
Karierę kolarza rozpoczął w LZS Prudnik (od 1964), następnie był 
zawodnikiem Legii Warszawa (1971-1972), LZS Zieloni Opole
 i LKS Ziemia Opolska (1973-1979). 6-krotny mistrz Polski: szosa 
ind. (1973), druż. (1971, 1972), w wyścigu górskim (1975) i jeździe 
parami (1970, 1974); 3-krotny wicemistrz kraju: szosa ind. (1971, 
1974), wyścig górski (1974) i 2-krotny brązowy medalista MP: 
dwójki (1975), szosa druż. (1975). Zwycięzca Tour de Pologne 
(1971). 5-krotny uczestnik Wyścigu Pokoju (1973, 1974, 1975, 
1976, 1978), jego zwycięzca (we wspaniałym stylu) 1974, 2 m. 
w 1976 oraz drużynowy zwycięzca 1973, 1974. 2-krotny mistrz 
świata: szosa druż. - 1973 Granollers  (wraz z L. Lisem, 
T. Mytnikiem i R. Szurkowskim) i 1975 Mettet (wraz z T. Mytnikiem, 
M. Nowickim i R. Szurkowskim). 3-krotny  medalista MŚ: srebrny 
1973 Barcelona (szosa ind.), brązowy 1971 Mendrisio, w drużynie
z E. Barcikiem, L. Lisem i J. Smyrakiem, 1977 La Fria (Wenezuela) 
w drużynie z C. Langiem, T. Mytnikiem i M. Nowickim oraz 2-krotny 
finalista MŚ: 1974 Montreal: 4 m. (ind.) i 7 m. (druż.). Olimpijczyk 
(1972, 1976). Zwycięzca wyścigów m. in. : Dookoła Algerii (1973), 
Vuelta a Toledo (1973, 1974), Tour du Vaucluse (1973), Ruban 
Graniter Breton (1974), Settimana Bergamasca (1974), Wielka 
Nagroda Annaby (1976), Dookoła Styrii (1976), Małopolski Wyścig 
Górski (1976), Szlakiem Grodów Piastowskich (1977), Po Ziemi 
Łódzkiej (1970). Karierę zawodniczą zakończył po upadku 
w Wyścigu Pokoju (1978). W Challenge'u na najlepszego kolarza 
roku zajmował następujące miejsca: 1. msc - 1974, 2. msc - 
1972,1973, 1975, 3. msc - 1976, 5. msc - 1971, 8. msc - 1977, 
10. msc - 1970. W plebiscycie czytelników "PS" zajął: 1973-2. msc, 
1976 - 10. msc. Stanisław Szozda startował w Wyścigu Pokoju 
pięciokrotnie. W 1978 roku, na 5 etapie uczestniczył w kraksie, 
która stała się przyczyną zakończenia tej pięknej, błyskotliwej, 
choć krótkiej, kariery sportowej mistrza. Trzeci kolarz na liście 
najlepszych szosowców w historii kolarstwa polskiego za lata 
1921-1986 i drugi w plebiscycie z okazji 100-lecia WTC i kolarstwa 
polskiego. Zasłużony Mistrz Sportu odznaczony m. in. 10-krotnie 
złotym, srebrnym i brązowym Medalem za Wybitne Osiągnięcia 
Sportowe oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 
Zmarł we wrześniu 2013 roku po ciężkiej chorobie. 

Stanisław Szozda
jeden z najzdolniejszych szosow-
ców polskich, zwycięzca Wyścigu   
Dookoła Polski i Wyścigu Pokoju, 
złoty, srebrny i brązowy medalista 
mistrzostw świata, srebrny medali-
sta Igrzysk Olimpijskich w Mona-
chium (1972) i Montrealu (1976).
Stanisław Szozda urodził się 25 
września 1950 w Dobromierzu, 
absolwent Technikum Rolniczego    
w Prudniku. To tutaj, pod okiem 
trenera Franciszka Surmińskiego 
stawiał swoje pierwsze kolarskie 
kroki i odnosił pierwsze kolarskie 
sukcesy.

Program wyścigu 
9:50 – oficjalne otwarcie 9. Memoriału im. Stani-
sława Szozdy 
10:00 – 11:00  –  rywalizacja dzieci i młodzieży 
szkół podstawowych w kategoriach:
parada rowerowa dzieci w wieku do 11 lat na 
dystansie 1600 m (1 runda)
dzieci w wieku 12 – 13 lat na dystansie 3200 m 
(2 rundy)
dzieci w wieku 14 – 15 lat na dystansie 4800 m 
(3 rundy)
11:00  - 12:00 –   rywalizacja szkółek kolarskich 
w kategoriach:
Szkółki kolarskie klasy IV (dziewczęta/chłopcy) 
Żak/Żakini na dystansie 4800 m (3 rundy)
Szkółki kolarskie klasy V – VI (dziewczęta/chłop-
cy) na dystansie 6400 m (4 rundy)
Szkółki kolarskie klasy VII – VIII (dziewczę-
ta/chłopcy) na dystansie 9600 m (6 rund)
12:00 – 17:00 – kryterium uliczne w katego-
riach:
Młodziczka + juniorka młodsza na dystansie 
12800 (8 rund), Młodzik na dystansie 12800 m 
(8 rund), 
Junior młodszy na dystansie 19200 m (12 rund), 
Junior na dystansie 24000 m (15 rund), 
Cyklosport/Masters/Amatorzy powyżej 30 lat na 
dystansie 16000 m (10 rund), Elita kobiet + juniorki 
na dystansie 24000 m 
(15 rund), Elita mężczyzn + U 23 na dystansie 
48000 m (30 rund)
17:45 – Runda honorowa dla miłośników kolar-
stwa na dystansie 1600 m (1 runda)
18:00 – złożenie kwiatów pod monumentem przy 
ul. Kościuszki



trasa zawodów

strefa wyłączona z ruchu

parking;  miejsce parkingowe

zakaz wjazdu

bankomat

toaleta

restauracja;  bar, kawiarnia

organizatorzy

patronat medialny

partnerzy

patronat honorowy

LEW-TRANS
AGENCJA TURYSTYCZNO-PRZEWOZOWA


