STANISŁAW WĘGLARZ 1950 – 2011,
2011 należał do najwybitniejszych postaci
pienińskiego Klubu w Szczawnicy; był czołowym zawodnikiem, szkoleniowcem i
działaczem sekcji kajakowej. Wieloletni trener i wychowawca wodniackiej młodzieży,
pełniący nieustannie funkcję szkoleniowca przez niemal 35 lat. Aktywny społecznik,
działający i pełniący wiele ważnych funkcji w Zarządzie Klubu ostatniego trzydziestolecia.
Jego drugą wielką pasją obok kajakarstwa i narciarstwa było budownictwo - ciesielstwo.
Absolwent Technikum Budowlanego w Zakopanem i wrocławskiej AWF, gdzie w latach
siedemdziesiątych ukończył specjalizację trenerską u Dr Ryszarda Antkowiaka.
Po krótkiej i ciężkiej chorobie zmarł 28 marca 2011 roku w wielu 61 lat.
Wśród licznej rzeszy członków i sympatyków ze środowiskiem wodniackim
związanych, są osoby, bez których dokonania organizacyjne, sportowe, wychowawcze
Klubu Pieniny nie były by tak okazałe. Do nich należał między innymi oddany i zasłużony
zawodnik, szkoleniowiec oraz działacz i turysta w jednej osobie, – Stanisłąw Węglarz,
Węglarz
który nieustannie od 1960 roku związany był z pienińskim klubem. Swą wieloletnią
przygodę z kajakarstwem górskim rozpoczynał jak wielu młodych górali pienińskich w
szczawnickim Klubie Sportowym Pieniny, nieustannie występując w jego barwach, gdzie
obok Wojciecha Piecyka, Władysława Piecyka, Eugeniusza i Stefana Kapłaniaków,
Bronisława Warusia, Józefa Saraty, Aleksandra Śmietany, Marii Ćwiertniewicz, Krzysztofa
Polaczyka oraz wielu innych, współtworzył znaczące sukcesy sportowe górali pienińskich
w kajakarstwie górskim.
Jako zawodnik w latach sześćdziesiątych należał do wyróżniających się
zawodników pienińskiej sekcji kajakowej obok, Kazimierza Mirka, Jana Chlipały, Jana
Majerczaka, Wojciecha Słowika i brata Józefa Węglarza, – członków kadry narodowej,
której ówczesnym trenerem był Wojciech Piecyk – legenda pienińskich kajaków.
Kontynuatorami szkoleniowych tradycji wodniackich po Wojciechu Piecyku w
Pieninach byli: Eugeniusz Kapłaniak, Jan Majerczak i Stanisław Węglarz – znakomity
ongiś zawodnik i wieloletni trener, który od połowy lat siedemdziesiątych dzierżył ster
głównego szkoleniowca szczawnickiego Klubu, wychowawca wielu mistrzów i medalistów
MP, ME, MŚ, PŚ, a także kajakarzy olimpijczyków: Grzegorz Sarata - Barcelona 1992,
Grzegorz Polaczyk - Ateny 2004, wychowując kolejne pokolenie kajakarzy górskich i
młodych szkoleniowców, na czele z pływającym do niedawna trenerem Jackiem
Żebrackim – absolwentem AWF w Krakowie.
Osiągnięcia wychowawczo-sportowe, podobnie jak i odbudowanie spalonej Przystani
Kajakowej, zlokalizowanej w widłach Dunajca i potoku Grajcarek, było znaczącym
osiągnięciem inwestycyjnym Jego i ówczesnych działaczy społeczników – członków Klubu.
Swą wieloletnią działalnością wpisał się Stanisłąw Węglarz na trwałe w krajobraz
szczawnickiego sportu, tak jak inni wybitni społecznicy, szkoleniowcy i wychowawcy
młodzieży z pienińskim rodowodem w tej dziedzinie: Artur Werner, Czesław Winiarski,
Tadeusz Tumidajski, Franciszek Ciesielka, Władysław Piecyk, Wojciech Piecyk, Eugeniusz
Kapłaniak, Bronisław Waruś, czy Józef Sarata. I choć już nie ma ich wśród nas, to pamięć
o nich, o ich dokonaniach pozostanie na zawsze.
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