
 

Norbert Mnich urodził się w Żywocicach na Opolszczyźnie. Już 

jako młody chłopak zdobywca Mistrzostw Województwa i Polski. 

Norbert Mnich był członkiem kadry narodowej m.in. podczas 

Drużynowych Mistrzostw Świata w 1985 roku w Goeteborgu, gdzie 

Polacy w składzie Andrzej Grubba, Leszek Kucharski, Stefan 

Dryszel i Norbert Mnich zdobyli brązowy medal. 

W 1987 roku w Zawierciu został mistrzem Polski w deblu w parze z Mirosławem 

Pierończykiem. W finale pokonali Stefana Dryszela i Piotra Molendę, a w półfinale samego 

Andrzeja Grubbę i Leszka Kucharskiego, którzy dwa tygodnie wcześniej wywalczyli brąz 

Mistrzostw Świata w grze podwójnej w Indiach. W przeszłości Mnich występował m.in. w 

AZS Gliwice, z którym pięć razy wywalczył tytuł mistrza kraju, oraz w kilku klubach 

niemieckich.  

 

Warto podkreślić, że podczas Międzynarodowych Mistrzostw rozgrywanych w Belgii 

w 1986 r. Norbert Mnich zapisał się w kronikach polskiego sportu. Przy stanie 19:20 

w decydującym secie przyznał się do podwójnego odbicia, które przeoczyli przeciwnik oraz 

sędzia. Zamiast stanu 20:20 Norbert podarował punkt przeciwnikowi i odpadł z turnieju. 

Za dżentelmeńską postawę odebrał w Paryżu wyróżnienie Międzynarodowego Komitetu Fair 

Play przy UNESCO 

Był trenerem  Tenisa Stołowego od 2011r trenował młodzież w Żywocicach na Opolszczyźnie, gdzie 

jego podopieczni zdobywali czołowe miejsca w Województwie. 

Norbert Mnich został wybrany do Zarządu OZTS i objął funkcję Wice Prezesa oraz Trenera Kadry 

Wojewódzkiej.  
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………………….Wczoraj odbyły się najlepsze mecze Naszych II Ligowych zespołów w swojej historii, a 

zarazem najbardziej czarny mecz w historii. Po pięknym i dramatycznym meczu mężczyzn w 

Kujakowicach z liderem II ligi na stole padł remis 5:5, ale to co się stało tuż po meczu przyćmiło 

wszystko,co się wydarzyło wcześniej .....Norbert Mnich były reprezentant Polski, Olimpijczyk, 

medalista Mistrzostw Świata i Polski, jako jedyny tenisista stołowy wyróżniony przez 

Międzynarodowy Komitet Fair Play przy UNESCO po godzinnej reanimacji prowadzonej przez 

pogotowie oraz zawodników Darka Steuer i Piotra Gerlica zmarł na sali.  

Składamy najserdeczniejsze wyrazy współczucia rodzinie zmarłego oraz całemu klubowi z Kujakowic. 

Z kronikarskiego obowiązku: 

II Liga mężczyzn Kujakowice - ATS 5 : 5 

Punkty : Sójka i Glanowski po 1,5 oraz Steuer i Suchecki po 1.  

II liga kobiet Ruda Śląska - ATS 5 :5 

Punkty: Rusin i Kurek po 2 oraz Steuer I. 1 

Emocje z tego co się stało nie pozwalają na więcej. ....... 

 


