
GRZEGORZ RUDKIEWICZ
(1947 – 2017)

Urodził  się  14.05.1947  r.  w  Poznaniu.  Z  zawodu  kreślarz  –  pomoc  techniczna.
Na  początku  lat  sześćdziesiątych,  ubiegłego  wieku,  uprawiał  żeglarstwo  regatowe
w Międzyszkolnym  Żeglarskim Klubie Sportowym „Viking”. Pływając  w klasie „Cadet” ,
w charakterze załoganta, wraz ze swoim sternikiem, tworzyli wówczas jedną z czołowych
załóg  w  tej  klasie  w  Polsce.  Z  tego  tytułu  reprezentował  Polskę  w  regatach
międzynarodowych w Belgii i Wielkiej Brytanii. 

W roku 1968, za namową niżej podpisanego szwagra, wstąpił do Sekcji Kręglarskiej
„Czarna  Kula”,  stając  się  w  latach  siedemdziesiątych  jednych  z  czołowych  zawodników
klubu i Polski, w kręglarstwie klasycznym.

Pierwszy sukces  sportowy odniósł   w 1967 roku zajmując w mistrzostwach klubu
trzecie miejsce,  a w 1972 roku został  mistrzem klubu. Rok wcześniej,  w 1971 roku zajął
trzecie  miejsce  w  Mistrzostwach  Indywidualnych  Poznańskiego  Związku  Kręglarzy,
a  z  drużyną  „Czarnej  Kuli”  zdobył  mistrzostwo  Poznańskiej  Ligi  Asfaltowej  (mistrzostw
Polski jeszcze wówczas nie rozgrywano). 

Rok  później  (1972)  w  Indywidualnych  Mistrzostwach  Wielkopolski  był  szósty,
a w 1973 r. z drużyną w lidze asfaltowej  zajął trzecie miejsce. Największe sukcesy uzyskał
w latach 1974-1976. W roku 1974 został Mistrzem Wielkopolski i w tym samym roku zdobył
tytuł      II Wicemistrza Polski, wśród 43 startujących. 

W następnym roku (1975) przyszły kolejne sukcesy: z drużyną, będąc jej mocnym
punktem, zdobył tytuł Wicemistrza Polski, a rok później II Wicemistrza Polski. W tym samym
roku jeszcze z drużyną, w Poznańskiej Lidze Asfaltowej został mistrzem, mając równocześnie
trzeci  wynik indywidualny,  oraz ósmy w prowadzonej  w tych rozgrywkach punktacji  „do
zbieranych”, a na mistrzostwach Wielkopolski indywidualnie był szósty.

Reprezentował  Poznański  Związek  Kręglarzy  w  turniejach  międzynarodowych
w Brnie,  Cottbus  i  w  Berlinie,  a  w VI  „Pucharze  Poznania”  (1974)  indywidualnie  zajął
9 miejsce, na 81 sklasyfikowanych, a w parach męskich czwarte. 

Dobrze zapowiadającą się karierę w kręglarstwie, niespodziewanie zakończył w 1976
roku, do końca interesując się naszym sportem.

Ponadto należy dodać, że w 1972 roku pomagał w pracach przy budowie kręgielni
„Czarnej Kuli”, w 1974 r. ukończył, jeden z pierwszych kursów sędziów III klasy, w sezonie
1973/1974  otrzymał  mistrzowską  klasę  sportową,  a  w  latach  1970-1973  pełnił  funkcję
Z-cy sekretarza Poznańskiego Związku Kręglarzy.

Zmarł, po długiej chorobie w dniu 4 marca 2017 roku.
CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI !!!

Grzegorz Cwojdziński

Zdjęcia
 – na lewo–Mistrz Wielkopolski (1974)
- na prawo – na torach Berlinie (1967)


