersi !!!  

Po tygodniu od zakończenia XXXI MM Polski Masters wciąż żywe są wspomnienia. Napędzają 

do dalszych treningów. Cieszą oko wspólne zdjęcia a potem wspomnienia , bo: 

Szanujmy wspomnienia smakujmy ich treść 

Nauczmy się je cenić 

Szanujmy wspomnienia bo warto coś mieć 

Gdy zbliży się nasz fin de siècle 
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