
 

Mirosława Sarna-Sałacińska 

 

Lekkoatletka - skok w dal,  wzwyż, biegi na 100 i 200 m oraz pięciobój 

Mirosława Sarna-Sałacińska urodziła się 8 czerwca 1942 r. w Łodzi w rodzinie robotniczej 

(córka Stefana i Józefy Grusieckiej), ukończyła miejscowe XVIII Liceum Ogólnokształcące 

im. Śniadeckiego w 1960 r. i Akademię Wychowania Fizycznego w Krakowie w 1965 r., gdzie 

otrzymała tytuł magistra wychowania fizycznego. Lekkoatletka (specjalistka w skoku w dal 

i sprincie).Czołowa zawodniczka AZS AWF Kraków, podopieczna męża Edmunda Sarny. 

Osiągnięcia 

Mirosława Sarna dwukrotnie brała udział w Mistrzostwach Europy: 

- w Budapeszcie w 1966 r. startowała w pięcioboju, gdzie zajęła 15 miejsce; 

- w Atenach w 1969 r., gdzie odniosła swój największy sukces sportowy zdobywając złoty 

medal w skoku w dal, bijąc swój rekord życiowy (6,49 m). Była także piąta w sztafecie 4 x 100 

m, a na 100 m odpadła w półfinale.  

Podczas Europejskich Igrzysk Halowych w Belgradzie w 1969 r. zajęła 5. miejsce w skoku w 

dal.  



Zdobyła dwa brązowe medale Halowych Mistrzostw Europy w skoku w dal: w Wiedniu w 

1970 r. i Rotterdamie w 1973 r. Wiedniu w 1970 r. była także piąta w biegu na 60 m.  

Mirosława Sarna-Sałacińska zajęła 3. miejsce w Plebiscycie Przeglądu Sportowego 1969. 

Przez główną część swojej kariery była zawodniczką klubu Budowlani Kielce. 

 

Tytuły Mistrzyni Polski: 

- 200 m: 1967 i 1969  

- skok w dal: 1964, 1968, 1969 i 1973 

- sztafeta 4 x 100 m: 1963 

- pięciobój: 1966 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mirosława Sarna, Igrzyska Olimpijskie w Meksyku w 1968 r. 

Pierwszy w historii start lekkoatletki z Kielecczyzny na Igrzyskach Olimpijskich zakończył się 
wielkim sukcesem – Mirosława Sarna awansowała do finału skoku w dal i zajęła w nim 

wysokie piąte miejsce. Reprezentantka Budowlanych Kielce pojechała do Meksyku głównie 

jako podstawowa zawodniczka polskiej sztafety 4×100 m. W pierwszej kolejce eliminacji 

Mirosława Sarna skoczyła 6,30 m, w drugiej ustanowiła rekord życiowy 6,44 m. Wystąpiła  

również w sztafecie 4x100m., która odpadła w półfinale, na skutek zgubienia pałeczki przez 

Irenę Szewińską. 

Cytat Mirosławy Sarny po konkursie skoku w dal na mistrzostwach Europy  w Atenach ,w 

którym poprawiła swój rekord życiowy skacząc 6m i 48cm :  



,,Ze swojego sukcesu jestem niezmiernie uradowana. Uważano, że już niewiele można się po 

mnie spodziewać. Cieszę się, że zadałam kłam tym twierdzeniom. Muszę dodać, że w Kielcach, 

gdzie mieszkam, mam fatalne warunki do treningu. Skocznia znajduje się wprost w rozsypce, 

a urządzenia sanitarne urągają elementarnym wymogom higieny”. (www.olimpijski.pl) 

 

 


