
 

 

Sztum, 16.08.2017 

 

Szanowni Państwo! 

Memoriał Wiesława Murawskiego to impreza lekkoatletyczna, odbywająca się dotąd trzy razy w 

latach 2007, 2008 i 2009. W tym roku Burmistrz Miasta i Gminy Sztum, LKS Zantyr Sztum i SCK 

ponownie zapraszają sportowców i widzów na to niezwykłe wydarzenie na Stadion Miejski w 

Sztumie w dn. 14 września 2017 (start: g. 16.00). Aby zawodom nadać jeszcze wyższą rangę, 

zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o ufundowanie nagród finansowych lub rzeczowych dla 

sportowców biorących udział w zawodach.  

Wiesław Murawski  był trenerem lekkiej atletyki w Neptunie Gdańsk, PLKS Sztum, LKS Znicz Sztum czy 

LKS Powiśle Czernin i założycielem MLKS Victoria Sztum. W latach młodości pod okiem trenera 

Bogdana Dudulewicza uprawiał biegi na 100 metrów i skok w dal, w którym to ustanowił długoletni 

rekord okręgu elbląskiego z wynikiem 7,28 metrów. Jako nauczyciel WF w LO w Sztumie, a także 

sędzia lekkoatletyczny i działacz sportowy, przyczyniał się do rozwoju królowej sportu w regionie 

sztumskim. Memoriał jest najlepszym sposobem uhonorowania jego pamięci. 

Dzięki takim osobom jak Wiesław Murawski, Sztum to miejsce o tradycjach lekkoatletycznych. Stąd 

wywodzi się wielu członków narodowej kadry Polski, zdobywców ponad 60 medali na imprezach 

wysokiej rangi. Warto przypomnieć choćby chodziarza Franciszka Szyszkę, ośmiokrotnego Mistrza i 

Rekordzistę Polski , Akademickiego Mistrza Świata, trenera kadry narodowej; Agnieszkę Borowską, 

multimedalistkę Mistrzostw Polski w wielobojach, skoku w dal i skoku wzwyż czy też Jarosława Foltę, 

wielokrotnego medalistę Mistrzostw Polski w biegach średnich, przeszkodowych i przełajowych.  

Od maja 2017, Sztum może poszczycić się nowoczesnym stadionem z licencją PZLA, którego otwarcie 

zaszczyciły swoją obecnością wielkie postaci lekkiej atletyki: kulomiot Tomasz Majewski i szef PZLA 

Henryk Olszewski. 

Państwa firma ma okazję dołączyć do szlachetnego grona wspierających rozwój sportu w naszym 

regionie i jako taka być promowana w czasie Memoriału. Będziemy wdzięczni za wsparcie, które 

pozwoli nam odpowiednio promować kulturę fizyczną i uhonorować najlepszych zawodników 

Memoriału. Wpłat dokonywać można na konto LKS Zantyr Sztum o nr 36 8309 0000 0032 7022 2000 

0010. 

Więcej informacji pod numerem telefonu:  

Ryszard Mazerski 

608 038 472 

 


