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A oto, co Ewelina Łakoma opowiedziała o sobie jako zawodnicz-
ce i wicemiss Kraśnika dziennikarzowi Dziennika Wschodniego                              
w marcu 1997 roku:

Dziennik Wschodni, 10 marca 1997
Taniec na macie
Ewelina Łakoma jest przykładem, że zapasy to nie tylko siła i muskularne 
ciało, ale może być w nich również miejsce na wdzięk i urodę. Ewelina 
łącząc w sobie wszystkie te elementy, z bardzo dobrym skutkiem nawiązuje 
do sukcesów swoich kolegów ze Stali Kraśnik. 
W 1996 roku zdobyła tytuł wicemistrzyni Polski seniorek. Kilka dni temu 
powróciła z Bydgoszczy ze srebrnym medalem międzynarodowych MP 
juniorek w kat. do 63 kg. 
Sympatyczna zapaśniczka Stali legitymuje się nie tylko dobrymi osiągnięciami 
sportowymi. W ubiegłym roku została... wicemiss Kraśnika.

Który z tytułów cenisz sobie najbardziej, wicemistrzostwo Polski 
czy wicemiss Kraśnika?
Zdecydowanie wicemistrzostwo Polski seniorek.

Co skłoniło cię do uprawiania zapasów, dyscypliny wymagającej 
dużej siły, będącej do niedawna domeną mężczyzn?
Podjęłam treningi zupełnie przypadkowo. Zanim trafiłam do klubu 
zapaśniczego moją pasją był taniec. Przed dwoma laty koleżanka namówiła 
mnie, abym poszła z nią na zajęcia w zapasach. Kiedy zobaczyłam walki, 
nie wahałam się ani przez chwilę. Wiedziałam, że chcę spróbować swoich 
sił na macie.

Nie obawiałaś się, że możesz stracić delikatny kobiecy wygląd?
Wprawdzie wcześniej byłam trochę drobniejsza, ale tak naprawdę zawsze 
chciałam mieć sportową sylwetkę.

A jak rodzice przyjęli twoją decyzję?
Tata był zadowolony. Mama na początku żałowała, że zrezygnowałam 
z tańca, ale teraz bardzo się cieszy z każdego dobrego wyniku. Mam w nich 
najlepszych kibiców.

A czym są obecnie zapasy dla ciebie?
Olbrzymią przyjemnością. Uwielbiam wygrywać, rywalizować 
na macie. W sportach walki jest wszystko proste. Albo jest się lepszym albo nie. 
Teraz nie wyobrażam sobie życia bez zapasów. Brzmi to trochę patetycznie, 
ale taka jest prawda. Treningom i zawodom poświęcam większość swojego 
czasu. Jest to cząstka mnie samej. Tak się przyzwyczaiłam do zajęć, 
że często mi ich wręcz brakuje. Sport jest dla mnie lekiem na problemy, miłym 
sposobem na spędzenie wolnego czasu, ucieczką od pewnej szarzyzny.

Co poza sportem absorbuje jeszcze twoją uwagę?
Nauka. W tym roku matura! Chodzę do czwartej klasy Liceum
Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Kraśniku. Gdyby mi się powiodło, 
chciałabym studiować. Najlepiej na Akademii Wychowania Fizycznego.

Wolne chwile lubisz spędzać przy...
Muzyce, byle nie disco polo.

Marzenia...
Zdanie matury. A ze sportowych planów... Chciałabym wreszcie zwyciężyć 
w imprezie rangi mistrzowskiej, gdyż jak dotąd musiałam zadowolić się 
drugimi lokatami.
Życzymy Ewelinie upragnionego triumfu, nie tylko sportowego, ale... 
i w konkursie piękności.

Rozmawiał A. Toruń

Fot. Wicemiss Kraśnika 1996 
Ewelina Łakoma – z numerem 5 
Katarzyna Kapusta – z numerem 3

Gwiazdą wśród zawodników w 1997 roku jest bez wątpienia 
Maksymilian Witek.

Wyniki zawodników w 1997: Maksymilian Witek – złoty 
medal Mistrzostw Polski Juniorów, Maksymilian Witek – złoty 
medal Międzynarodowych MP Juniorów, Maksymilian Witek – 
złoty medal Młodzieżowych MP, Katarzyna Kowalczyk – złoty 
medal Mistrzostw Polski Kadetek, Grzegorz Kaspruś – srebr-
ny medal Mistrzostw Polski Juniorów, Marek Przekwasiński – 
srebrny medal Młodzieżowych MP, Ewelina Łakoma – srebrny 
medal Międzynarodowych MP Juniorów, Jerzy Nieć – brązo-
wy medal MP Seniorów, Maksymilian Witek – brązowy medal 
Mistrzostw Polski Seniorów, Katarzyna Górczyńska – brązowy 
medal MP Kadetów.

W 1997 r. Maks jako niekwestionowany kilkakrotny mistrz 
Polski juniorów i depczący po piętach najlepszym pol-

skim seniorom, został powołany do kadry B, przygotowującej 
się do Olimpiady w Sydney. 

W sierpniu 1997 roku reprezentował nasz kraj w Helsinkach 
na Mistrzostwach Świata Juniorów. Zajął tam XII miej-

sce. 

W 1997 roku Maksio na zawodach o Puchar Polski w Kroto-
szynie pokonał swojego najgroźniejszego rywala Krzysz-

tofa Weremko (kat.97 kg) i zdobył złoty medal, co skutkowało 
kolejnym powołaniem do kadry na Mistrzostwa Europy w Miń-
sku, gdzie zajął VIII miejsce.

Fot. Sekcja zapaśnicza FKS Stal
od lewej stoją: Maksymilian Witek, Grzegorz Kaspruś, 

Katarzyna Kapusta, Ewelina Łakoma, Jerzy Nieć,  
Ryszard Ochal, klęczą od lewej: Paweł Szwedo, Katarzyna 

Kowalczyk, Ewa Paterska, Katarzyna Górczyńska, 
Małgorzata Górczyńska, Robert Płatek

Wyniki w roku 1988: Marek Przekwasiń-
ski – złoty medal MP seniorów 

w sumo, Paweł Szwedo – złoty medal MP ju-
niorów młodszych, Adam Maciejewski – zło-
ty medal MP Juniorów Młodszych, Sebastian 
Maczuga – złoty medal Międzynarodowych 
MP Kadetów, Maksymilian Witek – złoty me-
dal Młodzieżowych MP, Sebastian Maczu-
ga – złoty medal OOM, Maksymilian Witek 
– srebrny medal Mistrzostw Polski Seniorów, 
Iwona Wojtak – srebrny medal OOM, Marcin 
Niedbał – srebrny medal OOM, Jerzy Nieć – 
brązowy medal Mistrzostw Polski Seniorów 
w sumo, Grzegorz Kaspruś – brązowy medal 
Mistrzostw Polski Juniorów, Katarzyna Ko-
walczyk – brązowy medal OOM.

Kurier Lubelski, 16 lutego 1998
Bawiono się do białego rana

Maksymilian Witek asem kraśnickiego 
sportu
Czytelnicy dwutygodnika Głos Ziemi Kraśnickiej 
wybrali najlepszych sportowców roku. 
Bal Sportowca, na którym ogłoszono dziesiątkę 
laureatów i piątkę sportowych nadziei roku 1997, 
zorganizował Szkolny Klub Tenisowy w Kraśniku. 
Ogłoszenie wyników plebiscytu i prezentację
najlepszych sportowców, poprowadził z dużą
swobodą zawodowego showmana mecenas Leszek 
Pasieczny, zapalony kibic, człowiek, który o sporcie 
lubelskim i kraśnickim wie chyba wszystko. 
Nagrody wręczał Piotr Czubiński, burmistrz
Kraśnika, główny sponsor plebiscytu, Grzegorz 
Minik, redaktor naczelny GZK, oraz fundatorzy 
nagród.
Wśród Złotej Dziesiątki kraśnickiego sportu 1997 
roku znalazło się kilkoro zawodników sekcji zapasów 
FKS Stal Kraśnik:
1. Maksymilian Witek (Stal Kraśnik) – Witek jest 
największą nadzieją kraśnickiego sportu, bowiem 
został zakwalifikowany do kadry olimpijskiej
Sydney’2000.
3. Jerzy Nieć (Stal Kraśnik) – najbardziej
utytułowany z kraśnickich sportowców. Zapasy 
uprawia od 20 lat.
8. Katarzyna Górczyńska (Stal Kraśnik) – członkini 
kadry narodowej juniorek.


