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WSTĘP
W roku 1954 malutka wieś Mońki została siedzibą powiatu.
Położenie przy linii kolejowej, dobre warunki glebowe a przede
wszystkim zaangażowanie ludzi sprawiło, że mała miejscowość
bardzo szybko zaczęła się rozrastać. Przybywało ulic, domów
oraz instytucji. Naturalną koleją rzeczy zaistniała potrzeba
rozwoju ruchu sportowego obejmującego coraz szersze kręgi
młodzieży i dorosłych.
15 lutego 1963 roku koło Ludowych
Zespołów Sportowych w Mońkach wystąpiło
z wnioskiem, aby został zarejestrowany
statut tworzonego klubu sportowego jako
samodzielnej jednostki działającej w barwach
Zrzeszenia LZS.W tym samym czasie Rada
Wojewódzka LZS w Białymstoku wyraziła
zgodę na zorganizowanie Ludowego Klubu
Sportowego. Zgodę podpisał ówczesny Przewodniczący RW
LZS w Białymstoku Kazimierz Kupski. Prezydium WRN w
Białymstoku wydało decyzję o zarejestrowaniu stowarzyszenia
pod nazwą LKS „PROMIEŃ” z siedzibą w Mońkach.
Przez czterdzieści lat istnienia w klubie działały następujące
sekcje sportowe: piłka nożna, piłka siatkowa, kolarstwo,
zapasy, lekkoatletyka, szachy, tenis stołowy, łyżwiarstwo
szybkie oraz brydż sportowy. Należy przyznać, że w każdej z

tych dyscyplin klub odnosił duże, czasami olbrzymie sukcesy.
W sekcjach pracowali instruktorzy, w większości społecznicy,
którzy wychowali kilka pokoleń sportowców. Niewątpliwie
sekcją najpopularniejszą skupiającą najwięcej zawodników oraz
kibiców była drużyna piłkarska, która istnieje od roku 1961 czyli
dwa lata dłużej niż sam klub. Z tego powodu duża część pracy
zostanie poświęcona działalności sekcji piłkarskiej Promień
Mońki od chwili powstania do dnia dzisiejszego.
Nie możemy jednak zapominać, że
przez długi czas istnienia klub szczycił się
sukcesami zapaśników, którzy w kategoriach
młodzieżowych zajmowali czołowe miejsca w
kraju. Pamiętać należy o kolarzach, którzy przy
skromnych warunkach błyszczeli na szosach
województwa. Sukcesami organizacyjnymi
klubu była organizacja wyścigów, na których
gościła czołówka polskiego kolarstwa. Do
historii przeszły sukcesy szachistów i brydżystów ale w dalszym
ciągu możemy liczyć na lekkoatletów i siatkarzy którzy od kilku
lat ponownie trenują pod egidą Promienia.
Celem powstania tej monografii było przekazanie szerszemu
ogółowi mniej znanych faktów z czterdziestopięcioletniej
działalności klubu, przypomnieć nazwiska trenerów działaczy
oraz wielu zawodników, którzy latami poświęcali czas a często i
zdrowie dla dobra klubu. Pisząc pracę korzystałem z materiałów
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udostępnionych przez Podlaski Związek Piłki Nożnej w
Białymstoku, sprawozdań z walnych zgromadzeń, zebrań
oraz wywiadów z pracownikami, działaczami oraz byłymi
sportowcami. Odkrywanie szerszemu ogółowi nieznanych
kart przeszłości klubu, przypomnienie nazwisk znanych nie
tylko w środowisku, oraz wkładu tych ludzi w
upowszechnienie kultury fizycznej w Mońkach
przysporzyło mi wiele satysfakcji. Najwięcej
informacji pochodzi z rozmów z działaczami,
zawodnikami i pracownikami LKS Promień Mońki.
Dziękuję tu za pomoc Stanisławowi Korczakowi,
Antoniemu Stolarczukowi, Lechowi Gawędzkiemu,
Bogdanowi Sierbo, Katarzynie Gawędzkiej,
Waldemarowi Gorlo, Arkadiuszowi Studniarek. Nie
da się tu przecenić kronik tworzonych z wycinków
prasowych przez pana Mirosława Antonowicza.
Korzystałem także z prac napisanych przez kolegów
nauczycieli wychowania fizycznego Pawła Kody
i Marka Frącza. Sporym źródłem informacji była
wiedza własna gdyż od lat dziecinnych kibicuję
monieckim sportowcom.
Ważnym źródłem dla powstania tej pracy była kronika klubu
oraz materiały znajdujące się w zbiorach prywatnych. Dorobek
sportowy pokazałem na podstawie wyników uzyskanych w
rozgrywkach ligowych i turniejach. Niestety bywało tak, że w

dokumentację klubową wkradał się duży bałagan. Z niektórych
okresów działalności dokumenty nie zachowały się albo posiadały
duże braki. Dorobek sportowy pokazałem na podstawie wyników
uzyskanych w rozgrywkach ligowych i turniejach.
Dużą trudność czytelnikom pracy może sprawić różnorodność
nazewnictwa poszczególnych klas rozgrywek które
zmieniały się wielokrotnie. Bywało tak, że piłkarska
klasa A stanowiła odpowiednik czwartej ligi. Obecnie
licząc kolejno od ligi pierwszej zajmuje ona miejsce
szóste w kolejności. Zestawienie wyników oraz
tabel z lat ubiegłych pozwoli przypomnieć i utrwalić
w pamięci bohaterów niezapomniane chwile.
Celem pracy było jak najbardziej rzetelne,
wiarygodne i treściwe przedstawienie działalności
sekcji sportowych Ludowego Klubu Sportowego
„Promień” Mońki. Mam nadzieję że opracowanie
te dostarczy wielu ludziom sportu, ich rodzinom
i kibicom miłych wrażeń, gdy wrócą pamięcią do
minionych dokonań.
W latach pięćdziesiątych niewielka powiatowa
wieś Mońki zaczynała swój rozwój. W okolicy już
istniały sekcje piłkarskie, które uczestniczyły w rozgrywkach
organizowanych przez Białostocki Okręgowy Związek
Piłki Nożnej ale były to ośrodki dużo większe od Moniek.
W komunikatach Białostockiego Okręgowego Związku Piłki
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Nożnej odnajdujemy wyniki takich drużyn jak: LZS Goniądz,
LZS Jasionówka, LZS Knyszyn. Mońki nie posiadały ani
zorganizowanej drużyny, ani pełno wymiarowego boiska. Pierwsi
miłośnicy piłki nożnej pogrywali na przyblokowym boisku przy
ulicy Słowackiego lub w pobliżu jedynej istniejącej szkoły na
ulicy Szkolnej. To w głowach tych pierwszych zapaleńców
zrodziły się pomysły tworzenia drużyny piłkarskiej oraz budowy
stadionu. Działania te trafiły na podatny grunt. Władze zgodziły
się z faktem, że w siedzibie powiatu sport musi mieć bardziej
zorganizowaną formę. Z inicjatywą wystąpił Przewodniczący
Rady Powiatowej LZS Waldemar Szostkiewicz na stałe
mieszkający w Knyszynie a wtórowali mu lokalni działacze
Stanisław Korczak i Zygmunt Gładkowski.

Pomiary przed powstaniem płyty boiska. Drugi z prawej Stanisław Korczak

W roku 1957 rozpoczęto tworzenie dokumentacji pod
budowę stadionu. Rok później na polanie w pobliskim lesie
rozpoczęto jego budowę. Mieszkańcy miejsce to nazywali

„Niemoty” od nazwiska właściciela gruntu Niemotko.
Wykonawcą z ramienia Wojewódzkiego Zrzeszenia Ludowe
Zespoły Sportowe był niejaki Pan Zaczyniuk. W 1958 roku boisko
bez trybun, ale z niewielkim budyneczkiem gospodarczym, który
wówczas całkowicie spełniał wymagania oddano do użytku. Jak
to zwykle bywa początki były trudne. Jednak olbrzymi zapał i
wola walki pozwoliły te trudności przezwyciężyć. Pierwsze
mecze drużyna z Moniek rozgrywała okazjonalnie z pobliskimi
drużynami z Osowca, Jasionówki, Goniądza czy Knyszyna. Jako
legenda funkcjonują dziś opowieści jak to na pierwsze mecze
„pożyczano” buty z magazynu a po zakończeniu czyściutkie i
wypastowane odstawiano na miejsce. Wyniki zależały często od
tego jaki skład udało się zebrać na dany mecz.
Kolejnym przełomowym momentem było zgłoszenie
drużyny do rozgrywek państwowych. Już w roku 1961, a
więc dwa lata przed powstaniem klubu, drużyna Promień
Mońki występuje w komunikatach Okręgowego Związku Piłki
Nożnej. Dzięki ambicji zawodników, którzy debiutowali w tego
rodzaju rozgrywkach osiągnięto pierwsze sukcesy. Pierwsza
w historii wygrana na boisku miała miejsce 25.08.1961roku w
meczu wyjazdowym z LZS Waliły. Niedoświadczona drużyna
z Moniek pokonała gospodarzy 3:0. Wcześniej było jeszcze
zwycięstwo walkowerem z drużyną z Supraśla. Cały pierwszy
sezon przebiegał nadspodziewanie dobrze. Rozgrywki sezonu
1961/1962 drużyna Promienia zakończyła na trzecim miejscu,
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za zespołami LZS Suchowola i Tur Turośń Kościelna. Trzecie
miejsce dawało drużynie awans do klasy „A”.
Do najlepszych zawodników tego zespołu
należeli: Tadeusz Turowski, Zenon Czarniecki,
Sławomir Markowski, Edward Oszczapiński
i Ryszard Sobczyk. Sukces wywołał euforię
nie tylko wśród piłkarzy, ale także kibiców
i działaczy. Zespół do nowych rozgrywek
został wyposażony w nowy sprzęt w postaci
strojów, butów i toreb. Jednak w klasie „A”,
która stanowiła wówczas odpowiednik obecnej czwartej ligi o
sukcesy było już trudniej. Przeciwnicy stawiali o wiele wyższe
wymagania, a porażki często potrafiły skutecznie zniechęcić
najbardziej zapalonych. Pojawiły się trudności wewnętrzne.
Kilku zawodników wyjechało z Moniek, innych całkowicie
pochłonęła praca zawodowa lub życie rodzinne.
Rok 1963 to data przełomowa w historii sportu monieckiego.
Powstał pierwszy klub sportowy, w którego
ramach znalazła także swoje miejsce sekcja
piłkarska. Klub jako dobrowolna organizacja
sportowa
miał
skupiać
mieszkańców
osady Mońki bez względu na ich miejsce
zatrudnienia. Celem klubu było rozwijanie
wśród społeczeństwa, a szczególnie młodzieży,
zamiłowania do uprawiania sportu i kultury

fizycznej oraz podnoszenie jej poziomu drogą systematycznej
pracy poprzez rozwijanie sportu oraz rozwój
życia kulturalno-oświatowego.
Od 1963 roku drużyna piłkarska działała
już w strukturach organizacyjnych „Ludowego
Klubu Sportowego Promień”. Zmieniła się
osobowość prawna sekcji, ale nie udało się
pozbyć jej problemów. Sezon 1962/63 drużyna
rozpoczęła jeszcze w miarę dobrze, kończąc
rundę jesienną na piątym miejscu na dziewięć
drużyn. Na wiosnę wyraźnie już było widać pierwsze objawy
kryzysu. Cały sezon drużyna zakończyła na przedostatnim
miejscu w tabeli, co pozwoliło jej utrzymać się w klasie A. W
sezonie 1963/64 było jeszcze gorzej, ostatnie miejsce w tabeli
i spadek do klasy B. Za sukces organizacyjny można uznać,
że po raz pierwszy do rozgrywek zgłoszono drużynę juniorów,
która wprawdzie sukcesu sportowego nie odniosła, ale młodzi
zawodnicy zdobyli pierwsze doświadczenia,
jakie za kilka lat miały przynieść efekty. Było
się, od kogo uczyć, ponieważ w tej samej klasie
rozgrywek startowały takie drużyny jak: Wigry
Suwałki, Cresovia Gołdap, Czarni Olecko,
ŁKS Łomża czy AKS Augustów. W kolejnych
dwóch sezonach w klasie „B” drużyna nie
uczyniła żadnych postępów. Sezon 1964/1965
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zespół ukończył jeszcze na drugim miejscu za rezerwami ZKS
Zambrów, ale już w następnym trzecie miejsce od końca w
klasie „B” uznano za klęskę. Postanowiono dosyć drogiej jak na
monieckie warunki sekcji nie zgłaszać do rozgrywek. Niewiele
brakowało, żeby drużyna przestała istnieć. Znowu na wysokości
zadania stanęli działacze LZS, którzy zgłosili piłkarzy do klasy
„W”, gdzie zespół rozgrywał mecze z okolicznymi drużynami.
Klasę „W” możemy nazwać dzisiaj ligą powiatową. Tylko dzięki
tym rozgrywkom przez dwa następne lata piłkarze całkowicie
nie zapomnieli jak się kopie piłkę, a kibice drogi na stadion.

Przed meczem z drużyną z Osowca. Na drugim planie budynek pierwszej szatni.

W roku 1968 ponownie dzięki wydatnej pomocy działaczy
piłki nożnej klub zarejestrował sekcję w Białostockim
Okręgowym Związku Piłki Nożnej, która od tej pory brała udział
w rozgrywkach klasy „B”. Dwóch straconych lat nie dało się tak
łatwo nadrobić. Pierwsze dwa sezony to miejsca dziewiąte i ósme

w klasie „B” składającej się
z dziesięciu drużyn. Oprócz
rozgrywek
związkowych
drużyna uczestniczyła w
turnieju z okazji „Dnia
Spółdzielczości”, czy turnieju
halowym w Goniądzu, gdzie
zajęła I miejsce. Sekcja
posiadała
swój
własny
czteroosobowy
zarząd,
jednak aktywnie w pracach na
stadionie uczestniczył tylko
Mikołaj Firs, o którym w
sprawozdaniu z działalności
klubu czytamy „działacz, który poświęcił całe dni dla piłki nożnej
i trzeba stwierdzić że jest motorem działalności tej sekcji”. Tacy
ludzie w swej pracy napotykali często na bardzo duże trudności.
Często brakowało transportu na mecze wyjazdowe oraz sprzętu
sportowego. Trzeba było wydeptywać ścieżki do władz po coraz
to nowe fundusze. Mało w pracę sekcji angażowały się zakłady
pracy i tylko zaangażowanie społeczne takich ludzi jak: Antoni
Stolarczuk, Stanisław Korczak, Czesław Kobrzyniecki, Mikołaj
Firs, Ryszard Sobczyk, Zenon Czarniecki, Andrzej Nieścierewicz
pozwoliło przezwyciężyć trudności. Oceniając tych ludzi
należy podkreślić, że chociaż brakowało im doświadczenia
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instruktorskiego to swoim zapałem potrafili zarazić innych do
pracy.

Stoją od lewej: Firs Mikołaj, Kosakowski Edward, Wiszowaty Jan, Kapica Leszek,
Waśniewski Waldemar, Szafrański Wiesław, Kakareko Emil, Kruczkowski Zdzisław,
Bajkowski Zbigniew. Klęczą od lewej: Grądzki Jerzy, Firs Jerzy, Sidorski Henryk,
Aponowicz Leszek.

Pomimo chudych lat sekcja cieszyła się większym zainte
resowaniem niż pozostałe. Na mecze przychodziło od 100 do
200 osób. Ważnym czynnikiem była tu pogoda zwłaszcza, że
stadion położony jest na obrzeżach miasteczka. W następnych
latach drużyna zanotowała pewien postęp. W kolejnych sezonach
osiągała coraz to wyższe miejsca w „B” klasowej tabeli. W
sezonie 1970/1971 piąte, 1971/1972 czwarte, a1972/1973
trzecie. Było to miejsce najbliższe awansu do klasy „A” w
przeciągu pięciu lat. W decydującym o awansie meczu drużyna

z Moniek przegrała z Orłem Kolno 0:5. W zespole seniorów na
wyróżnienie zasługiwali szczególnie Jerzy Grądzki i Zbigniew
Bajkowski, którzy rozegrali ponad 100 meczy w pierwszej
drużynie. Pewne sukcesy odnotował też Promień w rozgrywkach
o Puchar Polski, gdzie pokonał „A” klasowe drużyny Ognisko
Białystok 3:2 i Łoś Wasilków 3:0. Zawodnicy zdobywali coraz
większe doświadczenie, a i zdolnej młodzieży nie brakowało.
W roku 1972 klub ponownie postanowił zgłosić drużynę do
rozgrywek juniorów. Zespół prowadził Mirosław Antonowicz.
Poczynania tego zespołu uznać należy za bardzo dobre. Zdolna
moniecka młodzież zajęła trzecie miejsce w tabeli ze stosunkiem
punktowym 16:8 i bramkami 24:23. Taką samą ilość punktów
zdobyło Ognisko Białystok. W związku z tym został rozegrany
dodatkowy mecz w Białymstoku o wejście do ligi okręgowej
juniorów w którym Promień przegrał 0:2.Baraż ze spadającym
z wyższej klasy Mazurem Ełk zakończył się także porażką 0:3.
Sezon 1973/1974 kończy jakby pierwszy trudny rozdział w historii
zespołu. W miejscowości bez wielkiej historii i tradycji powstała
drużyna na miarę możliwości oparta na zespole młodzieżowym
z pewnymi perspektywami na przyszłość. W sprawozdaniu z
działalności za okres 1970/1973 wspomina się, że w osiągnięciu
lepszych wyników przeszkadzał brak szkoleniowca. Jak słuszne
to były słowa pokazały najbliższe lata.
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Rozwój sekcji pod kierunkiem
Ryszarda Niedzielskiego
Niespodziewanie rok 1974 okazał się przełomowy. Najpierw
wielkie zmiany zaszły w stolicy województwa Białymstoku.
Kiedy Włókniarz Białystok spadł z drugiej ligi szereg piłkarzy i
działaczy przeniosła się do Jagiellonii, a w Mońkach znaleźli się
dwaj ludzie, którzy wywarli wielki wpływ na dalsze losy sekcji.
Byli to znakomity trener i wychowawca
Ryszard Niedzielski oraz bramkarz
Zdzisław Wrutniak, który do dzisiaj
aktywnie uczestniczy we wszystkich
pracach klubu.
Po ich przyjeździe do Moniek
życie sportowe nagle ożyło. Drużyna
piłkarska skupiała największą liczbę
zawodników i sympatyków. Wśród
działaczy klubu należałoby wyróżnić
jego sekretarza Antoniego Stolarczuka oraz zawsze służącego
pomocą Daniela Potockiego. Organizowano imprezy sportowe nie
objęte kalendarzem BOZPN. Wraz z przybyciem Niedzielskiego
i Wrutniaka w piłkarzy wstąpił nowy duch. Całkiem realne
zaczęły być plany awansu do klasy B. Wydawało się to wówczas
szczytem możliwości. Po rundzie jesiennej drużyna zajmowała
drugie miejsce w tabeli z realnymi szansami na awans. Coraz

lepiej spisywała się drużyna juniorów. W przerwie zimowej
przyszedł największy w dotychczasowej historii sukces drużyny.
Młodzi zawodnicy pod kierunkiem Zdzisława Wrutniaka zajęli
I miejsce w Wojewódzkim Turnieju Halowym w Suwałkach.
Drużyna w składzie: Wiesław Snopko, Zenon Łapiński, Henryk
Kościuch, Stanisław Kościuch, Krzysztof Miścierewicz, Henryk
Kuć, Grzegorz Aponowicz, w pokonanym polu pozostawiła
takie renomowane kluby jak Włókniarz Białystok, Jagiellonia
Białystok, Gwardia Białystok, Wigry
Suwałki czy Mazur Ełk. Królem
strzelców został reprezentujacy Promień
Henryk Kościuch.
Dramatem było to, że twórca tego
sukcesu trener Niedzielski w tym czasie
walczył o życie w szpitalu po ciężkim
wypadku samochodowym. W wyniku
tego wypadku na dłuższy czas musiał
pożegnać się z drużyną. Na wiosnę
zawodnicy jakby utracili wiarę we własne możliwości nie
wykorzystali szansy awansu i zakończyli rozgrywki na czwartym
miejscu. Jako sukces organizacyjny można uznać że drużyna z
Moniek rozgrywała mecze towarzyskie z Włókniarzem Białystok,
Jagiellonią Białystok, Warmią Grajewo oraz Gwardią Białystok.
Juniorzy zajęli drugie miejsce w klasie A ustępując tylko ZKZ
Zambrów. Podobnie było w roku następnym tak juniorzy jak i
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seniorzy zajęli dobre trzecie miejsca, ale żadna z nich nie mogła
uzyskać awansu. Zwiastunem lepszych czasów były wyniki
juniorów którzy w eliminacjach do OSM awansowali do finału
wojewódzkiego pokonując w decydującym meczu Kolno 5:0.
Wszystkie bramki w tym meczu zdobył Zenon Łapiński. Jeden
z turniejów finałowych rozgrywany był w Mońkach. Zwyciężyła
drużyna Ełku. Reprezentacja powiatu monieckiego zajęła
trzecie miejsce nie dające awansu ulegając drugiej w tabeli
drużynie Suwałk tylko gorszą różnicą
bramek a pokonując reprezentację powiatu
Augustów.
Rok
1976
przyniósł
zmianę
administracji naszego kraju, a co za tym
idzie ponownie dokonano zmian w systemie
organizacyjnym rozgrywek piłkarskich.
Nazwę klasy okręgowej zmieniono na
klasę A, zaś na niższych szczeblach
powstały odpowiednio klasy B i C. W
Mońkach do pracy wrócił trener Niedzielski i od razu ochoczo
zabrał się do treningów . Do rozgrywek zgłoszono dwie drużyny
seniorów w klasie C z zadaniem, aby jedna z nich uzyskała
awans. Na kilka kolejek przed zakończeniem rozgrywek obydwa
zespoły w swoich grupach zajmowały pierwsze miejsca, a że
tylko jedna mogła awansować pierwsze miejsce w swojej grupie
wywalczył Promień II. Oprócz drużyn seniorów do rozgrywek

zgłoszono juniorów i po raz pierwszy trampkarzy starszych.
Awans stał się faktem. Niektórzy kibice zastanawiali się na jak
długo drużyna będzie w klasie B czy młodzi zawodnicy podołają
nowym trudnym zadaniom. W klasie B długo nie zagościli
ale zadaniom podołali. Trener Niedzielski wprawdzie przed
sezonem obiecywał kolejny awans lecz chyba nie wszyscy w to
wierzyli. Tymczasem debiutanci rozpoczęli sezon znakomicie.
Po rundzie jesiennej 1977/78 zajmowali pierwsze miejsce przed
Lampartem Nowe Aleksandrowo. Wiosną
przewaga została jeszcze powiększona
i Mońki mogły świętować awans do
stanowiącej najwyższy szczebel w
rozgrywkach wojewódzkich klasy A. W
sprawozdaniu napisanym w roku 1978 z
okazji piętnastolecia klubu czytamy: „Nie
wiemy, w jaki sposób mamy wyrazić się
i jakich użyć słów podziękowania koledze
Ryszardowi
Niedzielskiemu,
który
przyjął pracę trenera piłki nożnej bezinteresownie i wykonuje
te czynności społecznie. Jest to przykład i jednocześnie wzór
człowieka reprezentującego wysokie walory działacza- trenera
idei społecznego działania. Niech mi będzie wolno w imieniu
uczestników Walnego Zebrania LKS „Promień” wyrazić koledze
Ryszardowi Niedzielskiemu wysokie uznanie i serdeczne
podziękowanie płynące z głębi serc wszystkich działaczy
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zawodników i miłośników sportu monieckiego, za ten ofiarny i
owocny trud jaki wkłada w sport kwalifikowany naszego klubu”.
Oprócz trenera do awansu przyczynili się także zawodnicy:
Zdzisław Wrutniak, Józef Maciorowski, Zbigniew Wardach,
Tadeusz Wiśniewski, Zbigniew Aponowicz, Leszek Aponowicz,
Grzegorz Aponowicz, Zenon Milewski, Zenon Łapiński,
Edward Świętochowski, Krzysztof Miścierewicz, Henryk
Kuć, Kazimierz Kozłowski. Przed
rozgrywkami w klasie A (okręgowej)
dokonano kolejnych wzmocnień.
Pierwszym bramkarzem Promienia
został sprowadzony z Suchowoli
dziewiętnastolatek
Krzysztof
Kropiwnicki późniejszy bramkarz
III ligowych Wigier Suwałki
i I ligowego Bałtyku Gdynia.
Poważnym wzmocnieniem była
grupa z Białegostoku. Oprócz
stopera Tadeusza Wiśniewskiego
moniecką drużynę zasilili Adam Bielawski, Jan Żukowski.
Dużym wzmocnieniem byli dwaj zawodnicy z Krypna Ludwik
Cylwik i Andrzej Olkowski. Mimo porażek w dwóch pierwszych
meczach drużyna nabierała pewności siebie w trzecim spotkaniu
osiągnęła remis, a w czwartym niespodziewanie w meczu
wyjazdowym pokonała Ognisko Białystok. Ostatecznie rundę

jesienną zakończyła na piątym miejscu co jak na debiutanta
było wynikiem znakomitym. Pierwsze objawy kryzysu można
było zauważyć w rundzie wiosennej. Piłkarze odnieśli kilka
niespodziewanych porażek i ostatecznie pierwszy sezon w
klasie A zakończyli na miejscu, ósmym.. Jedną z przyczyn
kryzysu był niezbyt dobrze przepracowany okres zimowy. Ale
największym utrapieniem działaczy i trenerów były wyjazdy
piłkarzy. Kilku z nich wyjechało do
USA, inni zmienili kluby, o młodych
zawodników upomniało się wojsko.
Trener Niedzielski jakby przeczuwał
kryzys i rozstał się z zespołem. Do
nowego sezonu Promień Mońki
przystąpił osłabiony o kilkunastu
zawodników. Początkowo drużynę
prowadził debiutujący w roli trenera
Leszek Aponowicz, ale wkrótce
został zastąpiony przez jedynego
białostoczanina, który pozostał Jana
Żukowskiego. Pomimo że piłkarze dosyć solidnie trenowali a
atmosfera w drużynie była dosyć dobra to braków kadrowych nie
udało się nadrobić. Bywało, że w składzie znajdowało się więcej
16-17 letnich juniorów niż zawodników, którzy osiągnęli wiek
seniora. Takim pamiętnym meczem było spotkanie w Bielsku
Podlaskim gdzie młodzi gracze kierowani przez doświadczonych
Monografia LKS Promień Mońki

12

Wrutniaka, Maciorowskiego i braci Aponowiczów prowadziła
przez dłuższy czas z bardzo silnym zespołem gospodarzy.
Cudów w bramce dokonywał Wrutniak a na pozycji stopera
Maciorowski. Niestety gospodarze zdobyli bramkę z rzutu
karnego a w końcówce po rykoszecie piłka jeszcze raz wpadła do
bramki Promienia i mecz zakończył się porażką. Kuriozalny był
także mecz rozpoczynający rundę wiosenną. Niemal całe boisko
pokrywała woda sięgająca zawodnikom powyżej kostek a zaspy
z rozsuniętego śniegu swoją wysokością
przewyższały trybuny. Pomimo że trener
Żukowski robił co mógł drużyna w
sezonie 1979/80 zajęła ostatnie miejsce
w tabeli i spadła do klasy B. Wydawało
się że po szybko osiągniętym awansie
drużyna ustabilizuje się na wysokim
wojewódzkim poziomie. Jednak po
kilku latach sukcesów piłkarze pożegnali
się z klasą A. Dwa lata spędzone wśród
najlepszych drużyn województwa sprawiły, że Mońki dochowały
się sporej grupy zawodników którzy w późniejszych latach
przekazywać będą swoje doświadczenia następnym pokoleniom
piłkarskim.

Sukcesy Jerzego Bołtucia

Po degradacji drużyna długo nie mogła dojść do formy.
Na trudności sportowe nałożyły się także kłopoty związane z
zawirowaniami politycznymi i wprowadzeniem stanu wojennego.
Działacze często musieli prosić o dodatkowe przydziały paliwa,
żeby wyjechać na mecz. W sprawie młodych piłkarzy, którzy
mieszkali w Goniądzu Arkadiusza Studniarka i Grzegorza
Gawrylewskiego klub zwracał się do Urzędu Gminy o zgodę na
dojeżdżanie na treningi oraz mecze.
Na początku lat osiemdziesiątych
na stadionie oddano nowy budynek
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
w którym oprócz domu wycieczkowego
znajdowały się także pomieszczenia
klubu oraz szatnie z prysznicami.
W porównaniu z dotychczasowym
wysłużonym
budyneczkiem
gospodarczym był to olbrzymi krok
do przodu. Jednak klub nie był
właścicielem boiska, na którym rozgrywał mecze, a za wynajęcie
od MOSiR-u musiał płacić. Początkowo w szatniach nie było
nawet wieszaków, na których piłkarze mogliby powiesić ubrania.
Najczęściej bezskutecznie kierowano prośby do pracowników
domu wycieczkowego o udostępnienie ciepłej wody po
treningach. Jedyne boisko, na którym trenowano i rozgrywano
mecze także pozostawało wiele do życzenia. Zaniedbywano
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dosiewania trawy i wałowania. Dlatego też klub zaczął kierować
prośby do Miejsko-Gminnego Komitetu Kultury Fizycznej nie
tylko o bezpłatne użytkowanie boiska, ale także o jego remont i
budowę boiska rezerwowego.
Nie najlepiej przedstawiały się także wyniki sportowe
sekcji. Chociaż Arkadiusz Studniarek był członkiem kadry
okręgu rocznika spartakiadowego wyniki sportowe pierwszego
zespołu nie przedstawiały się najlepiej. W roku 1981 Mońki
opuścił z powodów osobistych lubiany przez kolegów i
wychowanków trener Jan Żukowski.
Wkrótce do Jagiellonii odszedł jeden z
najlepszych wówczas piłkarzy Grzegorz
Aponowicz za sumę 50000zł. Niestety
Jagiellonia nie miała zamiaru wywiązać
się z podjętego zobowiązania.
Duże trudności sprawiał także brak
dostępu do sali gimnastycznej. Rosnąca
liczba mieszkańców sprawiała, że obsada godzinowa była pełna,
przez co wstęp do sali był bardzo utrudniony. Nie najlepiej
układała się współpraca ze szkołami, które za dyscyplinę
numer jeden uważały piłkę siatkową. Działalnością sekcji mało
interesowały się zakłady pracy.
Po trenerze Żukowskim drużynę krótko prowadzili Zdzisław
Wrutniak i jeszcze raz Ryszard Niedzielski. To dzięki niemu do
Moniek w roku 1982 zaczął przyjeżdżać najpierw w charakterze

zawodnika, później trenera były piłkarz Jagiellonii Białystok Jerzy
Bołtuć. Ambitny trener przystąpił do pracy z myślą o ponownym
awansie do klasy okręgowej. Jako warunków potrzebnych do
zrealizowania tego zadania trener na posiedzeniach zarządu
domagał się: sprowadzenia z Białegostoku, co najmniej dwóch
zawodników, stworzenia warunków do czterokrotnego treningu
w tygodniu, stworzenia grup trampkarzy i juniorów. Trzeba
przyznać, że w tym okresie zespół borykał się z wieloma
trudnościami zwłaszcza kadrowymi oraz słabą frekwencją na
treningach i meczach.
Sezon
piłkarski
1983/1984
zespół rozpoczął rozgrywki z planem
zdobycia mistrzostwa województwa
w klasie „A”. W ramach przygotowań
zorganizowano towarzyskie spotkania
piłkarskie z doświadczonymi drużynami
takimi jak Odra Opole czy Włókniarz
Białystok Rundę jesienną zespół zakończył na drugim miejscu
ze stratą jednego punktu do prowadzącej drużyny Skra Czarna
Białostocka. Jednak słabo przepracowana zima, brak dostępu
do sali gimnastycznej spowodowały, że szansa awansu nie
została wykorzystana. Duże rozprężenie nastąpiło także wśród
zawodników. Nie przykładali się oni do treningów, za co kilku z
nich zostało usuniętych z sekcji. Dopiero w sezonie 1985/1986
dało się zauważyć dużą konsolidację drużyny. Zespół już od
Monografia LKS Promień Mońki

14

początku rundy zajął miejsce na szczycie tabeli i nie miał
zamiaru go opuszczać do końca rozgrywek. Sukcesom zaczęło
towarzyszyć duże zainteresowanie działaczy. Klub otrzymywał
dużą pomoc finansową z Urzędu Miasta i Gminy a także w
sprzęt z WZ LZS. Wiosna przyniosła wielki sukces sekcji piłki
nożnej LKS Promień Mońki.. Drużyna na dwudziestopięciolecie
swego istnienia po raz pierwszy w historii awansowała do klasy
okręgowej skupiającej drużyny z województw białostockiego
i suwalskiego. Na ten sukces zapracowali głównie trener i
piłkarz Jerzy Bołtuć, zawodnicy Wiesław Godlewski, Leszek
Aponowicz, Stanisław Jaroszonek, Arkadiusz Studniarek,
Maciej Studniarek, Sławomir Poliński, Piotr Draheim, Grzegorz
Gawrylewski, Mieczysław Karwacki, Wiesław Dembowski,
Wiesław Snopko, Jan Lisiewicz, Zbigniew Osiecki, Adam
Nowel, Zdzisław Wrutniak. Wspomagali ich białostoczanie
Grzegorz Jurczuk, Dariusz Rogalewski i Andrzej Bańkowski.
W tym zespole debiutował młody Krzysztof Hryniewicki, który
wkrótce zakwalifikował się do reprezentacji województwa na
Ogólnopolską Spartakiadę Młódzieży.

Drużyna Jerzego Bołtucia

Sukces odbił się także głośnym echem w Stanach
Zjednoczonych. Byli zawodnicy Promienia mieszkający w
Chicago ufundowali kolegom 13 kompletów ubiorów piłkarskich
firmy Adidas.
Awans przed zawodnikami stawiał nowe trudniejsze zadania.
Trener do nowego sezonu postanowił przygotowywać drużynę
na obozach treningowych. Przed rozpoczęciem pierwszej rundy
w klasie okręgowej zawodnicy byli na zgrupowaniu koło Sejn.
Drużynę wzmocnili kolejni piłkarze z Białegostoku. Dobrze
wykorzystany okres przygotowawczy sprawił że w klasie
okręgowej drużyna zaczęła odnosić sukcesy. Drużyna z Moniek
w towarzystwie renomowanych drużyn po rundzie jesiennej
zajmowała drugie miejsce. Solidnie przepracowana przerwa
zimowa pozwoliła tę znakomitą pozycję utrzymać do końca
rundy. Wynik osiągnięty przez Promień Mońki przerósł wszelkie
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oczekiwania. Drugie miejsce za Śniardwami Orzysz spowodowało
że, w książce Jerzego Górko „Diamentowy Jubileusz zarys
historii piłki nożnej w regionie północno wschodnim” w sezonie
1986/87 jako mistrz OZPN Białystok figuruje drużyna Promień
Mońki. Co więksi optymiści zaczęli rozpatrywać szansę awansu
do III ligi.
Niestety możliwości organizacyjne małego miasteczka
zaczęły się powoli wyczerpywać. Wysoki poziom sportowy
osiągnięty przez drużynę stawiał bardzo duże wymagania
finansowe. Początkowo wielki zapał wśród działaczy i
kibiców zaczął słabnąć. Niektórzy zawodnicy mieli kłopoty ze
zwalnianiem z zakładów pracy, przez co obniżała się frekwencja
na treningach. Odbył się kolejny obóz przygotowawczy w Piszu,
ale nie wszyscy zawodnicy mogli wziąć w nim udział. Trener
Bołtuć starał wprowadzić do drużyny kilku zawodników z
Białegostoku, co nie podobało się tym, którzy miejsce w składzie
utracili. Kolejny sezon w klasie okręgowej nie był już tak udany
i Promień ukończył go na miejscu jedenastym. Przyjęty z
entuzjazmem awans zaczął przerastać możliwości organizacyjne
i finansowe. Jako sukces organizacyjny prezesa Hermenegienta
Karwowskiego można uznać nawiązanie kontaktów sportowych z
okręgiem Lazdiaj leżącym wówczas w ZSRR, a obecnie na Litwie.
Prowadzone były zajęcia piłkarskie w dwóch grupach trampkarzy
pod kierunkiem Jerzego Bołtucia i Leszka Aponowicza na bazie
uczniów szkół podstawowych nr 1 i nr 2 w Mońkach. Drużyny te w

przyszłych latach miały dostarczyć klubowi nowych zawodników.
Pierwszy zespół przeżywał coraz to większe kłopoty kadrowe.
Z Moniek wyjeżdżali
kolejni piłkarze, a
braki te trudno było
uzupełnić, ponieważ
część
zawodników
zaprzestała grania w
piłkę nożną. Sezon
1988/1989 drużyna
zakończyła na ostatnim miejscu w klasie okręgowej i ponownie
spadła do klasy A.

Kłopoty lat dziewięćdziesiątych
Po degradacji drużyna przeżywała olbrzymie problemy
organizacyjne. Kłopoty spowodowane reformą finansów państwa
dały się we znaki wielu klubom. Przez trzy kolejne lata drużyna
nie otrzymywała dotacji z Urzędu Miasta i Gminy, była zdana
wyłącznie na siebie i na swoje kadry trenerskie i zawodnicze.
Pierwszą drużyną zajął się Leszek Aponowicz, który przywiózł z
Niemiec używane piłki i stroje. Dobre było i to ponieważ klubowa
skrzynia z piłkami była pusta. Najdziwniejsze było to że drużyna
złożona z samych piłkarzy z Moniek zaczęła wygrywać kolejne
mecze.
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Początek lat dziewięćdziesiątych. Stoją od lewej: Wiesław Snopko, Mieczysław Karwacki,
Wiesław Godlewski, Wojciech Magnuszewski, Leszek Aponowicz, Piotr Drahejm, Andrzej
Sanik. Siedzą: Zdzisław Wrutniak, Waldemar Gorlo, Jan Lisiewicz, Sławomir Poliński,
Krzysztof Hryniewicki

Na kilka kolejek przed zakończeniem sezonu 1990/1991
Promień Mońki z kilkupunktową przewagą prowadził w klasie
A. Niespodziewanie przyszło załamanie formy. Porażki z Orłem
Kleszczele 0:2 na wyjeździe i jeszcze boleśniejsze 1:5 ze Skrą
Czarna Białostocka sprawiły, że o wszystkim miał decydować
ostatni mecz z Cresovią Siemiatycze. Przez dziewięćdziesiąt
minut trwała zażarta walka. Zwycięzca tego spotkania uzyskiwał
awans. Kilka minut przed zakończeniem meczu o wszystkim
zadecydował rzut karny za faul na Krzysztofie Hryniewickim.
Pewnym wykonawcą był Wiesław Snopko i za kilka minut
kibice w Mońkach mogli świętować kolejny awans do klasy
okręgowej. Twórcami tego sukcesu oprócz wymienionych trenera

i piłkarzy byli: Jan Lisiewicz, Andrzej Sanik, Waldemar Gorlo,
Piotr Drahejm, Wojciech Magnuszewski, Wiesław Godlewski,
Zdzisław Wrutniak, Mieczysław Karwacki, Sławomir Poliński,
Stanisław Ślusarz, Zbigniew Osiecki, Karol Sujata, Arkadiusz
Studniarek.
Wynik, który osiągnęła drużyna nie zmobilizował ani władz
miasta ani przeżywających trudności zakładów pracy do szerszej
pomocy. Trudności finansowe dawały coraz bardziej znać o sobie.
Pomimo tego, że zawodnicy walczyli bardzo ambitnie w klasie
okręgowej udało się im pozostać tylko przez dwa sezony. Kryzys
w monieckiej piłce się pogłębiał mimo, że ofiarnie pracowali z
młodzieżą Wiesław Godlewski, Zdzisław Wrutniak, pierwszy
zespół Promienia przechodził kilkuletni kryzys. Nie potrafili go
przełamać dojeżdżający z Białegostoku Robert Harmata, Jan
Jędruczek czy grający trener Adam Dakowicz.
Jedynie drużyny młodzieżowe odnosiły spore sukcesy.
W sezonie 1991/1992 debiutująca w rozgrywkach drużyna
trampkarzy młodszych prowadzona przez Wojciecha Smółko
zajęła drugie miejsce w województwie. W wielu meczach
drużyna osiągała wyniki dwucyfrowe a Paweł Wałuszko w
każdym spotkaniu strzelał po kilka bramek. Swoją przygodę z
piłką zaczynali wówczas dzisiejsi czwartoligowcy: Grzegorz
Kiszło, Marek Kulikowski, Zbigniew Gajda, i Paweł Dąbrowski.
W tym samym roku podobny sukces, osiągnęli trampkarze
starsi podopieczni Wiesława Godlewskiego, którzy zwyciężyli
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w swojej grupie, by w finale wojewódzkim ulec Jagiellonii
Białystok. Tutaj wyróżniającymi się zawodnikami byli: Dariusz
Rydzewski, Krzysztof Pilichiewicz i bracia Zbigniew i Leszek
Zalewscy.
Mimo tych sukcesów lata dziewięćdziesiąte to czas dużego
zastoju w monieckiej piłce nożnej Wypróbowani już nie raz
działacze dawali z siebie wszystko, jednak nie mieli oni wsparcia
wśród władz samorządowych. Częste choroby prezesa nie

pozwalały mu zająć się działalnością organizacyjną. Przez kilka
lat nie zwoływano walnego zgromadzenia, na którym można
by było dokonać zmiany wysłużonych działaczy. Kryzys klubu
był widoczny gołym okiem. Pozostały tylko dwie sekcje piłki
nożnej oraz szachów, która także wkrótce zawiesiła działalność.
W pierwszych latach dekady piłka nożna reprezentowana była

tylko przez drużynę seniorów, która zajmowała miejsca w środku
A klasowej tabeli. Sezon 1994/1995 seniorzy ukończyli na X
miejscu, co było wynikiem bardzo miernym. Dawały o sobie
znać także kłopoty wychowawcze. W sezonie 1996/1997 drużyna
juniorów starszych została wycofana z rozgrywek. Decyzję tą
podjęto na zebraniu Zarządu LKS Promień w Mońkach dnia 6
marca 1997roku. Motywowano ją względami wychowawczymi.
Drużyna seniorów zajęła w tym sezonie VI miejsce w tabeli
końcowej rozgrywek „A” klasy.
W sezonie piłkarskim 1997/1998 w rozgrywkach
wojewódzkich udział brały już trzy drużyny Promienia Mońki.
Seniorzy zajęli III miejsce w grupie, juniorzy młodsi przeszli
„chrzest” i zajęli miejsce X, natomiast trampkarze starsi wypadli
najgorzej z monieckich drużyn kończąc sezon na pozycji XII. W
tym samym czasie prowadzone były zajęcia w szkółce piłkarskiej
z rocznikiem 1985 i młodszymi. W kolejnym sezonie juniorzy
młodsi i trampkarze starsi poprawili się i zajęli lepsze miejsca w
tabeli końcowej, odpowiednio V-te i VI-te. Seniorzy natomiast z
miejsca III-go spadli na miejsce V-te. Sezon 1999/2000 okazał się
jednym z gorszych w historii monieckiej piłki nożnej. Wszystkie
drużyny uplasowały się w dolnych rejonach swoich tabel.

Pod nowymi zarządami
Dnia 13 lutego 2000 roku wybrano nowy zarząd, w skład,
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którego weszli: Waldemar Gorlo - prezes, Arkadiusz Studniarek
- wiceprezes, Zdzisław Wrutniak- sekretarz oraz członkowieWiesław Snopko, Jarosław Godlewski, Bogusław Kuczyński,
Robert Jabłoński, Andrzej Purta i Wojciech Dworakowski.
Wojciecha Dworakowskiego i Jarosława Godlewskiego zastąpili
później Dariusz Dworakowski i Leszek Kuprel. Większość
działaczy to byli piłkarze naszego klubu, którzy wiele wolnych
chwil spędzają na stadionie. Trafili oni na zrozumienie u władz
samorządowych spośród których sam Burmistrz Zbigniew
Męczkowski lubił pobawić się na boisku z piłką Działalności nie
rozpoczęto od sprowadzania nowych zawodników a tworzono
nowe grupy młodzieżowe.
Sukcesy przyszły szybciej niż się można było spodziewać.
Bardzo szybko liczba uprawiających piłkę nożną w Mońkach
przekroczyła 100 zawodników. W rozgrywkach na szczeblu
województwa udział brało 5 drużyn Pomienia. Młodym adeptom
futbolu towarzyszyli na zajęciach rodzice którzy próbowali
wspomagać klub finansowo Sezon piłkarski 2000/2001 okazał
się sukcesem zarówno seniorów jak i grup młodzieżowych.
Seniorzy po zajęciu II miejsca w klasie A wywalczyli awans
do klasy wojewódzkiej. Trampkarze młodsi natomiast zostali
zaproszeni na Turniej Piłkarski, zorganizowany przez klub S.A.C.
„Wisła” Chicago z okazji uroczystych obchodów święta 3 maja.
Turniej ten rozegrany został 6 maja (niedziela) 2001 roku w
Parku Sportowym Schillera przy skrzyżowaniu ulic Irwing Park-

Cumberland. W turnieju wystąpiły: drużyna meksykańska D.C.
United, dwie drużyny Wisły Chicago oraz drużyna „Promienia”
Mońki. Zespół z Moniek odniósł zdecydowane zwycięstwo nie
tracąc przy tym żadnej bramki. Rozegrano również towarzyskie
spotkanie oldbojów „Promienia” Mońki i „Wisły Chicago. W
drużynie Moniek wystąpili m.in. Ryszard Dziekoński, Zenon
Milewski, Jerzy Bołtuć, Wiesław Snopko, Sławomir Poliński,
Mariusz Ciborowski, Waldemar Gorlo, i trener drużyny
trampkarzy Wiesław Godlewski. Oprócz atrakcji sportowych
gospodarze zapewnili mnóstwo atrakcji turystycznych m.in.
spotkanie z Piotrem Nowakiem (byłym kapitanem reprezentacji
Polski), udział w paradzie 3-majowej, obejrzenie meczu Chicago
Fire z Tampa Bay Muttinny, zwiedzanie centrum, podróż na
najwyższy budynek świata Sears Tower, zwiedzanie Muzeum
Nauki i Techniki. Wyjazd ten doszedł do skutku dzięki ofiarności
rodziców młodych piłkarzy a także operatywności młodych
działaczy.
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Promień w Chicago

W sezonie 2000/2001 pierwszy zespół Promienia pod
wodzą trenera Arkadiusza Studniarka wywalczył awans do klasy
wojewódzkiej. Wydawało się że to i tak duży sukces dla zespołu
składającego się w większości z bardzo młodych wychowanków
Promienia Mońki. Jednak młodzi piłkarze nie spoczęli na
laurach i po roku wywalczyli awans do IV ligi. Najlepszym
strzelcem klasy wojewódzkiej został Grzegorz Kiszło. Do
sukcesu przyczynili się także wychowankowie monieckiego
klubu Krzysztof Pilichiewicz, Marcin Moniuszko, Paweł
Dąbrowski, Robert Łukaszuk, Dariusz Rydzewski, Krzysztof
Kiszło, Krystian Kuć, Zbigniew Gajda, Janusz Gajda, Marcin
Sokołowski, Marek Kulikowski, Marcin Grygo, Krzysztof

Hryniewicki i dojeżdżający z Białegostoku Robert Harmata.
Sukces ten był dużym prezentem dla prezesów, działaczy i ludzi
pomagającym w kształtowaniu i rozwijaniu się monieckiego
klubu, gdyż 14 marca 2003 roku Promień Mońki obchodził 40
rocznicę powstania. Niestety pobyt w czwartej lidze okazał się
tylko jednorocznym epizodem. Wyjątkowo w sezonie 2002/2003
IV ligę opuszczało aż cztery zespoły. Promień zajął niestety to
najbardziej pechowe czwarte miejsce od końca. Pomimo ambitnej
walki do ostatniego spotkania czwartej ligi nie udało się obronić.
Mało doświadczony zespół nie sprostał układom panującym w
czwartej lidze. Płonne były nadzieje na to, że podlaskie władze
piłkarskie wywiążą się z zapowiedzi przestrzegania wymogów
licencyjnych. Ostatecznie wyszło na to że lepiej jest kupować
mecze niż krzesełka na stadiony bo i tak nikt nie pofatygował się
by sprawdzić wiarygodność złożonych wniosków licencyjnych.
W klasie wojewódzkiej nowym trenerem został grający
na pozycji bramkarza wychowanek Jagiellonii i były zawodnik
Mlekowity Artur Sacharczuk. Młody i ambitny trener z dużym
zapałem zabrał się do pracy niestety był to jego debiut trenerski w
seniorskiej piłce i chyba najbardziej doświadczenia zabrakło mu
w uzyskaniu celu, jakim był powrót do IV ligi. Łączenie funkcji
trenera i zawodnika też nie wyszło na zdrowie ani Promieniowi
ani jemu.
Po roku działacze zdecydowali się zatrudnić eksjagiellończyka Wiesława Romaniuka. W zespole nie doszło
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do większych zmian kadrowych a jedynym wzmocnieniem
było pozyskanie na bramkę doświadczonego Sławomira
Kopczewskiego. Trener dobrze odbierany przez działaczy i
lubiany przez większość zespołu rozpoczął pracę od dobrych
rezultatów. Niestety po rundzie jesiennej zrezygnował z
prowadzenia drużyny na skutek kłopotów zdrowotnych
Trenera Romaniuka z marszu zastąpił zasłużony piłkarz
Promienia Krzysztof Hryniewicki który
zmobilizował drużynę do walki o awans.
Jeszcze kilka kolejek przed końcem
rundy rewanżowej cel wydawał się
realny. Niestety słabsze rezultaty pod
koniec rundy spowodowały, że marzenia
o awansie trzeba było odłożyć.
Powrót po półrocznej przerwie
Wiesława Romaniuka nie spowodował
poprawy gry drużyny. Po sześciu meczach
rundy jesiennej trener podziękował
za współpracę. Do końca sezonu 2005/06 obowiązki trenera
pełnił Grzegorz Kiszło. Dopiero jesienią 2006 roku zatrudniony
w Mońkach został Janusz Kaczmarz. Pomimo pierwszych
niepowodzeń klub zaczął uzyskiwać coraz lepsze rezultaty. Po
rundzie jesiennej pojawiła się szansa walki o ponowny awans do
IV ligi. Po zaciętej walce z zespołami Hetmana Tykocin, MKS
Mielnik i Dębu Dabrowa Białostocka Promień zajął II miejsce

w klasie okręgowej i uzyskał upragniony awans. Najbardziej
przyczynili się do tego zawodnicy: Maciej Andraka, Paweł
Szypcio, Adam Młodzianowski, Bartłomiej Kobrzyniecki, Adam
Wiński, Paweł Dąbrowski, Marcin Grygo, Marcin Wrutniak,
Rafał Ziemkiewicz, Radosław Rybołowicz, Artur Matela, Łukasz
Godlewski, Dawid Draheim, Łukasz Bagiński, Marek Kulikowski
i Grzegorz Kiszło, który ponownie pozostał najlepszym strzelcem
w klasie okręgowej.
Tym razem już zespół Promienia
bogatszy o doświadczenia z poprzednich
sezonów skóry nie sprzedał. Po
chwilowym kryzysie w rundzie jesiennej
wiosną zespół prezentował w większości
spotkań dobrą formę. Z pewnością
niezapomnianym osiągnięciem było
pokonanie
zwycięzcy
rozgrywek
Supraślanki Supraśl na jego własnym
terenie. Drużyna pewnie zajęła jedenaste
miejsce w lidze gwarantujące pozostanie w rozgrywkach czwarto
ligowych.
Drużyna w IV lidze spotyka się z kolejnymi problemami.
Największe w dalszym ciągu pozostają sprawy finansowe.
Głównym źródłem utrzymania jest dotacja z Urzędu Miasta
i Gminy. Na szczęście burmistrz Zbigniew Karwowski były
nauczyciel wychowania fizycznego pieniędzy na sport nie
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żałuje. Klub podejmuje także działania, aby pozyskać środki ze
źródeł UE. Pomysłem na działalność klubu jest praca społeczna
działaczy i szkoleniowców, którzy wcześniej byli piłkarzami,
a obecnie mogą poświęcić swój prywatny czas na pracę z na
boisku.
Pomimo
trudności
należy
podkreślić, że klub od kilku lat
prowadzi
systematyczną
pacę
z młodzieżą i przynosi to coraz
większe efekty. W sezonie 2004/05
drużyna żaków prowadzona przez
Marcina Grygę dotarła do finału
rozgrywek Podlaskiego Związku
Piłki Nożnej gdzie zajęła drugie
miejsce za Jagiellonią Białystok a
przed białostockim Hetmanem. O
miejsce na podium otarli się także
trampkarze młodsi trenowani przez
Tomasza Zdańskiego. Po zajęciu drugiego miejsca w grupie,
w meczu o trzecie miejsce ulegli ŁKS Łomża 0:1. Duża liczba
własnych wychowanków spowodowała że od sezonu 2007/2008
do rozgrywek zgłoszono drugi zespół seniorów. Trenowani przez
Leszka Tekienia piłkarze zaplecza wywalczyli awans do klasy
A. Coraz lepiej układa się współpraca z firmami takimi jak
Moniecka Spółdzielnia Mleczarska czy Budromat.

Młodzi zawodnicy klubu od kilku lat biorą udział w
atrakcyjnych wyjazdach zagranicznych. Najbardziej pozostał
w pamięci udział trampkarzy młodszych w turnieju w Chicago.
Kilkakrotnie grupy młodzieżowe uczestniczyły w turniejach
międzynarodowych na Litwie i Łotwie. Po otwarciu nowej
hali sportowej na stałe weszły do
kalendarza zawody w halowej piłce
nożnej. Klub organizuje turnieje dla
każdej kategorii wiekowej, które są
uważane za jedne z najlepszych w
naszym województwie. Znakomitą
markę ma zwłaszcza turniej seniorów o
Puchar Burmistrza Moniek. Na uwagę
zasługuje bardzo dobra współpraca
klubu z prasą lokalną i Telewizją
Białystok.
Strona
internetowa
prowadzona przez Waldemara Gorlo
uchodzi za jedną z najlepszych.

KOLARSTWO
Kolarstwo w powiecie monieckim ma dłuższą historię niż
sam klub Promień Mońki. Już na początku lat sześćdziesiątych
w Gazecie Białostockiej można było odnaleźć wzmianki o
organizowanych przez LZS wyścigach kolarskich i ścigających
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się w nich zawodnikach. Do wyróżniających się kolarzy z terenu
powiatu należeli: Stanisław, Władysław i Andrzej Smółkowie,
Józef Szymański, Marian Kamiński, Kazimierz Skarżynski i
Mirosław Snarski.
We wrześniu 1961roku w wyścigu kolarskim zwanym
,,Trzyetapówka” w licencji IV w barwach LZS Białystok
wystąpił zawodnik Stanisław Smółko zajmując II miejsce
w wyścigu na czas oraz ze startu wspólnego. Rok później
Stanisław Smółko, Józef Szymański i
Marian Kamiński w wyścigach z okazji
10-lecia BZKol reprezentują już klub
Promień Mońki. W „Kronice Wydarzeń
Białostockiego
Kolarstwa
19052003” wśród wymienionych sześciu
klubów kolarskich istniejących na
białostocczyźnie figuruje LKS Promień
Mońki.
Z chwilą powstania klubu sekcja
została włączona w jego struktury. Grupa zapaleńców na sprzęcie
amatorskim ścigała się po terenie całego województwa odnosząc
mniejsze lub większe sukcesy. Jednak w latach sześćdziesiątych
o wiele głośniej było o Promieniu jako o znakomitym
organizatorze. 1 czerwca 1964 roku w Mońkach odbyły się
Kolarskie Drużynowe Mistrzostwa Okręgu. W licencji IV na
dystansie 30 km drużyna Promień Mońki zajęła trzecie miejsce

tracąc do zwycięzcy ZIM Ełk 1min. 38 sek.
1 IX 1965r. Gazeta Białostocka o ogólnopolskim wyścigu
kolarskim organizowanym na ulicach miasteczka napisała:
„Tak pięknego wyścigu , obfitującego w liczne ucieczki na
białostoczyźnie jeszcze chyba nie oglądano”, i dalej „Organizacja
imprezy była bardzo sprawna. Czołowi zawodnicy otrzymali
wartościowe nagrody. Organizatorem wyścigu był moniecki
PZGS i miejscowy klub sportowy „Promień”. W tym wyścigu
kibice mieli okazję obejrzeć trzeciego
w Wyścigu Pokoju Jana Kudrę. Dla
mieszkańców maleńkiej miejscowości
był to przedsmak tego co mieli oglądać
w niedalekiej przyszłości.
W roku 1966 weszła do tradycji
miasta organizacja wyścigu o puchar
przechodni Dnia Spółdzielczości.
W VI edycji tego wyścigu
rozgrywanego w Mońkach zwyciężył
zawodnik z krajowej czołówki Andrzej Bławdzin a drużynowo
zwyciężyła reprezentacja Mazowsza. Dobre opinie wyrażane
przez prasę zmobilizowały działaczy do dalszej pracy. Na początku
1967 roku do Warszawy udał się działacz klubu i wielki miłośnik
kolarstwa Antoni Stolarczuk, by ustalić z przedstawicielami
PZKol. najdogodniejszy termin ogólnopolskiego wyścigu po
ziemi monieckiej z okazji „Dnia Spółdzielczości”.
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Zawody zaplanowano na 29-30 lipca 1967r. Zgłosiło się
do nich wielu zawodników z krajowej czołówki. Wielkie było
jednak zaskoczenie, kiedy na kilkanaście godzin przed imprezą
przyjechał sam Henryk Łasak z reprezentantami kraju. Działacze
musieli stanąć na głowie by dla znakomitych gości zapewnić
nocleg. Na szczęście znalazło się miejsce w internacie Liceum
Ogólnokształcącego. W wyścigu wzięli udział najlepszy polski
specjalista w jeździe na czas Jan Magiera, późniejszy piąty
zawodnik mistrzostw świata Wojciech
Matusiak, reprezentanci Krzysztof Stec
i Zygfryd Jarema. Zwycięzcą wyścigu
ponownie został Andrzej Bławdzin
reprezentujący LZS Mazowsze.
Rok
później
reprezentanci
ponownie nie zawiedli tym razem
Henryk Łasak największy trener w
historii polskiego kolarstwa przywiózł
do Moniek późniejszego medalistę
olimpijskiego w drużynie i drugiego kolarza Wyścigu Pokoju
w roku 1970 Zenona Czechowskiego. Towarzyszyli mu
reprezentanci Jan Magiera, Zygmunt Hanusik, Krzysztof
Stec, Marian Kegel i Henryk Jasiński. Cała szóstka stanowiła
reprezentację Polski, która kilka miesięcy wcześniej zwyciężyła
Wyścig Pokoju w klasyfikacji drużynowej. W czteroetapowym
wyścigu po raz trzeci zwyciężył kadrowicz Andrzej Bławdzin.

Wyrazem uznania tych sukcesów organizacyjnych było
przyznanie Mońkom w roku następnym organizacji mistrzostw
Polski zrzeszenia LZS. Ponownie działacze Promienia wywiązali
się z powierzonego zadania. Wśród organizatorów swoim
zaangażowaniem wyróżniał się Przewodniczący RP LZS Antoni
Stolarczuk. W Mońkach startowała praktycznie cała krajowa
czołówka, olimpijczycy, uczestnicy mistrzostw świata i Wyścigu
Pokoju.
Sukcesy organizacyjne działaczy
Promienia i LZS trudno było przełożyć
na sukcesy sportowe. Młodziutkie
miasteczko nie posiadało możliwości
finansowych do uprawiania tej nie
najtańszej dyscypliny. Często brakowało
środków na sprzęt i dalsze wyjazdy.
Klub pierwszym okresie istnienia
sekcji nie zatrudniał kwalifikowanego
szkoleniowca. Mimo to garstka
zawodników liczyła się w wyścigach wojewódzkich a nawet
ocierała się o szkolenie centralne.
O zawodnikach z Moniek zaczęło być głośno za sprawą
młodego jeszcze Jerzego Karpackiego, który zaliczał się
do czołówki województwa. W 1966 roku Jerzy Karwacki
reprezentował LZS Podlasie w Ogólnopolskim Wyścigu Juniorów
Dookoła Ziemi Płockiej, w którym zajął 9 miejsce.
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Pierwsze poważniejsze sukcesy miały miejsce w 1967roku.
W Białymstoku odbyły się mistrzostwa okręgowe ze startu
wspólnego oraz jeździe indywidualnej na czas. W obydwu
konkurencjach w swojej kategorii wiekowej zwyciężył Jerzy
Karwacki. Ten młody, ambitny i utalentowany zawodnik pomimo
trudnych warunków do uprawiania ciężkiej dyscypliny należał
do najlepszych zawodników w województwie. 27 sierpnia brał
udział w Wyścigu Kolarskim „Po Ziemi Lubuskiej”. Kończąc
go na 28 pozycji na 120 uczestników.
W XII Wyścigu Dookoła Województwa
Białostockiego zwyciężył piąty etap,
kryterium uliczne ulicami Białegostoku
w kategorii juniorów. W wyścigu o
łącznej trasie 382 km oprócz zawodników
z białostocczyzny starowały ekipy
Kłajpedy i Grodna. W klasyfikacji
końcowej w kategorii juniorów Jerzy
Karwacki sklasyfikowany był na
siódmym miejscu. W październiku 1967 roku w X Memoriale
Bronisława Nerko Jerzy Karwacki zajął II miejsce w kategorii
junior i senior.
W maju 1968 roku w Grodnie startowała drużyna białostocka
juniorów pod firmą Gwardii. W 4-etapowym wyścigu zawodnik
z Moniek Jerzy Karwacki sklasyfikowany był na drugim miejscu
za Stanisławem Płonowskim z LZS Zambrów. Drużynowo

zwyciężyła zdecydowanie Gwardia.
W czerwcu na II etapie X Międzynarodowego Wyścigu
Kolarskiego o Memoriał Bronisława Nerki w jeździe indywidualnej
na czas Jerzy Karwacki zajął II miejsce. Na kolarskim wyścigu
szosowym o mistrzostwo WKZZ traktowanym jednocześnie
jako indywidualne szosowe mistrzostwa województwa Karwacki
zajął II miejsce. W wyścigu Włókniarza na dystansie 80 km
zwyciężył.
W czerwcu 1969 roku Karwacki
wystąpił w V Bałtyckim Wyścigu
Przyjaźni na trasie Koszalin – Kłajpeda.
Był członkiem kadry Zrzeszenia LZS.
W 1969 roku reprezentował Zrzeszenie
LZS w Wyścigu Karpackim.
W
maju
1969
roku
na
Mistrzostwach
Polski
seniorów
Karwacki w indywidualnej jeździe na
czas do lat 23 zajął 9 miejsce
Drugim kolarzem, który w tym czasie zaczął odnosić
sukcesy był młody, utalentowany zawodnik Krzysztof Zajkowski,
który startował w kategorii młodzików. Został on powołany
do kadry zrzeszenia LZS i był szkolony centralnie razem z
Jerzym Karwacki. W 1969 roku Krzysztof Zajkowski został
oddelegowany do PRIM–u Ełk i jako reprezentant tego klubu
zaliczał się do czołówki wojewódzkiej.
Monografia LKS Promień Mońki

25

Na początku lat siedemdziesiątych treningi w sekcji
prowadził Mirosław Snarski, były wychowanek monieckiego
kolarstwa. W dwóch pierwszych latach prowadził on treningi
społecznie, następnie dzięki prezydium Miejskiej Rady
Narodowej w Mońkach został zatrudniony ryczałtowo.
W maju 1970 w mistrzostwach okręgu seniorów
rozgrywanych w Suwałkach w dwuetapowym wyścigu
zwyciężył Karwacki. W mistrzostwach juniorów LZS o Złote
Koło rozgrywanych pod Łodzią Karwacki był dziesiąty.
W marcu 1971r. odbyły się Strefowe Mistrzostwa Polski
Juniorów w Kolarstwie Przełajowym. Startowali kolarze z
Mazowsza, Olsztyna, Warszawy i Białegostoku. Reprezentant
promienia Waldemar Grygo zajął 14 miejsce. Sukcesy w kategorii
młodzików zaczął odnosić młodszy brat Jerzego Karwackiego
Janusz.
Rok później w kolarskich przełajowych mistrzostwach
okręgu na dystansie 18km. zwyciężył były zawodnik Promienia
Krzysztof Zajkowski a na czwartej pozycji sklasyfikowany był
Waldemar Grygo z Promienia. Latem tego roku w Gołdapi odbyły
się mistrzostwa okręgu w kolarstwie szosowym. W kategorii
juniorów ze startu wspólnego zwyciężył J. Karwacki.
Na początku 1973 roku na strefowych mistrzostwach Polski
w Olsztynie Jerzy Karwacki zakwalifikował się do finału, który
odbył się w Jeleniej Górze. W finale wśród 72 zawodników
Jerzy Karwacki sklasyfikowany był na 26 miejscu. Wyjazdy do

Jeleniej Góry miał także ten skutek że najlepszy wówczas kolarz
w Promieniu poznał swoją przyszłą małżonkę i wkrótce Mońki
opuścił na stałe. W Jeleniej Górze mieszka do dziś.
Na szczęście na następców nie trzeba było długo czekać.
W tradycyjnym kryterium ulicznym z okazji Święta Pracy
po ulicach Białegostoku w kategorii młodzików zwyciężył
Lech Gawędzki startujący pod szyldem Orzeł Przytulanka. W
mistrzostwach okręgu w jeździe parami bracia Lech i Ireneusz
Gawędzcy sklasyfikowani zostali na drugim miejscu.
W tym okresie kolarstwo cieszyło się zainteresowaniem nie
tylko zawodników, ale kibiców i sponsorów. Sekcja rozwijała
się prawidłowo a w roku 1973 Jan Karwacki, Waldemar Grygo,
Lech Gawędzki i Andrzej Wiszowaty zostali powołani do kadry
okręgu białostockiego. 14.05.1974r. w Kętrzynie rozegrano
wyścig kolarski o Puchar Przewodniczącego RP LZS z udziałem
zawodników województw białostockiego i olsztyńskiego w
kategoriach seniorów, juniorów i młodzików, w którym Lech
Gawędzki, młodzik „Promienia” Mońki, na dystansie 28 km
zajął pierwsze miejsce.
Lech Gawędzki wkrótce opuścił Mońki wraz z bratem
Ireneuszem i Waldemarem Grygo wyjechali do Ełku, aby
kontynuować naukę. Jako zawodnik PRiM Ełk był wicemistrzem
Polski juniorów Zrzeszenia LZS w jeździe na czas, a wraz z
bratem wicemistrzem w jeździe parami. Powołany był także do
kadry narodowej juniorów. Na mistrzostwach Polski w przełajach
Monografia LKS Promień Mońki

26

zajął IV miejsce. Był wicemistrzem województwa i mistrzem
Wojewódzkiej Spartakiady Młodzieży. Jako senior zajął III
miejsce w Wyścigu Kajki i zwyciężył w międzynarodowym
wyścigu w Starosielcach rozgrywanym z udziałem kolarzy ze
Związku Radzieckiego. Jego brat Ireneusz na IV Spartakiadzie
Młodzieży rozgrywanej w Białymstoku indywidualnie zajął
IV miejsce. W Kozłowie k. Działdowa Na dystansie 110 km.
w wyścigu na otwarcie sezonu na Warmii i Mazurach Ireneusz
Gawędzki zwyciężył w kategorii juniorów. W 1976 bracia dołożyli
do swego dorobku tytuły Mistrza Okręgu juniorów starszych w
jeździe parami a Lech zdobył tytuł mistrza indywidualnego.
Waldemar Grygo niezbyt długo uprawiał kolarstwo.
Otrzymał propozycję współpracy z Emilem Sawickim jako trener
PRIM Ełk. Wykazał się niezwykłymi zdolnościami trenerskimi.
Klub PRIM Ełk rozsławili jego wychowankowie tacy jak Jan
Wiejak, Cezary Zamana, Dieter Kleinschmidt, Wiesław Małyszko
i Lech Gawędzki.
Brak kadry instruktorskiej, niemożność zakupu rowerów
wyścigowych na raty, brak środków finansowych na zakup
sprzętu i działalność programową oraz spadek zainteresowania
mieszkańców Moniek, jak również brak wsparcia przez
zakłady pracy doprowadziły do rozwiązania zarejestrowanej od
15.03.1962 roku w zarządzie Polskiego Związku Kolarskiego
sekcji kolarskiej „Promienia” Mońki.
Dopiero w styczniu 1982 roku reaktywowano jej działalność.

Trenerem kolarzy Promienia został Lech Gawędzki który po
zakończeniu kariery zawodniczej osiedlił się w rodzinnych
Kuleszach.
Pięciu zawodników zgłoszonych w kategorii młodzików tj.:
Tomasz Płoński, Jarosław Walesieniuk, Robert Wróbel, Andrzej
Okrasiński oraz Zbigniew Szwarc rozpoczynało nowy etap w
monieckim kolarstwie. W 1982 roku zawodnicy ci startowali w
ośmiu imprezach kolarskich regionu kończąc sezon z bogatym
dorobkiem jak na bardzo młody zespół. Do największych
osiągnięć należy zaliczyć zwycięstwo w Mistrzostwach Okręgu
w przełajach, które odbyły się 15. 03. 1982 roku w Białymstoku,
gdzie pierwsze miejsce zdobył Tomasz Płoński, drugie Jarosław
Walesieniuk, trzecie Andrzej Okrasiński a piąte Szwarc. Każdy
następny wyścig przyniósł sukcesy reprezentantom „Promienia”.
Z okazji Święta Pracy w 1982 roku w Mońkach zorganizowano
zawody, w których indywidualnie drugie miejsce zajął Tomasz
Płoński a Jarosław Walesieniuk był czwarty. Drużynowo
„Promień” zajął czwarte miejsce.
Jazda parami w Mistrzostwach Okręgu młodziaków w dniach
19 – 20. 06. 1982 roku wyłoniła mistrzów w osobach Walesieniuka
i Płońskiego, zaś trzecie zajął Szwarc wraz z Koronieckim. W
jeździe drużynowej ekipa LKS „Promień” zajęła drugie miejsce.
W wyścigu o puchar Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego w
Olsztynie Szwarc zajął czwarte miejsce a Walesieniuk siódme.
Na zakończenie sezonu w klasyfikacji indywidualnej okręgu
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białostockiego Tomasz Płoński zajął pierwsze miejsce, Jarosław
Walesieniuk drugie, Andrzej Okrasiński jedenaste, Zbigniew
Szwarc dwunaste, a Jacek Koroniecki trzynaste. W klasyfikacji
drużynowej klub zajął I-sze miejsce w kategorii młodzików i
III-cie w klasyfikacji ogólnej. W tym czasie w Mońkach istniała
tylko jedna kategoria wiekowa zawodników.
Rok 1983 przynosi sekcji dalsze sukcesy. Na mistrzostwach
okręgu w przełajach, gdzie Walesieniuk wygrał, Szwarc zajął
trzecie miejsce, a Koroniecki był piąty. W tym czasie największym
osiągnięciem zawodników sekcji kolarskiej był start w Małym
Wyścigu Pokoju w Warszawie, gdzie prasa określiła drużynę
moniecką jako rewelację zawodów. Przy ogólnopolskiej obsadzie
po pięciu etapach trzecie miejsce zajmował Zbigniew Szwarc a
piąte Jarosław Walesieniuk. Drużynowo „Promień” zajął drugie
miejsce. W tym samym roku w mistrzostwach okręgu Walesieniuk
został mistrzem indywidualnie oraz w parze ze Szwarcem, a
drużyna zajęła drugie miejsce. W klasyfikacji podsumowującej rok
1983 okręg białostocki w kategorii młodzików umieścił Szwarca
na pierwszym miejscu, Walesieniuka na czwartym, Płońskiego na
ósmym a Okrasińskiego na dziewiątym. W klasyfikacji klubowej
„Promień” zajął w kategorii młodzików zdecydowanie pierwsze
miejsce z przewagą 30 punktów nad „Gwardią” Białystok, a
w klasyfikacji ogólnej miejsce drugie. Za wyniki osiągnięte w
tym roku Szwarc, Walesieniuk i Płoński otrzymali Młodzieżowe
Złote Odznaki, a Okrasiński Młodzieżową Srebrną.

W 1984 roku sekcja kolarska zrzeszała dziewięciu
zawodników Była to sekcja mała pod względem liczebności, ale
jej zasługi i wyniki osiągane przez jej zawodników przynosiły
dużą popularność. W przełajowych Mistrzostwach Okręgu
Białostockiego Zbigniew Szwarc zajął I miejsce. W Ełku z Okazji
Dni Sportu także swój udział zapowiedzieli kolarze z Moniek i
tak Zbigniew Szwarc zajął II miejsce, a Ciborowski Mariusz III
miejsce. Następna impreza miała miejsce w Hajnówce. Kolarze
z Pomienia zajęli następujące miejsca: Z. Szwarc- I miejsce, M.
Ciborowski II miejsce. Ostatnią imprezą w 1984 roku, w której
udział wzięli zawodnicy z Moniek był Wyścig o Mistrzostwo
WZ LZS Białystok. Impreza ta okazała się zwycięska dla braci
Szwarc. W kategorii młodzik I miejsce zajął młodszy z braci
Leszek, zaś w kategorii junior młodszy również I miejsce
przypadło Zbyszkowi Szwarc.
W 1985r. sekcja liczyła już 10 zawodników. W kategorii
junior młodszy Zbigniew Szwarc został Mistrzem Okręgu
w jeździe parami Na czas, mistrzem ze startu wspólnego i
Mistrzem Challangu na 1985rok. W kategorii młodzik, młodszy
z braci Szwarc, Leszek wywalczył tytuł mistrzowski w wyścigu
przełajowym i w jeździe na czas, mistrza ze startu wspólnego i
Mistrza Challangu na 1985 rok. W tym samym roku starszy z
braci Zbigniew zakwalifikował się na Ogólnopolską Spartakiadę
Młodzieży i zajął X miejsce. Tylko kłopoty ze sprzętem nie
pozwoliły mu zająć wyższej pozycji. W Ogólnopolskim Wyścigu
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im. Kajki w Ełku zajął V miejsce.
Po przekazaniu najlepszych juniorów do sekcji przy WZ
LZS W Białymstoku w 1986 roku rozpoczęto nowy nabór i
szkolenie młodzieży. Zajęcia sekcja prowadziła jeszcze do roku
1991 kiedy, to ze względów finansowych została zawieszona.
W latach osiemdziesiątych Promień Mońki
organizował
kilkakrotnie wyścigi z okazji Święta Ziemniaka i chociaż nie było
na nich takich sław jak w latach sześćdziesiątych to przyciągały
one dużo kibiców. W roku 1989 przez Mońki prowadziła także
trasa jednego z etapów Wyścigu dookoła Polski. Z dużą radością
przeczytałem w prasie, że Tour de Pologne do Moniek zawita w
roku 2008 ponownie w znakomitej obsadzie.

ZAPASY
W roku 1965 powstała sekcja zapaśnicza Promienia
Mońki. Od początku istnienia zawodnicy bardzo intensywnie
brali udział w zawodach organizowanych przez Białostocki
Związek Zapaśniczy. W latach sześćdziesiątych prym wiodły
w województwie takie kluby jak LKS Starosielce, Jagiellonia
Białystok i Gryf Choroszcz. Chociaż początki były trudne to
zawodnicy Promienia w niczym im nie ustępowali a z wielu
zawodów wracali jako zwycięzcy. Początkowo zapaśnicy
startowali w obydwu stylach to jest klasycznym i wolnym, ale
szybko skoncentrowano się na tym pierwszym.

W pierwszych miesiącach istnienia sekcji, zawodnikami
opiekowali się Eugeniusz Kupiński i Henryk Kalinowski.
W dniach 15-16 V 1966 r. Mońki były gospodarzem
Wojewódzkiej Spartakiady WKKFiT zarówno w stylu klasycznym
jak i wolnym. Najlepszym technikiem zawodów został zawodnik
Promienia Tadeusz Wołkowicz, który triumfował zarówno w
stylu wolnym jak i klasycznym. Drugie miejsca zajęli: Kupiński,
Kalinowski, Szafranowski i Kwaśnik. Zawodnicy z Moniek w
punktacji klubowej zajęli drugie miejsce. Mońki odniosły sukces
nie tylko sportowy, ale także organizacyjny. O rozegranych
zawodach prasa pisała:
„Mońki przeżyły małą Olimpiadę. Udekorowane miasto,
dużo widzów, uroczyste otwarcie imprezy przez zastępcę
przewodniczącego PRN- Tadeusza Malesińskiego oraz dobra
organizacja, stworzyły dobrą atmosferę” Duża w tym zasługa
działaczy zarówno LZS jak i Promienia Mońki którzy ze sobą
bardzo chętnie współpracowali
Na mistrzostwach Polski zrzeszenia LZS w Wacynie koło
Radomia w kategorii junior LZS Promień Mońki sklasyfikowany
został na 10 miejscu a Tadeusz Wołkowicz był trzeci a Jerzy
Kwaśnik czwarty.
W dniach 9-10 kwietnia 1967 w Białymstoku odbyły się
mistrzostwa województwa LZS w stylu klasycznym juniorów.
Tytuły mistrzów województwa zdobyli Tadeusz Wołkowicz i
Tadeusz Ignatowski.
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Rewelacyjnie spisali się zawodnicy z Moniek na
rozgrywanych w Strzelinie (woj. wrocławskie) w dniach 26-28
01.1968 indywidualno-drużynowych mistrzostwach Polski LZS
juniorów w stylu klasycznym. Tadeusz Ignatowski w wadze do
75 kg i Jerzy Kwaśnik powyżej 87 zdobyli tytuły Mistrzów Polski
zrzeszenia LZS juniorów w stylu klasycznym. W klasyfikacji
klubów Promień Mońki w tych prestiżowych zawodach zajął V
miejsce.
Wynikiem dobrej pracy były także sukcesy w mistrzostwach
okręgu LZS seniorów w marcu 1968r. gdzie tytuły mistrzów
zdobyli w wadze do 63kg Bajkowski, powyżej 97kg Kwaśnik.
Tytuł wicemistrza w wadze do 78kg Ignatowski. Później sekcja
zaczęła przeżywać trudności, zwłaszcza organizacyjne. Po
okresie euforii zakłady pracy coraz rzadziej chciały sponsorować
sekcję.
Bywało tak że Promień Mońki w zapaśniczej podlaskiej
lidze okręgowej z powodu braku środków oddawał mecze
wyjazdowe walkowerem by na własnych matach pokonać silną
Jagiellonię Białystok.
Brakowało pomieszczenia na treningi jak również środków
finansowych na stroje. W Mońkach istniały tylko dwie sale
gimnastyczne przy LO i SP nr 1 obecnie SP nr 2. Jeszcze w marcu
1969 roku tytuł wicemistrza okręgu juniorów w stylu klasycznym
zdobył Zdzisław Lewkowski w wadze do 65 kg jednak sekcja z
braku środków zawiesiła działalność na kilka miesięcy Sukcesy

przerosły oczekiwania niektórych notabli którzy nie chcieli łożyć
na dalekie wyjazdy zawodników. Dopiero w 1970 roku została
reaktywowana a trenerem został ponownie Henryk Kalinowski.
Jego zasługą było zdobycie II-go miejsca przez Ludowy
Klub Sportowy Promień Mońki na Młodzieżowej Spartakiadzie
Wojewódzkiej w 1970. Dochował się on czterech mistrzów
w okręgu takich jak: Zdzisław Lewkowski w kategorii do 65
kg, Zdzisław Jakubowski do 70 kg, Jan Bajkowski do 36 kg i
Zbigniew Aponowicz do 56 kg.
W mistrzostwach okręgu młodzików w stylu klasycznym
na 1971 rok zwyciężyli Bajkowski w wadze do 44 kg i Borawski
w wadze do 36 kg. Tytuły wicemistrzowskie zdobyli Gieńko i
Cybulski. Promień drużynowo zajął II miejsce za Podlasiakiem
Starosielce.
Jednak już rok później w Białymstoku na Mistrzostwach
Okręgu Juniorów Promień był pierwszy. Także w Wojewódzkich
Igrzyskach Młodzieży z monieckich zapaśników triumfowali
Kazimierz Borawski w wadze do 32 kg, Grzegorz Aponowicz
do 44 kg, S. Cybulski do 65 kg i Władysław Kowalski do 70 kg.
Drużynowo Promień także zajął pierwsze miejsce.
W 1972 roku w Białymstoku rozegrano międzynarodowy
turniej z udziałem reprezentantów Grodna. Nie zabrakło tam
także zapaśników monieckich. W wadze do 45 kg zwyciężył
Bajkowski a do 40 kg drugie miejsce zajął Kostro.
Swoją karierę sportową zaczynał w Mońkach jako zapaśnik
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Antoni Zajkowski. Później pan Antoni zmienił dyscyplinę sportu
na mniej europejską i z olimpiady w Monachium wrócił ze
srebrnym medalem w judo. Przyjazd wicemistrza olimpijskiego
w rodzinne strony był świętem dla kibiców. W Powiatowym
Domu Kultury brakowało miejsc. Było za to kwiaty na powitanie,
wspomnienia i łzy najbliższych.
W październiku 1973 roku kilku zawodników Promienia
wyjechało reprezentować województwo białostockie do Grodna
i tak Mirosław Borawski w wadze do 56 kg był dziewiaty
a Waldemar Kowalski czwarty. Turniej był bardzo mocno
obsadzony, a startowali w nim reprezentanci z całego ZSRR. Rok
1974 przyniósł kolejne sukcesy. W Sali przy Szkole Podstawowej
nr 1 rozegrano mistrzostwa okręgu klasyków. Mistrzami okregu
zostali:Borawski, Milewski, Kozłowski, Kostro, Szafranowski
i Andrejew, W kategorii zespołowej zdecydowanie triumfował
Promień Mońki pokonując Podlasie Supraśl, Podlasie TWM i
Podlasie Starosielce.
Wielkim świętem zapaśniczym był międzynarodowy
turniej w stylu klasycznym z udziałem zawodników Grodna.
Sprawdzian wypadł pomyślnie. Impreza była bardzo dobrze
zorganizowana i przeprowadzona. Miała piękną oprawę.
Dopisała też publiczność, która wypełniła salę dawnej „jedynki”
po brzegi. Bardzo dobrze zaprezentowali się zawodnicy z
Moniek w lżejszych wagach. Do 42 kg zwyciężył Kostro przed
Doleckim a do 45 kg Kruczkowski przed Milewskim. Dużo

emocji wzbudziła walka Raczkowskiego z Budowlanych Olsztyn
z Sarewiczem z Grodna. Kiedy sędziowie ogłosili zwycięstwo
Sarewicza publiczność dosyć głośno opowiedziała się za swoim
i przez kilkanaście minut nie pozwalała wznowić zawodów. Na
szczęście ten incydent nie zaszkodził Mońkom aby organizować
kolejną dużą imprezę.
Wielkim zapaśniczym świętem był turniej rozgrywany w
ramach IV Ogólnopolskiej Spartakiady Młodzieży. Impreza
stała się świętem wszystkich mieszkańców. Zawody rozpoczęto
od uroczystego przemarszu ulicami. Walki odbywały się w
szkole Podstawowej nr 1. Ocenę zawodów w prasie przedstawił
kierownik wyszkolenia PZZ Zygmunt Dmowski: „Turniej był
bardzo udany tak pod względem sportowym jak i organizacyjnym”.
„Wiadomości Sportowe” oceniając monieckie zawody napisały:
„kilka słów należy poświęcić organizacji turnieju. Odbył się on
w nowoczesnej szkole w Mońkach, pięknej i funkcjonalnej hali
sportowej. Zawodnicy na miejscu byli zakwaterowani i żywieni
oraz toczyli walki. Układ taki w wypadku młodzieży jest niemal
idealny. Przyczynili się do tego miejscowi działacze na czele z I
sekretarzem KM PZPR i naczelnikiem miasta, a także energiczny,
pełnomocnik Centralnego Osrodka Sportu Henryk Samojluk.
Zapaśnicy na pewno wywożą z Moniek miłe wspomnienia, a
zawodnikom miejscowego LZS Promień zostaną dwie piękne
maty. Sądząc po zainteresowaniu młodej widowni przebiegiem
turnieju, już wkrótce w Mońkach zapasy staną się ulubioną
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dyscypliną”.
Kibice mogli się cieszyć nie tylko ze znakomitej organizacji.
Wielki sukces sportowy odniósł zawodnik Promienia Leon
Kruczkowski który w kategorii do 45 kg zajął trzecie miejsce.
Kazimierz Borawski ukończył zawody na szóstej pozycji. Jako
ciekawostkę podam fakt że w wadze do 87 kg zwyciężył oraz
został wybrany najlepszym zawodnikiem turnieju późniejszy
wicemistrz olimpijski Roman Bierła. Ogółem w imprezie
monieckiej starowało 168 zawodników.
Indywidualnymi mistrzami okręgu juniorów starszych w
roku 1975 zostali w wadze do 45 kg Zbigniew Milewski, do 48
kg Leon Kruczkowski. Wicemistrzami J. Gradzki, M. Odyjewski,
Mirosław Borawski i Władysław Kowalski.
W lipcu 1975 rozegrano w Mońkach międzynarodowy
turniej w stylu wolnym z udziałem reprezentacji 17 województw
a także międzynarodowe spotkanie zapaśnicze w stylu wolnym
pomiędzy drużynami: reprezentacja stanu Pensylwania i
Białegostoku
Trenerem zapaśników Promienia i sprawcą tych niemałych
sukcesów był wówczas Wiesław Roszko, o którym Współczesna
napisała: „Z zawodu technik budowlany, a z pasji trener.
Człowiek z gatunku „szajbniętych”. Bo czy kto widział, żeby
posiadacz dobrego zawodu studiował na AWF i tracił popołudnia
na uczenie dzieci nelsonów. Dzięki Roszce zapasy stały się w
Mońkach popularne. On sam powiada, że chyba nie ma takiego

dzieciaka w mieście, który by nie przewinął się przez zapaśniczą
matę. Zapaśnicza mata to pojęcie względne. Na razie, bowiem
stanowi ją siedemnaście zszytych razem materaców. Lecz maty
już niedługo będą. Pozostaną po spartakiadzie, której lokalizację
pomimo przeciwności losu udało się Mońkom utrzymać”.
Wydawało się, że dalszy rozwój sekcji to tylko kwestia czasu.
Niestety po latach sukcesu przyszedł kryzys. Czołowi zawodnicy
opuszczali Mońki w celu kontynuowania dalszej nauki. Jeszcze
w lipcu 1977 roku w Olsztynie odbył się turniej zapaśniczy
z okazji wyzwolenia miasta. W turnieju tym uczestniczyły
drużyny z Gdańska, Olsztyna, Elbląga, Białegostoku i Moniek.
Promień zajął II miejsce za zespołem z Gdańska. W lipcu
1977 roku wspólnie z Wojewódzką Federacją Sportu Klubem
Sportowym Metalowiec Białystok zorganizowano w Mońkach
obóz zapaśniczy, w którym uczestniczyli zapaśnicy Promienia.
Niestety w latach 1978-1980 ze względu na trudne warunki,
wzrastające niezadowolenie zawodników brakiem dostępu do
sali gimnastycznej i atmosfery towarzyszącej zapasom, szkolenie
zawieszono.
Dopiero na początku 1980 roku reaktywowano
sekcję organizując w Mońkach turniej „Pierwszego Kroku
Zapaśniczego”. Drużynowo zwyciężył zespół z Moniek
przed Podlasiem Białystok i Narwią Łomża a indywidualnie
triumfowali Dariusz Kopyciński, Tadeusz Wierzbicki i Bogusław
Niebrzydowski. W marcu 1980 roku odbyły się w Białymstoku
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Mistrzostwa Okręgu Juniorów Młodszych stylu wolnego, gdzie
zespół Promienia uplasował się na trzecim miejscu.
Wielki w tym udział byłych zawodników Promienia braci
Leona i Jerzego Kruczkowskich. W tym czasie zapaśnicy z
Moniek dysponowali jedną matą zapaśniczą i czterema dużymi
manekinami. Trzydziestu ośmiu zawodników ćwiczących
w dwóch grupach szkolił trener II klasy Leon Kruczkowski,
dysponując salą gimnastyczną przy SP nr 1 oraz pływalnią
monieckiego LO. W grudniu 1980 roku w Olsztynie odbył się silnie
obsadzony Ogólnopolski Turniej Zapaśniczy Młodzików. Wzięło
w nim udział 156 zawodników z 19 sekcji zapaśniczych z całego
kraju. Ostatecznie „Promień” uplasował się na 16-tej pozycji
przed Olimpią Warszawa, Gwardią Radom i Skrą Warszawa. W
kwietniu 1981 roku w Grajewie odbył się Międzywojewódzki
Turniej Zapaśniczy Młodzików w stylu wolnym. Zwyciężyła
Warmia Gajewo przed Promieniem Mońki wyprzedzając go o 2
punkty.
Dnia 3 kwienia 1982 roku zawodnicy brali udział
w otwartych Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkół
Podstawowych w Białymstoku. Szkoła Podstawowa nr 1 zajęła
I miejsce Szkoła Podstawowa nr 2 miejsce VIII. Tego samego
roku w lipcu Promień zajął III miejsce w X Wojewódzkiej
Spartakiadzie Młodzieży w Białymstoku.
W dniach 10-11.09.1983 roku w eliminacjach strefowych
w Warszawie do Ogólnopolskiego Turnieju Przyjaźni Juniorów

Andrzej Szymanowski w kategorii do 48 kg zajął trzecie miejsce,
a Jarosław Młodzianowski w kategorii do 65 kg IV-te.
W eliminacjach makroregionu do Ogólnopolskiego Turnieju
Młodzików w Białymstoku w stylu wolnym Jan Romanowski w
wadze do 52 kg zajął II miejsce, a Bogusław Zalewski do 65 kg
IV-te miejsce.
W 1984 roku sekcja zapasów liczyła 27 zawodników
i brała udział w 11 imprezach. I miejsce na Wojewódzkiej
Spartakiadzie Młodzieży w kategorii Junior młodszy zdobył
Jarosław Młodzianowski oraz tytuł Mistrza Polski zrzeszenia
LZS. Również pierwsze miejsce w kategorii młodzik przypadło
wychowankowi promienia Bogusławowi Zalewskiemu. W tym
samym roku Bogusław Zalewski zdobył tytuł wicemistrza Polski
Zrzeszenia LZS. Brał także udział w V Międzynarodowym
Turnieju Zapaśniczym w Radomiu gdzie zajął II miejsce.
Rok 1985 to kolejne sukcesy. Sekcja liczyła 31 zawodników
w tym 7 juniorów młodszych i 24 młodzików. Do dnia 1 listopada
1985 roku zawodnicy uczestniczyli w sześciu imprezach
sportowych, osiagając następujące wyniki:
Dnia 23 lutego odbyły się Otwarte MistrzostwaWojewództwa.
Nasz klub zdobył I miejsce, a najlepsze wyniki osiągnęli: Pierwsze
miejsca- Karol Zubrzycki, Roman Romanowski, Piotr Zalewski
i Bogusław Zalewski. Miejsca drugie – Paweł Niewodowski,
Grzegorz Bogdan, Krzysztof Karwowski i Andrzej Rojek.
Miejsca trzecie – Andrzej Popławski, Dariusz Kobeszko, Artur
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Nowik, Paweł Malinowski i Mariusz Zubrzycki.
W punktacji szkół moniecka „Jedynka” zdobyła I miejsce
na sklasyfikowanych 9 szkół z naszego województwa.
W marcu odbyły się Otwarte Wojewódzkie Igrzyska
Młodzieży Szkolnej. „Promień zajął I miejsce w punktacji
klubowej, a Szkoła Podstawowa nr 1 pierwsze miejsce w
punktacji szkolnej, na 11 szkół.
I miejsca zdobyli: Paweł Niewodowski, Piotr Zalewski,
Bogusław Zalewski, Andrzej Kulikowski i Zbigniew
Bujnarowski. Drugie miejsce zajął Karol Zubrzycki a na trzecim
stopniu podium stanęli: Andrzej Rojek,Artur Nowik, Krzysztof
Pochodin, Paweł Malinowski i Dariusz Karwowski.
W dniach 1-2 czerwca w Lubawie odbyły się Mistrzostwa
Polski zrzeszenia LZS.
W kategorii do 40 kg Bogusław Zalewski zdobył tytuł
wicemistrza kraju a miejsca trzecie zdobyli Paweł Malinowski,
Andrzej Rojek i Zbigniew Rojek. Na miejscu czwartym
sklasyfikowano Pawła Niewodowskiego a na piątym Piotra
Zalewskiego i Andrzeja Kulikowskiego. W zawodach tych
brały udział reprezentacje województw złożone z dziesięciu
zawodników. W reprezentacji województwa białostockiego
startowało siedmiu zawodników Promienia. W punktacji
województw białostockie zajęło IV miejsce, a Promień Vi miejsce
na 23 kluby w Polsce.
W dniach 13-15 września również w Lubawie odbyły się

eliminacje strefy do III Międzynarodowego Turnieju Przyjaźni
juniorów młodszych. Awans do turnieju centralnego i II miejsce
w kategorii do 42 kg wywalczył Bogusław Zalewski.
W dniach 4-6 października w Radomiu odbył się VI
Międzynarodowy Turniej o puchar szefa WUSW na którym
Andrzej Rojek w kategorii do 59 kg zajął II miejsce ulegając
tylko reprezentantowi NRD.
W dniach 28.XI-3.XII na Turniej do Bułgarii wyjechała
ośmioosobowa reprezentacja województwa juniorów młodszych
w skład której wchodziło dwóch zawodników z Moniek Bogusław
Zalewski i Andrzej Rojek.
W 1986 roku moniecki klub zrzeszał 41 zapaśników. W
Otwartych Mistrzostwach Województwa Młodzików Promień
zdobył I miejsce drużynowo i sześć pierwszych miejsc
indywidualnie.
IX 86 na Słupskich Dniach Sportu międzynarodowy turniej
zapaśniczy. Reprezentanci Promienia zajęli następujące miejsca
w kategorii juniorów 1. Piotr Zalewski w kategorii do 42 kg
2.Bogusław Zalewski do 45 kg. W kategorii młodzików drugi
był Andrzej Rojek.
Pomimo tych sukcesów zainteresowanie sekcją malało.
W Mońkach z powodu braku mat nie odbywały się turnieje
zapaśnicze. Na dalekie wyjazdy klubu nie było stać. Brakowało
sponsorów. Coraz mniej zawodników przychodziło na treningi.
Pod koniec lat osiemdziesiątych sekcja zawiesiła działalność.
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LEKKOATLETYKA
Pomysł powstania sekcji lekkoatletycznej przy LKS
„Promień” pojawił się w połowie 2002 roku dzięki inicjatywie
Bogdana Sierby nauczyciela wychowania fizycznego absolwenta
AWF w Poznaniu. Od 2000 roku w nowo powstałym gimnazjum
prowadził on grupę lekkoatletów, z których kilkoro rokowało
nadzieje na spore sukcesy. Żal było, aby dobrzy zawodnicy
startowali tylko w zawodach szkolnych,
więc wspólnie z ówczesnym zarządem klubu
kierowanym przez Waldemara Gorlo podjęto
decyzję o rozszerzeniu oferty Promienia o
sekcję lekkoatletyczną.
Jak się wkrótce okazało decyzja była
trafna, gdyż już w międzywojewódzkich
mistrzostwach młodzików, które odbyły się
w Zamościu w połowie września 2002 roku
gimnazjaliści z Moniek wywalczyli 5 medali
i cztery awanse do finałów Mistrzostw Polski Młodzików.
W ulewnym deszczu rewelacyjnie zaprezentowała się Alicja
Filipkowska w rzucie młotem uzyskując nowy rekord okręgu52,84m. Warunki do rzutów były bardzo trudne, padał rzęsisty
deszcz, a w kole było pełno wody. Przed każdą próbą trzeba
było je wycierać, w czym pomagało kilku trenerów z naszego
województwa. Każdy chciał mieć swój maleńki udział w dobrym

wyniku Alicji. Rezultat uzyskany w Zamościu dawał jej pierwsze
miejsce w kraju na listach młodzików w sezonie, co dobrze
rokowało przed Mistrzostwami Polski.
Rewelacyjnie też w tych zawodach zaprezentowali się
biegacze. Bartosz Kulesza wywalczył złoty medal w biegu
na 600m z czasem 1,30,76. Nie było, co prawda łatwo, bo
zwycięstwo wywalczył dopiero na ostatnich metrach. Natomiast
Piotr Rutkowski w biegu na 2000m zwyciężył zdecydowanie
osiągając wynik 6,03,83. Brązowy medal
w tych zawodach wywalczył Jacek Roszko
w biegu na 1000m, co też dało mu awans
do finałów Mistrzostw Polski. Wyniki
biegów odbiegały nieznacznie od rekordów
życiowych, ale aura nie sprzyjała osiąganiu
rewelacyjnych rezultatów. Dodatkowo
brązowy medal wywalczyła jeszcze Alicja
Filipkowska w rzucie dyskiem.
Dwa tygodnie później 28-29 września w
Siedlcach, gdzie odbywały się Mistrzostwa Polski pierwszy medal
dla lekkoatletów naszego klubu zdobyła Alicja Filipkowska.
Trener Bogdan Sierba przed zawodami po cichutku liczył na medal.
Apetyt wzrósł po zawodach międzywojewódzkich. Okazało
się, że słusznie. W Siedlcach Alicja objęła już prowadzenie w
pierwszej kolejce i nie oddała go do końca. Najlepszy wynik jaki
uzyskała w tych zawodach to 51,40m.
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Z tego względu, że rzut młotem kobiet był pierwszą
konkurencją mistrzostw, więc LKS „Promień” przez pewien czas
prowadził w klasyfikacji medalowej. Po zakończeniu konkurencji
odbyło się uroczyste otwarcie mistrzostw i oczywiście pierwsze
dekoracje. Dekorowano sześć najlepszych zawodniczek i trenera
zwyciężczyni. Było to niezapomniane przeżycie zarówno dla
Alicji jak i dla mnie, gdyż dekoracji dokonywała wielokrotna
medalista olimpijska Irena Szewińska.
Alicja po zdobyciu złotego medalu
jeszcze w czasie zawodów otrzymała
wiele propozycji przejścia do innych
klubów oraz rozpoczęcia nauki w
Szkole Mistrzostwa Sportowego
w Warszawie. Jej decyzją było
jednak pozostanie na Podlasiu i
kontynuowanie kariery w Szkole
Mistrzostwa
Sportowego
w
Białymstoku.
Pozostali
nasi
zawodnicy
podczas Mistrzostw Polski wypadli na miarę swoich możliwości.
Bartosz Kulesza wygrał swoją serię w biegu na 600m. Niestety
pozostałe 2 serie były nieco szybsze i Bartek ostatecznie uplasował
się na XIII miejscu. Do piątej pozycji zabrakło mu jedynie 0,6s.
Cieszy natomiast fakt, że ustanowił swój nowy rekord życiowy
1,28,13. Rekord życiowy ustanowił też Jacek Roszko w biegu

na 1000m - 2,46,8 min. Zajął on IX miejsce w swojej serii na
piętnastu startujących.
Ogromnego pecha miał Piotr Rutkowski, który biegnąc
w czołówce biegu na 2000m upadł potrącony przez innego
zawodnika na około 400m przed metą. Wielka szkoda, gdyż była
szansa na medal, a miedzy czasy wskazywały, że Piotrek ustanowi
nowy rekord województwa. Z tego względu, że nasz zawodnik
był o rok młodszy od pozostałych, więc
mógł startować w kategorii młodzika
jeszcze rok później. Marzenia o
medalu musiały na razie poczekać.
Na szczęście solidna praca trenera jak
i jego zawodnika przyniosły efekty.
Rok później Piotrek po zwycięstwie
w zawodach międzywojewódzkich
zdobył srebrny medal w Mistrzostwach
Polski, które odbyły się 27 września
2003 w Słubicach. Na dystansie 2000m
uzyskał czas 5,47,88 będący rekordem
województwa. Po biegu był jednak niewielki niedosyt, bo do
złotego medalu zabrakło tylko 0,09 sekundy.
Kilka miesięcy wcześniej (czerwiec) do swojej kolekcji
medalowej z imprez centralnych srebrny medal Ogólnopolskich
Igrzysk LZS dołożyła Alicja Filipkowska w swojej koronnej
konkurencji rzutu młotem.
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W 2004 roku naszą zawodniczką biorącą udział w
finałach Mistrzostw Polski była Joanna Mróz w rzucie młotem.
Najpierw zdobyła mistrzostwo województwa, wygrała zawody
międzywojewódzkie, a następnie w finałach w Świeciu zajęła
IV miejsce z rekordem życiowym 42,56m. Żal tylko, że Aśka
po zdobyciu w następnym roku v-ce mistrzostwa województwa
zrezygnowała z dalszego uprawiania
sportu, bo być może osiągnęłaby
jeszcze wiele sukcesów.
W kolejnym 2005 roku do
zawodów ogólnopolskich awansował
najpierw Michał Bagiński. Wystąpił
on
w
finale
Ogólnopolskiej
Olimpiady Młodzieży (Mistrzostwa
Polski
juniorów
młodszych)
w
biegach
przełajowych
na
dystansie 5km. Awans wywalczył
zajmując 12 miejsce w rywalizacji
międzywojewódzkiej.
Zawody
odbyły się w ekstremalnych warunkach 19 marca przy wiejącym
wietrze i padającym deszczu, a biegacze pokonywali trasę po
śliskim topniejącym śniegu. W finale krajowym, który odbył
się w Białymstoku Michał zajął 86 miejsce na 117 zawodników.
Miejsce może nie rzuca na kolana, ale udział w finale jest już
sukcesem.

Kolejnym finalistą Mistrzostw Polski w 2005 roku
tym razem w kategorii młodzika był Tomasz Sygit, który
reprezentował nasz klub w pchnięciu kulą. Tomek w eliminacjach
międzywojewódzkich wywalczył I miejsce i wynikiem 16,18m
ustanowił rekord województwa, a dodatkowo w zawodach tych
zajął IV miejsce w rzucie dyskiem. W Mistrzostwach Polski,
które odbyły się w Kielcach (24.09)
nie udało się mu powtórzyć wyniku
z eliminacji i z rezultatem 15,54m
zajął V miejsce.
W
2006
roku
naszym
reprezentantem w finałach krajowych
był Damian Roszko. Nasz zawodnik
awansował do Mistrzostw Polski
młodzików po tym jak zajął II miejsce
w zawodach międzywojewódzkich
w Zamościu.
IV miejsce na tych samych
zawodach wywalczyła młodsza
z sióstr Filipkowskich – Magda, ale jej wynik (34,67m) nie
rokował czołowej lokaty w Mistrzostwach Polski, chociaż
jak się później okazało ze swoim rekordem życiowym mogła
wywalczyć miejsce w pierwszej ósemce. Natomiast Damian
Roszko w Mistrzostwach Polski w Siedlcach z wynikiem 2,43,11
wywalczył X miejsce, które w tym okresie było na miarę jego
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możliwości.
W roku 2006 mieszkańcy Moniek mogli być bardzo dumni
ze swoich wychowanków. Alicja Filipkowska i Jacek Roszko po
ukończeniu gimnazjum kontynuowali treningi w Białymstoku i
objęci zostali szkoleniem centralnym. Na mistrzostwach świata
juniorów odbywających się w Pekinie Alicja zajęła V-te miejsce
w rzucie młotem a Jacek reprezentował Polskę w sztafecie 4x100
metrów, która także zajęła V-te miejsce.
Rok 2007 rozpoczął się ponownie od dobrego startu Damiana
Roszko. Zawodnik ten mimo kłopotów zdrowotnych najpierw
wywalczył V miejsce w eliminacjach makroregionalnych do
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w biegach przełajowych na
dystansie 5km, a następnie już w finale na tym samym dystansie w
Stalowej Woli zajął XXV miejsce (na 108 zawodników). Cieszy
fakt, że większość zawodników była o rok starsza od Damiana.
W swoim roczniku zajął on VIII lokatę.
Sukcesem tego samego zawodnika zakończył się w czerwcu
udział w Ogólnopolskich Igrzyskach LZS w Zamościu. Damian
wywalczył tam brązowy medal, pomimo, że jego przeciwnikami
byli ponownie o rok starsi zawodnicy. Na dystansie 3000m
uzyskał 9,09,08 min.
Miesiąc wrzesień 2007 roku był rewelacyjnym dla Magdy
Filipkowskiej. Pierwszego dnia tego miesiąca zwyciężyła ona
w Mistrzostwach Województwa młodzików w rzucie młotem z
wynikiem 44,16m i dodatkowo wywalczyła brązowy medal w

pchnięciu kulą z rekordem życiowym 10,61m. Dwa tygodnie
później w międzywojewódzkich mistrzostwach wywalczyła
srebrny medal w młocie i ponownie brązowy w pchnięciu kulą.
Starty wrześniowe zakończyła udziałem w Mistrzostwach Polski
w Słubicach, gdzie wynikiem 48,43m wywalczyła srebrny medal.
Oprócz imprez rangi Mistrzostw Polski należy wspomnieć
jeszcze o sukcesach zawodników naszego klubu na arenie
wojewódzkiej. Z tego względu, że od początku istnienia sekcji
mamy silną grupę biegaczy średniodystansowych, co roku
bierzemy udział w finałach wojewódzkich Zrzeszenia LZS w
biegach przełajowych. Od początku w tych zawodach zajmujemy
miejsca w pierwszej trójce w klasyfikacji drużynowej. Najlepszy
wynik osiągnęli biegacze w 2006 roku, kiedy to zajęliśmy
pierwsze miejsca zarówno wśród dziewcząt jak i chłopców.
Nasi zawodnicy startują, co roku w bardzo popularnych
zawodach o Puchar Samsunga. W 2005 roku drugie miejsce
w tych zawodach wywalczył Tomasz Sygit w pchnięciu kulą,
natomiast w 2007 roku Sylwia Młodzianowska wygrała
zawody wojewódzkie w skoku w dal, a następnie w finale
międzynarodowym w Warszawie wywalczyła V miejsce.
W 2006 roku czworo naszych zawodników brało udział w
biegach towarzyszących Pucharowi Polski. Były to zawody w
obsadzie międzynarodowej m.in. w bigach średnich z udziałem
zawodników z Kenii. Najlepiej zaprezentowali się Magda
Dąbrowska trzecia i Sylwia Młodzianowska czwarta na 600m a
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Sebastian Burzyński czwarty na 1000m.
Na początku 2008 roku piątka zawodników naszego klubu
brała udział w Halowych Mistrzostwach Województwa w nowo
oddanej hali przy Szkole Mistrzostwa Sportowego w Białymstoku.
Złoty medal wśród młodzików w pchnięciu kulą zdobył Dawid
Sienkiewicz (13,25m). W tej samej konkurencji Michał Furtek
był VI. Brązowy medal też w pchnięciu kulą, ale w kategorii
juniora młodszego wywalczyła Magda Filipkowska (8,37m).
Nasi zawodnicy zdobyli też trzy brązowe medale w skoku w
dal: Damian Lisiewicz – junior młodszy, Dawid Sienkiewicz –
młodzik i Sylwia Młodzianowska – juniorka młodsza.
Jak widać od momentu powstania sekcji lekkiej atletyki przy
klubie LKS „Promień” co roku nasi wychowankowie startowali i
to z dobrymi efektami w finałach Mistrzostw Polski. Należą też
do czołówki województwa podlaskiego. Czasami ze względów
oszczędnościowych jako, że jesteśmy klubem niezbyt bogatym
zawodnicy startowali jako „Podlasie” Białystok, ale jak do tej
pory doskonale z tym klubem współpracujemy. Przekazujemy
im nasze talenty do dalszego szlifowania a oni w zamian
dofinansowują nam obozy letnie i zimowe, pomagają w udziale
naszych zawodników w zawodach na terenie całego kraju.
Wspomagają nas też w miarę możliwości w sprzęt, więc wydaje
mi się, że współpraca jest korzystna dla obu stron. Kibiców
zaś cieszy fakt, że wielu wychowanków Bogdana Sierby nadal
rozwija swoje umiejętności sportowe.

Dwoje wychowanków naszego klubu: Alicja Filipkowska
i Jacek Roszko są członkami kadry narodowej seniorów
i przygotowywali się do olimpiady w Pekinie. Dla Jacka
te przygotowania zakończyły się sukcesem gdyż został
zakwalifikowany do szóstki reprezentantów Polski w sztafecie 4
X 100 metrów.
Po zakończeniu edukacji w Mońkach wiele razy w finałach
krajowych brał udział Piotr Rutkowski. Niestety w 2007 roku
przytrafiła mu się kontuzja, ale mam nadzieję, że Piotra znowu
wkrótce ujrzymy na bieżni.
Medale Mistrzostw Polski zdobywa kolejny nasz
wychowanek - Łukasz Wilamowski. Ma on w swoim dorobku za
2007 rok srebrny medal Mistrzostw Polski Juniorów w sztafecie
4x400m, srebrny medal Ogólnopolskich Igrzysk LZS w biegu na
400m i złoty na tej samej imprezie w sztafecie 4x400m.
Nadal rozwija się kariera Tomasza Sygita, który jest w
krajowej czołówce kulomiotów.
Doskonałe postępy czyni też Damian Roszko, który
przeniósł się do Białegostoku od 1 września 2007 r. Zawodnik
ten w swoim roczniku za rok 2007 ma trzeci wynik w kraju na
1500m i piąty na 1000m.
Wszyscy w/w zawodnicy po odejściu z Moniek kontynuowali
lub kontynuują naukę w Szkole Mistrzostwa Sportowego w
Białymstoku.
Do tradycji weszły już rozgrywane „Wiosenne Biegi Uliczne
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na najlepszych sportowców, działaczy i trenerów w historii
klubu. Wśród nominowanych znaleźli się przedstawiciele wielu
dyscyplin i pokoleń:
Mieczysław Gawieńczyk - nauczyciel trener i wychowawca
wielu pokoleń sportowców.
Stefan Kaznowski - twórca największych sukcesów
monieckiej siatkówki kobiecej.
Wiesław Godlewski - kiedyś znakomity bramkarz, ale
jeszcze bardziej zasłużony trener społecznik.
Ireneusz Kapusta - wychowawca setek siatkarzy oraz
bohater kilku opracowań akademickich.
Arkadiusz Studniarek – jeden z bardziej zasłużonych
piłkarzy trenerów obecnie Prezes Promienia Mońki.
Tadeusz Ignatowski - Mistrz Polski Zrzeszenia LZS w
zapasach styl klasyczny
Tadeusz Kwaśnik - mistrz Polski Zrzeszenia LZS także w
zapasach
Ewa Potocka-Szaciłowska - w latach 1986-1987 członkini
kadry Polski juniorów w pływaniu. Medalistka igrzysk młodzieży
w stylu dowolnym i grzbietowym. Medalistka Zimowych
Mistrzostw Polski na dystansach 100 i 200 m w stylach dowolnym
i grzbietowym.
Jerzy Grądzki - piłkarz, który rozegrał najwięcej spotkań w
latach sześćdziesiątych.
Grzegorz Kiszło - jako trampkarz wraz z kolegami zdobył

tytuł wicemistrza województwa w roku 1993. Dwukrotny król
strzelców klasy okręgowej
Wiesław Snopko - najbardziej wszechstronny piłkarz w
historii klubu przez lata lider zespołu.
Józef Maciorowski - twardy nieustępliwy obrońca z drużyny
Ryszarda Niedzielskiego.
Piotr Drahejm - doświadczony obrońca który zanim trafił
do Moniek grał w piłkę w klubach wybrzeża Lechii i Arce.
Andrzej Kowalski - obok Wacława Zimnocha, Stanisława
Rasia, Czesława Boguszewicza twórca siły monieckich szachów
lat sześćdziesiątych
Krystyna Kunicka-Końpa - najzdolniejsza wychowanka
Stefana Kaznowskiego.
Jerzy Karwacki - mistrz okręgu juniorów jak i seniorów w
kolarstwie. Członek kadry narodowej młodzików a także członek
kadry Polski Zrzeszenia LZS
Jan Lisiewicz - piłkarz, obrońca który wkładał głowę tam
gdzie inni bali się włożyć nogę.
Krzysztof Hryniewicki - piłkarz, członek kadry
wojewódództwa
Leszek Aponowicz - wieloletni zawodnik i trener
Alicja Filipkowska - Mistrzyni Polski Młodziczek w rzucie
młotem (2002r.),
Piotr Rutkowski - Wicemistrz Polski młodzików w biegu na
2000m.
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Waldemar Gorlo - znakomity zawodnik, działacz a ostatnio
publicysta, prezes w latach 2000-2004.
Hermenegient Karwowski - prezes w latach
dziewięćdziesiątych,
Stanisław Korczak - założyciel klubu twórca sportu
monieckiego
Daniel Potocki - niestrudzony społecznik gotowy jechać na
każde zawody.
Antoni Stolarczuk - Jeden z założycieli klubu jego aktywny
działacz i pracownik od początku istnienia do lat osiemdziesiątych.
Zdzisław Wrutniak - bramkarz, który spędził 40 lat na
boisku.
Leon Kruczkowski - zapaśnik który zajął III miejsce na
Ogólnopolskiej Spartakiadzie Młodzieży i sukcesy te powtórzył
jako trener.
Kazimierz Borawski - człowiek legenda monieckich
zapasów.
Dla tych starczyło miejsca na łamach Gazety Współczesnej.
Zabrakło go chociażby dla długoletniego prezesa Czesława
Kobrzynieckiego, trenerów siatkarzy Janka Wojtacha i Darka
Jaworowskiego, zapaśników Bogusława Zalewskiego i Andrzeja
Rojka, kolarza Lecha Gawędzkiego, szachisty Andrzeja
Radziwonowicza i wielu innych. Myślę, że kibice odnajdą jeszcze
wielu kandydatów a lista nie miałaby końca. Należy podkreślić,
że poziom wrażeń jakich dostarczyły wymienione postacie

przekraczał oczekiwania mieszkańców małej miejscowości.
Poziom sportu miał być raczej adekwatny do zasobów materialnych
i finansowych a także do jakości, doświadczeń i umiejętności
kadr społecznych i działaczy. Sadzę że często był on wyższy
od tego jakiego można by się spodziewać analizując obiekty,
możliwości finansowe oraz liczbę instruktorów i trenerów. Ten
stan był niewątpliwie zasługą ofiarnych i oddanych swej pasji
działaczy i zawodników LKS Promień Mońki. Z wielkim uporem
i hartem toczyli oni walkę o sport i kulturę fizyczną. Między
innymi dzięki nim pomimo skromnych warunków materialnych
i kadrowych zauważony był stały wzrost liczby organizowanych
imprez i rozgrywek sportowych, zwiększała się prawie z każdym
rokiem liczba zawodników. Również na przestrzeni czterdziestu
pięciu lat wzrastała liczba działaczy. Było to niewątpliwie
świadectwem wzrostu zainteresowania mieszkańców sprawami
sportu, co z kolei miało wpływ na pracę organizacyjną i
sportową LKS Promień Mońki. Powstanie sekcji sportowych
było wynikiem zainteresowania danymi dyscyplinami sportu
zarówno trenerów, jak i młodzieży. Działalność sekcji opierała
się głównie o zawodników rekrutujących się z monieckich szkół
podstawowych. Dobre wyniki były dumą społeczeństwa Moniek,
a także wizytówką miasta w województwie.. Wyniki osiągane
przez sekcje oraz dorobek organizacyjny dowodzą, że w małym
prowincjonalnym mieście może rozwijać się sport, który liczy
się w skali województwa. Sukcesy w małych ośrodkach można
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rozgrywane na ulicach Moniek organizowane przez monieckie
gimnazjum i LKS Promień Mońki. Oprócz setek uczniów z
monieckich szkół bierze w nich udział czołówka biegaczy
podlaskich. Zasługa tu przede wszystkim niestrudzonego
organizatora Bogdana Sierby trenera z wielką pasją.
W osiąganiu dobrych wyników bardzo duże znaczenie ma
atmosfera panująca wokół lekkiej
atletyki w mieście. Zarówno ze strony
władz miejskich, jak i powiatowych
widać ogromne zainteresowanie i
troskę o dobro zawodników. Mogą
oni liczyć czy to w dofinansowaniu
obozów, wyjazdów czy też przy
organizacji zawodów.

SEKCJA PIŁKI SIATKOWEJ
Na początku 1968 roku klub
powołał do działalności sekcję piłki
siatkowej mężczyzn, która brała
udział w rozgrywkach ligi okręgowej zajmując w swojej grupie
I-sze miejsce, natomiast w rozgrywkach finałowych zajęła
trzecie miejsce ulegając drużynom „Społem” Bielsk Podlaski i
„Wigrom” Suwałki, które brały już udział w lidze okręgowej.
W turnieju o Puchar Puszczy Białowieskiej w Hajnówce w 1968

roku LKS „Promień” Mońki zajął III – cie miejsce ulegając
reprezentacji okręgu i drużynie „Społem” Bielsk Podlaski. Zespół
z Moniek reprezentował w 1969 roku powiat w mistrzostwach
województwa LZS zajmując w eliminacjach I-sze miejsce
natomiast gorzej powiodło się w turnieju finałowym, zdobywając
czwarte miejsce. Drużyna trójek trzy razy zajęła I-sze miejsce o
Puchar Prezesa PZGS zdobywając
go na własność po wygranych
walkach z Grajewem, Ełkiem i
Białymstokiem. Treningi prowadził
Tadeusz Susuł będący jednocześnie
zawodnikiem zespołu. W 1969 roku
została powołana drużyna piłki
siatkowej kobiet prowadzona przez
Stefana Kaznowskiego. Zespół
ten brał udział w mistrzostwach
województwa LZS zajmując III-cie
miejsce jak również brała udział
w rozgrywkach o wejście do ligi
okręgowej, gdzie z powodu braku
doświadczenia zajęła VI-te miejsce w swojej grupie.
W grudniu 1970 roku przeprowadzono w Gołdapi i Piszu
mecze towarzyskie w piłce siatkowej mężczyzn. Reprezentanci
Moniek pokonali w nich drużyny z Gołdapi 3:1 i z Pisza 3:2.
Tydzień później w Dojlidach rozegrano mistrzostwa województwa
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LZS w piłce siatkowej mężczyzn. Na startujących sześć drużyn
drugie miejsce przypadło siatkarzom LKS „Promień” Mońki,
którzy zostali wyprzedzeni przez LZS Białystok.
Sekcja piłki siatkowej kobiet oparta była wyłącznie o
młodzież Liceum Ogólnokształcącego oraz Szkołę Podstawową
Nr 1 w Mońkach. W 1970 roku drużyna ta uczestniczyła
w rozgrywkach „A” klasy, a w
następnym awansowała do ligi
okręgowej, gdzie radziła sobie bardzo
dobrze pokonując u siebie między
innymi „Gwardię” Białystok 3:2,
AZS Białystok 3:0, MKS „Juvenię”
Białystok 3:2, LKS Hajnówkę 3:0,
Bielsk Podlaski 3:1, KKS „Ognisko”
Białystok 3:1, oraz SKS Zambrów
3:1. Na koniec rozgrywek zespół
zajął drugie miejsce nie premiowane
awansem o klasę wyżej. Siatkarki z
Moniek wyprzedziły zawodniczki z
AZS-u Białystok tylko o dwa punkty.
Zespół był trenowany przez magistra Stefana Kaznowskiego,
trenera II klasy państwowej do 1972 roku i znajdował się w lidze
okręgowej na trzeciej pozycji. Po odejściu tego szkoleniowca
pracę z siatkarkami rozpoczął mgr Jan Marcińczyk. Praca ta
zaowocowała czwartym miejscem w lidze okręgowej w 1973

roku, za drużynami „Juvenii” Białystok, Hajnówki i AZS-u
Białystok. Miejsce to nie gwarantowało pobytu w lidze, ponieważ
spadały dwa zespoły. Rok później meczem w Zambrowie
siatkarki powróciły do ligi okręgowej.
W rywalizacji pucharowej o trofeum Puszczy Białowieskiej
w 1972 roku „Promień” zajął II–gą pozycję na sześć startujących
zespołów. W turnieju towarzyskim
rozegranym w Hajnówce w 1973
roku siatkarki z Moniek zajęły trzecie
miejsce
wyprzedzając
zespoły
„Warmii” Olsztyn, AZS-u Białystok
oraz „Juvenii” Białystok.
W tym czasie praca w sekcji
prowadzona była należycie, a
wyniki uzyskiwane były tego
odzwierciedleniem. Tym większa
zasługa ponieważ zespół „Promienia”
wywodził się wyłącznie z Moniek
i nie był zasilany jak inne zespoły
zawodniczkami z innych powiatów.
Klub, jako jedyny w lidze okręgowej, dochował się kadry
zawodniczej opierającej się wyłącznie o młodzież monieckich
szkół. Zawodniczka sekcji Krystyna Kunicka weszła do kadry
Polski młodziczek i została przekazana do II–ligowego zespołu
„Warmii” Olsztyn, gdzie była wiodącą zawodniczką. Została
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ona przekazana na warunkach pogłębiania swych umiejętności
oraz doskonalenia nauki w przygotowaniu na wyższe studia w
Olsztynie. Praca sekcji piłki siatkowej przebiegała pod kątem
ideowo-wychowawczym poprzez wprowadzenia do szkolenia
nowych form, oraz młodych zawodniczek często jeszcze nie
posiadających podstawowych umiejętności. Reprezentując
powiat siatkarki osiągnęły spory
sukces kończąc IV sezon w lidze
okręgowej. Na skutek nikłych
środków finansowych lepsze
rezultaty nie były możliwe.
Zespół nie był w stanie pozwolić
sobie na organizowanie obozów
przygotowawczych, czy taż gier
kontrolnych z wymagającymi
przeciwnikami. Klub wystąpił na
posiedzeniu zarządu z propozycją
o przyjęcie patronatu przez POM
Mońki, co nie zyskało aprobaty.
Tak więc finansowanie nadal
odbywało się przez nikłe środki klubu. Pozytywne był to, że
zainteresowanie ze strony zwolenników piłki siatkowej było
duże i prognozowało dalsze sukcesy. W 1973 roku po dwuletniej
przerwie reaktywowano sekcję piłki siatkowej mężczyzn.
Przez wygranie turnieju kwalifikacyjnego z Ełkiem, Grajewem

i Ciechanowcem zespół prowadzony przez Jana Marcińczyka
znalazł się w „A” klasie, by w następnym roku awansować do ligi
okręgowej. Tam, po bojach z zespołami z Białegostoku, Bielska
Podlaskiego, Suwałk i Zambrowa na koniec sezonu „Promień”
zajął IV miejsce.
Pod koniec 1973 roku na WSM w Olecku siatkarki zdobyły
srebrny medal przysparzając miastu
rozgłosu, a działaczom satysfakcji.
Dziewczęta wyposażone w niezbędny
sprzęt przez Liceum Ogólnokształcące
i Urząd Miejski na koniec rozgrywek
ligi okręgowej zajęły II-gie miejsce za
rezerwami II-go ligowego zespołu SZS
AZS Białystok. W tym czasie zespół
szkolili
Mieczysław
Gawieńczyk
i Józef Magnuszewski. Niestety, z
powodu tragicznej sytuacji finansowej
klubu LKS „Promień” działacze
wycofali kobiecy zespół z rozgrywek.
Spowodowało to, że rok później zaczął
on rozgrywki w klasie „A” pod szyldem POSTiW-u, finansowany
przez Urząd Powiatowy. W turnieju o wejście do klasy
wojewódzkiej rozegranym w październiku 1975 roku dziewczęta
zajęły pierwsze miejsce i w sezonie 1975/1976 grały w gronie
najlepszych drużyn okręgu. Rozgrywki mistrzowskie ukończyły
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na drugiej pozycji za zespołem SZS AZS Białystok. Wiosną 1977
roku LKS „Promień” Mońki był współorganizatorem spartakiady
dziewcząt w siatkówce, w której dziewczęta wywalczyły IV–te
miejsce. Z tego zespołu Jolantę Dąbrowską (Zalewską) powołano
do reprezentacji województwa. Rozgrywki mistrzowskie
ukończyły na drugiej pozycji za zespołem SZS AZS Białystok.
Monieckie siatkarki reprezentowały województwo białostockie
na strefowym turnieju w Radomiu o
wejście do II ligi, gdzie zajęły VI–
te miejsce za zespołami: „Społem”
Łódź, MZKS Jasło, FKS Stalą
Kraśnik, „Radomką” Radom i
„Śandecją” Nowy Sącz. Słabsze
wyniki uzyskane w 1977 roku
przez siatkarki były konsekwencją
odejścia z drużyny starszych
zawodniczek: Barbary Kunickiej,
Heleny Magnuszewskiej, Ireny
Smaługi i Janiny Kuczyńskiej.
Jesienią 1978 roku odszedł z pracy instruktor mgr Mieczysław
Gawieńczyk, a zarząd nie potrafił nikogo zatrudnić.
Z klubem Promień Mońki siatkarze rozstali się na długie lata.
Pomimo że dzięki pracy Tadeusza Susoła, Stefana Kaznowskiego,
Jana Marcińczyka, Mieczysława Gawieńczyka, Ireneusza
Kapusty, Jana Wojtacha, Dariusza Jaworowskiego w monieckich

szkołach wychowało się wielu siatkarzy to sekcje siatkówki
nie działały w ramach LKS Promień Mońki. Dopiero w 2005
roku powstała drużyna seniorów zgłoszona do III ligi. Zespół
prowadzony przez Dariusza Jaworowskiego i Andrzeja Rafało
zadebiutował w tych rozgrywkach sprawiając wiele niespodzianek.
Rozgrywki drużyna zakończyła ostatecznie na czwartym
miejscu. Pojawiła się nawet szansa uczestnictwa w barażach o
II ligę ale ze względów finansowych
zespół z tej szansy nie skorzystał.
W zespole tym grali : Paweł
Andraka, Michał Magnuszewski,
Krzysztof Chlebowicz, Krzysztof
Szklarzewski,
Marek
Frącz,
Krzysztof
Jabłoński,
Karol
Czubkowski, Pogorzelski i gający
trener Dariusz Jaworowski. Drużynę
zasilali gracze z Białegostoku
Sebastian Grzegorek i Wojciech
Radziewicz.
Po udanym pierwszym sezonie odeszło kilku
doświadczonych graczy i trenujący zawodników Jan Wojtach
nie miał łatwego zadania. Młodzi zawodnicy pomimo chęci nie
potrafili dorównać innym zespołom na Podlasiu.
Znacznie większymi sukcesami mogli się poszczycić
trenerzy sekcji siatkówki dziewcząt. W październiku 2002
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Katarzyna Gawędzka i Dariusz Jaworowski rozpoczęli treningi
z grupą dziewcząt uczących się w trzecich klasach szkół
podstawowych. Zapału i ambicji nie brakowało ani trenerom
ani młodym zawodniczkom. Już po roku wspólnych treningów
zawodniczki należały do najlepszych w województwie oraz
zaczęły pokazywać się na parkietach całej Polski.
W dniach 21.04.-23. 04. siatkarki LKS „Promień” Mońki
uczestniczyły w VII Ogólnopolskim Turnieju mini siatkówki w
Miliczu (województwo dolnośląśkie). Turniej rozgrywany był w
trzech kategoriach wiekowych: klasy IV-dwójki, klasy V trójki
klasy VI czwórki. nasz klub reprezentowały zawodniczki z klas
IV- jedna drużyna i z klas V - trzy drużyny. W turnieju udział
brało okolo 300 zawodniczek z województw: Wielkopolskiego,
Dolnośląskiego,
Małopolskiego,
Kujawsko-Pomorskiego,
Łódzkiego, Śląskiego i Podlaskiego. Nasza 1 trójka zajęła 9 msc.
2-13msc, a 3-17mas w 27 drużynowej stawce drużyn. Natomiast
drużyna klas IV- 14 msc na 28 drużyn.   
W dniach 27-29. 05. 2005 r młode siatkarki „Promienia”
Mońki uczestniczyły w XI Ogólnopolskim Turnieju Mini Piłki
Siatkowej Dziewcząt w Toruniu. Zawodniczki startowały
w dwóch kategoriach klasy IV - dwójki i klasy V- trójki. W
turnieju brały udział zawodniczki z następujących klubów:
UKS OCZKO‚ BIAŁYSTOK, MUKS CIECHOCINEK,
UKS CULMEN CHEŁMNO, SP NR 15 OLSZTYN, SP NR 6
OLSZTYN, MLKS ZAWISZA SULECHÓW UKS ŚRODA

WIELKOPOLSKA SP GARBNO, UKS 18 SZCZECIN, SP NR
39 SZCZECIN, MDK BARTOSZYCE, CHTPS CHODZIEŻ,
TKS BUDOWLANI TORUŃ I MKS SKARPA TORUŃ. W
kategorii dwójek startowało 21 zespołów. I msc. w tej kategorii
zajęły zawodniczki z naszego klubu Anna Radziwonowicz i
Zuzanna Bielawiec wręcz deklasując następne zespoły . Miejsce
IX zajęły Dominika Wróblewska i Eliza Gadomska, a miejsce
XIII Zuzanna Szypcio i Joanna Zawistowska. W kategorii trójek
najlepiej wypadły zajmując IV msc w stawce 18 zespołów Urszula
Wojtach, Agnieszka Gruczek i Paulina Kuczyńska. Miejsce X
w tej kategorii zajęły Martyna Sokołowska, Marta Chilmon i
Adrianna Świerzbińska, a XIV Agata Klepacka, Izabela Wejs
i Luiza Bogdanowicz. Zawodniczki Anna Radziwonowicz i
Zuzanna Bielawiec były już w tym momencie mistrzyniami
województwa, które wywalczyły awans na Mistrzostwach
Polski w Zabrzu. W sierpniu wiekszość zawodniczek będzie
uczestniczyła w obozie sportowym we Władysławowie.
W dniach16-17.06. 2005 siatkarki naszego klubu brały
udział w XI Ogólnopolskim Festiwalu Piłki Siatkowej i mini
siatkówki w Lublinie. W turnieju wystartowało 135 zespołów.
Siatkarki naszego klubu wygrały swoją kategorię wiekową, w
której startowało 36 zespołów. Skład zwycięskiego zespołu to:
Anna Radziwonowicz, Urszula Wojtach i Agnieszka Gruczek.
W czasie wakacji 14 zawodniczek naszej sekcji przebywało
na obozie sportowym we Władysławowie przygotowując sie
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min. do startu w Mistrzostwach Polski jak również do gry w
całym nadchodzącym sezonie.
3.09.2005 r odbyły sie w Zabrzu Mistrzostwa Polski
w minisiatkówce. prawo startu w tych rozgrywkach miały
tylko najlepsze zespoły z każdego województwa wyłonione z
mistrzostw województw. W tym roku województwo podlaskie
w kategorii klas IV (dwójki) reprezentował Promień Mońki
zawodniczki Anna Radziwonowicz, Zuzanna Bielawiec i
rezerwowa Joanna Zawistowska. Nasza drużyna w grupie trafiła
na województwo Małopolskie, Dolnośląskie i Łódzkie i bez
problemów pokonała wszystkie zespoły awansując do najlepszej
ósemki gdzie zmierzyła się z zawodniczkami z województwa
Podkarpackiego wygrywając 25:13, Lubelskiego wygrywając
25:22 i Wielkopolskiego ulegając 23:25, ale awansując do gry
w ścisłym finale i zajmując ostatecznie III msc. To największy
sukces naszych siatkarek, którego jeszcze nigdy w historii
naszego miasta nikt nie osiągnął. I msc. zajęły zawodniczki
z województwa Wielkopolskiego które przegrały z naszym
zespołem w czerwcu na turnieju w Toruniu, a w mistrzostwach
do zwycięstwa z nimi zabrakło nam 2 pkt. więc złoto było bardzo
blisko.
Po tak udanych startach wzrosło zainteresowanie sekcją, do
której zaczęło przybywać zawodniczek. Należy podkreślić, że te
sukcesy nie byłyby możliwe bez wsparcia Monieckiej Spółdzielni
Mleczarskiej która pokrywała koszty większości wyjazdów.

W następnym sezonie liczba zawodniczek wzrosła do 42
zawodniczki i trenowały one w 2 grupach treningowych (24
w grupie starszej roczniki 1992-1994 i 18 w grupie młodszej
roczniki 1995-1997). Zajęcia odbywały się 5 razy w tygodniu
dla grupy starszej i 2 razy w tygodniu dla grupy młodszej.
Treningi odbywały się w Gimnazjum i Szkole Podstawowej nr 2
nieodpłatnie dzięki uprzejmości dyrekcji szkół.
Główny sponsor sekcji pozostawała nadal Moniecka
Spółdzielnia Mleczarska od której pozyskaliśmy 10000 zł.
Dotacja z klubu to 2000 zł. Pieniądze były wydatkowane
zgodnie z wcześniejszymi założeniami głównie na pokrycie
kosztów uczestnictwa w startach wojewódzkich i turniejach
ogólnopolskich, a także na zakup sprzętu sportowego do sekcji i
dofinansowanie obozu sportowego.
Kolejny rok był jeszcze bardziej udany od poprzedniego.
Zawodniczki brały udział w rozgrywkach wojewódzkich w 3
kategoriach wiekowych zdobywając 2 brązowe i złoty medal,
oraz awans do Mistrzostw Polski. W Mistrzostwach Polski
w kategorii „dwójek” siatkarki Promienia uplasowały się na
III miejscu. Oprócz tego siatkarki uczestniczyły w sześciu
ogólnopolskich turniejach :
21-23.04. 2005r Milicz IXmsc.(27 drużyn)
27-29.05. 2005r Toruń – I msc. (21 drużyn)
16-17.06. 2005r Lublin I msc. (36 drużyn)
11-13.11. 2005r Białystok I msc. ( 16 drużyn)
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19. 11 2005r Bielsk Podlaski I msc. (8 drużyn)
02-04.12. 2005r Kraków II msc. ( 24 drużyny)
Wielokrotnie najlepszą zawodniczką turnieju była
wybierana nasza zawodniczka Anna Radziwonowicz, która jest
zawodniczką o rok młodsza od pozostałych biorących udział w
tych zawodach i turniejach.
Poza turniejami zawodniczki uczestniczyły w 2
tygodniowym obozie sportowym we Władysławowie grupa
starsza i 10 dniowym w Mrozach k/Ełku grupa młodsza.
Ważniejsze starty i wyniki w roku 2006
I msc. w klubowych rozgrywkach na szczeblu województwa
klas IV (dwójki) maj 2006, awans do mistrzostw Polski – VIII
msc. w Mistrzostwach Polski w Zabrzu wrzesień 2006
I msc. w klubowych rozgrywkach na szczeblu województwa
klas V (trójki) maj 2006, awans do mistrzostw Polski – IX msc.
w Mistrzostwach Polski w Zabrzu wrzesień 2006
II msc. w klubowych rozgrywkach na szczeblu województwa
klas VI (czwórki) maj 2006, awans do mistrzostw Polski – XIII
msc. w Mistrzostwach Polski w Zabrzu wrzesień 2006
II msc. w Ogólnopolskim Turnieju Mini piłki siatkowej w
Wieliczce kwiecień 2006 kat. klas VI
I msc. w Ogólnopolskim Turnieju Mini piłki siatkowej w
Lublinie czerwiec 2006 kat. Klas VI (trójki)

I msc. w Ogólnopolskim Turnieju Mini piłki siatkowej w
Lublinie czerwiec 2006 kat. Klas V (trójki)
I msc. w Ogólnopolskim Turnieju Mini piłki siatkowej w
Białymstoku listopad 2006 kat. Klas VI (trójki)
I msc. w Ogólnopolskim Turnieju piłki siatkowej w
Białowieży październik 2006 kat. młodziczek
I msc. w Ogólnopolskim Turnieju Mini piłki siatkowej w
Białymstoku grudzień 2006 kat. Klas IV (dwójki)
II msc. w Ogólnopolskim Turnieju Mini piłki siatkowej w
Białymstoku grudzień 2006 kat. Klas IV (dwójki)
IX msc. w Ogólnopolskim Turnieju piłki siatkowej w
Białymstoku listopad 2006 kat. młodziczek
Ponadto zawodniczki brały udział w dwóch obozach
sportowych w lipcu w Górznie, oraz w sierpniu w Rajgrodzie.
W roku 2007 lista zawodniczek wzrosła do 54. Siatkarki
trenowały w dwóch grupach. Grupa młodsza 9-11 lat i grupa
starsza 13-16 lat. Zajęcia odbywały się w Szkole Podstawowej nr
1 oraz Gimnazjum w Mońkach. Grupa starsza trenowała 4 razy
w tygodniu w wymiarze 1,5 godziny. Grupa młodsza 2 razy w
tygodniu w wymiarze 1,5 godziny. Trenerami grupy starszej byli
Dariusz Jaworowski i Katarzyna Gawędzka a, młodszej Jolanta
Rafało
Zawodniczki były przygotowywane do startów w
rozgrywkach klubowych , szkolnych i turniejach towarzyskich
na szczeblu wojewódzkim i krajowym.
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Ważniejsze starty i wyniki w roku 2007 to:
III msc. w klubowych rozgrywkach województwa
podlaskiego w kategorii młodziczek II-III 2007r. (Agnieszka
Gruczek, Anna Radziwonowicz, Adrianna Świerzbińska, Agata
Klepacka, Paulina Kuczynska, Zuzanna Bielawiec, Urszula
Wojtach, Agnieszka Raś, Paulina Kulesza, Weronika Paniczko,
Urszula Grzegorczyk)
II msc w Ogólnopolskim Turnieju Minisiatkówki w
Świdniku kategoria „dwójki” rocznik 1996. Świdnik-23-25 III
2007r. (Katarzyna Kisło, Iga Szorc)
II msc. w Ogólnopolskim Turnieju Piłki Siatkowej
Młodziczek w Mońkach 31III - 1 IV 2007r( Agnieszka Gruczek,
Anna Radziwonowicz, Adrianna Świerzbińska, Agata Klepacka,
Paulina Kuczynska, Zuzanna Bielawiec, Urszula Wojtach)
I msc w województwie podlaskim w rozgrywkach szkolnych
klas I rocznik 1993 Bielsk Podlaski 3.04.2007r. (Agnieszka
Gruczek, Anna Radziwonowicz, Adrianna Świerzbińska, Agata
Klepacka, Paulina Kuczynska, Zuzanna Bielawiec, Urszula
Wojtach)
I msc. w klubowych rozgrywkach województwa
podlaskiego w minisiatkówce kategoria „czwórki” rocznik 1994.
Mońki- 12.05.2007r, awans do finałów Mistrzostw Polski.(Anna
Radziwonowicz, Zuzanna Bielwiec, Zuzanna Szypcio, Dominika
Wróblewska, Małgorzata Jaworowska, Magdalena Zyskowska)

II msc. w klubowych rozgrywkach województwa
podlaskiego w minisiatkówce kategoria „dwójki” rocznik 1996.
Mońki 26.05.2007 r . (Katarzyna Kisło, Iga Szorc)
IV msc. w Mistrzostwach Polski w minisiatkówce
kategoria „czwórki” rocznik 1994. Zabrze 1.IX.2007r. .(Anna
Radziwonowicz, Zuzanna Bielwiec, Zuzanna Szypcio, Dominika
Wróblewska, Małgorzata Jaworowska, Magdalena Zyskowska)
VII msc. w Ogólnopolskim Turnieju Piłki Siatkowej
młodziczek . Ustka 6-9 IX 2007r. ( Agnieszka Gruczek, Anna
Radziwonowicz, Adrianna Świerzbińska, Agata Klepacka,
Paulina Kuczynska, Zuzanna Bielawiec, Urszula Wojtach, Marta
Kulikow)
I msc. w Ogólnopolskim Turnieju Piłki Siatkowej
młodziczek. Miastko 5-7 X 2007r. ( Agnieszka Gruczek, Anna
Radziwonowicz, Adrianna Świerzbińska, Agata Klepacka,
Paulina Kuczynska, Zuzanna Bielawiec, Urszula Wojtach, Marta
Kutikow)
I msc.
w Ogólnopolskim Turnieju Piłki Siatkowej
młodziczek. Łeba 19-21 X 2007r. (Anna Radziwonowicz,
Zuzanna Bielwiec, Zuzanna Szypcio, Dominika Wróblewska,
Małgorzata Jaworowska, Magdalena Zyskowska, Agnieszka
Gruczek, Agata Klepacka, Urszula Wojtach, Paulina Kuczyńska,
Adrianna Świerzbińska)
VI msc. w Turnieju Nadziei Olimpijskich –Mistrzostwa
Polski Kadr Wojewódzkich Milicz 25-28X 2007r. Był to
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najlepszy wynik Podlasia w historii startów. ( 7 zawodniczek
kadry Podlasia na 11 to zawodniczki naszego klubu. (Agnieszka
Gruczek, Anna Radziwonowicz, Adrianna Świerzbińska, Agata
Klepacka, Paulina Kuczyńska, Zuzanna Bielawiec, Urszula
Wojtach)
II msc. w Ogólnopolskim Turnieju Mini piłki siatkowej
kategoria „dwójki” rocznik 1997. Białystok 17-18 XI 2007r
(Magdalena Rafało, Magdalena Dzierżanowska)
V msc. w Ogólnopolskim Turnieju Mini piłki siatkowej
kategoria „trójki” rocznik 1996. Białystok 17-18 XI 2007r (
Katarzyna Kisło, Iga Szorc, Karolina Stypułkowska)
VIII msc. w Mikołajkowym Ogólnopolskim Turnieju
Piłki Siatkowej młodziczek. Świecie 7-9 XII 2007r. Agnieszka
Gruczek, Anna Radziwonowicz, Adrianna Świerzbińska, Agata
Klepacka, Paulina Kuczynska, Zuzanna Bielawiec, Urszula
Wojtach, Marta Kutikow)
VI msc. w Ogólnopolskim Turnieju Piłki Siatkowej kadetek.
Bielsk Podlaski 14-16 XII 2007 r. Agnieszka Gruczek, Adrianna
Świerzbińska, Agata Klepacka, Paulina Kuczynska, Zuzanna
Bielawiec, Urszula Wojtach, Agnieszka Raś, Paulina Kulesza,
Weronika Paniczko, Urszula Grzegorczyk)
I msc. w Sylwestrowym Ogólnopolskim Turnieju Piłki
Siatkowej młodziczek. Malbork 28-30 XII 2007r. Agnieszka
Gruczek, Anna Radziwonowicz, Adrianna Świerzbińska, Agata
Klepacka, Paulina Kuczynska, Zuzanna Bielawiec, Urszula

Wojtach, Marta Kutikow).
Agnieszka Gruczek, Anna Radziwonowicz, Adrianna
Świerzbińska, Agata Klepacka, Paulina Kuczynska, Zuzanna
Bielawiec, Urszula Wojtach, Marta Kutikow)- to zawodniczki
kadry województwa Podlaskiego rocznika 1993, natomiast
Zuzanna Szypcio, Dominika Wróblewska, Małgorzata
Jaworowska, Magdalena Zyskowska to członkinie kadry
województwa Podlaskiego rocznika 1994.
Zawodniczka Anna Radziwonowicz została powołana do
kadry Polski w piłce plażowej. Trenerom Katarzynie Gawędzkiej
i Dariuszowi Jaworowskiemu powierzono obowiązek trenera
kadry województwa. W dniach 26-27.04.08 r. w Bydgoszczy
odbył się jeden z czterech turniejów półfinałowych o Mistrzostwo
Polski w Piłce Siatkowej Młodziczek. Sam awans do półfinału
był już dużym sukcesem naszych „młodziczek”. W sobotnie
przedpołudnie moniecczanki zmierzyły się z zawodniczkami
ze szkoły sportowej w Rzeszowie i wygrały po dobrej grze do
13 i 25. W drugim meczu spotkały się z gospodyniami turnieju
z Pałacu Bydgoszcz. Bydgoszczanki postawiły trudne warunki
naszym „maluchom”.
Agresywna zagrywka i wysoki blok zrobiły swoje.
Przegraliśmy do 20 i 12. Pierwszy dzień był tylko preludium do
tego, co miało wydarzyć się w niedzielę. O godzinie 10 rozpoczął
się mecz z TOP Bolesławcem. Zwycięstwo dawało awans do
finału. Pierwszy set był kunsztem gry w siatkówkę w wykonaniu
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dziewczyn i zakończył się zwycięstwem do 10. W drugiej partii
drużyna z Bolesławca nie chciała złożyć broni uzyskawszy od
początku przewagę prowadziła ją do końca, do momentu, gdy na
zagrywce pojawiła się Anna Radziwonowicz, która atomowymi
atakami doprowadziła do wyrównania. Dziewczyny miały piłkę
meczową w górze, ale... kropkę nad i postawiły przeciwniczki i
wygrały do 25. Trzeci set niestety przegrały do 12 i o awansie
moniecczanek miał decydować mecz pomiędzy Bydgoszczą
a Rzeszowem. Zwycięstwo 2:0 dla Bydgoszczy dawało NAM
awans bezpośrednio, 2:1 - o awansie miały decydować małe
punkty, natomiast zwycięstwo Rzeszowa dawało im awans i
Bydgoszczy. Horror na sali trwał ponad godzinę. W pierwszym
secie prowadziły bydgoszczanki, ale zwycięstwo Rzeszowa.
Druga i trzecia partia dla Pałacu. Awans Bydgoszczy stał się
faktem, natomiast sędziowie mieli zadecydować po zliczeniu
małych punktów z przebiegu całego turnieju, kto będzie drugi.
Po najdłuższych 10 minutach - Mońki, krzyk radości i łzy
szczęścia, po drugiej stronie - Rzeszów, łzy i smutek. 5 małych
punktów zadecydowało, że MSM Promień Mońki zagra w 8
najlepszych drużynach klubowych Polski.
Dzięki inicjatywie monieckich trenerów Dariusza
Jaworowskiego i Katarzyny Gawędzkiej organizację finału
powierzono Mońkom. Takiej imprezy w Mońkach nie było
od ponad trzydziestu lat. Finał Mistrzostw Polski to nie lada
wyzwanie dla organizatorów, którymi byli Moniecka Spółdzielnia

Mleczarska i Urząd Miejski.
Do Moniek przyjechały następujące zespoły: KS Pałac
Bydgoszcz, MUKS Truso Elbląg, UKS Pogoń Proszowice, KS
Piast Szczecin, MUKS Joker Świecie, MUKS Dargfil Tomaszów
Mazowiecki i MUKS Sparta Warszawa. Drużyny zakwaterowane
były w monieckim i goniądzkim internacie, a posiłki były
wydawane w Szkole Podstawowej nr 2. Do Szkoły Podstawowej
nr 1 im. Jana Pawła II przez trzy dni przychodziły tłumy kibiców.
Pierwszy występ przed własną publicznością w tak dużym
turnieju deprymował trochę nasze siatkarki ale siódme miejsce
w Polsce to i tak o wiele więcej niż od nich oczekiwano.

SEKCJA SZACHOWA
Sekcja szachowa zaczęła pracę z chwilą powstania klubu i
od początku jej praca przebiegała dobrze, czego dowodem były
wyniki uzyskiwane przez zawodników na imprezach sportowych.
Liczyła ona dziesięciu zawodników, którzy czynnie brali udział
w rozgrywkach prowadzonych przez okręg. Największy sukces
odnotował junior Stanisław Boguszewicz zdobywając tytuł
mistrza okręgu w 1969 toku, jak również zajmując 20-te miejsce na
mistrzostwach Polski. Innym dobrym zawodnikiem był Andrzej
Kowalski, który jednocześnie był instruktorem opłacanym
ryczałtowo przez PMRN w Mońkach. Drużyna szachowa
reprezentując barwy Powiatowego Zrzeszenia LZS w 1966 roku
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zdobyła I-sze miejsce, natomiast w 1967 i 1969 roku zajęła IIgie miejsce na Turnieju Wojewódzkim o puchar „Złotej Wieży”.
Trzy razy zajęła II-gie miejsce na drużynowych mistrzostwach
okręgu prowadzonych przez Białostocki Okręgowy Związek
Szachowy (BOZSz).
Co roku klub organizował różnego rodzaju turnieje
szachowe dla wszystkich chętnych.
Systematyczna praca z zawodnikami
powodowała
wzrost
poziomu
wyszkolenia młodzieży.
Reprezentant Moniek Andrzej
Kowalski brał udział w meczu
szachowym rozgrywanym pomiędzy
reprezentacją
Białegostoku
i
drużyną NRD stając się najlepszym
szachistą w powiecie. Dzięki PMRN
sekcja otrzymał pomieszczenie na
prowadzenie treningów, natomiast
PKKFiT ufundował zawodnikom
„Promienia” tablicę szkoleniową. Niestety oprócz tych dotacji
brakowało szachownic, zegarów wyczynowych jak również
środków finansowych na udział zawodników w imprezach
szachowych organizowanych przez BOZSz. W 1970 roku drużyna
wyjechała na turniej szachowy do Augustowa, gdzie zajęła na
16 drużyn VII-te miejsce, a Andrzej Kowalski został uznany

za najlepszego zawodnika na pierwszej szachownicy oraz zajął
VI-te miejsce w turnieju błyskawicznym. W 1972 roku przejął
on obowiązki instruktora i prowadził zajęcia szkoleniowe trzy
razy w tygodniu. Rozgrywki były prowadzone systemem „każdy
z każdym” o Puchar Przewodniczącego Zarządu Powiatowego
ZMW i Puchar Miasta w którym w 1970 roku zwyciężył Andrzej
Kowalski przed Stanisławem Rasiem
i Stanisławem Boguszewiczem
(wszyscy z LKS „Promień” Mońki).
W drużynowych mistrzostwach
okręgu w Białymstoku zespół zajął
II-gie miejsce tuż za „Jagiellonią”
Białystok. W indywidualnych
mistrzostwach okręgu Andrzej
Kowalski zajął IX-te miejsce, a
Boguszewicz w kategorii juniorów
był drugi. W turnieju „O Złotą
Wieżę” na szczeblu województwa
moniecka drużyna zajęła II-gie
miejsce.
W kwietniu 1971 drużyna szachowa w skladzie: A.
Kowalski, J. Landzberg, J.Koloza, Wł. Olszewski reprezentująca
powiat moniecki zajęła I miejsce na turnieju wojewódzkim
„Złotej Wieży”, jaki rozegrano w Olecku. W rozegranym w tym
samym dniu turnieju indywidualnym, reprezentant Moniek mgr
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ST.Raś zajął trzecie miejsce.
W 1972 roku w Mońkach odbył się turniej szachowy
pomiędzy Goniądzem, Knyszynem i Mońkami. Pierwsze
miejsce zajął zespół „Promienia” deklasując rywali w punktach.
W 1972 roku rozegrany został turniej „Złotej Wieży” na
szczeblu miasta i powiatu, w którym
Mońki zajęły I-sze miejsce, a
indywidualnie zwyciężył Stanisław
Boguszewicz przed Andrzejem
Kowalskim
i
Włodzimierzem
Olszewskim. W tym samym roku
został
przeszkolony
centralnie
Włodzimierz Olszewski, który
zamienił na stanowisku instruktora
Andrzeja Kowalskiego. We wrześniu
1972 roku zespół uczestniczył
w Międzynarodowym Festiwalu
Szachowym w Augustowie, gdzie
zajął XXIX miejsce na 49 startujących zespołów. W drużynowych
mistrzostwach okręgu w 1973 roku zespól w sześcioosobowym
składzie zajął II–gie miejsce za drużyną „Pogoni” Łapy. W tym
samym roku, w marcu, w Turnieju Powiatowym rozgrywanym w
Mońkach o puchar „Złotej Wieży” pierwsze miejsce zajął Andrzej
Kowalski. W zawodach tych uczestniczyło 583 szachistów wsi z
49 LZS-ów indywidualnie, a w turnieju drużynowym startowało

384 uczestników z 29 LZS-ów. Sekcja szachowa w 1975 roku w
Dziękoniu uczestniczyła w powiatowym finale o „Złotą Wieżę”
wśród kobiet i mężczyzn. W konkurencji kobiet zwyciężyła M.
Wasilewska z LKS „Promień” Mońki, natomiast w konkurencji
mężczyzn zwyciężył A. Kowalski również reprezentant LKS
„Promień” Mońki. W eliminacjach
środowiskowych uczestniczyło 417
zawodników w tym 34 kobiety.
Zwycięzcy
otrzymali
nagrody
i dyplomy ufundowane przez
ZPZMW. Rok później indywidualne
mistrzostwa powiatu odbyły się w
Mońkach i brało w nich udział 34
szachistów. Wśród kobiet najlepsza
okazała się L. Jakowiuk z LKS
„Podlasiak” Knyszyn, natomiast
wśród mężczyzn pierwsze dwa
miejsca zajęli A. Kowalski i S. Raś
z LKS Promień Mońki.
„Sekcja szachowa prowadziła szkolenie młodzieży oraz
organizowała turnieje klasyfikacyjne na odpowiednie kategorie
szachowe. Ogółem przeprowadzono 8 turniejów klasyfikacyjnych
dla młodzieży i jeden dla seniorów.
W drugiej połowie lat siedemdziesiątych do najlepszych
zawodników należeli licealiści Andrzej Raś, Stanisław Koleśnik,
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Andrzej Blaszko, Bogdan Humienik oaz Maria Sienkiewicz.
Drużyna w składzie Andrzej Raś, Andrzej Blaszko, Maria
Sienkiewicz osiągała z roku na rok coraz to lepsze rezultaty.
W 1977r. III miejsce w Mistrzostwach Rejonu, w 1978 drugie
w półfinale wojewódzkim a rok później III miejsce w finale
Mistrzostw Województwa Szkół Ponadpodstawowych. Andrzej
Raś zwyciężył także w półfinale
Mistrzostw
Województwa
a
Maria Sienkiewicz zdobyła tytuł
Mistrzyni Województwa Szkół
Ponadpodstawowych.
Wśród
uczniów
szkól
podstawowych duże sukcesy zaczęli
odnosić Marek Jankowski i Andrzej
Radziwonowicz. W czerwcu 1979
roku drużyna w składzie Marek
Jankowski, Andrzej Radziwonowicz i
dotarła aż do finału Mistrzostw Polski
Szkół Podstawowych i na turnieju
w Sopocie zajęła XIII miejsce. Zawodnicy ci po ukończeniu
szkoły podstawowej kontynuowali naukę w monieckim liceum
i reprezentowali zarówno klub jak i szkołę średnią. Miejsca w
czołówce mistrzostw województwa szkół ponadpodstawowych
stały się normą.
W okresie 1981-1983 r. LKS „Promień” Mońki uzyskał

27 brązowych, 27 srebrnych i 6 złotych młodzieżowych klas
sportowych. W tym okresie wypełniono 2 normy na II kategorię,
3 normy na III, 17 norm na IV oraz 20 norm na V kategorię. Sekcja
szachowa trenowana przez Stanisława Rasia w Drużynowych
Mistrzostwach Okręgu w 1982r. zajęła III miejsce, a rok później
powtórzyła swój wynik.
W turnieju o „Złotą Wieżę”
w finale wojewódzkim w 1981
roku indywidualnie I miejsce zajął
Marek Jankowski, III miejsce B.
Bujnarowska, a drużynowo ekipa
„Promienia” zajęła V miejsce. Rok
później, na tym samym turnieju,
zespół drużynowo był IV, a
indywidualnie A. Radziwonowicz
zajął III miejsce, natomiast Marek
Jankowski był IV. W 1983 roku
w finale wojewódzkiego turnieju
o „Złotą Wieżę” drużyna zdobyła
II miejsce, a indywidualnie A. Radziwonowicz V a Agnieszka
Jankowska - VI.
W rozgrywanych mistrzostwach okręgu juniorów młodszych
w 1981 roku: M. Jankowski zajął I miejsce a A. Radziwonowicz
II i obaj zapewnili sobie udział w mistrzostwach Polski. Te same
zawody rok później Robert Siuchno uplasował się w pierwszej
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dziesiątce. Identyczne miejsce wywalczył w 1983 roku na
mistrzostwach okręgu juniorów młodszych i uzyskał awans do
spartakiady strefowej, a Agnieszka Jankowska taki sam awans
wywalczyła po zajęciu IV miejsca.
Na mistrzostwach okręgu juniorów starszych w 1982 roku
M. Jankowski zajął II miejsce ,a A. Radziwonowicz zajął IV
miejsce i obaj uzyskali awans do spartakiady strefowej.
W 1982 roku na Ogólnopolskim Festiwalu Szachowym w
Augustowie w grupie kategorii II Marek Jankowski zajął VII
miejsce. Rok później na tym samym festiwalu w grupie kategorii
II Marek Jankowski zajął II miejsce a Andrzej Radziwonowicz
III.
Głównymi zadaniami sekcji szachowej LKS „Promień”
Mońki było nauczanie podstaw gry szachowej, wyrobienie
systematyczności w pracy, kształcenie logicznego myślenia,
przygotowanie do podejmowania decyzji w trudnych sytuacjach,
nauka analizowania sytuacji i wybór najkorzystniejszego
wariantu w rozwiązywaniu zadań. Ponadto zawodnicy uczyli się
kształtowania naukowego poglądu na świat, kształtowania cech
internacjonalizmu, zapoznawali się z wybitnymi szachistami
świata w ujęciu historycznym poznając osiągnięcia polskich
szachistów, które stawały się wzorem do naśladowania.
W 1984 roku sekcja szachów była drugą, co do wielkości
sekcją sportową Promienia Mońki, ponieważ zrzeszała 30
zawodników. Zawodniczka Agnieszka Jankowska zajęła I

miejsce w turnieju „O złotą Wieżę” w województwie, a następnie
IV w turnieju strefowym. Również Ewa Milewska wychowanka
Promienia była trzecia w wojewódzkim turnieju „O Złotą Wieżę”.
Tego samego roku drużyna województwa białostockiego z
udziałem dwóch zawodników LKS Promień Mońki zajęła I
miejsce w kraju w turnieju szachowym w Krynicy Morskiej.
Andrzej Radziwonowicz dwukrotnie uczestniczył w Turniejach
Szachowych o Mistrzostwo Szkół Średnich Dzielnicy Warszawa
Wola zajmując odpowiednio II i IV miejsce.
W 1985 roku sekcja szachów nie zmieniła swej liczebności.
Tak jak w roku poprzednim liczyła 30 osób. Pierwsza połowa lat
osiemdziesiątych to udział w turniejach na terenie całego kraju
szachiści Promienia startowali na zawodach w Augustowie,
Ploskach, Kaliszu, Myślenicach czy Toruniu. Pod okiem trenera
Stanisława Rasia wyrastały kolejne pokolenia szachistów. W
1986 roku sekcja szachowa wzmocniła się o trzech zawodników
i liczba wynosiła 33 osoby. Był to rok juniorów monieckiego
klubu. Na szkolnych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej chłopcy
Promienia zajęli I miejsce w województwie. Zaś w Wojewódzkim
Turnieju ” O Złotą Wieżę” drużynowo I miejsce, a indywidualnie
Agnieszka Jankowska również I miejsce. W drużynowych
mistrzostwach województwa juniorzy zajęli II miejsce, seniorzy
natomiast III miejsce.
W roku 1986 licencję instruktora szachowego wypełnił
jeden ze zdolniejszych wychowanków Stanisława Rasia Andrzej
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Radziwonowicz i od tego czasu przejął obowiązki szkoleniowca
w monieckim klubie.
Za największy sukces należy uznać zajęcie przez
zawodniczkę klubu Magdę Brzostowską znakomitego VII
miejsca na Mistrzostwach Polski Juniorów w Myślenicach.
Największe sukcesy wśród chłopców w tym okresie odnosił
Wojciech Kalinowski który trzykrotnie w latach 1987-1989 był
mistrzem województwa.
W rejonowym turnieju szachowym o „Złotą Wieżę” drużyna
Promienia zajęła I miejsce.
W 1987 roku na Festiwalu Szachowym W Supraślu
zawodnicy monieckiego klubu w kategorii juniorów zajęli
następujące miejsca: Andrzej Rybaczek II, Mariusz Organek III,
Ireneusz Zyskowski V.
W turnieju seniorów startowało około 50 zawodników
między innymi z ZSRR, Jugosławii, NRD i CSRS. Marek
Jankowski uplasował się w tych zawodach na początku drugiej
dziesiątki.
W lutym1988 roku zawodnicy „Promienia” na
Mistrzostwach Województwa zajęli Kalinowski W - I miejsce,
Rybaczek Andrzej - IV miejsce, Organek Mariusz - V miejsce,
Zyskowski Ireneusz - VIII, Smółko Zbigniew - XIII, Grygorczyk
Adam - XV i Grygorczyk Karol - XVIII.
W mistrzostwach województwa w 1989 roku indywidualnie
Zyskowski był V, Rybaczek - VII a Smółko VIII. W tym

samym roku zawodnicy Promienia Rybaczek i Zyskowski
reprezentowali Promień na odbywających się w Augustowie
mistrzostwach makroregionu. Również w tym roku w Grajewie
odbył się Turniej „O złotą Wieżę” na którym Zyskowski zajął II
miejsce zaś Rybaczek VI. Należy przyznać że w owym czasie
Promień dysponował całą grupą zawodników liczących się w
województwie we wszystkich kategoriach wiekowych. W 1989
roku w Mistrzostwach Województwa PZSzach. Pierwsze miejsce
zdobyła drużyna Magda Brzostowska, Andrzej Rybaczek i
Ireneusz Zyskowski.
W 1990 roku Mońki drużynowo walczyły o II ligę. Tak po
zaciętych meczach wygranych z Grajewem, Hajnówką i Łapami
Mońki przegrały decydujący mecz z Siemiatyczami i niestety
awansu nie uzyskały. Początek lat 90-tych to niestety trudności
finansowe całego klubu działalność sekcji została na pewien
okres zawieszona.
Swoją działalność sekcja wznowiła w 1995 roku pod
kierunkiem Ireneusza Zyskowskiego. W roku 1996 szachiści z
Moniek w składzie Ireneusz Zyskowski, Mariusz Pełszyński,
Artur Pomichowski, Magda Brzostowska uczestniczyli w
Międzynaodowym Turnieju w Augustowie. Rok następny
przyniósł dużo większe sukcesy. Najpierw zwycięstwo w
XXXIX Wojewódzkim Turnieju Złota Wieża odniosła drużyna
w składzie Ireneusz Zyskowski, Andrzej Rybaczek, Joanna
Sulewska i dojeżdżający z Krypna junior Rafał Lewczyk. Zespół
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ten zajął V miejsce w półfinale strefowym Ogólnopolskiego
Turnieju Szachowego Złota Wieża w Suwałkach.
W maju tego samego roku w Memoriale Szachowym
Ludwika Zamenhofa w kategorii „open” Ireneusz Zyskowski
uplasował się na znakomitym ósmym miejscu.
Kolejnym sukcesem było zwycięstwo drużynowe wśród
seniorów w IV Turnieju Szachowym o
Szablę Hetmana Branickiego. Na tych
samych zawodach zwycięzcą w kategorii
juniorów okazał się Rafał Lewczyk.
Ostatnie lata XX wieku to dwa drugie
miejsca w województwie w turniejach
Złota Wieża, ale niestety też coraz gorsze
warunki do uprawiania szachów. Brak
środków i wyjazdy wielu szachistów były
przyczyną coraz to rzadszych spotkań.
Aby podkreślić, jakie zasługi dla
monieckich szachów miał nauczyciel magister Stanisław Raś
na początku 2002 roku zorganizowano pierwszy wojewódzki
turniej szachowy dla młodzieży - Memoriał Stanisława Rasia.
W zawodach wzięło udział 23 szachistów i szachistek z Moniek,
Czarnej Białostockiej, Dąbrowy Białostockiej i Krypna. Od tej
pory rokrocznie Promień gości szachistów z całego województwa,
aby uczcić pamięć swego znakomitego trenera.

TENIS STOŁOWY
Wychodząc naprzeciw nowym kierunkom w sporcie, które
zakładały dalszy rozwój sportów indywidualnych Ludowy Klub
Sportowy „Promień” Mońki w 1977 roku zorganizował sekcję
tenisa stołowego, która skupiała 19 osób. Tenisiści uczestniczyli
we wszystkich turniejach klasyfikacyjnych
w różnych kategoriach wiekowych.
Sekcja uczestniczyła w rozgrywkach o
drużynowe mistrzostwo województwa w
klasie „B”. Dzięki dobrej współpracy z
Liceum Ogólnokształcącym w Mońkach
osiągano niezłe wyniki sportowe i
wychowawcze w tej dyscyplinie sportu.
W kategorii młodzików srebrną klasę
młodzieżową zdobyli: Tomasz Klecyngier
i Zbigniew Stolarczuk. Wśród seniorów
na XX miejscu w województwie sklasyfikowany został Jarosław
Głuszek. Sekcja tenisa stołowego miała dobre perspektywy
rozwoju, gdyż w Mońkach była baza i sprzęt do tenisa stołowego
oraz dużo zdolnej młodzieży uprawiającej tą dyscyplinę. Tenisiści
stołowi korzystali ze sprzętu WOSiR, a patronowało im Liceum
Ogólnokształcące.
W pierwszych latach działalności sekcja utrzymała
ilość zawodników, a także obserwowano wzrost poziomu ich
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wyszkolenia. Naczelnym zadaniem instruktora Hermenegienta
Karwowskiego było staranne przygotowanie monieckich
sportowców do IV Spartakiady Młodzieży. Tam niestety
zawodnicy LKS „Promień” Mońki zajęli odległe lokaty.
W sezonie 1981/1982 drużyna tenisa stołowego uczestniczyła
w rozgrywkach ligi okręgowej. Z uwagi na to, że trzon drużyny
tworzyli juniorzy a nawet juniorzy młodsi
nastąpił spadek z ligi. Przez następny sezon
drużyna startowała w klasie „A” zajmując
III miejsce. Niestety w okresie w okresie
sprawozdawczym z sekcji odeszło 11
zawodników, z których 9 z powodzeniem
mogłoby uczestniczyć w rozgrywkach ligi
okręgowej. Fakt ten był wynikiem tego, że
zawodnicy rekrutowali się z miejscowych
szkół, gdzie kończyli naukę i praktycznie
odchodzili z Moniek. Między innymi
wybył Karol Sujata, który w turniejach klasyfikacyjnych WFS
zajmował miejsca w pierwszej siódemce mając realne szanse na
czołowe lokaty w następnych sezonach w kategoriach wyższych.
W roku 1983 sekcja liczyła 17 zawodników i zawodniczek
głównie w kategorii młodzik, junior młodszy i junior.
Drugim mankamentem dla rozwoju tenisa stołowego w
Mońkach był brak ogólnodostępnych miejsc dla młodzieży do
gry w tenisa stołowego. Brak sprzętu, a właściwie rakietek,

bez których przebicie się do czołówki województwa nie było
możliwe. Z corocznego naboru młodzieży 2/3 musiało być
uczone od podstaw.
W dalszym ciągu rokrocznie prowadzono pracę szkoleniową
z grupą dziewcząt młodziczek i juniorek, na bazie tej grupy
zgłoszono drużynę do rozgrywek WFS. Wspólnie ze szkołami
i Radą Gminną LZS zwiększono ilość
organizowanych imprez.
Niestety po kilku latach istnienia
sekcja przestała istnieć. Dopiero 1 sierpnia
2006 roku po ponad dwudziestoletniej
przerwie wznowiła działalność dzięki
inicjatywie niestrudzonego nauczyciela
i trenera Mieczysława Gawieńczyka.
Zespół został zgłoszony do rozgrywek
III ligi i w pierwszym roku zapłacił
frycowe zajmując ostatnie IX miejsce.
Pocieszające było to że młodzi zawodnicy potrafili wygrać ponad
30 pojedynków. Do najlepszych zawodników należeli: Tomasz
Purta, Michał Roszko, Jacek Cybulski, Jacek Kacperski. Zajęcia
i rozgrywki ligowe odbywają się w sali monieckiego liceum.
W sezonie 2007/08 III liga liczy 13 zespołów, a Promień
zajmuje tuż przed końcem rozgrywek XII miejsce. W bieżących
rozgrywkach udało się odnieść zwycięstwo nad Dojlidami
Białystok 10:7 i zremisować z Czarną Białostocką 9:9. Najwięcej
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punktów zdobywają: Tomasz, Kamil i Mateusz Purtowie, Jacek
Cybulski i Mariusz Tekień. Zawodnicy zwyciężyli w ponad 50
pojedynkach.
Lepiej zawodnicy wypadają w rankingach wiekowych.
W rozgrywkach Grand Prix drużyna otrzymała puchar za
najliczniejszy udział w zawodach.
W mistrzostwach młodzieżowych
województwa podlaskiego Tomasz
Purta zajął IV-te miejsce a Mariusz
Tekień V-te. W mistrzostwach
województwa kadetów w grach
singlowych Purta był piaty, natomiast
grający w deblu Mateusz i Kamil
Purta pierwszy raz w historii tenisa
monieckiego zdobyli mistrzostwo
województwa.
W rozegranych 26 kwietnia
w Dobrzyniewie Dużym Drużynowych Mistrzostwach
Województwa Kadetów zespół „PROMIEŃ” Mońki w składzie:
Kamil Purta i Mateusz Purta (bliźniacy) wywalczyli II miejsce i
awansowali do półfinału Mistrzostw Polski w Cichanowcu, które
odbędą się 1 maja tego roku.
W kategorii seniorów Pomień punktowo zajmuje VI miejsce
na 15 sekcji w województwie. Biorąc pod uwagę bardzo młody
wiek większości zawodników sekcja tenisa stołowego najlepsze

lata ma jeszcze przed sobą.

SEKCJA ŁYŻWIARSKA
Sekcja ta prowadzona przez mgr Jana Marcińczyka
powstała na przełomie 1973/1974 roku.
Zrzeszała młodzież szkolną w ilości
22-u zawodników. Uczestniczyła we
wszystkich rozgrywkach prowadzonych
przez Okręgowy Związek Łyżwiarstwa
Szybkiego w Augustowie. Na swym
koncie posiadała takie wyniki jak:
zajęcie II miejsca w Mistrzostwach
Okręgu w 1973 i 1974 roku, II pozycja
w Mistrzostwach Drużynowych oraz
II w Spartakiadzie Wojewódzkiej.
Największym osiągnięciem w punktacji
indywidualnej
było
niewątpliwie
zdobycie tytułu Mistrza Okręgu w wieloboju łyżwiarskim na
dystansach 500, 1 000 i 5 000 metrów przez Olszyńską Łucję.
Inne osiągnięcia to III miejsce na dystansie 500 metrów i IV na
dystansie 1 000 metrów zajęte przez Edwarda Degucisa oraz IV
miejsce w wieloboju zajęte przez Annę Nikołajuk. Pomimo iż
był to zespół młody, nie posiadający odpowiednich warunków
treningowych, jego zawodnicy ustępowali tylko zawodnikom
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MKS Augustów, który należał do czołowych zespołów w Polsce.
Było to niewątpliwie zasługą prowadzącego zajęcia mgr Jana
Marcińczyka oraz dobrej i solidnej pracy wszystkich członków
tej sekcji.

SEKCJA BRYDŻA SPORTOWEGO

eliminacji Mistrzostw Polski Parami, w których uczestniczyło
18 najlepszych par z województwa białostockiego i suwalskiego.
Ponadto przez okrągły rok organizowała cotygodniowe turnieje
brydżowe.
W zespole występowali: Alfred Koda, Lech Brzozowski,
Józef Wojtach, Jerzy Fruziński, Andrzej Konopko, Roman
Masalski, Józef Lewicki, Józef Jaworowski,
Andrzej Smółko, Leszek Aponowicz,
Stanisław Raś, Janusz Kunicki oraz Jan
Zabielski.

Sekcja brydża sportowego powstała w
1982 roku. W ilości 10 osób uczestniczyła
w rozgrywkach ligi okręgowej w sezonie
1982/1983. Na 12 zespołów zajęła
ostatnie miejsce. Przyczyn tego należało
dopatrywać się przede wszystkim w tym, iż
była ona debiutantem w lidze i szczególnie
w I rundzie grała słabo pod względem
taktycznym, gdyż osoby występujące w
rozgrywkach grały dopiero po raz pierwszy.
Można już było zauważyć lepszą grę w rundzie II, co niestety
nie wystarczyło do zajęcia lepszego miejsca. Ponadto zawodnicy
uczestniczyli w kilku turniejach organizowanych przez Okręgowy
Związek Brydża Sportowego (OZBS). najlepsze wyniki to V

Treść książki dotyczyła historii
Ludowego Klubu Sportowego Promień
Mońki. Zebrane materiały omawiane
w tej pracy dowodzą, że klub powstał i
funkcjonował dzięki zaangażowaniu wielu osób pasjonatów
sportu. Działalność ich polegała na aktywności społecznej kosztem
własnego czasu. Dzięki takim osobom jak Antoni Stolarczuk,
Stanisław Korczak, Daniel Potocki, Leszek Aponowicz,

miejsce drużyny o Puchar Huty Szkła w Białymstoku, II miejsce
na turnieju w Białowieży oraz I miejsce w rozgrywkach o Puchar
Prezesa Wojewódzkiej Spółdzielni Mleczarskiej.
Sekcja była inicjatorem zorganizowania okręgowych

Stanisław Raś, Stefan Kaznowski, Czesław Kobrzyniecki i wielu
innych w trudnych warunkach materialnych i finansowych klub
działał i kształcił młodzież.
W roku 2005 Gazeta Współczesna przeprowadziła plebiscyt
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odnosić bazując na własnych wychowankach i działalności
społecznej. Należy pamiętać, że przecenianie własnych
możliwości i zbyt wygórowane ambicje często prowadzą do
załamania, co jednocześnie prowadzi do spadku popularności
danej dyscypliny. Bardzo ważna jest współpraca z rodzicami,
szkołami i zakładami pracy oraz władzami samorządowymi.
Uważam, ze LKS Promień Mońki prawidłowo wpajał
wypracowane przez siebie wartości kultury zawodnikom oraz
przygotowywał ich do aktywnego udziału w życiu społecznym.
Częściej pojawiają się na łamach gazet informacje o przykładnych
i udanych imprezach, świadczące o autentycznym rozkwicie
zainteresowania życiem sportowym. Ciągle jeszcze jest brak
dostatecznej ilości placów do gier, środków transportu. sprzętu. To
wieloletnia praca zasługuje na wysoką ocenę. Obecnie na mecze
przychodzi do kilkaset osób. Oprócz zawodników czynnych
spotykają się towarzysko oldboye i dzieci niezrzeszone, których
rozgrywki cieszą się niewiele mniejszym zainteresowaniem. Od
kilku lat z powodzeniem funkcjonuje liga zakładów pracy. Zimą
na hali sportowej odbywają się turnieje wszystkich kategorii
wiekowych.
Nie zapomina się o byłych kolegach, którzy przedwcześnie
nas opuścili i ku ich pamięci są rozgrywane cykliczne imprezy
sportowe takie jak: Memoriał Piotra Drahejma (turniej drużyn
młodzieżowych), Halowy Turniej Oldbojów im. Daniela
Potockiego, czy Memoriał Stanisława Rasia (turniej szachowy).

Wszystkie te imprezy weszły na stałe do kalendarza imprez
sportowych. Po otwarciu nowej hali sportowej do tradycji
weszły zawody w halowej piłce nożnej. Klub organizuje turnieje
dla każdej kategorii wiekowej, które są uważane za jedne z
najlepszych w naszym województwie. Na uwagę zasługuje
bardzo dobra współpraca klubu z prasą lokalną i Telewizją
Białystok.
W ostatnich latach nowe zarządy pokazały, że jeżeli istnieje
odpowiednia atmosfera, integracja środowiska, zrozumienie
i chęć osiągnięcia sukcesu można osiągnąć wiele. Oczywiście
nie może obyć się bez trudności, ale udowodniono, że tylko,
wieloletnią wytrwałą pracą można odnosić sukcesy sportowe i
wychowywać następców. Sukcesem nie musi być jak najwyższe
miejsce w lidze, ale setki młodzieży i dorosłych z satysfakcją
uprawiających sport na stadionach małych miasteczek.
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