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1. Wst"p

Jedn  z najwi!kszych sportowych inwestycji w Szczecinie by"a moder-

nizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Litewskiej, który jako poniemiecki 

zak"adowy stadion lekkoatletyczny zosta" przej!ty w 1998 roku przez miasto 

od KS „Budowlani”. Na wniosek Zachodniopomorskiego Zwi zku Lekkiej Atle-

tyki i Klubu Olimpijczyka patronem obiektu zosta" Wies"aw Maniak. 

Stadion jest cz!sto odwiedzany przez zagranicznych go#ci i sta" si! wizy-

tówk  Szczecina, dlatego celowe wydaje si! przybli$enie jego charakterystyki, 

jak równie$ przypomnienie, przede wszystkim m"odszym pokoleniom, sylwetki 

„najszybszego bia"ego cz"owieka #wiata”.

2. Wies!aw Maniak – patron Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego

%ledz c bibliograÞ ! Wies"awa Maniaka mo$na si! pokusi& o stwierdzenie, 

i$ jego sportowe wyczyny zosta"y w pe"ni docenione dopiero po latach. 

W 1995 roku z okazji 50-lecia polskiego Szczecina „Kurier Szczeci'ski” 

zorganizowa" plebiscyt na najlepszego sportowca 50-lecia ziemi szczeci'skiej. 
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G"osami czytelników wybrano Wies"awa Maniaka. Kilka lat pó(niej, w grudniu 

2001 roku, Rada Miasta Szczecina podj!"a uchwa"! o nadaniu imienia Wies"awa 

Maniaka nowemu stadionowi lekkoatletycznemu w Szczecinie. Uroczysto#& 

odby"a si! 20 lipca 2002 roku, w dniu rozpocz!cia, po raz pierwszy od 36 lat 

zorganizowanych w Szczecinie, Mistrzostw Polski w Lekkiej Atletyce. Tablic! 

pami tkow  ods"oni"a córka sprintera, Monika Maniak.

Wies"aw Maniak, pierwszy szczeci'ski olimpijczyk, urodzi" si! 22 maja 

1938 roku we Lwowie. W trakcie wojny jego ojciec zosta" zes"any do Kazach-

stanu. Wraz z armi  Andersa przedosta" si! do Iraku, by ostatecznie osi #& 

w Manchesterze. Przysz"y sprinter wychowywany by" wi!c przez matk!, z któr  

w 1946 roku zosta" przesiedlony do Polski. Pocz tkowo zamieszkali na krótko 

w powiecie kamie'skim, potem ju$ na sta"e przenie#li si! do Szczecina. Okres 

szkolny nie by" przez sportowca mile wspominany. Z powodu drobnej budowy 

cia"a sta" si! obiektem kpin ze strony kolegów. Jeszcze w szkole #redniej uczest-

niczy" w licznych bójkach. Podczas jednej z nich konieczna okaza"a si! inter-

wencja pogotowia ratunkowego. Po tym incydencie matka przenios"a Wies"awa 

do II Liceum Ogólnokszta"c cego, gdzie ju$ bez k"opotów zda" matur!. W"a#nie 

podczas nauki w szkole #redniej Wies"aw Maniak po raz pierwszy zetkn " si! 

z lekk  atletyk  [1]. Po uko'czeniu pierwszego roku studiów na Politechnice 

Szczeci'skiej, w 1957 roku wyjecha" do ojca. W roku 1960 obaj przenie#li si! 

do Dublina, gdzie Wies"aw móg" podj & studia ekonomiczne na tamtejszym uni-

wersytecie. Wtedy te$ powa$niej zainteresowa" si! sportem i rozpocz " regularne 

treningi, pocz tkowo skacz c w dal i rzucaj c oszczepem. Po doznanej kontu-

zji kr!gos"upa lekarze w Dublinie zalecili mu w ramach rehabilitacji bieganie. 

W pewnym sensie dzi!ki temu wydarzeniu, w ci gu zaledwie dwóch sezonów 

Wies"aw Maniak sta" si! czo"owym biegaczem Wielkiej Brytanii. 

W 1963 roku, ku zaskoczeniu sportowej opinii publicznej, jako student 

Uniwersytetu w Dublinie zwyci!$y" w biegu na 100 jardów w Mistrzostwach 

Pó"nocnej Anglii, wygrywaj c z plejad  brytyjskich biegaczy. Po tym sukcesie 

spo"eczno#& angielska wskaza"a na Wies"awa Maniaka jako na reprezentanta 

swojego kraju na Igrzyska Olimpijskie w Tokio. Wies"aw nie chcia" jednak przy-

j & brytyjskiego obywatelstwa i powróci" do kraju, zg"aszaj c PZLA ch!& repre-

zentowania Polski. Od 1964 roku sta" si! wi!c zawodnikiem Morskiego Klubu 

Sportowego „Pogo'” Szczecin, gdzie jego klubowym trenerem zosta" Kazimierz 

Lubik. Nieprzyj!ty zbyt entuzjastycznie przez kolegów, sta" si! rewelacj  Igrzysk 

Olimpijskich w Tokio (1964), gdzie jako pierwszy Polak dost pi" zaszczytu 
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startu w Þ nale na 100 metrów m!$czyzn. W biegu tym zaj " czwarte miejsce, 

b!d c jednocze#nie najszybszym Europejczykiem. Nadano mu wówczas przy-

domek „najszybszego bia"ego cz"owieka #wiata”. Okaza" si! tak$e podpor  pol-

skiej sztafety 4 x 100 m, która w sk"adzie: Andrzej Zieli'ski, Wies"aw Maniak, 

Marian Foik, Marian Dudziak wywalczy"a na tych igrzyskach, po pasjonuj cym 

biegu Þ na"owym, srebrny medal [2].

W 1965 roku, w trakcie mistrzostw Polski rozegranych na stadionie 

„Pogoni” w Szczecinie, Wies"aw Maniak ustanowi" rekord kraju w biegu na 

100 m – czasem 10,1 s. Rekord ten przetrwa" 19 lat i poprawi" go dopiero 

w 1984 roku Marian Woronin [6].

W roku 1966 na Mistrzostwach Europy w Budapeszcie Wies"aw Maniak 

zosta" jedynym w historii polskiej lekkoatletyki mistrzem Europy w biegu na 

100 m. 

Po zako'czeniu sezonu powróci" do Szczecina, mimo i$ nie spotka" si! tu 

z przychylno#ci  w"adz w zapewnieniu mu podstawowych warunków bytowych. 

Jak si! zwierza" redaktorowi „G"osu Szczeci'skiego”, czasami wydawa"o mu si!, 

$e jego sportowe wyniki nikogo w Szczecinie nie obchodzi"y.

W roku 1968 podczas igrzysk w Meksyku 30-letni ju$ wówczas Wies"aw 

Maniak nie odniós" sukcesów indywidualnych, natomiast w sztafecie 4 x 100 m 

by" w Þ nale. 

Po powrocie do Szczecina nast pi"a reorganizacja w jego klubowej sekcji 

lekkoatletycznej MKS „Pogo'”. W zwi zku ze z"  wspó"prac  biegacza z dzia-

"aczami, a tak$e z propozycj  lepszych warunków bytowych w Warszawie, pa'-

stwo Maniakowie przenie#li si! do stolicy. Od 1969 roku Wies"aw Maniak sta" si! 

zawodnikiem „Skry” Warszawa.

W 1970 roku wida& by"o coraz s"absz  dyspozycj! biegacza i wydawa"o 

si!, $e jego kariera sportowa zbli$a si! ku ko'cowi. Podkre#li& jednak nale$y, 

$e Wies"aw Maniak by" zawsze cz"owiekiem zaci!tym, lubi cym podejmowa& 

du$e wyzwania. W roku 1971 postanowi" powróci& do krajowej czo"ówki. Za"o-

$ony plan zrealizowa" perfekcyjnie, zdobywaj c swój ostatni tytu" mistrza Polski 

w biegu na 100 m, wygrywaj c w dobrym czasie (10,3 s) i pokonuj c o wiele 

m"odszych rywali, reprezentantów Polski.

W roku 1972 zako'czy" swoj  karier! sportow , maj c w dorobku pi!& tytu-

"ów mistrza Polski w biegu na 100 i 200 m oraz dziesi!& rekordów Polski w biegu 

na 100 i 4 x 400 m. 



166 Alicja Drohomirecka, Robert Terczy"ski

Po zako'czeniu kariery sportowej uko'czy" drugi fakultet na Akademii 

Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Podj " prac! w warszawskim Energopolu, 

a w wolnych chwilach trenowa" swoich nast!pców w KS „Skra” Warszawa. 

Wies"aw Maniak zmar" maj c zaledwie 44 lata (w 1982 roku) w trak-

cie wykonywania swoich zawodowych obowi zków w elektrowni atomowej 

w by"ym ZSRR. Pochowano go na warszawskim cmentarzu, a na nagrobku wid-

nieje do dzi# napis „Wies"aw Maniak –  Olimpijczyk” [8].

3. Charakterystyka Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego w Szczecinie

Otwarcie stadionu

Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Litewskiej w Szczecinie 

rozpocz!"a si! 2 sierpnia 2000 roku. P"yta boiska i jej otoczenie na 20 miesi!cy 

zmieni"y si! w gigantyczny plac budowy. Harmonogram prac zak"ada", i$ w ci gu 

pierwszych pi!ciu miesi!cy wykonany zostanie stan surowy hali treningowej oraz 

pe"ne uzbrojenie p"yty stadionu z podbudow  i infrastruktur  podziemn . 

W 2001 roku zaplanowano specjalistyczne roboty wyko'czeniowe w hali 

i na p"ycie boiska, a latem wy"o$enie tartanu. Dawny stadion „Budowlanych” 

przeszed" remont, który #mia"o mo$na uzna& za budow! od nowa. Moderniza-

cja obiektu poch"on!"a ponad 16 milionów z"otych, przy ponad 11-milionowym 

udziale #rodków Totalizatora Sportowego [4].

Zgodnie z planem w kwietniu 2002 roku kompletnie urz dzony obiekt mia" 

zosta& oddany do u$ytku. Uroczyste otwarcie stadionu nast pi"o 20 kwietnia 

2002 roku. Przeci!cia wst!gi na bie$ni dokonali: prezydent Szczecina Edmund 

Runowicz, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Stefan Stanis"aw Paszczyk 

i szefowa Polskiego Zwi zku Lekkiej Atletyki Irena Szewi'ska. „Jestem przeko-

nana, $e na tym stadionie ju$ niebawem b!d  bite rekordy #wiata” – stwierdzi"a 

podczas przemówienia wybitna polska lekkoatletka [7, s. 26].

Uroczysto#& po" czono z inauguracj  szczeci'skich „Dni Olimpijczyka”. Do 

Szczecina zaproszono plejad! by"ych i obecnych gwiazd sportu. W kilkudziesi!-

cioosobowej grupie znalaz"o si! wielu medalistów olimpijskich. Niektórzy z nich 

przeprowadzili warsztaty ruchowe. Jacek Wszo"a wprowadza" m"odzie$ w tajniki 

skoku wzwy$, Adam Kolasa prezentowa" skok o tyczce, a Agnieszka Karaczun 

pokazywa"a techniki biegowe. Na p"ycie stadionu go#cinnie rozstawiono tak$e 

ergometry wio#larskie i ch!tnych do wspólnego treningu z Kajetanem Broniew-
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skim nie brakowa"o. Apel olimpijski odczytali Maria Kwa#niewska-Malaszew-

ska, Agnieszka Karaczun i Jacek Wszo"a.

Stadion przeszed" dwa chrzty: jeden w duchu katolickim, którego dokona" 

ks. bp Jan Ga"ecki, drugi w duchu stoczniowym (matk  chrzestn  by"a Irena 

Szewi'ska).

Podczas uroczysto#ci Prezydent Miasta uhonorowa" specjalnymi nagrodami 

za wybitne osi gni!cia sportowe w 2001 roku szczeci'skich zawodników i trene-

rów. Lista nagrodzonych by"a bardzo d"uga, a w#ród wyró$nionych znale(li si! 

m.in. Marek Kolbowicz i Przemys"aw Sta'czyk [3].

Imprezy organizowane na stadionie

W niespe"na dwa miesi ce po otwarciu odby"a si! pierwsza ods"ona 

Mistrzostw Polski w Lekkiej Atletyce (wieloboje oraz bieg na 10 km kobiet 

i m!$czyzn), które jako sprawdzian organizatorów wypad"y pomy#lnie. 

G"ówn  imprez  tego roku by"y jednak LXXVIII Mistrzostwa Polski 

Seniorów w Lekkiej Atletyce. Stadion go#ci" najlepszych polskich lekkoatletów, 

jednocze#nie zgromadzi" w ka$dym dniu oko"o 5 tysi!cy widzów nie tylko ze 

Szczecina, ale tak$e z ca"ej Polski. Jak wspomniano wcze#niej, podczas tych 

zawodów nast pi"o uroczyste nadanie stadionowi imienia Wies"awa Maniaka. 

Imprez! oceniono jako najlepsz  w województwie. Pretendowa"a ona te$ do 

Nagrody Ogólnopolskiej Imprezy Roku 2002. Podkre#li& nale$y, $e wiele z osi g-

ni!tych wówczas wyników do dnia dzisiejszego pozosta"o rekordami stadionu. 

Pocz wszy od 2002 roku mo$na wymieni& nast!puj ce, najbardziej zna-

cz ce imprezy sportowe, które odby"y si! na omawianym obiekcie:

2002 rok – Mistrzostwa Polski w Wielobojach Seniorów (8–9 czerwca),

  – Mistrzostwa Polski Seniorów w Lekkiej Atletyce (20–21 lipiec);

2003 rok – Mi!dzynarodowy Mecz Lekkoatletyczny do lat 21 Polska–Fran-

cja–Rosja (9 sierpnia),

 – Mi!dzynarodowy Puchar Polski w Strzelectwie Sportowym Osób 

Niepe"nosprawnych (7–9 listopada);

2004 rok – Mi!dzynarodowy Puchar Polski w Strzelectwie Sportowym Osób 

Niepe"nosprawnych (12–14 marca),

  – Mistrzostwa Polski w Wielobojach Seniorów (4–6 czerwca),

 – Mistrzostwa Polski w Lekkiej Atletyce Osób Niepe"nosprawnych 

(3–6 czerwca);
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2005 rok – Mi!dzynarodowy Puchar Polski w Strzelectwie Sportowym Osób 

Niepe"nosprawnych (11–13 marca),

 – Mi!dzynarodowy Integracyjny Mityng Lekkoatletyczny (14

–15 maja),

 – Samsung Cup (2 czerwca),

 – Wieczorny Mityng Skoku o Tyczce (19 czerwca);

2006 rok – Mi!dzynarodowy Puchar Polski w Strzelectwie Sportowym Osób 

Niepe"nosprawnych (23–26 marca),

 – Mi!dzynarodowy Integracyjny Mityng Lekkoatletyczny (12

–13 maja),

 – Mi!dzynarodowy Mecz Lekkoatletyczny do lat 23 Polska–Niem-

cy (24 czerwca);

2007 rok – Puchar Europy w Wielobojach (7–8 lipca),

 – Ogólnopolska Olimpiada M"odzie$y w Lekkiej Atletyce (24

–28 lipca);

2008 rok – Mistrzostwa Polski Seniorów w Lekkiej Atletyce (4–6 lipca),

 – Pedro’s Cup (17 wrze#nia).

W 2009 roku odby" si! Mi!dzynarodowy Mityng Lekkoatletyczny oraz 

Puchar Europy w Wielobojach. Tradycyjnie ju$ organizowany jest Mi!dzynaro-

dowy Puchar Polski w Strzelectwie Sportowym Osób Niepe"nosprawnych.

Na stadionie odbywa si! te$ wiele innych imprez, nieco mniejszej rangi, 

uj!tych w kalendarzu PZLA i ZZLA, typu mistrzostwa województwa, mistrzo-

stwa makroregionu, liga juniorów, mityngi klasyÞ kacyjne.

Na omawianym obiekcie maj  miejsce imprezy szkolne, uj!te w kalenda-

rzu Szkolnego Zwi zku Sportowego, jak np.: ligi biegowe, mistrzostwa miasta, 

mistrzostwa makroregionu, mistrzostwa województwa, Puchar Hubertusa czy 

„czwartki lekkoatletyczne”. 

Stadion udost!pniany jest nieodp"atnie klubom i zwi zkom sportowym, 

organizacjom sportowym, organizacjom kultury Þ zycznej i turystyki. Funda-

cjom, szko"om, uczelniom, zak"adom pracy i osobom prywatnym udost!pniany 

jest odp"atnie. Ze stadionu korzystaj  nie tylko zawodnicy Miejskiego Klubu 

Lekkoatletycznego, ale tak$e sportowcy KSI „Start”, studenci IKF US, siatkarze 

„Morza”. Odbywaj  si! tu zgrupowania oraz liczne obozy sportowe. Otwarto tu 

równie$ Centrum Rekreacji i Turystyki Osób Niepe"nosprawnych [5].
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Miasto udost!pnia te$ obiekt organizatorom imprez masowych i komer-

cyjnych, niekoniecznie o charakterze sportowym (np. koncert zespo"u „Deep 

Purple”).

Techniczne parametry obiektu

Godny podkre#lenia jest fakt, $e stadion im. Wies"awa Maniaka jest jedy-

nym w Szczecinie kompleksem lekkoatletycznym spe"niaj cym wymogi PZLA. 

Posiada certyÞ kat PZLA uprawniaj cy do rozgrywania mi!dzynarodowych 

zawodów lekkoatletycznych zgodnie z kryteriami IAAF. Obecnie sklasyÞ ko-

wany jest w III klasie, co pozwala przeprowadza& mityngi krajowe i zagraniczne 

oraz mistrzostwa Polski.

W"a#cicielem obiektu jest Miejski O#rodek Sportu, Rekreacji i Rehabilita-

cji w Szczecinie, b!d cy jednostk  bud$etow  powo"an  Uchwa"  Rady Miasta 

Szczecina (nr XII/247/03 z dn. 24 listopada 2003 r. G"ównym zadaniem MOSRiR 

jest zarz dzanie i utrzymanie bazy sportowej oraz rekreacyjnej miasta. Obecnie 

kierownikiem ca"ego kompleksu jest pani Wanda Klonowska (wcze#niej kierow-

nictwo nad obiektem sprawowa" Grzegorz Kuczy'ski, nast!pnie Robert Szych). 

Zestawienie powierzchni stadionu przedstawia si! nast!puj co:

– powierzchnia dzia"ki  – 21 565 m2;

– powierzchnia areny  – 14 512 m2;

– nawierzchnia tartanowa  – 6500 m2;

– nawierzchnia trawiasta  – 6210 m2.

Obiekty kubaturowe stanowi :

– hala sportowa z nawierzchni  tartanow  o powierzchni 1345 m2,

– trybuny nad hal  treningow  na 1638 miejsc.

Cz!#& socjalno-techniczna to:

– 7 szatni dla zawodników (w tym 2 dla zawodników niepe"nosprawnych) 

z natryskami,

– pomieszczenia magazynowe,

– pomieszczenia socjalne personelu,

– bufet, kot"ownia.

Elementy sportowe stadionu stanowi :

– bie$nia 8-torowa (400 m),

– 2 sektory do rzutu oszczepem,

– sektor do rzutu dyskiem i m"otem,
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– 2 rzutnie do pchni!cia kul ,

– 2 skocznie do skoku o tyczce,

– 2 skocznie do skoku w dal i trójskoku,

– rów z wod .

Stadion jest wyposa$ony w profesjonalne nag"o#nienie oraz monitoring. 

Ze wzgl!du jednak na organizacj! Pucharu Europy w Wielobojach stadion 

b!dzie musia" przej#& kolejn  modernizacj!, polegaj c  na dodaniu do obec-

nego stanu nowoczesnej rzutni do dysku (odr!bne ko"o). Zmianie ulegnie klatka 

do rzutów d"ugich (m"ot, dysk) oraz zaplecze do rozgrzewki (200 metrów – 

4 tory syntetyczne; skocznie: w dal, wzwy$, o tyczce; rzutnie: m"ot, dysk, kula, 

oszczep). Nast!pnie nale$y kolejno zadba& o:

– popraw! jako#ci o#wietlenia (moc) celem umo$liwienia przeprowadzania 

transmisji telewizyjnej imprez rozgrywanych przy sztucznym o#wietleniu;

– rozbudow! trybun – podwojenie ich obj!to#ci poprzez dobudowanie miejsc 

dla widzów po przeciwleg"ej stronie obecnych sektorów;

– dobudowanie konstrukcji wiatrochronnych celem os"oni!cia wira$y przed 

dzia"aniem czynników atmosferycznych;

– rozbudow! stref zieleni w okolicy wie$y stadionu;

– podwy$szenie standardu pokoi go#cinnych (WC i toalety w pokojach), roz-

budowa cz!#ci hotelowej min. do stanu 60 miejsc noclegowych;

– przebudow! parkingów, powi!kszenie obj!to#ci do min. 500 miejsc parkin-

gowych dla samochodów osobowych oraz min. 50 miejsc dla autokarów;

– doposa$enie obiektu w cz!#& restauracyjn  dla min. 200 osób;

– rozbudow! obiektu i doposa$enie w zakresie gabinetów odnowy biologicz-

nej (sauny, gabinety krioterapii, kinezyterapii, gabinety testów wydolno#cio-

wych),

– wyposa$enie obiektu w centrum prasowe wraz ze stanowiskami dla dzienni-

karzy prasowych, radiowych i telewizyjnych celem umo$liwienia przepro-

wadzania transmisji bezpo#rednich;

– dobudowanie systemu telebimów (wymogi transmisji telewizyjnych). 

BIBLIOGRAFIA

[1] Bartnik P. (red.): Lekkoatletyka na Ziemi Szczeci"skiej 1945–2002. ZZLA, Szczecin 

2002.

[2] G"uszek Z.: Polscy olimpijczycy 1924–1984. Wydawnictwo „Sport i Turystyka”, 

Warszawa 1998.



171Miejski Stadion Lekkoatletyczny im. Wes!awa Maniaka...

[3] Kaliszewska A.: Historia Miejskiego Klubu Lekkoatletycznego w Szczecinie. Praca 

magisterska. IKF, US. Szczecin 2006.

[4] )yskawa M.: Niektóre aspekty materialne szczeci"skiego sportu w latach 1989–2003 

i ich powi#zania z ruchem olimpijskim. W: Olimpijczycy Pomorza Zachodniego (red. 

J. Eider i H. Laskiewicz). Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczeci'skiego, 

Szczecin 2003.

[5] Terczy'ski R.: Zarz#dzanie miejskim klubem lekkoatletycznym – Szczecin w latach 

2005–2006. WSTiR, Warszawa 2007.

[6] Warska A.: Pierwsza wizyta królowej sportu w Szczecinie. Gazeta Wyborcza Szcze-

cin, 20 lipca 2002, s. 2.

[7] WOJ. Rusza najwi$ksza inwestycja sportowa w Szczecinie. Stadion lekkoatletyczny 

za 16 mln z!otych. Kurier Szczeci'ski, 1 sierpnia 2000, s. 26.

[8] http:\\www.mkl.szczecin.plwmaniak.html.

WIES AW MANIAK’S CITY ATHLETICS STADIUM IN SZCZECIN

Summary

Modernization of the athletics stadium at Litewska Street was one of the biggest 

sports investments in Szczecin. The work presents the sports facility, gives the description 

of its opening as well as the regular sports events taking place there. It gives also the most 

important technical parameters.

On the motion of the West Pomeranian Athletics Union and the Olympian Club 

the stadium was named after Wies"aw Maniak. Therefore the authors considered 

it appropriate to remind, especially younger generations, of the proÞ le of Wies"aw Maniak, 

„he fastest white man in the world”. 

Translation: Dorota Stadnik


