
Stowarzyszenie Zasłużonego Reprezentanta Polski w Piłce Ręcznej mocno wspiera rozwój piłki 

ręcznej na Ziemi Gorlickiej.  

Stanisław Majorek – olimpijczyk, trener brązowej Olimpijskiej drużyny z Montrealu (1976), trener 

Reprezentacji Polski wielu kategorii wiekowych, wychowawca Reprezentantów Polski oraz wielu 

pokoleń piłkarzy ręcznych, pracownik naukowy wyższych uczelni, obecnie trener koordynator kadr 

wojewódzkich Małopolskiego Związku Piłki Ręcznej – od wielu lat wspiera działalność UKS Wiertmet  

w Libuszy. Za jego sprawą „mały libuski” klub z roku na rok robi kolejny milowy krok na niwie 

sportowej i organizacyjnej.  Dzięki niemu UKS Wiertmet współpracuje z KS Vive Tauron Kielce, MHC 

Bardejov (Słowacja), a ostatnio nawiązał współpracę z austriackim klubem piłki ręcznej HC Bad 

Vöslau. Wszystko za sprawą dobrych kontaktów Stanisława Majorka z Andrzejem Lechem – 

reprezentantem Polski, olimpijczykiem z Monachium.  

Początek współpracy pomiędzy Wiertmetem Libusza, a HC Bad Vösalu to przyjazd zespołu juniorów 

młodszych austriackiego klubu do Biecza w okresie 30.03 – 2.04.2015. Austriaccy zawodnicy 

uczestniczyli w turnieju piłki ręcznej o Puchar Euroregionu. Prezentując bardzo wysoki poziom 

sportowy zajęli II miejsce. Zwiedzali Biecz i okolice, trenowali w miejscowej hali sportowej, rozgrywali 

mecze kontrolne z LUKS Skrzyszów oraz UKS Wiertmet.  W okresie wakacji planowana jest rewizyta 

zawodników Wiertmetu w Austrii.  

Zarówno Stanisław Majorek, jak i Andrzej Lech są członkami Stowarzyszenia Zasłużonego 

Reprezentanta Polski w Piłce Ręcznej. W ramach działalności Stowarzyszenia i nie tylko, rozwój piłki 

ręcznej na Ziemi Gorlickiej wspiera Jerzy Garpiel – olimpijczyk z Moskwy, brązowy medalista 

Mistrzostw Świata w Dortmundzie (1982). Bardzo ważną sprawą jest to, że bliski naszemu klubowi 

jest prof. Janusz Czerwiński – Prezes Honorowy Związku Piłki Ręcznej w Polsce, uhonorowany za 

swoje osiągnięcia naukowe, społeczne i sportowe medalem Kalos Kagathos. W maju tego roku 

wspólnie ze Stanisławem Majorkiem pełnić będą Patronat Honorowy nad konferencją naukowo – 

metodyczną w której uczestniczyć będą szkoleniowcy ze Słowacji. 

Dla naszego lokalnego środowiska to wielka sprawa, że tak wybitne postaci pomagają i są mocno 

zaangażowane w rozwój piłki ręcznej na Ziemi Gorlickiej. Daje to dobre rokowania na przyszłość , że 

piłka ręczna w naszym regionie będzie stać na coraz wyższym poziomie.  


