
Stefan Krzyżański – Sportowiec , Działacz , Społecznik 

urodził się 9 września 1922 roku w Psarskim koło Poznania .  

Od młodzieńczych lat interesował się sportem , we wczesnych latach trzydziestych wstąpił  

do Towarzystwa Patriotyczno-Gimnastycznego ,,SOKOŁ” a w 1938 roku  uczestniczył w 

zawodach na  Zaolziu.  

Po wybuchu II wojny Światowej we wrześniu 1939 roku powołany do Wojska Polskiego, po 

kapitulacji Poznania dostał rozkaz do rozproszenia się i  powrócił do domu  

Pracował u niemieckiego właściciela w Kiekrzu  jako masaż oraz u niemieckich  gospodarzy w 

Jelonku koło Poznania  , gdzie niesłusznie oskarżony o skaleczenie konia został wydalony i 

otrzymał kare chłosty na posterunku gestapo na Poznańskim Piątkowie   .Ten sam budynek 

znajduje się przy ulicy Jaroczyńskiego\Obornicka z tablicą pamiątkową .  

Od 1943 pracował jako przymusowy pracownik Poznańskiej Cytadeli aż do wyzwolenia 

Poznania przez Rosjan i Cytadelowców 23 lutego 1945 roku.      

W 1947 roku po wojsku  podjął tymczasową pracę w Szkole Podstawowej w Rokietnicy , jako 

instruktor wychowania fizycznego i przysposobienia obronnego  , gdzie udało mu się z 

młodzieżą wybudować boisko piłkarskie które służy do dnia dzisiejszego.  

                 25 maja  1949 roku został członkiem   Ludowego  Zespołu  Sportowego nad 

Jeziorem Kierskim , później LKS ,  dzisiejszym ŻLKS-ie. 

W 1951 roku był założycielem pierwszej w  Kiekrzu k\ Poznania Sekcji Podnoszenia 

Ciężarów jako zawodnik i kierownik sportowy ,zdobywając  

a) I miejsce w zawodach wojewódzkich w Poznaniu waga kogucia 182,5 kg 

b) Vice Mistrzostwo Polski w wadze koguciej do 190 kg.w trójboju na 1 Centralnych 

Mistrzostwach   LZS-ów w Toruniu w 1952 roku 

c) Zajął 5 miejsce w  Mistrzostwach Polski w Elblągu waga kogucia w 1952 roku 

Na czele  klubu  LZS przodują w poszczególnych kategoriach  

Stefan Krzyżański  ,  Józef Koźlak   -   waga kogucia                                                                                                                                                                     

Edmund Smól          -   waga piórkowa                                                                                                        

Bronisław Nowak   -   waga lekka                                                                                                                

Lucjan Blaszka         -   waga średnia                                                                                                       

Bolesław Knasiecki -   waga półciężka                                                                                                           

R.Kaczmarek             -   waga ciężka 

W latach współczesnych miał okazje uczestniczyć parokrotnie jako gość honorowy w 

zawodach  Klubowych Podnoszenia Ciężarów w Nowym Tomyślu  



 Był również założycielem piłki siatkowej, piłki ręcznej gdzie pełnił role kierownika 

sportowego oraz  współzałożycielem sekcji lekkoatletyki , szkoleniowcem  sekcji żeglarskiej 

LZS w Kiekrzu.  

W 1965 roku podjął  pracę w Zakładach Doświadczalnych Techniki Jądrowej  ,,POLON ‘’w 

Poznaniu                                                                                                                                                             

Od 1972 roku ciągnęło  go do sportu więc  podjął pracę i został członkiem Jacht Klubu 

Wielkopolskiego w Kiekrzu jako gospodarz ośrodka oraz opiekun młodzieży w wyjazdach 

krajowych jak i zagranicznych . 

        w 1977 roku Jest współpomysłodawcą słynnych regat dla dzieci i młodzieży ,,Srebrny 

Żagiel Optymista’’ obok Bogdana Kramera mistrza Świata w Bojerach  , Jerzego 

Unierzyskiego redaktora  czasopisma ,,TYDZIEŃ ‘’ później Expressu Poznańskiego oraz 

Jurka Szmeji członka JKW. Regaty w 2019 r. obchodziły 42 edycję 

       Latem 1982 roku przeszedł  na zasłużoną emeryturę a Zarząd  Jacht  Klubu 

Wielkopolskiego podziękował MU za całokształt pracy regatami pod nazwą ,,Opadającego 

Liścia’’ 

Na emeryturze kontynuował swój zawód i pasje , był znany w całym powiecie z wyśmienitych 

wyrobów wędliniarskich  

 

ODZNACZONY; 

a] w lipcu 1977 roku Zasłużony  działacz Ludowych Zespołów Sportowych   

d] we wrześniu 1977 roku Honorową Odznaką Zasłużonego Działacza Polskiego Związku 

Żeglarskiego  

c] 1978 roku Odznaką ,, Za Zasługi dla  Rozwoju Województwa Poznańskiego’’  

d] we wrześniu 1983 roku Honorowym Dyskiem  za społeczny wkład pracy w rozwoju 

Kultury Fizycznej i Turystyki   na terenie  województwa poznańskiego  

e] w 1983 roku Odznaką Za zasługi w Rozwoju Kultury Fizycznej i Turystyki  

-Artykuły z gazet ,,Rolnik Polski’’ 3.01.1952                                                                                           

-Gazeta Poznańska 12.03.1952                                                                                                            ---

Polska Kronika Filmowa z 1952 roku ,,Żeglarze z Kiekrza’ ’                                                                             

-Nasz Kiekrz  lipiec-sierpień 2010 ,                                                                                                                       

-TVP POZNAN ,,Strefa Militarna’’ 2010r.  

 



    

 

 

 

 


